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5 Şubat 1977 günü yapılan «Demokratik ve Eko
nomik Haklar Mitingi» hakkındaki gündem dı
şı konuşması ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asil-
türk'ün cevabı. 570:575 
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1. — 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı

sının görüşülme gün ve saatlarına ve konuşma 
sürelerine dair Danışma Kurulu önerisi. 577:591 

2. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 Sayılı Kanu
nun 5.6.1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla Deği-

Sayfa 
şik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin 48 saat beklemeden gündeme alın
ması ve bütün işlere takdimen görüşülmesine 
dair Danışma Kurulu önerisi. 592:595,640:643 

C) Tezkereler ve Önergeler 595 
1. — Kars Milletvekili Hasan Yıldınm'ın, 

Kars İlinde Tarım Üniversitesi Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/168, 4/303) 595: 

597 
2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usu-

mi'nin, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/372, 4/304) 597:598 

3. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin doğrudan doğruya günde
me acınmasına dair önergesi. (2/340, 4/305) 598:601 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 601,624,636 
1. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğhı, 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa 
Milletvekili Abdülkadir öncel, Konya Millet-
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Sayfa 
vekili Özer Ölçmen, Van Milletvekili Salih Yıl-
dız'ın, 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanu
nun» 5.6.1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla 
değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dan* kar 
nun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları. (2/772) (S. Sayısı: 454) 601:616,624: 

631,636:638 

VI; -« USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 617,631 

Diyarbakır Milletvekili Halit Kahraman, seçim 
bölgesindeki millî eğitim işleri hakkında gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

İçel Milletvekili Çetin Yıhnaz'ın, 6/414 esas nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu, geri verildiği bildirildi. 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 arkadaşının, 
eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar arasındaki 
dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini saptamak. 
(10/22), 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 arka
daşının, Frintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 1970 
yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve so
rumlularının kimler olduğunun saptanması. (10/23), 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 ar
kadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî tümler Akade-

Sayfa 
nun teklifi niteliği taşıdığı iddiasıyle işleme ko
nulup konulamayacağı hakkında. 617:623,631:635 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 638 

A) Yazdı Sorular ve Cevapları 638 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'ın, Konya - Ermenek İlçesi Kaymakamına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asütürk'ün yazdı ce
vabı (7/1524) 638:639 

misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak. (10/24) ve, 

Çorum Milletvekili CahM Angın ve 11 arkadaşı
nın, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve ma
liyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri saptamak. 
(10/25) amacıyle birer Meclis Araştırması açılmasına 

ilişkin önergeleri, öngörüşmeleri tamamlanarak ka
bul edildiler. Araştırma komisyonlarının 15'er üye* 
den kurulması, çalışma sürelerinin, üyelerin seçimi 
tarihinden itibaren 3 ay olması ve Ankara dışında da 
çalışma yapabilmeleri hususları onaylandı. 

Muğla Milletvekili Ahmet BuManlı ve 9 arkada
şının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokullarında mey
dana gelen olayları incelemek her türlü fikir ve ey
lemleri tespit ederek gerekli tedbirleri saptamak. 
(10/26), 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve çatışmala
rımın nedenlerini saptamak. (10/39) ve, 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak ana
yasal düzeni yok etmiek isteyen iç ve dış .etkenlerle 
alınacak tedbirleri saptamak. (10/41) amacıyle birea* 
Meclis Araştırma açılması hakkında önergelerinin, 
aynı konuya ilişkin olnııaları nedeniyle, birleştirilerek 
öngörüşmelerinin yapılması kabul edilerek önergeler 
okundu; Meclis Araştırmalarının görüşülmesine ayrı
lan süre dolmuş olduğundan, görüşmeleri ertelendi. 

•<- m>*-tm ••*•' 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Siyasî Partiler Kanunu ile 298 ve 306 sayılı kanunla
rın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırılması 
hakkında. (2/717), 

İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, ' 
İstanbul ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane Belediyesin- l 
de Kâğıthane adiyle bir ilçe kurulması hakkında, | 
(2/342) ve . j 

Yozgat Milletvekili Ömer Lûtfı Zararsızdın, 
17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar I 
Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair. (2/686) kanun teklifleri
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
geleri kabul olundu. 

— 568 — 
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Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, Anka
ra'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklanması
na ilişkin. (6/188) ve, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, 
TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine ilişkin. (6/251) 
Başbakandan sözlü sorularına Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca cevap verdi. 

6/35, 6/54, 6/116, 6/75, 6/76, 6/78, 6/91, 6/99, 
6/104, 6/108, 6/109, 6/110, 6/111, 6/134, 6/115, 6/137, 
6/120, 6/122, 6/144, 6/124, 6/131, 6/151, 6/148, 6/142, 
6/160, 6/154, 6/155, 6/163, 6/165, 6/168, 6/170, 6/172, 
6/173, 6/174, 6/179, 6/180, 6/193, 6/182, 6/197, 6/198, 
6/199, 6/202, 6/203, 6/204, 6/207, 6/208, 6/209, 6/191, 
6/195, 6/196, 6/225, 6/227, 6/228, 6/200, 6/232, 6/233, 
6/205, 6/206, 6/234, 6/236, 6/211, 6/237, 6/212, 6/213, 
6/241, 6/244, 6/245, 6/247, 6/248, 6/250, 6/214, 6/252, 
6/255, 6/256, 6/257, 6/258, 6/260, 6/261, 6/262, 6/263, 
6/264, 6/265, 6/268, 6/271, 6/272, 6/216, 6/217 esas 
numarah sözlü samlar, soru sahipleri ve ilgili bakan
ların; 

6/41, 6/79, 6/82, 6/84, 6/89, 6/90, 6/105, 6/114, 
6/136, 6/158, 6/162, 6/157, 6/178, 6/176, 6/190, 6/194, 

II. — GELEN 

10 . 2 . 1977 

Tezkere 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi, (3/794) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
2. — Köy ve mahalle muhtarlarına muhtarlık öde

neği verilmesine ve bunların 1479 sayılı (BAĞ - KUR) 
Kanunu kapsamına alınmasına dair Kanun tasarısının 
Komisyonca geri alınan 1 ve 2 nci maddelerine dair 
Plan Komisyonu raporu. (S. Sayısı : 367'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1977) (GÜNDEME) 

6/185, 6/189, 6/192, 6/201, 6/229, 6/215, 6/253, 6/254 
esas numaralı sözlü sorular, soru sahiplerinin; 

6/66, 6/85, 6/96, 6/125, 6/128, 6/157, 6/175, 6/210, 
6/224, 6/226, 6/230, 6/235, 6/246, 6/249, 6/259, 6/266 
esas numarah sözlü sorular, ilgili bakanların Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi
ler. 

6/67, 6/71, 6/28, 6/87, 6/94, 6/119, 6/143, 6/130, 
6/133, 6/139, 6/140, 6/147, 6/187, 6/223, 6/231, 6/238, 
6/239, 6/243 esas numarah sözlü sorular da, soru 
sahiplerinin ikinci defa Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeniyle düştüler. 

10 Şubat 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekih' Bursa 

Mehmet Altmsoy Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Malatya 

Hüseyin Deniz 

KÂĞITLAR 

Perşembe 

3. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğhı, C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, 
Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 22 Ocak 1962 tarih 
ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 19C|5 sayılı 
Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları. 
(2/772) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1977) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00; 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy 

DÎVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Hüseyin Deniz (Malatya) 

m • 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 44 ncü Bîrleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan arkadaşlarımın lütfen 
«Burada» demelerini rica ederim. 

/. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in 5 Şu
bat 1977 günü yapılan «Demokratik ve Ekonomik 
haklar mitingi» hakkındaki gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemi vardır. Sa
yın Süleyman Genç, birkaç gün evvel yapılan yürü
yüş hakkında söz istemişsiniz. Buyurun efendim. 

Sayın Genç, süreniz beş dakika ve gündem dışı 
olduğu için, bir sataşmaya meydan vermemenizi rica 
ederim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

5 Şubat 1977 günü TÖB - DER, TÜTED, TÜM -
DER, ekonomik ve demokratik haklar mitingi düzen
lemişlerdir. Güvenlik kuvvetleri, 5 Şubat günü sabah 
8.30'dan itibaren miting alam, yürüyüş güzergâhı ve 
etkin alanları kontrol altına almış, mitinge gelen her
kesi tepeden tırnağa kadar aramıştır. Hanımlar bile, 
çantalarından çizmelerine, en açık mahrem yerlerine 
kadar aranmışlardır, didik didik edilmişlerdir. Nor
mal düşünen her insan, bu arayışın bugünkü şartlar 
içinde doğal olabileceğini düşünebilir, öyle normal 
kabul edebilirdi; ama durum öyle olmadı. Normal dü
şünen insanın düşündüğü gibi gelişmedi. Zincirli, so
palı, taşlı, tabancalı goşist unsurların miting alanına 
yürüyüşü, kortejin bitiş alanına nasıl sızdıktan bugü
ne kadar halen aydınlığa çıkamadı. 

Bilmelisiniz ki, barışı, demokrasiyi, toplumsal ge
lişmeyi tahrip eden, yasa] ve çağdaş sola çamur sıç
ratan, zan altında bırakan ve de toplumsal bir has-

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz var, görüşmelere başlıyoruz. 

talik haline gelen terörizmin ve goşizmin uluslararası 
şirketlerce kullanılmakta olduğu açık bir gerçektir. 
Şili'de bu iş böyle olmuştu. Dünyanın pek çok yöre
sinde bu iş böyle olmaktadır. Geçen yıl, 12 Mart dö
neminde Dışişleri Bakanını bir gazetede yayınlanan 
hatıralarında, bu işin dünyanın başka yerlerinde de, 
ülkemizde de böyle olduğu açıklanmıştı. 

Siyasal iktidar bilmelidir ki, bu oyuncak her za
man kullanılır oyuncak değildir. Siyasal iktidar bil
melidir ki, bu oyuncağını kendi elinden alacağız. Fa
şizmin ve terörizmin, açık yüreklilikle, üstüne gide 
gide bu oyununu elinden alacağız. Her şeyi açıkça, 
çıplak çıplak ortaya koya koya bu oyunu elinden ala
cağız. Onlarla sizi baş. başa bırakacağız. Kendi oyun
caklarınızla, bir çocuk gibi bu ülkede, bu ülkenin gele
ceği ile oynamanızı seyredeceğiz. Anayasa ve yasaya 
olan inancımız bu çabamızı, bu uğraşımızı kırmaya
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen Heyeti Unııuni-
yeye hitap ediniz, bir kısma değil. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — İçinde bu
lunduğunuz bu bataklıktan kurtulmak için, bu uya
rılarımızdan yararlanmayı uygun bir ortam görünüz. 

Olaylar göstermiştir ki, İktidar, bu goşist ve te
rörist oyuncağı çıkar aracı olarak kullanmaktadır, 
kullanmaya devam edecektir. Böyle olmasaydı, böy
le düşünmeseydi, yasal olarak, yasaların himayesinde 
düzenlenen bir toplantıya dışarıdan sürdürülen sal
dırıyı engellerdi, saldırganlar için gerekli önlemleri 
alırdı; gazetecileri coplatmaydı, görev araçlarını kır-
dırtmazdı, onlara saldırtmazdı. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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İktidar tanı tersim yapmıştı: Yasal kuruluşları I 
suçlu görmüş ve suç sandalyesine oturtmuştu. 

Ankara Valisi, Başbakanın sözleriyle işe başlayıp 
hırçınîaştıkça, her türlü kuralı aşarak, güvenliğini 
korumak zorunda olduğu yasal kuruluşları, tıpkı Hit- I 
ler'in propaganda valisi Goebbels gibi iftira yağmu- I 
runa tuttu. Bu da yetmedi, biraz daha azıttı, TÖB -
DER'i, TÜM - DER'i, TÜTED'i kapattı Gerekçe: 
Düzenledikleri yasal toplantıyı kışkırtıcı ajanların 
takviye ettiği ve yönettiği goşist grupların basması. 

Böyle bar vali valilik yapamaz, kamu görevi olan I 
bir koltukta oturamaz. Olayın gerçek yanı ise, Hükü
metin A. P.'li ve M. H P.'ü kanadının, halen toplantı 
halinde bulunan Hükümete sıkıyönetim önerisini gö
türüp orada karara bağlamasını amaç güden bir ola
ya gerekçe hazırlamaktı. Vali bilmemekteydi, Hükü
metin güvenlik işleriyle görevli olan M. S. P. kanadı- I 
nın sıkıyönetim önerisine karşı çıkacağını ve sıkıyö
netim önerisinin Hükümette geçersiz hale geleceğini. 

Burada bir açık çağrıda bulunmak istiyorum.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, 1 dakkianız kaldı, lütfen 

ona göre.. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 

sizi zor durumda bırakmayacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Türkiye'de 
sürdürülen iç içe savaşta, barıştan, demokrasiden, top- I 
lumsal gelişmeden yana olan her demokratik örgüt ve 
kişi belli sorumluluklar üstlenmelidir. Demokrasiye 
yönelik saldırıları açığa çıkarmada, etkisiz hale getir
mede, halka teşhir etmede sorumluluk ve özen gös
termelidir. I 

İktidar hesaplı gidişine, sorumsuzluğuna ancak ve 
ancak bu şekilde karşı konulabilir, bu şekilde çözüm 
aranılabilir ve etkisiz hale getirilebilir. Çünkü bu il
kel, bölücü, bağnaz iktidarın hesabı, bugün demok
ratik kuruluşlara uyguladığı yöntemi, seçimler yaklaş
tıkça, aynı goşist unsurlardan, kışkırtıcı ajanlardan 
ve onların çevresinden yararlanarak kolluk kuvvetle
rinin himayesine koyarak, onların himayesinde bes
leyerek kışkırtıcı ajanları bu kez de Cumhuriyet Halk 
Partisinin, dün olduğu gibi bugün de toplantılarına 
saldırtacaktır. «C. H. P. mitinglerinde olay çıktı, kar
gaşa oldu» deyip C. H. P.'yi suçlamak, daha da ileri 
giderek, dün demokratik kuruluşlara yaptığı uygula
mayı sonra da Cumhuriyet Halk Partisine uygulamaya 
çalışacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bağlayınız, lüt
fen. I 

- slı 
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SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Ama bu dü
şünce sakat ve geçersiz, sonuçsuz bir düşüncedir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Böyle bir şey 

olması, düşünülmesi elbette ki mümkün değildir; ama 
bilmelisiniz ki.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen son cümlenizi 
söleyin. Lütfen.. Vaktiniz geçti. 

SÜLEYMAN — GENÇ (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. Bir cümle ile bağlıyorum. 

...Bilmelisiniz ki, biz kargaşanın da, niteliği belli 
olan azınlığın da üstesinden gelebiliriz. Ellerine yaka
mızı ve toplumumuzun yakasını vermeyiz, verdirt
meyiz. Ama MC iktidarı yakasını.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, son cümlenizi söyleyin 
lütfen. Onun tamamını okumanız mümkün değil. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — ..Kaptırdığı 
bu kamu dışı, toplum dışı, yasa dışı, kışkırtıcı grup
ların elinden zor kurtaracaktır. Yasa dışı sel, toplum
sal yıkıma dönüştü mü, ilk koparacağı kelle sorum
luların kellesidir. İktidarın kellesidir. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Genç, sözünüzü kes
mek mecburiyetinde bırakmayın beni. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Dün böyle 
oldu, bugün de böyle olacaktır. Böyle bir sonuçtan, 
sizden daha çok biz ıstırap çekeceğiz. Aklınızı başını
za toplayınız. Sorumluluğunuzu.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen. Sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — ...Bilhassa si
yasal çıkarlarınızın üstünde tutunuz. Bu davranışınız
dan.. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

SELÇUK IMAMOĞLU (Kayseri) — Anarşist!.. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Anarşist senin 

babandır. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, cevap vermek 
istiyorsunuz, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi üyelerinin icra gücünü zaman zaman 
denetlemek üzere burada yaptığı konuşmalar, aslında 
bizim açımızdan değerli olan, yol gösteri mahiyette, 
ışık tutucu mahiyette kabul edilen konuşmalardır. 
Ancak tabiî bu konuşmaların belirli ölçülerin dışına 
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çıkması: halinde de, kendi konuşmacılarının üslûbu 
bakımından, kendi içinde değerlendirileceği de, Yüce 
Meclis tarafından böyle değerlendirileceği de elbette 
ki söylenmesi gereken bir sözdür. 

Değerli arkadaşlarım, ben yine iyi niyetle buraya 
çıkan arkadaşımızın daha sıkı, daha ciddî, can acıma
sına, kan dökülmesine mani olucu mahiyette tedbir 
alınması ile bazı hedefinin, arzu ettiği şeylerin dışın
da kelimelerle ifadesini bulmuş bir haleti ruhiye içe
risinde konuştuğunu kabul ediyor ve ona göre cevap 
vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir miting yapılmıştır. Bu 
mitingte - 5 Şubat 1977 Cumartesi günü yapılan bu 
mitingte - bazı hadiseler de olmuştur. Töb - Der ve 
mitingi düzenleyen diğer kuruluşlar bünyesinde sol 
basını, hatta sol basının da ötesindeki, solun birta
kım yayın organlarını takip eden arkadaşlar varsa 
çok iyi bilirler ki, bazı fikir mücadeleleri vardır. Bun
lardan Marksizm ve Leninizme revizyonisttik diyecek 
ölçüde taarruz eden çok daha aşırı, kendilerini Maocu 
olarak tanımlayan gruplar vardır ve bu Maoculara da 
Marksist ve Leninistler olarak terör hareketlerine yö
nelen aşırı uçlar, Goşistler diyen gruplar da vardır. 
Bunlar bu derneklerin bünyesi içerisinde bulunan pek 
çok sayıda öğretmeni tenzih ederek söylüyorum, on
ların dışında birtakım ufak gruplar halinde bu der
neklerin yönetimlerini ele geçirme mücadelesi yap
maktadırlar. Bunları gözden uzak tutmamız imkânı 
yoktur. Türk öğretmeni şereflidir, Türk öğretmeni 
haysiyetlidir, Türk öğretmeni en ücra köşelerde hiz
met görmektedir ama, bazı ufak gruplar, birbirlerini 
aşırılıkla itham eden, bir kısmı Marksist - Leninist 
düşünceye sahip, bir kısmı Maocu düşünceye sahip 
bazı ufak gruplar da Türk öğretmenini istismar et
mek üzere büyük bir mücadele içerisine girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım 4 - 5 Şubat 1977 gecesi, mi
tingte olması muhtemel hadiseleri önlemek üzere, bir 
çok yerlerde arama yapılmış. Bu arada Ankara kaza
larında da muhtelif aramalar yapılmıştır. Kırıkkale ilçe
sinde, Keskin ilçesinde, Kalecik ilçesinde ve Ankara' 
nın Etlik semtinde olmak üzere, bu aramalarda, bu 
mitinge iştirak edecek kişilerin, iştirak edecek grup
ların bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda 5 adet 
tabanca ve mermileri bulunmuş, sahipleri hakkında da 
gerekli işlem yapılmıştır* 

Mitingin yapıldığı 5 Şubat 1977 günü ise, saat 
9.30'dan itibaren Tandoğan alanına açılan yollarda 
jandarma, toplum zabıtası, sivil bayan ve erkek me
murların iştiraki ile önleyici ve caydırıcı tedbirler al

mak bakımından aramalar devam ettirilmiştir. Bu 
kontroller sırasında da muşta, sustalı çakı, bıçak, zin
cir gibi bazı yaralayıcı aletler de ele geçirilmiştir. Mi
tingin, daha önce tertip heyetinin verdiği dilekçeye 
göre, 12'de başlaması gerekirken, saat l l 'den itibaren 
mitinge büyük gruplar halinde gelindiği görülmüş; 
bunun 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun ilgili maddelerine aykırı olduğu pek tabiî 
olarak bilinmesi gerekli bir husus idi. 

Ayrıca, 11.30 sıralarında, Tandoğan alanındaki mi
ting daha başlamadan, Makine Kimya Endüstrisi ve 
Astsubay Orduevi önünde Mao.ve Lenin yanlısı frak
siyonlara mensup militan gruplar arasında, taş ve so
paların yanı sıra, ateşli silâhların da kullanıldığı bir 
çatışma meydana gelmiştir. Tandoğan alanında meyda
na gelen bu ilk çatışmada; Ordu'nun Mesudiye ilçesi 
Erik Köyü öğretmeni Ali Öztaş; Elbistan 1936 do
ğumlu ev kadını Hacer Kılıçkaya tabanca mermisi ile 
yaralanmıştır ve bunlardan Ali Öztaş, Âcil Yardım 
Trafik Hastanesinde ameliyat edilmiş, sağlık durumu
nun ciddiyetini muhafaza ettiği öğrenilmiştir. Hacer 
Kılıçkaya ise, kalçasından kurşunla yaralanmış olarak 
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 
Bunların dışında 40'dan fazla vatandaşımız taş ve 
sopa ile yaralanmıştır. Bu yaralılardan Antalya'da işçi 
olarak çalışan Yusuf oğlu, 1953 doğumlu Hikmet Ga
zi ile; boşta gezer Hasan oğlu, 1955 doğumlu Servet 
Aksoy'un sağlık durumlarında hayatî tehlike olduğu 
tespit edilmiştir. 

Mitingte yapılan konuşmaları müteakip, saat 
13.20'de kortejin yürüyüşe geçeceği sırada, mitinge 
katılan gruplar arasında yeniden çatışma çıkmışsa da, 
jandarma ve toplum zabıtasının müdahalesiyle olay
ların büyümesi önlenmiş ve bu arada 300 - 400 kişi
lik bir kalabalık kortejden ayrılarak, yürüyüşe katıl
mamış ve çevreye dağılmışlardır. 

Biraz önce konuşan kıymetli parlamenter arkada
şımızın dediği gibi, dışardan mitinge iştirak edenlere 
saldırı olmamış, mitingin içerisinde bulunan kişiler
den, mitinge iştirak eden gruplardan birbirlerine kar
şı silâhlı, taşlı, sopalı saldırılar gelmiştir ve bunlardan 
300 - 400 kişi de, korteje de bilâhara katılmamış ve 
ayrılmışlardır. 

Yürüyüşten sonra, Cemal Gürsel alanındaki kala
balığın dağılışı sırasında ise, aynı gruplar arasında ye
niden bir kutuplaşma başgöstermiş ve taraflar taş ve 
sopalarla tekrar çatışmışlardır. Bu arada büyük top
luluğun içerisinden silâh sesleri de duyulmuş ve silâh
la yaralananlar olduğu haber alınmış; yapılan tespit-
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te bu olayda kurşunla yaralanan dört kişinin de, Ha
cettepe Üniversitesi âcil servisinde tedavi altına alındı
ğı tespit edilmiştir. 

Bu şahıslar: Mahir oğlu, 1955 doğumlu Emin Fe
ridun Yalvaç; Mudanya'da öğretmenlik yapan Ömer 
oğlu, 1945 doğumlu Ahmet Sarıdağ ve işçilik yapan 
Şaban oğlu, Çorum 1955 doğumlu Kadir Erbaş ile 
lise mezunu olup boşta gezen Süleyman oğlu, Bingöl 
1959 doğumlu Hüseyin Yıldırımdır. 

Ayrıca, Tandoğan meydanında meydana gelen çatış
ma sırasında, alınan yakın bir bölgede bulunan inşaata 
da hücum edilip, oradan sopa ve taş temin edildiği mü
şahede edilmiş olup, olayda Hüseyin Bıçak adındaki bir 
polis memurumuz da yüzünden yaralanarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Cemal Gürsel Alanındaki çatışmaya jandarma ve 
toplum zabıtası ekipleri ile zamanında müessir şekil
de yapılan müdahale ile olayın büyümesi ve daha 
vahim boyutlara ulaşması önlenerek kalabalığın da
ğılması temin edilmiştir. 

Tandoğan ve Cemal Gürsel Alanında meydana ge
len çatışmalar sebebiyle toplam olarak 108 kişi yaka
lanmış olup, bunlar meyanında miting tertip ve idare 
heyetini teşkil eden Töb - Der Genel Başkanı, Tüm -
Der Genel Başkanı ve Tüted Genel Başkanı da bu
lunmaktadır. 

Bu sanıklardan, ilk sorgularını yapan Cumhuriyet 
Savcısı tarafından gözaltına alınmalarından sonra, ifa
deleri alındıktan sonra 105'i, ifade alındıktan sonra 
adliyeye sevk edilen diğer üçü de mahkemece ser
best bırakılmışlar ve tahkikatın tutuksuz olarak de
vam etmesine karar verilmiştir. 

Bu mitingin tertip ve yöneticileri olan kişilere hü
kümet komiseri tarafından, daha mitingin başlangıcın
dan kanunî görevleri hatırlatılmıştır. Buna rağmen, 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında
ki Kanunun 8 nci maddesindeki görev ve sorumluluk
larını yerine getirmedikleri, hükümet komiseri rapo
runda da belirtilmiştir. Yine bu miting dolayısıyle iki 
üç günden beri 171 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
ile Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesine aykırı 
şekilde afiş yapıştıran, bildiri dağıtan 50'den fazla sa
nık Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmişlerdir. 

Ayrıca, miting alanına gelenlerin aranmasını iste
meyen ve bu davranışı kınayan tertip heyetinin bu 
münasebetle 2 Şubat 1977 günü Ankara Valiliğine 
verdiği, bir örneği Cumhuriyet Savcılığına tevdi olu
nan müracaatı da calibi dikkat görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, miting tertip heyeti mitinge 
gelenlerin üstlerinin aranmamasını talep etmiştir. Tak
dir edersiniz ki, bu kadar aradığımız halde, bu ka
dar gayretle çatışmaya mani olacak aletleri (kesici ve 
yaralayıcı aletleri) toplamaya gayret ettiğimiz halde, 
53 kişi muhtelif yerlerinden yaralanabiliyor, bütün 
bu gayretlere rağmen bu kadar kalabalık sayıda in
san yaralanırken, tertip heyeti mitinge gelenlerin üst
lerinin aranmamasını teklif edecek kadar sorumsuzluk 
gösterebiliyor. 

Zira, tertip heyeti bu müracaatında, alınan sıkı 
güvenlik tedbirlerinden de yakınmıştır. Bu miting ve 
gösteri yürüyüşünde taşınan pankart ve dövizlerdeki 
ibareleri ihtiva eden listede de pek çok sayıda suç 
unsuru ibare vardır. 

Hükümet komiseri raporunda da belirtildiği gibi 
genellikle, toplantının daha önce açıklanmış olan ama
cı ile hiç bir ilgisi bulunmadığı ve amaç dışı davra
nışlara ağırlık verildiği görülmüştür. 53 yaralının bu
lunduğu bu miting için alana gelenlerin pankratlan 
taşımak bahanesiyle kullandıkları ve güvenlik kuvvet
lerince zaptedilen sopalar beş çuvalı doldurmuştur. 

5 Şubat 1977 günü Ankara'da düzenlenen söz ko
nusu miting ve yürüyüşte meydana gelen olaylar do
layısıyle Cumhuriyet Savcılarımız tahkikata bizzat el 
koymuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, özet olarak; miting ve yü
rüyüş amacından saptırılmış, bölücülük propagandası 
yapılmış, sol fraksiyonlar yukarıda belirtilen muzır 
propagandaların atmosferi içinde karşı karşıya getiril
miş ve silâhlı, taşlı, sopalı çatışmalarla hayati tehlike 
tevlit edecek yaralanmalara zemin hazırlanmıştır. 

171 sayılı Kanunun 7, 8, 13, 16 nci maddeleri açık
ça ihlâl edilmiştir. 1630 sayılı Dernekler Kanununun 
35 nci maddesinin 2/A bendine aykırı şekilde Töb -
Der, Tüm - Der, Tüted Dernek yöneticileri derneği 
temsilen, dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gös
teri yürüyüşlerini bizat tertip etmişler ve aynı Kanu
nun 45 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında belirtilen; 
Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünün, millî gü
venliğin ve kamu düzeninin bozulmasına yol açan ha
diselerin bizzat tertipçisi olmuşlardır, 

Değerli arkadaşlarım, güvenlik kolluk kuvvetleri 
eğer didik didik arama yaptıysa; güvenlik kuvvetleri 
bu didik didik aramayı, bir vatandaşımızın daha ya
ralanmaması, bir vatandaşımızın daha hayatını kay
betmemesi için yapmışlardır. Buna ancak teşekkür 
edilmesi gerekir. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Güvenlik 
Kuvvetleri müdahalede bulunmamış mı? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, mitinge dışar
dan hiç bir kimse saldında bulunmamıştır. Miting 
meydanına düzenli şekilde gelen insanlar arasında, 
gruplar arasında taşlı, sopalı, silâhlı çatışmalar meyda
na gelmiştir. 

Şimdi size soruyorum; güvenlik kuvvetleri şu grup 
mitinge gelmesin diye, o aşırı gruplardan; ya Maocu 
grupu, ya Leninci grupu sokmasaydı, burada, muhtemel 
ve mümkündür ki, siz bunların temel anayasal hakla
rını ellerinden alıyorsunuz, niçin miting meydanına 
sokmuyorsunuz da denebilirdi. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sen o va
liyi görevden al. 

BAŞKAN — Lütfen eefndim, müdahale etmeyiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Kimsenin alnında, miting meydanına 
geldiği zaman, ben hadise çıkaracağım diye bir şey 
yazmadığına göre, e tahiatiyle hadise çıkarmadan, suç 
işlemeden, kimseyi miting meydanına sokmamak gibi 
bir davranışın içine girmemiz mümkün değildir. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sen o va
liyi görevden al, valiyi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne mü

dahalesi?... Hakikati anlatmıyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sen o va

liyi görevden al Sayın Bakan. Suçsuz adamların der
neğini kapatacağına... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir mühim mev
zuun daha açıklanmasına gerek var. 

İçişleri Bakanlığı suç tespiti yapmaz; yani, «şu 
suçludur, bu suçlu değildir» demez. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz Anayasanın ve mev
cut mevzuatın sınırları içerisinde görev yapan kim
seleriz; ben de, siz de. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Yargı or
ganına intikal eden konularda nasıl suçlama yapıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Suçun varlığı, suçluluğun tespiti yargı 
organlarının görevidir* 

Bir mevzuda eğer suç varsa, suçlu varsa, bunu 
yargı organları tespit edecektir, o karar verecektir. 
Bu bakımdan, yargı organlarına intikal eden mevzu

larda filan filan kanunun filan maddelerini, filan kim
seler «ihlâl ettikleri için biz onları alırız, yargıya tes
lim ederiz. 

Delillerin toplanması dahil, hepsini tespit etmek, 
neticeye ulaştırmak yargının görevidir. Adlî zabıta 
olarak çalışan polis ve jandarma yargının emrindedir. 
Eğer yargı organlarının, adlî amir olarak çalışan de
ğerli, başında bulunan şahısları, delillerde eksiklik bu
luyorlarsa onları tamamlamak onların görevidir. Fi
lan hususu hazırla diye emir verdiklerinde bir polis 
bunu yapmazsa, adlî amir olarak derhal onu tevkif 
etme yetkileri vardır. 

İçişleri Bakanı ile adlî vazife gören polisin, jan
darmanın hiç bir görev bağıntısı yoktur. Anayasa böy
ledir, kanunlar böyledir. 

Nitekim her zaman, her yerde gördüğünüz şekil
de adlî amirin, İçişleri Bakanlığının iznine dahi mü
racaat etmeksizin adlî görev yapan polisi, jandarmayı 
tevkif ettiğini hepiniz biliyorsunuz. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Valiyi adale
te teslim et. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Böyle olunca, adlî görev yapan arka
daşlarımız, adlî görevde eğer bir eksiklik görürlerse; 
- burada hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilirler - onu 
tamamlatmak görevi adlî amirlerin görevidir. Bunlar 
önce savcılardır; bağımsız görev yapan savcılardır, 
mahkemelerdir. Bunlar delilleri tamamlatmakla mü
kelleftirler. 

Böyle olunca... 
HASAN VAMIK TEKtN (Giresun) — Siz valiyi 

televizyonda izlemediniz mi? Yüzünüz kızarmadı mı? 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Konunun içi

ne girmiyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Bakan, o valiler

den hiç bir yerde kalmadı bile. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım ben başka bir me
seleden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
ETEM EKEN (Çorum) — Gazetecilerin fotoğ

raf makineleri poüisüer tarafından niye kırıldı? 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASlLTÜRK 

(Devamla) — Ben bir başka meseleden bahsediyo
rum, siz bir başka meseleden bahsediyorsunuz. Ben 
bu gibi hadiselerde, değerli arkadaşlarıma... 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1977 O : 1 

HASAN VAMIK TEKtN (Giresun) — Vali ad-
lî amir midir? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HASAN VAMIK TEKÎN (Giresun) — Her şeyi 

suçladı sayın Başkan. Utanmadan sıkıyönetim sav
cısı gibi konuştu. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibe siz öğrete
cek değilsiniz ki, kendi isteğine göre konuşacak, lüt
fen... 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, eğer arkadaşlarım izin 
verirlerse, değerli arkadaşlarıma biraz daha açıklama 
gerektiğine inanıyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Gazetecilerin fotoğraf 
makineleri polisler tarafından kırıldı, ajanlar var. On
lara ne diyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI OGUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada iddia şu 
oiabîir: Suçluları tespit eden yeterli delil yoktur, 
suçlular tespit edilememiştir, suçlu olmasına rağmen 
başkanları adliyeye götürülmüş, savcılığa teslim edil
miştir diye mantık yürütürsek, böyle bir iddia ola
bilir. Ben bunun anayasal yolunu gösteriyorum size. 
Eğer böyle bir şey varsa, suçluyu tespit etmek, delili 
ikmali etmek, arayıp delili çıkarmak, her türlü görevi 
adlî görev yapan polise ve jandarmaya vermek yet
kisi ve hakkı İçişleri Bakanının değil, adlî amirlerin
dir. Eğer adlî amirlere, savcılara... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 
Bakan, vali adlî amir midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Vali delil tespit etmez arkadaşlar. Eğer 
savcılara güven duyulmuyorsa o ayrı bir şeydir, onun 
için gerekli birtakım teşebbüslerde bulunulur. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sıkıyönetim 
komutam gibi herkesi suçluyor televizyonda. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik.. (C. H. P. sıraların
dan, gürültüîer) Sayın Eken, lütfen gürültü yapma
yınız. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, VaH isti
fa etsin... 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen, sayın Eken mü
dahale etmeyin. 

ETEM EKEN (Çorum) — Gazetecilerin, fotoğ
raf makinelerini kırdılar, ajanlar sardı etrafımızı, on
lara ne diyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Eken, lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer bir sağ -

sol çatışması şeklinde olsa idi birçok arkadaşlarım, 
aslında meselenin derinliğine bakmaya lüzum gör
meyen, poîitik birtakım neticeler elde etmek isteyen 
bazı arkadaşüarmı - birçok arkadaşlarım] tenzih ede
rek söylüyorum - işte, şu hadiseler oldu, siz bir tara
fı tuttuğunuz için öbür tarafı yakaladınız, binaen
aleyh; hepsini adHye serbest bıraktı, tabiatiyle böyle 
olacaktı diyeceklerdi. Ee, şimdi solun iki fraksiyonu 
çarpışıyor, hangisini tuttuk?... Bizim niyetimiz belli, 
biz hiç kimseyi tutmayız... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Tasvip 
eden kim? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Biz kanunların, biz Anayasanın, biz 
mevzuatın içerisinde, suç işleyenin yakasına yapışı
rız. Burada da alnında yazılı değil ki; bu adam Maocu 
mu, Marksist mi belli olsun... Ortada bir suç var, ya
ralamış, yakasına yapışır, adliyeye teslim ederiz, di
ğer düşünce sahipleri için de kanaatimiz budur, dü
şünceliniz budur, tatbikatımız budur, inancımız bu
dur. Suç işleyen benim babamın evlâdı oka yakası
na yapışır adliyeye teslim ederim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 

Ege tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşma
sı. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Karagözoğlu, Ege 
ekici tütün piyasasında para verilmediği hakkında 
buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Ege ekici tütün piyasası geçen yıla göre bugün 
tam 29 gün geciktirilmiş bulunmaktadır. 1976 yılı ürü
nü hâlâ satıImanKştır. 1977 yılı ürünü üretim döne
mine çoktan girilmiştir. Şu anda Hükümet, piyasa
nın ne gün açıldığını ilân dahi edebilmiş değildir. Tü
tün yetiştirerek geçinen 220 000 Egeli tütün ekici aile 
binbir sıkıntı içinde ıstırapla beklemektedir. Yabnz 
220 000 tütün ekici aile değil, ekonomik hayatı tü
tüne dayalı olan pek çok yerde 10 binlerce esnaf pi
yasayı beklemektedir. 

Aybaşında maaşını alamayan memur, ücretini 
zamanında alamayan işçi haklı olarak kıyamet ko
parır. Ancak, yeterli örgütü bulunmayan, yasal koo
peratif hakları işletilmeyen milyonlarca insan, ye
tiştirdiği ürünü sattınîmadığı için ıstırap ve ihtiyaç 
içinde bekletilmektedir. 
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Bu yıl rekoltenin yüksek olduğu iddiası, piyasa- ı 
nın zamanında açılmaması için bir bahane olarak kul
lanılmaktadır. Çünkü, rekolte yüksekse ona göre tes
pitler daha önce başlatılabilir, süratlendiriIebiMr, 
köylüye, üreticiye değer veren hükümetler bunun ön
lemlerini alabilirlerdi. 

Piyasanın bu kadar gecikmiş olmasından, Hükü
metin sorumluluğu vardır. Gerçekler gizlenmek is
tenmektedir. Hükümet, zamanında yeterli kaynak 
sağlayamamıştır, depo sorunu zamanında çözüleme
miştir. Hükümetin bünyesindeki kopukluğun, izle-
diîği yanlış, plansız, programsız ekonomik politikanın 
faturası milyonlarca tütün ekicisine ödetilmek isten
mektedir. Üreticiler, ürünleri sattırthnadığı için borç
larım ödeyememekte, zarurî ihtiyaçlarım karşılaya-
mamokta, yeni üretim yıh çoktan başladığı halde, 
tarüa kiraEayamamakta, üretim hazırlıklarım yapa
mamaktadır. Üreticilerin sıkıntılı hallini fırsat bilen 
vurgunculara, sömürücülere, karaborsacılara «Dur»ı 
diyen yoktur. 

Tütün üreticileri, bu maddî ıstıraplarına ilâveten, 
hâEâ piyasa tarihi belirlenmediği için, manen de hu- J 
zı&rsuz ve ciddî endişeler içindedir. Kapıların arka
sında sermaye çevreleri tüccarlarla pazarcıkların sür
dürüldüğü iddiaları tütün üreticilerini daha da pe
rişan etmektedir. Üreticiler lehine olan yasa hüküm^ 
feri uygulanmaz, hatta üreticilere haklar getirdiği 
için yılîardır bir yasa, örneğin Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği Yasası uygulanmaz iken, daha 
piyasa bile açılmadan tütün üreticilerinden ekim be
yannameleri isteme gibi akıl almaz haksızlıklar, ya
sa uygulaması adı altında, ancak keyfî idarelerde I 
görülebilecek yöntemlerle yapılmaktadır. 

Şimdi, sorumluları milletin yüce kürsüsünden gö- I 
reve çağırıyorum. Derhal, her tiirlü finansman im
kanının, depo ve diğer sorunların çözüldüğü, tü
tünün son yaprağına kadar Anayasa doğrultusun
dan Hükümetçe alınacağı, piyasanın ne gün açıla
cağı ilân edKİmeîidir. Eğer tütünde de vergi iade- I 
si verilecek ise, bundan bir avuç tüccar değil, milyon
larca üreticinin yararlanacağı, bunun için gerekli 
bütün önlemlerin alındığı bildirilmelidir. Bir deva
lüasyon uygulamasında üreticinin hakkının kimseye 
peşkeş çekilmeyeceği, teke! ürünlerine zam yapıl
dığında üretici payının üreticilere bırakılacağı açık
lanmalıdır. 

1976 yılında hayat pahaiı^ğunm geçen yılara gö- j 
re °/o 25 arttığı, Cephe İktidarında sessiz ve ince de- I 
vaMasyoniarîa Türk parasının dış değerinin % 20 I 
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dolaylarında düşürüldüğü, maliyetlerin geçen yı!a 
göre en az % 70 arttığı, yeni üretim yılı üretim un-
ncdanîidaki kaçınılmaz artış oranları unutulmadan, 
üreticilere kendileri ve aileleri için insan gibi yaşa-
ysMnîeleri ve d'ğer haklan da dikkate allanarak, gere
cek ve adil bir taban ve ortalama fiyat politikası 
saptanmalılar. Tütün fiyatlarının bu şekilde sap
tandığı, su çürüğü, ıskarta gibi haksızfıkfann yapıî-
msyaetiğı, hızlı alım, hızh tesellüm, hızlı ödeme ile 
piyasanın gecikmesinden doğan büyük zararların 
kısmen de oüsa giderilmeye çalışılacağı hemen açık-
Inııoîahdjr. 

Göstermelik baş fiyat politikasının kimseyi kan
dırmadığı bilinmelidir. Üreticiler ürünlerinin ran-
dımanl'anm öğrenmeli, fiyat da buna bağh olarak 
beîMenmelidir. Piyasada üreticileri sömürmeye ve 
endîşeye düşürmeye yönelik her türiü haksızlık ve 
oyunlar kesinlikle zamanında önlenmelidir. Soygun
cu firmaların piyasaya girmelerine mâni olunmalı
dır. Üreticilerin alın terinin karşılığının, ne bahane 
12e olursa olsan, tam ve zamanında verilmesi göre
vini yerine getirmeyenler, üstelik bunu engelleyen
ler, sorumluluklarının hesabım vereceklerini unut
mamalıdırlar. 

Saygılarımı sunarım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagözoğ-

hı. 
3. — Âfyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut

lunun, Kıbrıs ve Ege sorunu hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Saym Süleyman Mutlu, Kıbrıs ve 
Ege sorunu hakkında buyurun efendim. 

Saym Mutlu, size de hatırlatıyorum: Süreniz beş 
dakikadır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Âfyonkarahisar) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

DcğerSi milletvekilleri, dünya basını Yunanistan' 
in Türkiye'yi yıldırım savaşı i*e bir anda nasıl çar-
pncağım tartışırken, Türkiye'nin Dışişlerini 70 yaşın
da bir ihtiyara bırakırsak, Başbakanı da mı yok bu 
memleketin? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaş'arım, Jimmy Caıter'in alenen, 
dünyanın gözüne baka baka Yunanistan'ın yanında 
yer aMığı ortadadır. Ege sorunu ortadadır; 12 Ada
lar, Lozan Muahedesine göre siLîhSaadınlmaması ta
zım gelidiği halde silahlandırılmıştır. Yunanistan'ın 
silâh seviyesi bugün Türkiye'yi kat kat geçmiştir. 
Amerika'nın ambargosu devam etmektedir. Üsler 
kapatıldı derken, üsler çalışmaktadır. 
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Kıbrıs üzerinde kapalı kapılar arkasında garip 
bk Denktaş yalnız bırakılarak, Makarios arkasına 
Amerika ve dünya kamuoyunu alarak, sıkıştırılmak
ta; Magosa ve Lefke istenmekte, toprakların % 20, 
sine dahi Makarlos razı olmamaktadır. 

Türkiye buraları çok pahalı, şehit vererek aldı. 
çok yüksek pahaya mal etti arkadaşlarım. Ucuz ucuz 
buraları, gizli kapılar arkasında bu güçsüz MC Hü
kümetine harcatmaya, bu Parlamento müsaade et
memelidir. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet ne kadar lenfatik, 
ne kadar vurdumduymaz ki, sona bakın, bir gün ol
sun Parlamentoya gef'p, Türkiye'nin üzerinde yapı
lan pazarlıklar! dünya izlerken, Parlamentosuna 1 gün 
b%i vermekten kaçmmaktadıı. 

Muhterem milletvekilleri, bizler bu toprakların 
ve bu halkın temsilcisiyiz, vebal bizim boynumuz-

/. — 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
nın görüşülme gün ve saatlarına ve konuşma sü
relerine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

Yüce Meclisin onayına sunulacak Danışma Ku
rulu önerileri vardır, okutup onaylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 83 
Danışma Kurulunun 9.2.1977 Çarşamba günü yap

tığı toplantıda : 
L 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının 

Millet Meclisi Gündeminin Özel Gündem kısmın
da yer alması; Bütçe görüşmelerine 16 Şubat 1977 
Çarşamba günü saat 10,00'da başlanması ve bitimine 
kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat 10,00 -
13.30 ve 15.00 - 20P00*ye kadar devam olunması,; 
günlük programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi 
halinde saat 21.00'de gece toplantıları yapılarak o 
günkü programın bitirilmesinin sağlanması, günlük 
program saat 20.00'den önce bittiği takdirde bir son
raki programın görüşmelerine devam olunması; 

2, 1977 Yıh Bütçesinin programa uygun bi
çimde gününde bitirilmesini sağlamak için, başlan
gıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak 
konuşmaların 2'şer saat, kişisel konuşmaların 20'şer 
dakika ve Hükümet adına verilecek cevap süresinin 
(sunuş konuşması hariç) 2 saat ile sınırlandırılması; 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grup
lar adına yapılacak konuşmaların, Millî Eğitim Ba

dadır. Türk Milletini nereye gönderdiysek bu halkı 
ö!müştür. Parlamento vazifesini yapmalı, Hükümeti
ni bu kürsüde he&aba çekmeMdir. 

Değerli arkadaşlarım, yoksa Hükümet Parlamen
toyu yok mu farzetmektedir? Senatoda, «Biz dışişleri 
meselesine, kendi ortaklarımızla uğraştığımız yetme
miş gibi, b5r de muhalefeti mi ortak edelim?», sözle
ri Parlamentoya indirilmiş ağır darbelerdir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygılar sunarım. 
Ve burada bu kürsüde Hükümeti protesto ediyo

rum. Şerefli olduğuna inanıyorum, bunlara rağmen 
şerefü bir Hükümet olduğuna inanıyorum; varsa bu 
şerefleri, buradan hesabını versinler, Parlamentoyu 
açıklığa kavuştursunlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mutlu. 

kanlığı Bütçesi için l'er saat (bu süre 2 konuşmacı 
tarafından kullanılabilir), diğer bakanlık ve daire büt
çeleri için 20'şer dakika; kişisel konuşmalann 10'ar 
dakika; Hükümet adma yapılacak konuşmaların 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 1 saat 15 daki
ka; diğer bakanlık ve daire bütçeleri için 30 dakika 
ile sınırlandırılması; 

4J Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
Hükümete l'er saat süre ile söz verilmesi; kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olması; 

5< Görüşmeler sırasındaki soruların, şahsî mü
talaa ileri sürühneksizin, kısa ve gerekçesiz olması; 
bir üye tarafından 3'den fazla soru (yazılı veya sözlü) 
soruîamaması; yazılı olarak sorulacak soruların gö
rüşmenin bitimine kadar Başkanlığa verilmiş olması; 

6. Konuşmaların İçtüzüğün 73 ncü maddesinin 
öngördüğü sayıda olması; 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere öneril
miştir. Kemal Güven 

Mület Meclisi Başkanı 

C.H.P. Grupu Başkanvekili A.P. Grupu Başkanvekili 
Ah* Nejat Ölçen Oğuz Aygün 

5 nci maddede yazılı, soru
lacak sözlü sorulanın tümü
nün sorma süresinin 20 da
kika ile kısıtlanması kaydı 

ile 
M.S.P. Grupu Görevlisi D.P. Grupu Görevlisi 

Şener Battal Orhan Tokuz 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını.,, 
Bir şey mi var Sayın Aygün? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanını, 

bir şey arz etmek istiyorum. Bu Danışma Kurulu 
önerisini zannediyorum ki madde madde oylama lüt-
funda bulunacaksınız. Çünkü 5 nci maddede mu
halefetimiz vardır, söz talep edecektim efendim. 

BAŞKAN — Ben onu Heyeti Umumiyeye arz 
edecektim, eğer ayrıca söz de isterseniz, benim açık
lamamdan sonra söz de veririm size. 

Efendim, Danışma Kurulu önerisi eğer ittifakla 
imzalanmış olsaydı tümden oya sunacaktım. Ancak, 
zahâlinizin Adalet Partisi Grupu adına 5 nci mad
deye muhalefet şerhiniz olduğu için, madde madde 
oylatmak mecburiyetindeyim» 5 nci maddenin kabulü 
halinde sizin teklifiniz reddedilmiş olur; 5 nci mad
denin reddi halinde ise Danışma Kurulunun 5 nci 
maddedeki konu için yeniden bir öneri getirmesi 
için Danışma Kuruluna havale ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Estağfurullah efendim* 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, uy

gulamanız hakkında.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Uygulama

nız hakkında usul bakımından söz istiyorum Sayın 
Başkanı 

BAŞKAN — Peki efendim, uygulamam hak
kında usul bakımından. O zaman 2 lehte 2 aleyhte... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yerimden 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden söyler
seniz daha kolay. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Muhalefet 
şerhi veren arkadaşlarım 5 nci madde ile ilgili ola
rak İçtüzüğe aykırı bir muhalefet şerhi vermişler
dir. O bakımdan, Başkanlık Divanı, İçtüzüğe aykı
rı bir meseleyi, muhalefet şerhi var diye ayrı ayrı 
oylamak durumunda değildir. İçtüzüğün 61 nci 
maddesine göre sorularda tahdit yoktur, bir sınır
lama yoktur. O bakımdan, geçerliliği olmayan bir 
muhalefet şerhi üzerinde sizin «muhalefet şerhi var» 
diye 5 nci maddeyi oya sunmanız yanlıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın Ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

İçtüzüğümüze göre bugüne kadar uyguladığımız üze
re, Danışma Kurulunun karan demek, tüm grup 
temsilcilerinin ittifak halinde olduğu kararlar de
mektir. Bugüne kadar da bu yüzden, çeşitli konu-

10 . 2 . 1977 O : 1 

I larda çeşitli grupların itirazları olduğa için Danışma 
Kurulu karar alamamış ve Meclislerimizin onayına 

I sunamamıştır. İlk defa böyle bir istisnaî uygulama 
yapılmaktadır. Bunun aslında İçtüzüğümüze göre 
Danışma Kurulu kararını içine almaması gerekir; fa
kat uygulamaya başladınız. Bunun zabıtlara geçme
si ve bunun da bir istisna teşkil etmesi temennisini 

i zabıtlara geçirmek için bu maruzatımı burada arz 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Sayın Ölçmen, Danışma Kurulu kararı mevzu

bahis değildir. Danışma Kurulu Genel Kurula öne
ri getirir. Bir karar olmadığı için, aslında öneri ola
rak geldiği için, prensip olarak ittifak halinde gel-

| mesi zarureti var idi. Ancak, değerli grup temsilcisi 
I arkadaşlarım hatırlayacaklar, daha evvel üzerinde 

ittifak edilemeyen bazı konularda ikili, üçlü, hatta 
dörtlü görüşlerle Genel Kurula gelindiği ve her bi
risinin ayrı ayrı «Danışma Kurulu önerisi 1 nci gö-

I rüş, 2 nci görüş, 3 ncü görüş» diye oyladığı vakidir, 
tatbikatımız şimdiye kadar bu istikamettedir. An
cak, şimdi ortada bir başka görüş mevcut değildir. 

Bu oylamayı madde madde yapmamın nedeni 
şudur: 6 adet Danışma Kurulu önerisi vardır, her 
birisinin mevzuu ayrıdır, her birisi Danışma Kurulu 

I önerisidir. Danışma Kurulu önerilerini ayrı ayrı oy-
I lamamın sebebi bu. 

AsImda, eğer ittifak olsaydı, sırf zamandan ka
zanmış olmak için hepsini birden ve fakat altısını 

I da ayrı ayrı oylamak suretiyle oylarınıza arz ede-
I çektim. Hele maddenin birisinde bir sayın üyenin 

muhalefeti de bulununca, artık tamamını madde 
I madde ayrı ayrı oylamak zarureti hâsıl oldu. Çün

kü, her birisi nıüstakilen kendi başına bir Danışma 
Kurulu önerisidir, 

I Yalnız, dikkat buyurursanız, Sayın Aygün'ün 
muhalefet şerhim bir başka görüş olarak kabul et
miyorum, zaten bir başka görüş olarak kabul et
mem de mümkün değil. Böyle olabilmesi için; 
Danışma Kurulunun ikinci öneriyi, aynı konudaki 
İkinci görüş olarak göndermesi lâzımdı. Böyle bir 

I görüş olarak gönderilmiş değildir. Sayın Aygün, 
imza sırasında sadece muhalefetini bildirmiş. Bu 
bakımdan arz ettim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yani, 5 nci 
maddeye ilişkin muhalefet değil mi efendim? 

BAŞKAN — 5 nci maddeye ilişkin; imzalarken 
muhalefet beyan etmiş sadece; Sayın Aygün'ün mu-

I halef eti, bir Danışma Kurulu görüşü değildir. Bil-
I mem arz edebildim mi efendim?.. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, açıklamalannızdan anladım. Yalnız, be
nini üzerinde durduğum, İçtüzüğün 61 nci madde
sine ilişkindir. Açıkça, İçtüzüğün 61 nci maddesin
de belirtilmiş olan soru müessesesiyle ilgili husus, 
Genel Kurulun oylarına kabul veya ret bakımından 
arz edilemez. Bu hususa işaret etmek istedim efen
dim» 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aygün'ün muhale
fet şerhini oylamayacağım. Danışma Kurulunun ka
bul ettiği 5 nci maddeyi oylayacağım. 5 nci madde
yi kabul edip etmemek, gayet tabiî Yüce Heyetin 
bileceği iştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam o 
zamana 

BAŞKAN — Şimdi, madde madde okutup oyla
rınıza arz edeceğim: 

«Danışma Kurulu önerisi : 
1. 1977 Malî Yıh Bütçe Kanunu Taşanlarının 

Millet Meclisi Gündeminin Özel Gündem kısmında 
yer alması, bütçe görüşmelerine 16 Şubat 1977 Çar
şamba günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine 
kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün 10.00 - 13.30 
ve 15.00 - 20.00'yc kadar devam olunması, günlük 
programın saat 20.00'ye kadar bitirilememesi hafin
de saat 21.00'de gece toplantılan yapılarak o gün
kü programın bitirilmesinin sağlanması, günlük prog
ram saat 20.00'den önce bittiği takdirde bir sonraki 
programın görüşmelerine devam olunması.» 

BAŞKAN — 1 nci öneriyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
«2. 1977 yılı bütçesinin programa uygun biçim

de gününde bitirilmesini sağlamak için, başlangıçta 
bütçenin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların 2'şer saat, kişisel konuşmaların 20'şer da
kika ve Hükümet adına verilecek cevap süresinin 
(sunuş konuşması hariç) 2 saat ile sınırlandırılması» 

BAŞKAN — 2 nci öneriyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

«3. Bakanlık ve da.îre bütçeleri üzerinde grup
lar adına yapılacak konuşmalann, Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi için l 'er saat (bu süre iki konuşma
cı tarafından kullanılabilir), diğer bakanlık ve daire 
bütçeleri için 20'şer dakika; kişisel konuşmalann 
lö'ar dakika; Hükümet adına yapılacak konuşmala
rın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi için 1 saat 15 da-
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kika; diğer bakanlık ve daire bütçeleri için 30 da
kika ile sınırlandırılması.» 

BAŞKAN — 3 ııcü öneriyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
in. 

4 nci! öneriyi okutuyorum: 
«4. Bütçe görüşmelerinin sonunda, gruplara ve 

Hükümete l'er saat süre ile söz verilmesi; kişisel 
konuşmalann 10'ar dakika olması.» 

BAŞKAN — 4 ncü öneriyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5 nci öneriyi okutuyorum: 
«5. Görüşmeler sırasındaki sorulann, şahsî mü

talaa ileri sürülmeksizin kısa ve gerekçesiz olması, 
bir üye tarafından üçten fazla soru (yazılı veya sözlü) 
soruiamaması, yazılı olarak sorulacak soruların gö
rüşmenin bitimine kadar Başkanlığa verilmiş olma
sı.» 

BAŞKAN — 5 nci öneriyi oylannıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim?.. Muhalefetiniz 

dolayısıyle söz mü istiyorsunuz?.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, tabiî. 
Sayın Aygün muhalefet şerhiniz dolayısıyle, 5 nci 

önerinin aleyhinde görüşüyorsunuz değil mi efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekili arkadaşlarım; 5 nci öneriye, Ada
let Partisi Grupu olarak koymuş olduğumuz muha
lefet şerhiyle ilgili maruzatta bulunmak üzere huzur
larınıza geldim. 

Şimdi efendim, bizim İçtüzüğümüzün 94 ncü 
maddesi «Soru kısa, gerekçesiz ve şahsî mütalaa ileri 
sürülmeksizin bir önergeyle hükümet adına sözlü ve
ya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere» diye devam 
eder. 

Şimdi, geçen sene bütçe müzakerelerimiz, burada 
zabıtlarda açık ve seçik görmek, tespit etmek müm
kün ki, İçtüzüğün vermiş olduğu bir hak, bazı par
lamenterler tarafından suiistimal edildi. 

Şimdi, sorunun kısa ve gerekçeciz, şahsî mütalaa 
ileri sürülmeksizin oluşu da aynı şekilde suiistimal 
edildi. 
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Bu espri içerisinde, Danışma Kurulumuz dün top
lantı yaptığı sırada bütün siyasî parti sayın temsil
cileri, bu hakkın suiistimal edildiği noktasında itti
fak ettiler ve bu ittifakın sonucu olarak Danışma 
Kurulu önerisini, bu sözlü ve yazılı sualleri ve ba
kanın bunlara cevabını, fazla zaman almaması için 
bir esasa bağlamaya karar verdiler ve bu ölçüler içe
risinde, düşünceler içerisinde Danışma Kurulunda bir 
müzakere yaptık. Neticede, bendeniz hariç diğer si
yasi partilerin değerli temsilcileri, bunda, her millet
vekiline üçer tane soru sorma hakkıyle kısıtlanması 
şeklinde anlaşıverdiier. 

Şimdi, bunun kâfi olmadığı görüşüyle bir muha
lefet şerhi verdik. Verdiğimiz muhalefet şerhinde;. 
«Sözlü soruların tümünü sorulma süresinin 20 daki
kayla kısıtlanması kaydıyîe» dedik ve o kayıtla imza
ladık. 

Bu şu demektir: Arkadaşlarımızın koymuş olduk
ları esasa saygılı olmakla beraber, bir an için düşü
nelim; 150 adet sayın parlamenterin, her birisi üçer 
sual sorsa 450 sual eder. Bunun da alacağı zamanı 
hesaba katarsanız, neden 20 dakikayla kısıtlanması 
lâzım geldiği fikrini buraya şerh olarak getirdiğimiz 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, tabiî düşünülebi
lir; bu kısıtlanmasın, istediği gibi sual sorulsun. Bu
nu diyen arkadaşlarıma fevkalâde samimiyetle arz 
ve ricam odur ki, lütfedip geçen senenin bütçe mü
zakerelerini tetkik buyursunlar; burada hem İçtüzüğe 
uymayacak tarzda, hem de umumî terbiyeye uyma
yacak tarzda sualler getirilmek suretiyle.. (Gürültü
ler) 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Denetime 
gerek yok mu? Olmadı Sayın Başkan, hakaret edi
yor Parlamentoya, böyle bir şey olamaz. Denetimden 
kaçan Hükümet burada sıkıştı şimdi. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Zabıtları okuyun 
efendim, zabıtları okuyunuz. Neden üzerinize alıyor
sunuz? Sualler soruldu ve biz bu sualler dolayısıyle 
bazan saatlerce kanunun görüşülmesini temin edeme
dik... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — ...Ve neticede oy
lamalar gecikti ve bütçe müzakereleri normal olma
sından çıktı. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Hiç kimse 
bu Parlamentoda terbiyesizce sual soramaz. Bunu 
zabıtlardan çıkarmaya mecbursunuz. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın, övet, mü
dahalenizden hatibi dinleyemiyorum İd, neresine mü
dahale edeyim? Sayın Övet, sizin müdahalenizden ben 
hatibi dinleyemiyorum, neresine müdahale edeyim? 

TEVFİK FİECRET ÖVET (Sinop) — Hayır efen
dim, bu Parlamentoda terbiyesiz adam yoktur. Bunu 
zabıtlardan çıkarmaya mecbursunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, bunun 
heyecanını duyan arkadaşlarım... 

TEVFİK _FİKRET ÖVET (Sinop) — Bu sözleri 
zabıtlardan lütfen çıkarın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Say En Övet, sakin olun sakin olun 
efendini. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — .... Heyecanını 
duyan arkadaşlarım, eğer zabıtları tetkik etmek zah
metim gösterirlerse şu reaksiyona neden gerek olma
dığını gayet iyi anlarlar. Eminim ki... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Şunu arz 
etmek istiyorum Sayın Başkanım: Sayın Adalet Par
tisi sözcüsü konuşurken... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Buyurunuz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Övet... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş

kanım, adıyla sanıyla ortaya çıksın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin, 
size söz vermedim Sayın Övet; müsaade edin, size 
söz vermedim. 

Müdahalelerden anlıyorum ki, sayın hatip, Par
lamentoda terbiyesizce sualler sorulduğu hakkında 
bir beyanda mı bulundu demek istiyorsunuz? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Evet. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İki senedir 

gelmiyor Hükümet. 
BAŞKAN — Sayın hatibin böyle bir beyanda 

bulunacağını sanmıyorum. Belki bir... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Zabıtlardan 

çıkarmaya mecbursunuz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, bir yanlış anlaşılmadır 

belki. Kendisi tavzih eder, etmezse zabıtlardan ba
karım, gereğini yaparım, müsaade edin. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Herkes oku
yor merak buyurmayın. 

BAŞKAN — Sakin olun efendim. Benim konuş
mamı sayın hatip de dinliyor. Tavzih ederlerse eder
ler, etmezlerse, şayet iddia edilen husus varsa, zabıt
lardan tespit eder, icabını yaparım. Müsterih olun 
efendim. 
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TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş- ! 
kan... 

BAŞKAN — Saym Övct, oturun yerinke.. Sükû
netle dinlerseniz ben de takip etme imkânı bulurum. 
Lütfedin efendim, lütfedin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım, âdeta bu 
Parlamentonun dışında bulunup bu Parlamentonun 
zabıtlarını hiç okumamış gibi bazı arkadaşlarımız 
reaksiyon gösteriyorlar. Ben size bunu zabıtlarla ispat 
edebilirim ki, eğer o zahmeti ihtiyar etmek lütfunda 
bulunursanız, zabıtlarda bizzat okursunuz ki, bura
da, geçen bütçe döneminde öyle sualler sorulmuştur 
ki, öyle suallerle sual sorma müessesesi dejenere edil
miştir ki, burada gruplar arasında hadiseler çıkmış
tır. 

Eğer bu yalnız bizim tarafımızdan ifade edilmiş 
olsaydı mesele yoktu. Sual sorma müessesesinin istis
mar edilmiş olduğu hususu değerli bütün parti tem
silcileri tarafından kabul edildi ki, böyle bir kısıtla
ma getirildi. Bunun farkında değilsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, terbiye meselesi bir yarga 
meselesidir. Benim terbiyeli bulmadığım bir beyanı 
başka arkadaşlarım terbiyeli bulabilirler. O, kendi de
ğer yargıları içinde görüşülür. Ama ben ifade ediyo
rum, geçen bütçe döneminde bu müessese öyle is
tismar edildi ki, bizim anlayışımıza göre, bizim de
ğer yargımıza göre, terbiye dışı sualler dahi soruldu, 
dedim. Bunun zabıtlarda açık seçik beyanları vardır. 

NECDET EVLİYAGÎL (Ankara) — Sayın Baş
kan, duydunuz, gerek yok zabıtları getirtmeye. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu önlemek 
için Danışma Kurulu bir karar istihsal etti. Bu ka
rarı biraz daha ölçülü hale getirmiş olmak için. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Hem | 
«Terbiyesiz» diyorsunuz, hem de ısrar ediyorsunuz. 
Nasıl «Terbiyesiz» diyebilirsiniz? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Hortoğlu, 
müsaade et canım. Yani şu reaksiyonunuz dahi doğ- I 
ru değil, nazik değil. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, lütfen oturunuz ye
rinize. s 

Sayın Aygün, bir hususu Başkan olarak ifade et
mek mecburiyetindeyim. Türkiye Cumhuriyetinin ge
rek Millet Meclisinde, gerek Senatosunda, yani Par- I 
lamentosunda terbiyesiz söz söyleyecek insanı kabul 
'Çimiyoruz. Herkes içtüzüğe ve terbiye adabına uy
gun olarak konuşur. i 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir bakana, «Hır
sızlara yataklık ediyorsun» demenin, terbiye dışı olup 
olmadığını takdirlerinize bırakıyorum. Bu, zabıtlarda 
da vardır.. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Yani hırsıza, «Hırsız» 
demek terbiyesizlik olacak, öyle mi Sayın Aygün? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Zabıtları okuyun, 
ondan sonra itirazınızı yapın. Siz bu düşüncede olur
sanız, bu sene de gene aynı isyanınız devam ettiği 
müddetçe, gene bizim ölçülerimize göre kusur işlemek
te devam edeceksiniz. 

Bu itibarla, vermiş olduğumuz muhalefet şerhi is
tikâmetinde bu önerinin reddini ve tekrar Danışma 
Kurulunun bu madde ile ilgili olarak, bu öneriyle il
gili olarak yeniden bir öneri getirmesi teklifini Yüce 
Heyetinizin takdirine arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, özür dilemediler. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lehinde buyurun efen
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, dün 
burada bazı arkadaşlarımız, evvelki bir birleşimde 
söyledikleri sözleri geri aldılar. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, söylenmemiş farze-
dildi, herkes terbiyesi dahilinde konuşuyor burada, 
lütfedin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ne zaman sayın Aygün bu 
kürsüye çıksa, ne zaman bir meselenin tartışılması, 
İçtüzüğe uygun olup olmadığı konusunda bir görüş 
ortaya konulması gerekse, sayın Aygün bazı sözleri 
doğrulamaya çalışırken bir tartışma konusuna ve Yüce 
Parlamentomuzu bazı kavramlarla, sözlerle, farkında 
olmadan yaralama noktasına yapışır kain-. 

Şimdi, burada söz konusu olan şu: Danışma Ku
rulunun istişarî olarak verdiği ve Meclisimizin bütçe 
müzakerelerinde takip edeceği çalışma programına 
ilişkin çalışma düzeninin Meclisçe onaylanması ko
nusudur. Bu konu tartışılırken, bu konu üzerinde Da
nışma Kurulunda fikir beyan edilirken, ortaya ko
narken, Meclisimizin zaman zaman elektrikli olan ba
zı konulardaki tartışmalarında şu veya bu şekilde, 
çeşitli parti gruplarına mensup arkadaşlarımızın söy
ledikleri sözlerin elbetteki değerlendirilmesi zabıtlar
da mevcuttur. Ama sütten çıkmış ak kaşık gibi, bir
takım meseleleri sanki burada hiç kendileri yapma
mış gibi, herhangi bir tartışmada beyan ettikleri söz
lerle Meclisin içerisinde, milletvekilliği kişiliğine uy-
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gun davranışta bulundukları iddiasıyle ortaya çıkmak, 
zabıtları gözden geçirdiğimiz zaman kendisini baştan 
utandırır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neden Salı günü 
af diledin Meclisten? 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, rica edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, o 
konu sorularla ilgili değil, sizin partizan Başkanınızı 
Yüce Meclisin huzurunda tekrar bir tartışma konusu 
haline getirmek istemedik. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu terbiyeli lâf mı 
yani? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Onun için, 
bu terbiyeye uymayacak tarzda sözleri sizin boynu
nuza asılı bir yafta olarak size iade ediyoruz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Meclis Başkanına 
«Sahtekâr» diyen sen değil misin? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi ge
lelim esas konuya; şimdi, burada tartışılması gere
ken konu şu. Sayın Başkan: İçtüzüğümüzün 61 nci 
maddesinde soru müessesesi açıkça, belirgin olarak 
ortaya konulmuş bulunuyor. İçtüzüğümüzün 61 nci 
maddesine, Meclisin iradesiyle dahi olsa bir takyit, 
bir kısıtlama getirmek mümkün değildir. 61 nci 
madde gereğince, görüşme şurasında hükümetten ve
ya komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını 
yerlerinden sorarlar. Sorunun düzenine ait tavır, ikaz, 
ancak o birleşimi yöneten Meclisimizin Sayın Baş
kanından gelebilir, «Soruyu şöyle sormak durumun
dasınız» diye ikaz Sayın Başkandan gelebilir. 

O halde, Danışma Kurulumuz bu konuda bir ka
rar vermek yetkisine sahip değildir. Bu bir yasanın 
öncelikle görüşülmesi veya görüşülmemesi, sıraya 
alınması veya alınmaması meselesi değildir. İçtüzü
ğün 61 nci maddesi açık - Seçik her milletvekilinin 
hükümetten ve komisyondan soru sormasını tespit 
etmiştir. 

Bu konuyu Sayın Başkan burada tartışma ya
pıp bu maddeyle ilgili bir görüşü onaylatmak hak
kına dahi sahip değildir. Çünkü o zaman biz bu İç
tüzüğü, keyfî olarak arzularımıza göre, görüşlerimi
ze göre rafa kaldırırız. O zaman aşiret idaresinin 
Meclisi haline sokarız Meclisi. Olmaz, olmaz böyle 
şey. Onun için her milletvekili İçtüzüğün gerektir
diği ölçüde bu hakkı kullanmalıdır. İçtüzüğün bir 
başka maddesine göre, her konu üzerinde bir mil
letvekilinin 4'ten fazla soru sorma hakkı yoktur. Bu 

da İçtüzüğümüzde kesin bir hükümdür. Siz, 3 getiri
yorsunuz, yanlıştır. «Sorulan 20 dakika içerisinde 
soracağız, böyle sormak durumundayız, bunu kabul 
edin» demek yanlıştır. 

Efendim, 20 dakika olarak tespit etmiş ve başka 
maddede hüküm getirmiş, demiş ki: «Danışma Ku
rulunun kararıyle bu 20 dakika çoğaltdabilir» Ama 
sorularla ilgili.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Grupları 2 saat 
konuşturuyoruz, buna ne denir? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Ay
gün, bana siz şu İçtüzüğün herhangi bir maddesinde 
soruların 20 dakika içerisinde, 30 dakika içerisinde, 
40 dakika içerisinde, 2 saat içerisinde sorulmasına 
ait bir hüküm, ancak 3 adet soru sorulmasına dair 
bir hüküm gösterebilir misiniz? Siz burada bir hü
küm gösterirseniz, bir tek madde gösterirseniz, ben 
bütün sözlerimi geri alacağım; ama gösteremezsiniz. 
O halde Sayın Başkanlığımıza, Birleşimi yöneten sa
yın Başkanımıza istirhamımız, bu madde oylanamaz. 
Bu madde oylandığı zaman içtüzüğe aykırı hareket 
edilmiş olur. Bu bir. 

İkincisi, soruların suiistimal edildiği meselesidir. 
Değerli arkadaşlarım, elimde Millet Meclisimizin 
gündemi var. Meclisimizin önemli fonksiyonların
dan biri denetimdir. Denetimi milletvekili arkadaş
larımız Çarşamba günleri haftada bir kere yapmak 
için uğraşıp duruyorlar; ama ne yazık ki, 250 tane 
sözlü soru var burada, dün Çarşamba idi, dün iki 
tane sözlü soruyu görüşme olanağını bulabildik. Ba
kanlar yok... 

Bir başka husus: Yazılı soru soruyor arkadaşları
mız, sayın Bakanlar cevap vermiyor. Hükümete, ik
tidara mensup Sayın Bakanlar cevap vermiyor. Yazı
lı sorular, içtüzüğün ilgili maddesine göre, otoma-
tikman, süresi içinde cevap verilmediği için sözlü 
soruya dönüşüyor. Suiistimal işte burada yatıyor. 
Hükümetin denetimden kaçmasında, sorulara cevap 
vermemesinde yatıyor suiistimal. Bir hükümet ki 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar), bir 
hükümet ki, sorulardan kaçar, bir hükümet ki dene
timden kaçar, yılda bir kere bütçe gelir, o bütçede 
milletvekilleri bakanlara, hükümete soru sormak 
hakkını kullanmak ister, onu da iktidar partisinin 
sözcüsü suiistimal olarak niteler. Buna ben bir cevap 
vermek durumunda kalırsam, yalnız üzüntülerimi 
ifade etmek gibi bir sözle cevap vermek durumunda 
kalırım, başka bir söz söylemek istemem. 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, biliyorsunuz 10 daki
ka ile sınırlı konuşmanız, zamanınız doldu, rica et
sem.. (A. P. sıralarından «Senin sorun var mıydı?» 
sesleri.) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, çoktu. Benim sözlü soruma cevap gel
sin diye, Hayrettin Uysal olarak bekledim burada. 
Bakan 5 dakika önce burada oturuyordu, kendisine 
ait sözlü soru gelecek diye tıpış tıpış kapıdan kaçtı. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Dünkü denetim
de milletvekilleri var mı idi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yok öyle.. 
BAŞKAN — Sayın Uysal lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde gelirler, bü

yük ezici çoğunlukla gelirler Anayasayı rafa kaldı
rırlar, İçtüzüğü rafa kaldırırlar, istediği gibi ülkeyi 
idare etmek isterler, Mecliste aşiret yönetimi kurmak 
isterler, ona bir şey diyemeyiz; ona bir şey diyeme
yiz, o zaman da onun cezasını halk verir, Anayasa
nın başlangıç kısmındaki hükümler verir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde, İçtüzüğü 
kendi keyiflerine göre yorumlamak hakkı kendilerin
de yoktur. Bizim denetim hakkını kısıtlamak hakkı 
kendilerinde yoktur. Onun için değerli arkadaşlarım, 
söyledikleri, muhalefet şerhi olarak 5 nci maddeye 
koydukları husus geçerli değildir. 

Sayın Ay gün, burada İçtüzüğe aykırı hareket 
ediyorsunuz. İçtüzüğü değiştirmek için de çok çalış
tınız, değiştiremediniz. Uğraşınıza devam ediniz; 
fakat Meclisin çalışmalarını engellemeyiniz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uysal 
Sayın Birgit, aleyhte söz isteyen talebiniz var, 

Yalnız, sizden evvel Sayın Arsan aleyhte söz istedi. 
İki lehte, iki aleyhte vermeğe mecburum. Onun için 
Sayın Arsan'a söz vereceğim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Uysal gö

rüşmeleri sırasında «Bazı başkanvekilleri» diye ba
na bir sataşmada bulundu, bu konuda açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tespit ettim efendim, vereyim. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bolu'dan 

bahsetmedik. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Şimdi bu lafın ter
biyeli mi? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Tabancayı 
sen attın, helaya kaçtın. Ne haber?.. Sen attın. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Eğer yüzünüz 
varsa kızaracaksınız. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Bütün ha
diseyi sen çıkarttın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arsan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankm) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygıdeğer parlamenterleri; 
Bütçe Plan görüşmeleri senede bir kez, her se

ne yapılan bir görüşmedir; bu görüşmelerde, bir 
yılhk hükümet icraatının eleştirildiği ve fikirlerin 
söylendiği ve geçmiş yıllarda neler yapıldığı ve gele
cek yıllarda neler yapılacağının tartışıldığı bîr ka
nun tasarısıdır. İstikbale dönük, geçmişi de kapsa
yan icraatın tartışıldığı bir kanon tasarısında, elbet
te ki Yüce Parlamentonun saygıdeğer üyelerinin, Sa
yın Bakanların konuşmalarında, parti sözcülerinin 
konuşmalarında, o anda üçten fazla soru sorma ih
tiyacını duyduğu konular olabilir. 

Bugün Türkiye'de öyle bir hükümet yapısıyle 
karşı karşıyayız ki, Hükümet Ortakları birbirleriy
le bir uyum içinde değil, âdeta birbirleriyle muha
lefet eder durumunda ve hükümet içinde muhale
fet partileri durumuna düşmüş bir hükümet formü
lüyle karşı karşıya olan bir Hükümetin getirdiği 
bütçede, elbette ki sayın parlamenterlerin buradaki 
hükümet üyelerine birden fazla soru sorma hak
larını elinden alırsanız, bu Meclisin denetim yolla
rını kapamış olursunuz ve Saym UysaPın biraz ev
vel izah ettiği hükme göre de, milletvekilinin söz 
söyleme, soru sorma hakkı ortadan kalkar. 

Şimdi, siz üç soruyla meseleyi geçiştirirseniz ve 
sayın parlamenterlere, «Üçten fazla soru soramaz
sınız» diye bir Danışma Kurulu önerisini sunuş ola
rak Yüce Meclise onaylatmaya kalkarsanız, bu 
gerek İçtüzüğümüze, gerek Anayasamıza bile ters 
düşer. Bu, Yüce Parlamento üyelerine saygının de
ğil saygısızlığının bir numunesi olur benim anla
yışıma göre.. 

Partiler her şeyi söyleyebilirler, burada bağım
sız üyeler de var, konuşma olanakları yok, soru 
sormak isteyecekler. Türkiye'de Parlamentoyu yal
nız partiler parlamentosu olarak görmeniz de müm
kün değil. Şimdi, siz bunu böyle gördüğünüz za
man, saym milletvekillerine de ihtiyaç yok, parti 
sözcülerini getirin, kendi aranızda altı parti, beş par-
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ti görüşün, milletvekillerini çıkartın dışarıya, altı ki
şiyle. oylama yapın ve kânunları çıkartın. Elbette 
ki soracağız, birden fazla da soracağız, icabederse 
gerekçeli de soracağız; çünkü bu kürsüler Millet 
Meclisi üyelerine kapalı duruma gelmiş, İçtüzük va-
sjliıasıyle kapamışsınız bu kürsüleri. Milletvekilleri 
nasıl konuşacaklar? Nasıl konuşturacaksınız? Soru 
soruyorsunuz, yazılı soru soruyorsunuz cevap ala
mıyorsunuz, sözlü soru soruyorsunuz, elimize ge
len kâğıtlarda yığılmış sorular, cevap veren yok. 
O kadar gayrî ciddî bir tutum içine bürünmüşüz ki 
Meclis olarak. Vatandaş bize soruyor, temel mese
lelerde soru soruyoruz cevap veren yok. 

Haddi zatında, benim anladığım manada bugün 
bir hükümet, zaman zaman verdiğimiz şeylerde bir 
hükümet boşluğu da var. Kimin bütçesini görüşe
ceğiz onu da bilmiyorum yani. Yar olan hükümetin 
mi, yok olan hükümetlerin mi bütçeleri? Bunu da 
bilmiyoruz. Haddi zatında bunu da tespit etmek lâ
zım. Çünkü bir hükümet, hayalî bir hükümet var 
karşımızda. Yani biz hükümet bulamıyoruz. Bir 
boşluk var. Bir de bunun yanında Parlamento boş
luğu doğurmayalım. O zaman getirin Parlamento
ya üyeleri, kendi kendilerine konuşsunlar, mesele
yi halletsinler. O zaman milletvekilliği sıfatlarımız 
da., öyleyse bizi de aramayın yani, hani devamsız
lık cetveline falan da bakmayın. Böyle bir parla
menter sistem olmaz. 

Muhterem milletvekilleri, milletvekilliğinin esp
risiyle bağdaşmayan bir önergeyi lütfedip kabul et
meyiniz. Milletvekilinin bu hakkını kısıtlamayınız. 

NECDET EVLlYAGİL (Ankara) — Merak et
meyin, kabul etmeyeceğiz. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Devamla) — Kısıtla
dığınız zaman birçok şeyler de arkadan kısıtlana
caktır. Bu, Parlamento denetiminden kaçmak olur 
bir raddede. 

NECDET EVLlYAGİL (Ankara) — Kaçıyor
lar. 

MEHMET ALİ ARSAN (Devamla) — Tamam. 
Kaçırmayalım, hepimiz soralım soru ve burada hal
ledelim meselemizi. Bu hükümet var mıdır, yok 
mudur, bunu da tescil edelim. 

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

NECDET EVLlYAGİL (Ankara) — Bırakma
yacağız, yakalayacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Arsan. 
Buyrun sayın ölçmen, lehte. 

j ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Aslında ben, bu müzakerenin İçtüzüğe aykırı ol
duğu kanısındayım. Bunu yerimden belirtmiştim. 
Çünkü, Danışma Kurulu karan ancak, o Kurula ka
ti San üyelerin ittifakıyle alımır; fakat bu konuda Baş
kanlıkla muhaveremiz geçti, zabıtlara da geçti, mü
zakere açıldığı için, çoğunlukta olan görüşün lehinde, 
yani, sayın Aygün'ün görüşünün dışında kalan görü
şün lehinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu vesileyle bir konu
ya temas etmek istiyorum. Eğer, Meclis çalışmaları
mız hakkında bir istatistik çalışması yapılsa, kor
karım ki, % 50'den fazlasını harcadığımız zamanın 
usul tartışmalaınyle geçtiğini tespit ederdik. Bu, 
çok acıklı bir durumdur, Meclisimiz açısından da, 
dışanda Meclisimizden yasa bekleyen kitleler açısın
dan da açıklı bir durumdur. 

Bu İçtüzük oturmamıştır. Bu İçtüzükle Anayasa
nın çelişkileri vardır. Belki bu Anayasa da tam otur
mamıştır. Bunların sonucu, Meclislerimiz devamlı 
bir tereddüt halinde, devamlı usul konusunda doğan 
tereddütleri izale etme çabası içinde, konunun esası
na girmekten ziyade, şekli etrafında dönüp dolaşıp, 
muhtevayı kayıp etmektedir. 

Bunu belirttikten sonra, bu karar alınırken, dün, 
bütçe konuşmalarında parlamenterlerin sual sorma 
hakkının İçtüzükte yazılı olan tahditin dışında sı-

nırlanamayacağı konusunda, gerek Meclis Başkanı
mız sayın Güven'in, gerekse orada bulunan Meclisi
mizin iki başkanvekilinin mütalaaları müspet olmuş
tur. Ben, sayın Aygün'ün itirazlarım ve muhalefet 
şerhlerini bu açıdan anlayamıyorum. Dün o Kurula 
grupumuz adına iştirak eden arkadaşımız; orada, 
sayın Meclis Başkanının mütalaasının da parlamenter
lerin soru sorma hakkının kısıllanamayacağı nokta
sında olduğunu, orada bulunan Adalet Partili ve 
Millî Selâmet Partili Meclis başkanvekillerimizin de 
bu konuda bir itirazı olmadığını bana bildirdi. 

Bu durum muvacehesinde, sayın Aygün'ün bu tek
lifi nasıl yaptığını bilmek işitiyorum, bir. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkanım, lehte mi, aleyhte mi konuşuyor? 

BAŞKAN — Takririn lehinde. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Lehinde konuşu

yorum efendim. 
j AHMET BULDANLI (Muğla) — Aleyhinde ko-
j nuşuyor. 
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BAŞKAN — Hayır efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Hangi aleyhin

de?,. BCÎB, sayın Aygün'ün takririnin aleyhinde konu
şuyorum. Sayın Aygün, takı irin aleyhindedir, muha
lefet şerhi' vermiştir. Ben, üç grup başkanvekilinin 
verdikleri takririn lehinde konuşuyorum. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Beş-
kan, şimdi sayın arkadaşımızın bir takriri var. Takri
rin lehinde, aleyhinde söz verme durumundasınız. Sa
yın Uysal konuşlular, sayın Arsan konuştular. Zan
nediyorum ki, lehinde konuşunca, sayın Aygün'ün 
paralelinde konuşması gerekir. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Herkesi kendi 
paralelinizde zannetmeyin. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sizin tutu
munuz bakımından arz ettim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, ben de 
arz edeyim. 

Efendim, mesele ne sayıh Aygün'ün muhalefet 
şerhi, ne de oylamaya sunduğumuz Danışma Kurulu 
önerisinin 5 nci maddesidir. Ben, Danışma Kurulunun 
5 nci maddesini oylayacağımı ve sayın Ayyün'ün mu
halefet " şerhi dolayısıyle de teker teker, madde mad
de oyladığımı, 5 nci maddenin Yüce Mecliste kabulü 
halinde meselenin kalmayacağını, reddedildiği ah
valde de, yeniden Danışma Kuruluna gideceğini söy
ledim. Sayın Uysal ve sayın Ölçmen, benim tutumuma 
itiraz ettiler. Tutumuma itiraz dolayısıyle görüşme 
açtım. 

Şimdi, benim tutumumun iki lehinde, iki aleyhin
de sayın üyeye söz verecektim; ama buraya gelen, 
lehte de, aleyhte de söz isteyen sayın üyeler benim tu
tumumu değil, kendi kanaatlerini söylüyorlar. Ben 
de buna mani olamıyorum. Sayın Bilgehan, siz de 
haklısınız ama, şu ana kadar konuşan diğer hatipler 
de bu usule riayet etmediler. Ben ne yapayım? 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Aynı noktada 
birleştiğimize göre mesele yok. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Mühim olan bir 
görüşü arz etmekse, ben, sayın Aygün'ün, görüşünün 
yanlış olduğunu söylüyorum re Danışma Kurulunun 
önerisinin 5 nci maddesinin lehinde konuşuyorum; 
lehinde diye de onun için söz aldım. 

Devam ediyorum görüşmeme. 
Sayın Parlamenterlerin yazılı ve sözlü sorularına ce

vap venilmeyişi muvaeehesiöııde, bu Hükümetin, mecl's-
krin denetim fonksiyonunu kaale almayan, istismar 
eden, haltta istiskal eden bir tutum içine girmesindeiî 
dolayı denetim fonksiyonlarımı icra edebilmek için el-

ı lerimdeki tek fırsat olan bütçeler vesilesiyle ve çok 
| rsiiiraîtsn gördükleri sayın bakanlara sual tevcih et-
I meleri müessesesi kısıtlanmamahdır ve kısıtlanamaz. 
I Bu Hükümeti Meclislerde, değil denetim için, 
i kendileri ile ilgili kanunları dahi takip ederken göre

memekteyiz. Çok zaman vaki olmuştur ki, kendini 
ilgilendiren bir kanunun görüşülmesi sırasında ilgili 
bakan bulunmadığı için kanun ertelendi. 

I Şimdi, sadece akşamları televizyon ekranlarında 
| rastladığımız muhterem zevatı, bakanlıklarının büt. 
I çeleri vesilesiyle denetim fonksiyonunu ifa edebilmek 
i için sorguya çekebilmek her parlamenterin hakkı ol-
! mahdu. Ayırıca, bütçe konuşmaları sırasında söz hak-
I ki sadece gruplara tanındığı ve bunların dışında iki 
i tane parlamentere söz verildiği düşünülürse, parla

menterlerin de, kendi seçim bölgeleri ite ilgili olsun,, 
] tüm memleket meseleleri ile ilgili olsun bir suali sora-
I bilmelerine müsaade edilmesi gereğine inanıyorum. 

j Sayın Aygün'ün Parlamentoyu edep dışı soru sor-
j ma ithamından tenzih etmek isterim. Her halde ken

disi de tüm parlamentoyu kasdetmemiştir; tümü ol-
ı masa da, münferit şahısları dahi bu şekilde bir grup 

yöneticisinin itham etmesinin doğru olmadığı kanaa-
I tindeyim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Zabıtlarda var sa
yın Ölçmen, zabıtlarda. 

j ÖZER ÖLÇMEN (Devam'a) — Sayın Aygün, si
zin bu konudaki, bence bir kompleks haline gelmiş 

i olan hassasiyetinizi ben yanlış buluyorum. Bundan ev
vel başka bir girişiminiz daha oldu. Sizi çok tutan 

j fliuıiyet Gazetesinin manşetine de çıktınız; parla
menter adaylarının bundan sonra psikopattık muayc-

ı nesine tabi tutulması gereğini belirttiniz. (C.H.P. sı
ralarından «Önce kendini muayene ettirsin» sesleri), 

1 Ama bu girişiminizi, her halde kendi grupunuzun 
içinden gelen reaksiyonların da sonucu devam ettir
mediniz ve özel konuşmalarda kendi grupunuzda da 
böyle kişilerin bulunduğunu söylediğinizi biliyorum. 
Lütfen bu kompleksten vazgeçiniz, böyle şahıslar olsa 
dahi, bizler grup yöneticileri olarak bu müessesenin 
tümünü birlikte ve tesanüd içinde korumak mecburi
yetindeyiz. Bundan sonra bu türlü beyanlarınızın ol
mayacağını ümit eder, saygılar sunarım. 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
j Sayın Çakmak, zatıâlinize, sayın Uysal'ın sözleri 

arasında «partizan başkan» sözü sarf edildiği içim, 
partizan başkan olup olmadığınız hakkında... Yalnız 
rica ediyorum, sizin de... (C. H. P. sıralarından güNiş-

> meler) 
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Efendim, elbetteki sarf edilen sözün mukabilinde 
açıklamada bulunmak üzere davet ediyorum kürsü
ye. Bunu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bana parti
zanca ceza verdi, onun için onu gördükçe üzüntü du
yuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sizden bilhassa rica 
ediyorum, istirham ediyorum, yeni bir polemiğe mey
dan vermemi "t için lütfedin, sükûnetle takip edelim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onu orada 
oturur gördükçe üzülüyorum sayın Başkan, o suçlu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Karsu çok rica ediyorum, pe
şim hükümlü olmayın. Çok rica ediyorum. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Başkan, sa
yın miillelvekilleri; 

Sayın Uysal Danışma Kurulu önerisi üzerinde gö
rüşürken «partizan başkanınız» diye grup başkanveki-
iime beyanda bulundu. 

Evvelâ gördüğüm görev, Millet Meclisi Başkan-. 
vekilliğidir, bîr grupun başkanvekili değilim, 

İkindisi... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yani grup baş-

kasnyekiîleri partizan mı? Öyle mi demek işitiyorsunuz 
sayın Çakmak?.. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Yanlış anla
dınız her halde sayın Ölçen; «Başkanmız» diye hitap 
etti, onu tashih ettim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zabıtlarda 
vardır. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Evet zabıtlar
da vardır. (C. H, P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cevabını ve
receğim. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Bir Başkan
vekili olarak her akşam muhasebesini yapan bir in
san olarak, şu kürelide idarem sırasında hiç bir parti-
zsMık yapmadığım!, tevessül dahi etmediğimi açıkça 
bsyan etmek isterim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İşte ben 
meydandayım. Zabıtlarda var, bana yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Karsu... 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Şunu da ifade 
etmek isterim ki, 16 Kenedir şu Mecliste çok müza
kereler oldu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yazık olmuş 
seni 16 sene tutmuşlar. 

I BAŞKAN — Sayın Karsu, çok rica edeceğim siz-
. den, çok rica edeceğim. Böyle karşılıklı görüşme 
i mümkün değil, yok İçtüzüğün hiç bir maddesinde. 

Lütfedin efendim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yoklama ya-

j parken bana ceza verdi, suçludur. 
j AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Çok hararetli 
j ceîseîer oldu, ama her şeye rağmen sayın üyeler bir-
| birlerini anlamakta güçlük çekmediler. 

i Üzülerek beyan etmek istiyorum ki, her geçen 
j gün sayın üyeler birbirlerini anlamakta müşkilât çe-
| kiyorlar. Bu Mecliste esirgemeye mecbur olduğumuz, 

korumaya mecbur olduğumuz çok şey var ve bilmek 
durumundayız ki, bugünkü işimiz bir nöbettir, yarın 

i bu nöbet değişebilir. Başka türlü sahalarda yine mem
leket hizmetinde veya şahsî uğraşılarımızda karşı kar
şıya gelmemiz mümkündür. 

I NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gerede'de 
olduğu gibi... 

I AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Gerede hadi
seleri çok söylendi. Ben başında açık ve kesin ola-

I rak söyîödim. Milletvekilliğimi, Başkanvekilliğimi de 
j değil; kendi ipimi kendim çekeceğimi de söyledim. 

Sözümün sahibiyim, inşallah onun hesabı görüldü
ğünde, eğer mümkünse, o duygu içlerinde varsa, yüz-

| leri kızaracak çok insan çıkacaktır ve o kadarını da 
söyleyeyim ki... 

| NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizinki kıza
racaktır. 

ı BAŞKAN — Sayın Karsu, çok rica ediyorum siz
den. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — ...söyleyeyim 
ki, bu mesele beni fevkalâde üzer, bana isnatta, ifti
rada bulunan arkadaşlarımızın dışında muhterem 

I grupuiîuzdaki arkadaşlarımız dahi benim böyle bir 
şeys tevessü! etmeyeceğimi kabul etmişlerdir, edecek-
ferdir, ediyorlardır. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

I BAŞKAN — Sayın Tabak... 

I AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Bilhassa şu 
hususu da ilâve etmek istiyorum : Bir grupun başkan
vekili çok daha dikkatli, itinalı olmalıdır. Bu Meclis
te, dediğim gibi, görev yaptığım sürede çok başkan-
va'killeri gördüm. Zatıâlinizin sayın Uysal, özrünün 
sesi daha şu kubbeden silinmemişken, evvelki gün bu 
özürleriniz okunmuşken, şimdi bu sekilideki konuş
manız, özrünüzün kabahatinizden büyük olduğunu 

| ifade ediyor. (C. H. P. sıralarından gürüliüler, A. P. 
i sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben sizin 
talebinize göre verdim, tartışmayalım diye verdim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Sayın Uysal... (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Ben... Ben... 
(C.H.P. salalarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tartışmaya

lım diye verdıim, burada partizanlığı tartışırdık. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Ben Allah 
korkusu oîan, imanı olan, izanı olan ve bunları ken
disine rehber edinmiş bir insan olarak, huzuru kalp
le bu vazifeyi yapıyorum, yapmaya devanı edeceğim. 
Peşin hükümlüler daima olmuştur, olacaktır. Allah 
onları ıslah etsin diyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir hususa 
değineceğim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Ölçen. Bir sataşma 
ve saire olmadı?.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir hususa 
kîsrca değ:neceğim sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun, peki. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet 

Halk Partisi Grup Başkanvekili sayın Hayrettin Uy-
sal'm o yazısı sadece sayın Çakmak'ı incitmesine 
karşı bir yazıdır, fakat sayın Çakmak'm partizanlık 
yapmadığı manasında bir yazı değildir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ayrıca sayın 
Başkanım, sayın Ahmet Çakmak burada partizan ol
madığım iddia etti. İzin verirseniz onun partizan ol
duğunu kürsüde ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle bir usulümüz 
yok efendim. Teşekkür ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Partizan ol
duğunu ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle bir usulümüz 
yoki Teşekkür ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, böyle bir usulümüz 
yok. Tutumum hakkında, bir şey tutmadım henüz, 
rica ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. Burada «ben 
partizanlık yapmadım» dediler. Zabıtlara geçmiş du
rumda... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, sayın Karsu... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, bir dakika... 
BAŞKAN — Sayın Karsu, her hatibin her sözü

nün muhakemesi yapılmaz burada. Kendisine vaki 
bir söze cevap vermek durumunda sayın Çakmak. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, yoklama yaparken oylama yaptı. Bu, Başkan
lık Divanınca yapılabilir mi? Bu, partizanlık değil mi? 
Kınıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu ayrı bir konu, şu an-
daki mevzumuz değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, çok rica ediyorum. 
Sizi incitecek herhangi bir söz sarf edilmedi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir şey arz 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın Uysal, böyle bir 
usul yok, çok rica ediyorum sizden efendim, oylama
ya geçeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
ben onun için bir şey söylemedim ki. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sizin bir iradenizi, baş
ka bir yerde belirttiğiniz iradenizi başka bir usulle 
geri almanıza imkân yok. Yazılı bir iradenizi yazılı 
olarak geri alabilirsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
kendisi söz atıyor bana, oradan sataşıyor, ona cevap 
veriyor. 

Müsaade eder misiniz sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

ken, sayın Çakmak'a söz verdiniz. 
BAŞKAN — Verdim efendim, evet. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben, bura
da, partizanlık konusundaki bir davranışının bir Baş
kanın, tartışma konusu istemediğini söyledim; onun 
için burada o konuya cevap vermek gereğini duyma
dığımı ifade ettim. Daha önceki tartışmalarda, bura
da sözü edilen tartışmada söylenen sözlerin, kendisi
nin partizanlığı ile ilgili tutumuna ait olduğunu ifa
de ettim. 

Kendisine söz verdiniz; ismini söylememiş olma
sına rağmen söz verdiniz. 

Şimdi, saat 19.00'dan önce yoklama yapmak için, 
yoklamaya geçen bir Başkam... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, çok rica ediyorum. 
Eski meseleleri tekrar buraya getirecekseniz... Lütfe-
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din, zorlamayın. Usul hükümlerini zorlamayın, lüt
fedin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamamlaya
yım efendim. 

BAŞKAN — Benden soracağınız bir şey varsa 
onu sorun. Buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, saat 19.00'dan önce yoklamaya geçen bir Baş
kanın, çoğunluk olup olmadığını belirlemeden, ço
ğunluk olup olmadığı ortaya çıkmadan... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın Uysal, bu istika
metle sizi dinlememe imkân var mı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu, parti
zanlık değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Uysal bu istikamette sizi din
lememe imkân var mı? (Gürültüler.) 

Sayın arkadaşlarım, Danışma Kurulunun 5 nci 
önerisi hakkındaki hususu oylarınıza arz edeceğim. 
Oylarınıza arz etmeden evvel bir hususu açıklamak 
mecburiyetindeyim. 

Sayın Uysal, sizin dinlemenizi rica ediyorum. Sa
yın Uysal, zatıâlinizin kürsüden bir beyanınıza Baş
kanlık olarak cevap vermek istiyorum, dinlemek lüt-
f unda bulunursanız. 

Sayın Uysal, Danışma Kurulu önerisinin 5 nci 
maddesinin, İçtüzüğün 61 nci maddesine, aykırı ol
duğu kanaatindeler. İçtüzüğe aykırı olması nedeniyle 
oylanamayacağı iddiasındalar. 

Bu hususu belirttiniz değil mi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sizden bunu öğrenmek istiyorum. 
Sayın Aygün, zatıâlinizden de, muhalefet şerhi-

nizdeki 20 dakikayı burada izah ettiniz; fakat bende
niz anlayamadım; 20 dakikalık müddeti, bütün sual 
cevap müddetinde mi, yoksa sadece sayın milletvekil
lerinin sorma müddeti olarak mı düşündünüz? Sayın 
üyelerin sorması ve sayın bakanların sorması dahil. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Baş
kan, kaçıyorlar her şeyden, denetimden kaçıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, anlamıyorum, işite
miyorum, lütfen... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 
cevaplar serbest ve yazılı sualler de serbest; ama söz
lü suallerin 20 dakikayı geçmemesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin soracağı kıs
mın 20 dakikayı geçemeyeceği hakkında. 

Teşekkür ederim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ben de teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Başkanlığınız, Danış
ma Kurulunun önerisi olarak gelen 5 nci sıradaki hu
susun, İçtüzüğün 61 nci maddesine uygun olduğu ka
nısını taşıyor. Zira, Danışma Kurulunda sayın siyasî 
partiler temsil edilmekte. Ayrıca, Danışma Kurulun
da, Sayın Meclis Başkanı ve sayın Başkanvekilleri 
de beraber bulunarak bu tanzimi yapmışlardır. Yapı
lan tanzim, sadece bütçenin müzakeresi müddetînce 
devam edecektir. 61 nci maddedeki husus ise, bütün 
görüşmelerin sonunda hükümetten veya komisyondan 
sayın üyelerin soru sorcaklarım amir bir hükümdür. 

Danışma Kurulu, bütçe müzakerelerinde, İçtüzük
te yazılı olan diğer hususları 94 ncü maddeye göre 
tanzim ettiği gibi, sual kısmının da tanzim zaruretini 
görmüş, bu şekilde tanzim etmiştir. Kaldı ki, İçtüzü
ğün 61 nci maddesinde, sorulann ne miktarda sorula
cağı, ne miktarda sorulmayacağı hakkında sarih bir 
hüküm yoktur. Sadece şöyle denmektedir; «Görüşme 
sırasında hükümetten veya komisyondan soru sormak 
isteyenler, sorularını yerlerinden sorarlar. Sorular, 
konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur.» 

Şimdi, takdir buyurursunuz ki, ne asgarî, ne aza
mî bir tahdit konmamıştır. Bu demek değildir ki, bel
li müzakereleri, saatlarını, konuşma müddetlerini, 
mevzuunu ve diğer hususları tanzime yetkili olan Da
nışma Kurulu, Tüzüğün diğer maddelerinde bu tanzi
mi yaptığı gibi, 61 nci madde de yapabilir. Kaldı ki, 
bir fıkra sonra, «Danışma Kurulunda aksine karar 
alınmamışsa 20 dakika konuşulur» diye, aynı madde 
içinde bir başka fıkra da var.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Konuşmalar
la ilgili efendim, sorularla ilgili değiL 

BAŞKAN — Konuşmalarla ilgili. Yani, konuş
maları Danışma Kurulunun tahdidini peşinen kabul 
ediyor, yapılmamışsa tahdit, «20 dakika olur» diyor. 
Bu demektir ki, diğerleri hakkında da Danışma Ku
rulu bir tahdit koyabilir. 

Bu, sadece bütçe müzakerelerine mahsus ve "1977 
yılı bütçesi için uygulanacaktır. Bunun, bir teamül 
olması mümkün değil. Gelecek seneki bütçede, Danış
ma Kurulu, sual müddetini ikiye indirir, beşe çıka
rır, ona çıkarır yeni bir tanzim getirebilir kanaatini ta
şıyorum. Mamafih, zatıâlinizin de, benim de kanaatle
rim şu anda muallaktadır; meseleyi, Umumî Heyet hal
ledecektir. Oysa sunacağım, reddolursa... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, hayır. Olur mu?.. Oya nasıl sunarsınız Sayın 
Başkan? 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfedin, mensup oldu- ı 
ğunuz siyasî partinin temsilcisi dahil, Meclis Başkanı 
dahil, bu mevzuu kabul ederek. Yüce Heyetin hu
zuruna Danışma Kurulu önerisi olarak getirmişler. 

Başkanınız olarak, Danışma Kurulu önerisini oya 
sunamam diye bir karar vermek imkânına sahip deği
lim. 'Danışma Kurulu önerisirii ben Yüce Heyete ile
tirim; Yüce Heyet kabul eder, reddeder; hepsi bun
dan ibaret, 

Benden istediğiniz şey, benim yetkilerimi aşan bir 
husustur. Getirilen Danışma Kurulu önerisini Yüce 
Heyete sunmakla mükellefim. Kabul veya ret, Yüce 
Heyetin bileceği husustur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
ka*?. siz emsal kararı haline gelecek bir uygulama ya
pıyorsunuz, sorular üzerine tahdit getiriyorsunuz. Bu, 
doğrudan doğruya İçtüzüğün 61 nci maddesine ay
kırıdır. Örneğin, eğer, «20 dakikalık süre, konuşma I 
için» denmemiş olsaydı ve onun önüne bir söz daha 
konmuş olsaydı, «Soru ve konuşmaların süreleri Da- I 
nışma Kurulu kararı ile artırılabilir» demiş olsaydı, 
o zaman siz son fıkradan bu sonucu çıkarabilirdiniz; I 
fakat sorularla ilgili hususa ait, kaç soru sorulacağına 
dair, «Efendim, sorular 20 dakikada, 30 dakikada ve
ya üç tane sondur, iki tane sorulur» demek, İçtüzüğe I 
tamamen aykırıdır. Ben onu arz ediyorum. Siz aykı- I 
rı işlem yapıyorsunuz, bir emsal getirmeye çalışıyor
sunuz, yanlıştır. I 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ben emsal getirmiyo
rum, tahdidi yapan ben değilim. 

Danışma Kurulu bu şekilde bir öneri getirmiş. Za- I 
hâliniz, Danışma Kurulu önerisinin, İçtüzüğün 61 nci I 
maddesine aykırı olduğu beyan ettiniz, Yüce Heyet 
de beyanınızı dinledi; Danışma Kurulu önerisini, si
zin beyanınızın ışığı altında değerlendirerek rey vere
cek. 

Dikkat buyurun, tahdit bana ait değil. Tahdit var
sa, Danışma Kurulu önerisindedir, Danışma Kurulu- I 
na aittir efendim. 

Siz de Yüce Heyeti uyardınız; uyannız istikame
tinde Yüce Heyet düşünecek, kendine göre karar ve- I 
recek, karar tecelli edecek. I 

Tahdidi getiren ben değilim, Danışma Kurulu. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz de uygu
lama yapacaksınız ama* I 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, Da
nışma Kurulu kararında Cumhuriyet Halk Partisi Gru- I 
pu adına kimin imzası vardır, lütfeder misiniz? | 
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BAŞKAN — Okuduk efendim biraz evvel. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 2 grup başkanvekil-

n!« bu derece tenakuza düştüğü görülmüş müdür? 
Bir grup başkanvekili imza atıyor, diğeri karşı 

çıkıyor. Yapmayın yani. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne yapayım, 

ben de mi konuşayım? 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin altında 
Millet Meclisi Başkam Sayın Kemal Güven, Cumhu
riyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ali Nejat 
Ölçen, Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Oğuz 
Aygün - 5 nci maddeye muhalif - Millî Selâmet Par
tisi Grup Görevlisi Sayın Şener Battal, Demokratik 
Parti Grup Görevlisi Sayın Orhan Tokuz'un imzalan 
bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, aradan vakit geçtiği için, 
unutulması ihtimaline binaen, Danışma Kurulunun 5 
nci önerisini tekrar okutup oylannıza arz edeceğim. 

Tekrar ediyorum efendim: Danışma Kurulunun 
5 nci önerisi oylamada kabul edildiği takdirde lüzum 
ifade edecektir. Reddedildiği takdirde, Sayın Aygün' 
ün muhalefet şerhi tekrar oylanmayacaktır; mesele 
tekrar Danışma Kuruluna gönderilecektir. Danışma 
Kurulu yeni bir öneri getirip getirmemekte kendisi 
düşünecektir. 

Okuyup oylannıza arz edeceğim efendim : 
«5.ı Görüşmeler sırasındaki soruların, şahsî mü

talaa ileri sürülmeksizin, kısa ve gerekçesiz olması, 
bir üye tarafından 3'ten fazla soru - yazılı veya söz
lü - sorulamaması, yazılı olarak sorulacak coruîann, 
görüşmenin bitimine kadar Başkanlığa verilmiş ol
ması.» 

5 nci öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Öneri reddedilmiştir efendim. 

6 nci öneriyi 5 nci öneri olarak okutuyorum efen
dim: 

«5* Konuşmalann, İçtüzüğün 73 ncü maddesinin 
öngördüğü sayıda olması.» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Başka
nım, öneri aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, neyin aleyhinde? «İç
tüzüğün 73 ncü maddesi» diyoruz. İçtüzüğün mü aley-
hindesiniz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, İçtüzüğün 73 ncü maddesi normal müzakere
ler için. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, dikkatle dinlediniz 
mi? Bir daha okutayım efendim. 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1977 O : 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Anladım 
ama... 

BAŞKAN — Efendim, «İçtüzüğün 73 ncü mad
desi uygulanır» diyoruz. İçtüzüğün 73 ncü maddesi
nin mi aleyhindesiniz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İçtüzüğün 73 
ncü maddesi normal müzakereler içindir. Şimdi büt
çe müzakerelerinin şeklini tespit edeceğiz. Gruplardan 
sonra 2 kişinin konuşmasıyla konular aydınlanmaz. 
Bütçelerde daha çok kişi konuşsun. 

BAŞKAN — Peki, aleyhte söz veriyorum, buyu
run buradan konuşun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; 

Meclisimizden süratle kanun çıkarabilmek için, 
gruplardan sonra şahısları adına yalnız 2 kişiye söz 
verilmesi, yeni tçtüzük maddesine göre, İçtüzüğün ge
reği olarak kabul edildi. 

Senatoda gruplardan sonra şahısları adına 6 ar
kadaşımız konuşmak suretiyle - muhalifi, muvafıkıy-
la - Yüce Senatonun bütçe üzerindeki kanatini belirt
mesine yardımcı oluyor. Senato* böyle uyguluyor. 

Bizim, burada, adedimiz daha çok olmasına rağ
men, 450 kişi olmamıza rağmen, gruplardan sonra 
2 kişinin konuşması, Yüce Meclisin, milleti temsil 
eden Meclisin, milletin sesini duyurmasına engel teş
kil etmektedir. 

Bu sebeple, millî iradenin tecellisi için, hiç olmazsa 
bütçe müzakerelerinde 2'den fazla arkadaşın, hiç ol
mazsa 4 kişinin, şahsı adına konuşmasını uygun gö
rüyorum. 

Bu önergenin reddedilerek, gruplardan sonra hiç 
olmazsa 4 ilâ 6 kişinin şahsı adına konuşmasının te
min edilmesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, kanaatimce, Danışma Kurulunun bu önerisi ha
şivdir, zaittir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, söz hakkınız var. 
Buyurun, buradan konuşsanız, mümkün mü, rica et
sem. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi okunan Danışma Kurulu önerisi kanaatimce 
haşivdir, zaittir. Eğer, bu öneri oylandığı sırada Yük
sek Heyetiniz bu öneriyi reddetse, öyle bir durumla 
karşı karşıya kalacağız ki, İçtüzüğün 73 ncü maddesini 
biz işlemez hale getireceğiz, İçtüzüğün 73 ncü madde

sini oradan çıkaracağız. Takdir buyurursunuz ki, İçtü
züğün değâşmesi, Anayasanın değişmesi kurallarına, 
usullerine tabidir. Biraz önce de, kanaatimce, aynı ha
ta yapıldı. Deniyor ki, «Soru şöyle sorulacaktır... Kı
sa olacak, gerekçeli olacak.» 

Bunu oraya koymanın ne âlemi var ki? Oturumu 
yöneten Başkan, soru soracak sayın üyeye, bu kaide
nin, bu kuralın dışına çıktığı anda, «Soruyu kısa so
racaksınız, gerekçesiz soracaksınız» diye ikazda bu
lunacak. Saym üye de soruyu bu şekilde soracak. 

Şimdi, yine döndük dolaştık, getirdik, 73 ncü mad
deyi oraya koyduk. Bu kadar üye konuşacakmış, on
dan sonra kimse konuşmayacakmış, reddedildiği an
da ne yapılacak? Onun için, Sayın Başkan, çok rica 
ediyorum, böyle İçtüzükte olan bir hükmü, tekrar, 
Danışma Kurulu önerisi diye oylatma mahzurludur, 
hatta tehlikelidir. 

Buna alet olmayacağınız ümidi ile teşekkür ede
rim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıçoğlu. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Şimdi, Sayın 
Başkan, İçtüzükte yazılı olanların hilâfına herhangi 
bir karar almaya ve bu kararın Meclisin tasvibine 
sunulmasına, Danışma Kurulunun kararına lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, haklısınız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kıhçoğlu'nun görüşü
ne Başkanınız olarak iştirak ediyorum. İçtüzüğün 73 
ncü maddesi, Danışma Kurulu önerisinde bir defa da
ha tekrar edilmiştir. Aslında, tekrarına gerek yoktu. 
Ancak, Danışma Kurahı önerisi olarak geldiği için, 
bendeniz oya sunmak mecburiyetindeyim. Danışma 
Kurulu önerisini, Danışma Kuruluna tekrar iade etme 
fmkânım yok. Ancak, Sayın Kılıçoğlunun işaret ettiği 
hususun Yüce Heyetçe dikkate alınacağı kanaatinde
yim. Şayet, bu madde Yüce Heyetçe reddedilirse, 73 
ncü madde reddedilmiş olacak, işlemez hale getiril
miş olacak. Konmamış olarak gelse, şayanı şükran 
olacaktı; ama bu şekilde gelmiş. Oylarınıza arz ede
ceğim. Bu mütalaa ile oylarınıza arz ettiğime göre, 
Yüce Heyetin bu şekilde değerlendireceği kanaatinde
yim 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu oylamanın reddedilmesi, 73 ncü maddeyi Tüzük
ten kaldırmaz. Ancak... 

BAŞKAN — Efendim, Tüzükten kaldırmaz ga
yet tabiî Sayın Ölçen. Yalnız bütçe konuşmaları için 
işlemez hale getirir, bütçe konuşmaları için işlemez 
hale getirir tabiî. 
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MEHMET ALI ARSAN (Çankırı) — Saym Baş
kan, bunu İçtüzük değişikliği olarak mı sunuyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, bilâkis, İçtüzüğün bu 
maddesini bir defa daha buraya öneri olarak yazmış
lar, oylarınıza arz etmekle mükellefim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, oya ko
yamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl koyamam? 
ALİ SANLI (Burdur) — Oylayamazsınız .Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini geri gön

derme hakkım yok efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, bir şey 

söyleyebilir miyim yerimden? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, meğer ki 
Danışma Kurulu yetkileri içinde olmayan, gerek İç
tüzüğe, gerek Anayasaya aykırı bir öneri geldiğinde, 
bunu Başkanımız olarak, siz, oya sunacak mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe, Anayasaya ay
kırı değil ki, İçtüzüğün maddesini tekrar ediyor efen
dim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sonuçları 
itibariyle İçtüzüğe aykırı olmayacaksa nasıl oylaya
caksınız?... 

BAŞKAN — Anladım Sayın Sanlı, anladım. 
Efendim, hepinizin görüşlerini alacağım. 
Buyurun Sayın Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, öne

riyi doğrudan doğruya geri göndermek mümkün de
ğildir. Ancak, öneriyi Meclisin kararını almak sure
tiyle gönderebilirisiniz. Yanlıştır. Mecliste o şekilde oy
lama yapılırsa, aslında öneriyi reddetmek manasında 
değil, yanlış olduğu için geri gönderme manasında oy
layabilirsiniz. Bunun iadesini oylayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
~'\ 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkanım, 
dün Danışma Kurulunda bulunan muhterem parti 
temsilcilerinin hafızalarını yenilemelerini rica ediyo
rum. Bizim parti temsilcisinin bana intikal ettirdiği
ne göre, şimdi Danışma Kurulu kararı olarak oyla
maya sunduğunuz karar, aslında bir karar olarak alın
mamıştır. Meclise tavsiye niteliğinde alınmıştır. Yan
lış hazırlanmıştır Başkanlık Divanınca. Umumî Heye
te yanlış sunulmaktadır. Bunun oylanmasma gerek 
yoktur. Bunu temenni kararı şeklinde, Meclislerimize 
temenni ve hatırlatma mahiyetinde alınmıştır. Lütfen 
diğer grup temsilcileri de toplantıyı hatırlasınlar. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir önerim var., 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Danışma Kurulunda geçen müzakereyi teknik ar

kadaşlardan öğrenmeye çalışıyorum. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, eğer Meclise yarım saat ara vermek mümkün
se, Danışma Kurulunun bir toplantı yaparak bir öne
ri getirmek imkânı olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Tiyanşan, Danışma Kurulu
nun toplanması belli usullere tabi; Yârım saat içinde 
mümkün değil. Sanıyorum bir kaç dakika içinde hal
lederim efendim. Merak etmeyin. Yalnız, teknik ar
kadaşlarımdan, müsaade ederseniz, bir dakika içeri
sinde, Danışma Kurulu müzakeresinin durumunu öğ
renmeye çalışıyorum. 

Sayın ölçen, Sayın Aygün, Sayın Tokuz, Sayın 
Battal bu Danışma Kurulunun 6 numaralı önerisi di
ğerleri gibi mi geldi, yoksa bir tavsiye karan olarak 
mı düşündünüz? 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Temenni ve 
tavsiye kararı olarak geldi. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, te
menni karan. 

BAŞKAN — Temenni karan olarak 
Efendim, şimdi bu 5 numara oldu. 5 numaralı 

öneriyi Sayın grup başkanvekiUerinin ve sayın grup 
yetkililerinin bu ifadeleri muvacehesinde oylamıyo-
rum. Danışma Kurulundan tekrar durumu istizah edip, 
gerekirse, Danışma Kurulu önerisi ise, tekrar getirip 
oylayacağım; öneri değilse oylamayacağım efendim. 

Değerli arkadaşlar, Danışma Kurulu önerisini bu 
şekilde hallettikten sonra, sayın milletvekillerinin, 
Danışma Kurulunun görüşü alınarak, Başkanlıkça ha
zırlanan program sayın üyelere dağıtılacaktır. 

Program gereğince, bütçeler üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri Divan üye
lerince 11 Şubat 1977 Cuma günü saat 9.00'dan 11.00'e 
kadar Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu 
toplantı salonunda imza mukabili yapılacaktır. Bu 
saatten sonraki söz kaydı Kanunlar Müdürlüğünce ya
pılacaktır. 

Söz kaydını her sayın üye kendisi yaptıracaktır, 
başkası adına söz kaydı yapılmayacaktır. Söz. kaydı, 
programdaki sıraya göre rakamla tespit edilen bakan
lık ve daireler için yapılacak, katma bütçeler ilgili ba
kanlıklarla beraber mütalaa olunacaktır. 

Sayın üyelerin bilgilerine arz olunur. 
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2. — 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 48 saat 
beklemeden gündeme alınması ve bütün işlere takdi-
men görüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci Danışma Kurulu 
önerisi tamamlanmış gelmiş bulunmaktadır, bu ikinci 
Danışma Kurulu önerisini okutup işleme koyacağım 
efendim. 

Danışma Kurulu önerisi 
Numara : 84 

10 . 2 . 1977 tarihli gelen kâğıtlarda yer alan 
454 S. Sayılı 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanuun 
5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 1 ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin, 48 saat 
beklemeden gündeme alınması, bütün işlere takdimen 
görüşülmesi ve bu görüşmelerin bitimine kadar, gö
rüşmelerine başlanmış bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerinin ertelenmesi önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C.H.P. Grupu Başkanvekili A.F. Grupu Başkanvekili 
Ali Nejat Ölçen Cihat Bügehan 

48 saat beklemeden gün
deme alınmasında mutabı
kım. Ancak, 367 nci sıra 
sayısındaki «Muhtarlara 
maaş kanunundan» sonra 
hemen gündeme alınıp gö
rüşülmesi lehimleyim. 

M.S.P. Grupu Görevlisi 
Şener Battal 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Muhalefet şerhim 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, yalnız, Sayın ölçmen, 
İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre açılmış bulunan 
bir usul müzakeresidir; muhalefet şerhiniz olduğu 
için, öneri aleyhinde görüşebilirsiniz, aleyhinde söz 
vermiş oluyorum size. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Şu anda Danışma Kurulunun gündeme alma öne
risi ile karşı karşıya bulunduğumuz 1 sayılı Kanunu 
değiştiren kanun teklifi hakkında Danışma Kurulu 
önerisine muhalefet şerhi verdik. Çünkü, bu konuda 
partilerarası komisyonun müşterek bir kanun teklifi 
hazırlamasından evvel Demokratik Parti Genel Baş
kanı Ferruh Bozbeyli ve arkadaşlarının bu konuda 
hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına verilmiş bir ka
nun teklifi bu teklifle usulüne uygun olarak birleşti-
iiimemiştir. 

Ferruh Bozbeyli ve arkadaşlarının bu konuda 
verdikleri kanun teklifinden sonra, Sayın Süleyman 
Demirel ve arkadaşlarının da aynı mealdeki bir ka
nun teklifi hazırlanmış ve Meclis Başkanlığınca Büt
çe Plan Komisyonuna sevk edilmiştir. 

Bizim partilerarası komisyonumuzun hazırladığı 
metin ise, Anayasaya aykırılık iddiaları mevcut bu
lunduğu için, önce Anayasa Komisyonuna sevk edil
miş, orada görüşülüp kabul edildikten sonra Bütçe 
Plan Komisyonuna sevk edilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, aynı konuyu kapsayan 
kanun teklif ve tasarılarının, Meclis İçtüzüğümüze 
ve kanunlarımıza göre, ilgili komisyonlarda birleşti
rilerek Genel Kurula sunulması; hatta ilgili komis
yonlarda birlikte müzakere edilmesi gerekirken, Büt-
eç Plan Komisyonu bu konuda büyük bir usul hatası 
işlemiş, gerek Sayın Bozbeyli ve arkadaşlarının, ge
rekse Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşlarının aynı 
konuda hazırladıkları kanun teklifini, partilerarası 
komisyonun hazırladığı kanun teklifine eklenmiştir. 

Bu büyük bir usulî hatadır. Her ne kadar, şu 
anda gündeme, 48 saat beklemeden alınması için Da
nışma Kurulu önerisi bulunup partilerarası komisyo
nun hazırladığı kanun teklifi, tüm Parlamentomuzun 
görüşünü yansıtmaya çalışan bir teklif olmasına 
rağmen, bu konuda daha evvel yapılmış olan girişim
lerinde Meclis müzakerelerine ve Meclis prosedürüne 
uygun olarak ikmal edilmesi ve bu tekliflerin üçü
nün birleştirilerek raporun böyle basılması ve Genel 
Kurula sunulması gerekirdi. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, hu konu 
kamuoyu tarafından ve basınımız tarafından çok bü
yük bir hassasiyetle takip edildiği için, bu konu za
man zaman Parlamentonun itibarını terazi kefele
rinde tartılır hale getirdiği için belki, başka bir pro
sedürde, üzerinde şeklî yönden önemle durmamamız 
gerekecek, müstaceliyeti yönünden bu yanlışlığı gör-
memezlikten gelebileceğimiz bir durum olsa dahi, 
böyle hassas bir konu muvacehesinde, Demokratik 

D.P. Grupu Başkanvekili 
Özer Ölçmen 

Ferruh Bozbeyli ve arka
daşlarının kanun teklifi 
Plan Komisyonunda bir-
leştirilmedfği için muhali
fiz. 

— 592 — 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1977 O : 1 

Parti Grupu olarak bu tekliflerin birleştirilmeden 
görüşülmesinin karşısındayız. 

Çünkü, konu, Türkiye'de, haklı veya haksız bir
çok çevrelerce ele alınmış, çeşitli haklı ve haksız tep
kiler doğmuştui'. Bir sendika başkanı bu sebeple bü
tün işçileri yürüyüşe davet edebilmiş; bazı üniversite
lerin rektörleri, aldıkları maaşları televizyon ekranla
rından ilân ederek, parlamenterlerin haksızlık yaptık
ları şeklinde Parlamentoya ithamlarda bulunabilmiş-
lerdir. 

Bu bakımdan, bu konunun halli hususunda itti
fak eden Parlamentomuz ve kamuoyunda doğan bir 
tepkiye, demokrasinin bir gereği olarak uyan ve o 
tepkiyi kale alan Parlamentomuz, bir değişikliğe lü
zum görmüş ve benim de imzam bulunan bir teklifi 
Yüce Heyetinizin müzakeresine sunmaya karar ver
miştir; ama bununla birlikte her şeyin su yüzüne çık
ması, bu meselenin enine boyuna konuşulması gerek
çesinin de üzerinde, Parlamento üzerine yöneltilen 
bazı ithamlara karşılık verebilme imkânına kavuşu-
bilmesi için, bu konuda hazırlanmış olan bütün tek
liflerin birlikte müzakeresi gerektiği kanaatini taşı
yoruz. 

Bu bakımdan, Sayın Başkanlığın bu usulî hatayı 
nasıl düzeltmeyi düşündüğünü düzeltmeden bu konu
yu oylamaya geçip geçmeme hususundaki fikrini öğ
renmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Buyurun Sayın Bilgehan. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Komisyon 

Başkanı olarak daha önce bendeniz söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, usul müzakeresi oldu

ğu için, Komisyon Başkanı olarak söz veremem; fa
kat lehinde söz verme imkânım var size. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, sayın ko
nuşmacının haklı olduğu bir yön var; Bütçe Plan Ko
misyonu Başkam olarak onun ifade edecektim müm
künse. 

BAŞKAN — Efendim, dört arkadaşa söz verme 
hakkı var; zatıâlinize söz vereceğim efendimi 

Buyurun Sayın Bilgehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, milletvekili maaşları daha çok ba

sında ve kamuoyunda her zaman münakaşa konusu 
olmuş bir husustur. Gerçekten, ben bunda bir ağırlık 
da görürüm. Şu manada görürüm; çünkü, Meclisler 
dünyanın her tarafında kendi maaşlarım kendileri ta
yin ederler, kendi tatillerini kendileri yaparlar. 

Bu bakımdan, yani meselenin natüründe, tabiatın
da, gerçekten tenkit edilebilir veyahut da tenkit edil
diği zaman hoşa gidebilir bir yönü vardır. 

Bu bakımdan, biz bu muhalefet şerhini verirken, 
sadece meseleyi bir hukuk açısından mütalaa etmiş 
idik. Gerçekten, önce muhtar maaşlarının görüşülme
si - tabiî onlar her halde mebus maaşlarından daha 
önemli görülmesi lâzım gelen bir safhada olduğu ve 
nitekim kamuoyunda da anlaşılmıştır da - ve onun 
arkasından bu kanunun görüşülmesi gibi bir ihtirazı 
kayıtta bulunmuş idik. 

Ancak, gerçekten, demin sözlerime başlarken ifa
de ettiğim gibi, meselenin fevkalâde istismara müsait 
olması sebebiyle, böyle bir muhalefet şerhinin konul
muş olmasından sonra, gerçekten tereddüde düştüm. 
Şu bakımdan tereddüde düştüm : Bildiğiniz gibi, bu 
konu Anayasa. Komisyonunda görüşülürken, başta 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı olmak üzere, 
ona iltihak eden ki, komisyonlarda bildiğiniz gibi si
yasî partiler parti olarak temsil edilmez de, her şa
hıs kendi fikrini orada açıklar ve tesadüf eseri olarak 
diğer Adalet Partili arkadaşlarımızın da bir madde 
hakkında kendi anlayışları, kendi açılan bakımından 
gayet hukukî olarak geçici 3 ncü maddenin Anaya
saya aykırı olabileceği yolundaki bir düşünceyi ifade 
etmiş olmaları, sadece bunu ifade etmiş olmaları, de
ğerli basınımız tarafından, sözlerime başlarken ifade 
ettiğim konudan ve meselenin natüründen çıkan se
beple, «Adalet Partisi Grupu mebus maaşlarının in
dirilmesine karşıdır» diye bir yayın yapıldı. Her hal
de hepinizin gözleri önünde cereyan etti. 

Şimdi, öyle zannediyorum ki, bendeniz, konunun 
48 saat geçmeden önce gündeme alınmasında muta
bıkım; ama başlanmış bulunan ve bitmek üzere bu
lunan, yani yarım saat içinde bitmek üzere olan bir 
kanundan sonra bu kanun görüşülsün yolundaki mü
talaamı, öyle zennediyorum ki, gene muhakkak ki, 
iyi niyetle yapacaklardır, basın her zaman iyi niyetli 
olmuştur (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) her za
man kamuoyunu mutlaka temsil ettirmiştir, o niyetle 
yapacaklarından da hiç şüphem yoktur; ama yarın en
dişe ediyorum ve bugünden yarınki gazeteleri okur 
gibiyim : «Adalet Partisi, mebus maaşlarına karşı çık
tı ve bunun şampiyonluğunu da Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili Cihat Bilgehan yaptı» denecektir. Doğ
rusu, böyle bir vebal altında kalmak istemem. 

Bu bakımdan... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Korkmadan 

konuş, korkmadan. 
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CİHAT BİLGEBAN (Devamla) — Yani, bunu 
bir korku olarak da kabul etmeyin. (Gülüşmeler) ina
nın ki, korku değil; ben mukadderata inanan bir in
sanım ve hayatımda Allaha bin şükür, Tanrıdan baş
ka kimseden de korkmadım. Onun için, bir korku 
saikasıyla da yapmıyorum. Kader ne ise o olur yani; 
tabiî, gene yazılabilir, çizilebilir, onu da kabul edi
yorum. O bakımdan, sırf Adalet Partisi üzerinde -
şahsım değil, Adalet Partisi üzerinde -- yapılabilecek 
polemikleri önlemek ve Adalet Partisinin bu kanunun 
karşısında olmadığını ispat etmek imkânını bana lüt
fen bağışlarsanız, bendeniz bu ihtirazı kayıttan vaz
geçtiğimi arz ve ifade ettiğimi ifade için söz aldım. 
Belki biraz sözü uzattım, özür diler, hepinizi saygı 
ile selâmlarım aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. 
Buyurun Sayın Sezgin. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benim maruzatım, konunun lehinde veya aleyhin
de değil. Ben, Sayın Ölçmen'in haklı olarak ifade bu
yurdukları bir husus ile ilgili olarak, Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Başkanı olarak görüşümüzü sunaca
ğım; 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten bir hata yapılmış
tır. Sayın Ferruh Bozbeyli ve arkadaşlarının, Sayın 
Süleyman Demirel ve arkadaşlarının kanun teklifleri 
rapora dercedilmemiştir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Plan Komisyonuna 
Anayasa Komisyonundan geldiği için kanun teklifi, 
Plan Komisyonu sekreteryası, bunu Sayın Ferruh Boz
beyli ve arkadaşlarının, Sayın Süleyman Demire! ve 
arkadaşlarının tekliflerinin de mevcut teklif gibi Ana
yasa Komisyonuna gideceğini düşünerek.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sizde bekliyordu. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — .... gideceğini düşünerek, Divana 
sadece Anayasa Komisyonundan gelen metni getir
miştir. Oysaki, Millet Meclisi Başkanlığı, Sayın Fer
ruh Bozbeyli ve arkadaşlarının teklifi ile, Sayın Süley
man Demirel ve arkadaşlarının teklifini Anayasa Ko
misyonuna sevk etmemiş, Sayın Durakoğîu, Sayın Kö-
ker, Sayın Ölçmen ve arkadaşlarının teklifini Ana
yasa Komisyonuna sevk etmiş. Yani, aynı mahiyette 
üç teklifin ikisini doğrudan doğruya Plan Komisyonu
na, birini aynı zamanda Anayasa Komisyonuna ve bi-
lâhara Plan Komisyonuna sevk etmiştir. Yanlışlık bu
radan ileri gelmiştir. 

Biz, Anayasa Komisyonundan geeln metni görüş
tük ve o metni aynen benimsedik. 

Sayın Ölçmen haklıdır. Bunda, Sayın Ferruh Boz
beyli ve arkadaşları ile, Sayın Süleyman Demire! ve ar
kadaşlarının tekliflerinin de rapora dercedilmesi, bu 
arkadaşlarımızın tekliflerinin olduğu kaydedilmesi ge
rekirdi. Bunu burada da yapmak mümkündür efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Buyurun Saym Tosyalı, aleyhte söz istiyorsunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım. 
Önümüzde iki mühim kanun tasarısı var. Birisi, 

milletvekillerine ait kanun tasarısı, ikincisi de 43 bin 
köy ve mahalle muhtarlarına ait kanun tasarısı. 

Sevgili arkadaşlarsın, köy muhtarları ile ilgili 4 
kanun tasarı ve teklifi vardır. Birincisi, en önce veri
len benim kanun teklifim. Köy muhtarlarına maaş 
bağlanması için verilmiş, ondan sonra sıra ile diğer 
üç tasarı ve teklif gelmektedir. Bu tasan ve teklifler, 
Sayın Ölçmen'in de dediği gibi, birleştirilerek, ne Plan 
Komisyonunda, ne de Anayasa Komisyonunda bir
likte ele alınmamıştır. Binaenaleyh mutlaka birlikte ele 
nhnması lâzımdır. 

Şâmdi, biz geçen celse, Salı gününe kadar, muh
tarlarla ilgili Kanunun 1 nci maddesinden 3 ncü mad
desine kadar görüştük. Zaman olmadığı için 3 ncü 
maddesinden sonrasını görüşemedik. 

Şimdi, muhtarla ilgili kanunu bırakıp başka bir 
kanuna dönersek, 40 - 50 bin köy ve mahalle muh
tarının yıllardan beri beklediği çok önemli bir ka
nunu yanda bırakmış olacağız. Binaenaleyh, bugün 
şimdi muhtarlar kanununu öncelikle ele almamız ve 
kaldığı yerden devam ettirmemiz lâzımdır. 

Ben bu sebeple söz aldım, takdirlerinize arz edi
yorum. 

Teeşkkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

bir söz de ben istiyorum. 
BAŞKAN — Her isteyene söz verme imkânına 

sahip değilim efendim; dört arkadaşa söz verdim. 
Yani, «Bir söz de ben istiyorum» diye olmuyor öyle. 

Değerli arkadaşlarım, Plan Komisyonu Başkanı 
Sayın Sezgin'in ifade buyurdukları, Başkanlığın 3 
tekliften birisini Anayasa Komisyonuna, diğer ilcisini 
doğrudan doğruya Plan Komisyonuna şevki keyfiyeti.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İlk önce maaş 
kanununu görüşelim efendim. 
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BAŞgAN — Hayır efendim; .tekliflerden birisin
de, elinizdeki metinde var, ikinci madde ve geçici 
maddedeki, Hazineye kat kaydı şarb olduğu için, Mil
let Meçlisi Saşkanjığmca tereddüt hâsıl olduğu için, 
bu teklif Anayasa Komisyonuna, sonra Plan Komis
yonuna göBderMntişj diğer ikisinde, geçek Saym De-
mirel ve arkadaşlarının, gerek Sayın Bozbeyü ve ar
kadaşlarının tekliflerinde bu husus olmadığı için 
doğrudan doğruya Plan Komisyonuna gönderilmiş. 
TekUflerhı birbirinden farkı sebebiyle bu şekilde ya-
pıimış, Başkanlığın muamelesi bundan neşet «imiş. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yanlış ol
muş, düzelmesi lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler bitmiştir 

Aradan vakit geçtiği için Danışma Kurulu Öneri
sini tekrar -okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Ölçmen, teknik arkadaşlardan aldığım 
r'zahatı arz ettim. Muhalefet şerhinizi geri almak için, 
sizi tatmin ediyor em? Bir defa daha tekrar «deyim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tatmin olmadım. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık 3 tekliften iki

sinde, «Hazineye irat, kaydı olmadığı için bunlarda 
bir tereddüt hissetmeden doğrudan doğruya Plan 
Komisyonuna göndermiş. Üçüncü teklifte, yani şim
diki metinde 2 nci ve geçici maddede bu paraların 
Hazineye irat kaydolunacağı» şartı olduğu için bun
da tereddüt hâsıl olmuş; Anayasa Komisyonundan 
geçmesine bunun için lüzum görmüş; bundan dola
yı ayrı ayrı sevk edümiş. Bu sevk sebebiyledir ki, 
Plan Komisyonu her 3 teklifi birden birleştirme im
kânına sahip olmamış. Bu sizi tatmin etmişse vaz
geçin, etmemişse vazgeçmezsiniz, siz bilirsiniz tabiî. 

ÖZER ÖLÇMEN ( Konya) — Etmiyor Sayın 
Başkanım. Çünkü, Umumî Heyetin önüne gelen me-

C) TEZKERLER 

1. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'in, Kars 
ilinde Tarım Üniversitesi Kurulmasına dair kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/168, 4/303) 

BAŞKAN — Efendim önce İçtüzüğün 38 nci 
maddesine göre 3 adet işlem var, bunları yerine ge
tirip bilâhara kanunun görüşülmesine başlayacağız. 

Müfct Meclisi Başkanbğma 
Üçüncü yasara» ydmia JrtJkümsüz kaûan, ancak 

16 . 4 - 1974 yıÎHada yenilediğimiz Kars HİHde tarım 
ü$i$era(ie8İ t&rultotsına dair k a m u teklifimiz bu
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| tinde nihaî komisyon Bütçe Plan Komisyonu olu-
J yor. Birisi daha dolambaçlı yoldan oraya geüyor, 

öbür ikisi de Anayasa mütalaası gereği olmadığı için 
t direkman buraya gelmiş. Bütçe Plan Komisyonu 
; sckreteryasmın yapacağı iş, dolambaçlı yoldan ge-
j îeni direkt yoklan gelenlerle birleştirip, Bütçe Plan 
{ Komisyonunun müzakeresine sunmak ve her ikisi-
| nin de raporunu Umumî Heyete sunmak idi. Biz, ile-
| ride, 10 sene, 15 sene sonra: nitekim vâki olmuş-
| tur, 1971 yüındaki bir Anayasa müzakeresi; 82 nci 
j maddedeki Anayasa müzakeresi, bu konudaki bazı 
; parlamenterleri, Demokratik Partinin tutumunu vu-
| zuha kavuşturmuştur. Yıllar sonra, ne malum bi-
I zim bundan istifade etmek ve Anayasa değişikliği 
i lüzumuna işaret ettiğimizi başka türlü kanun teklifi 
j verdiğimizi kamuoyuna anlatmak lüzumunu hisset-
! meyeceğiz? 

! Bizi bu imkânımızdan Millet Meclisi Bütçe Plan 
; Komisyonu ve bunun sekreteryası ve Millet Meclisi 
I Başkanlık Divanı nasıl mahrum bırakır? 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 

Lütfen okur musunuz efendim: 
(Danışma Kurulunun 84 numaralı önerisi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeyi oy
larınıza sunacağım. Kabul edildiği takdirde işleme 
koyacağım, reddedildiği takdirde Sayın Ölçmen'in 
teklifini oylama imkânım yok;- Sayın Ölçmen'in, tek
lifi istikametinde, dilerse, Danışma Kurulu yeni bir 

) öneri getirip getirmemekte serbest olarak, bu açık
lamayı yaptıktan sonra oylarınıza arz ediyorum. 
Önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar. Etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir efendim.. 

Efendim, kabul edilen önergeye göre işlem yapa-
j cağız. 

VE ÖNERGELER 

I güne kadar görüşülmediğinden, Tüaigün 38 nci rnad-
I desi gereğince Genel Kurula indirilmesini arz ede

rim. 
Kars Milfelveidü 
H a s » Yrirünm 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Yıldırım, önergeni
zi izah edeceksiniz. 

I HASAN YILDIRIM (Kars) — Saym Başka», 
çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Kars iü ve yöresi için çok önemü bk konuyu 
yüksek JrazuıtarE&sza getirdiğim içki kendimi mut-

I lu kılıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Kars ilinde tarım üniver
sitesinin kurulması için yaptığımız kanun teklifi, 
Üçüncü Yasama yılında hükümsüz kalmış, 16.4.1974 
tarihinde de teklifimizi yenilediğimiz halde, bugüne 
değin Mîllî Eğitim Komisyonunda görüşülmemiştir. 

Dikkatlerinize sunmak istiyorum; Teklifimiz komis
yonda tam 8 yıl ele alınmamıştır. Eğer, Yüksek Ku
rulumuzun oylarıyle Parlamentoya gelmezse bu tek
lifimiz, öyle sanıyorum ki, 8 yıl değil, 16 yıl daha 
M?llî Eğitim Komisyonunda ele alınmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye tarımı, iyi göster
melere ve iddialara rağmen, ilkel şartlardan kurtu
lamamış, doğal şartlara tabi bırakılmıştır. 

Tarımda ürün ve gelir artışı, gelirin âdil dağılımı 
maalesef sağlanamamıştır. 

Büyük şehirlere odacılık, kapıcılık bulabilmek 
için, tarım bölgelerinde işe yarar nüfus göç halin
dedir. Büyük şehirlerin etrafındaki gecekondular, 
ilkel tanm bölgesinden gelmiş kimselerden müteşek
kildir. 

Türkiye nüfusunun onda biri oîan ülkeler, büt
çemizin yarısı kadar dövizi tarım ürünlerinden sağ
lamaktadır. 

tikel tarım nedeniyle, nüfusumuzun °/Q 80'i kötü 
beslenme ile karşı karşıyadır. Nüfusumuzun tüket
tiği yağ, süt, peynir, insan sağlığının gerektirdiği ora
nın çok ve çok altındadır. 

Değerli arkadaşlar, toprak veriminin artınlma-
ması, kredi politikasının sömürücü oluşu, özel te
şebbüsün tarıma yatırım yapmaması gibi nedenler, 
tarımda geri kalmışlığın sebebi olduğu gibi, tarım 
eğitiminin olmayışı da ülkemizde büyük bir noksan
lık teşkil etmektedir. 

Tarımda çalışanların, tarımdaki gelişmeleri ve 
teknik ilerlemeleri yakından izlemeleri ve bilmeleri 
gerekir kanısındayız. 

Bugün, mevcut üniversitelerimizdeki, veteriner ve 
ovman fakülteleri, klasik eğitim metotları ile perso
nel yetiştiren kuruluşlar halindedir. Onun için» tat
bikatçı ve araştırmacı uzmanlara ihtiyaç vardır. 
Kars'ta kurulmasını istediğimiz, Tarım Üniversitesin
de, toprakta, çiftlikte, tesis ve teşebbüslerde çalışa
cak tatbikatçı uzmanlar yetiştirilebilinecektir. 

«Taran Üniversitesi» için, geniş tarım kollarının 
kesif bulunduğu, henüz değerlendirilmemiş bakir top
raklara sahip, şehirciliği gerçekten ideal Kars ilini 
uygun görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, üniversitelerin yurt sathına 
hangi hükümet zamanında olursa olsun yayılmasını 
kıvançla ve gururla karşılıyoruz. 

Kars tarımcılığı ve hayvancılığı bilimsel, teknik 
usullerle ele alınırsa, inanınız ki, hayvansal ürün
ler ve tarım ürünleri, değil Türkiye'nin gereksinme
lerine, hatta Ortaşarkın ihtiyacına tek başına cevap 
verecek durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım» şairin dediği gibi : 
«Taa uzaklarda bir köy var, 
Yolu, okulu, suyu olsa da olmasa da 
o köy bizimdir» anlayışı, Cumhuriyet tarihinden 

beri -üzüntü ile ifade ediyorum- Kars'a ve Kars 
halkına hâkim olmuştur. Bu zihniyetin, bu anlayı
şın silinmesinin zamanı gelmiş, hattâ geç kalmış du-
rumdayız^ 

Değerli arkadaşlarım, Kars ilinde «Tanm Üni
versitesi» nin açılması için Kars halkı, Yüce Mecli
sin kararım radyolarının başında büyük bir umut 
ve şevkle beklemektedir. 

Yüce Meclisin siyasal kanaatleri ne olursa ol
sun, bütün milletvekili arkadaşlarımın, Karslı hem
şehrilerimiz için, Türkiye tarımı, hayvancılığı için 
büyük önem kazanan bu isteğe «evet» diyeceği1 

umudu ile Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Adana) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; 

Sayın Sırrı Atalay'ın «Tarım Üniversitesi» ku
rulması teklifiyle beraber, Komisyonumuzda 13 üni
versite açılması ve kurulması teklifi var. 

MİM Eğitim Komisyonu olarak, üniversite açı
lışlarını incelemek üzere bu konuyu iki defa gün
deme almış bulunuyoruz. Ne yazık ki, toplantı ek
seriyetini temin edemediğimiz için konuyu enine bo
yuna Komisyonda görüşmek imkânını bulamadık. 

Bu vesileyle, bütün partilerimizin idarecilerini 
ikaz etmek veyahut daha hafif tabiriyle, buradan 
bu vesileyi ittihaz ederek söylemek isterim ki, ko
misyonlarımız arkadaşlarımızın devamsızlığı sebe
biyle lâyıkı veçhile çalışamamaktadır; ancak bu mev
zua olan itirazımın asıl sebebi bu değil. 

İçtüzüğün 38 nci maddesine göre, komisyonlar
da görüşülmeden Meclise indirilen kanunların adedi 
bir hayli fazlalaşmış bulunuyor ve gördük ki, İçtü
züğün 38 nci maddesine göre Meclise inen kanunla
rı burada görüşmek çok zor oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, üniversite kurmak lâalet-
tayin bir okul kurmaya, hatta bir fakülte açmaya 
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benzemiyor. Gerçi, üniversite, Devlet eliyle ve ka
nunla kurulur. Her sayın üyenin kanun teklif etme 
hakkı vardır; ancak, yine bu Meclisler bu hakkı 
1750 sayılı Kanunla bir esasa bağlamıştır. Üniver
sitelerin nasıl kurulacağı, 1750 sayılı Kanunun 
44 ncU maddesinde zikredilmektedir. En az iki fa
kültesinin faaliyet halinde olması lâzım gelir ki üni
versite kurutabilsin. 

Buna muvazi olarak, gerek 1975 İcra Planı, ge
rek 1976 İcra Planı, 172 ve 142 nci maddelerinde 
yeni üniversite açılmaması lâzımgeldiğini öngörmüş 
bulunuyor. 

Bu kanunî mecburiyetler muvacehesinde, üniver
sitelerin, hele komisyonlardan geçmeden, hüküme
tin ve üniversitelerin görüşleri alınmadan, lâzım ge
len hazırlıklar yapılmadan açılması mümkün değil
dir; kanatimiz o yoldadır. 

Filvaki, Sayın Sum Atalay'ın teklifi her hangi bir 
fakültesi olmayan yeni bir üniversite kurulması şek
linde değildir. Mevcut üniversitelerdeki tarımla il
gili fakültelerin hepsinin birlikte toplanarak, bir 
«Tarım Üniversitesi» şeklinde kurulmasını amirdir, 
kurulmasını istemektedir ve bendeniz şahsen buna 
muhalif değilim; ancak, muhtelif üniversitelerin 
muhtelif fakültelerini alıp, bir üniversite çatısı altın
da birleştirmek, o üniversitelerin en azından görüsü
nü almadan mümkün olmaz. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Plaıdaına-
nm görüşü nedir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMÎSYONU BAŞKANI 
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Onla
rın görüşlerini alabilmek için Komisyonda bu işi gö
rüşmek mecburiyetindeyiz. Komisyonda bu işi gö
rüşmeden onları Komisyona davet edip, bu mevzuda 
ne dediklerini sorup öğrenmeden, planın bu mevzuu-
daki tedbirlerini göz önüne almadan, 1750 sayılı 
Kanunun 44 ncü maddesi muvacehesinde bu mevzuu 
incelemeden aşağıya indirilmesine, Meclise getiril
mesine muhalifim. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkul. 
önerge üzerinde başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz edeceğim; tekrar okutu

yorum. 
(Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa

ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bazı Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/372, 4/304) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dâir kanun teklifi
miz, süresi içinde ilgili komisyonlarda görüşüle
memiştir. Bu nedenle, kanun teklifimizin, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesine göre, doğ
rudan Millet Meclisi gündemine alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Sadullah Usunu* 

BAŞKAN — Lehinde sayın Arsan, buyurun. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş

kan, Parlamentonun değerli üyeleri; 
Sayın Usumi ve arkadaşlarının verilmiş olduğu 

kanun tasarısı, süresi içinde görüşülemediğinden Yüce 
Meclise intikalini İçtüzüğe göre talep etmesinin, bi
raz evvel kabul ettiğimiz bir önerge gib", kabul edil
mesi gereklidir. 

Çünkü, bu önerge, basın mesleğinde çalışan ga
zeteci arkadaşları yakinen alâkadar eden ve onların 
emeklilik işlerini düzenleyen bir yasadır. Bu mesele
de bütün Parlamento üyeleri, şunu her yerde ve her 
zaman açıklıkla beyan ederler ki, başta siyasa! par
tilerimiz olmak kaydıyle, basına olan kaygılan, ba
sın hürriyetinin olmadığı yerde demokrasilerin olama
yacağını, basında çalışan insanların sosyal yaşantı
larının daha düzenli ve verimli olmadığı yerlerde re
alist habercilik olamayacağını sık sek tekrarlamakta 
ve basını kamuoyunun ve müesseselerin bir aynası 
olarak gördüklerini beyan etmektedirler. Bunun tar
tışılacak tarafı da yoktur. 

Bu bassa mesleğinde çamsan arkadaşlarımızın 
hangi şartlar altında görev yaptıklarını hepimiz ga
ye! iyi b.ıiyoruz. Her ne kadar, basın ile Parlamento 
masında son günlerde doğan bir sürtüşme, bana ve 
benim kişisel gömüşlerime göre, tenkit edilebilecek 
iaıisfian olmasına rağmen, Türkiye'deki rejimün or
taya koyduğu bir boşluktan doğmaktadır, oradan 
ileri gelmektedir. 

Burada, elbette ki, şu locaları doldurup, «Şu ka
nunu gündeme alın» diyen insanların, elbette ki, is
teklerine Yüce Meclis, «Hayır» diyenıiyorsa, beîki 
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yarın, bu yol açıldığına göre, işsizler ordusu gelip 
şuîaîaffda «Bizlere maaş bağlayın» diyeeekse ve bu 
Meclisin saygıdeğer üyeleri onlara da boyun eğecek-
se, demek ki, ortaya bir gerçek çıkıyor: Mesele, bâr 
rejimin, bir sistemin boşluğundan gelen bir sürtüşme-
dn. 

Bunun için, basında çalışan muhterem, değerli ba
sın mensubu arkadaşlarımıza, bu sürtüşmeyi bir ten
kit açısından ele alarak ortaya koymaktan ziyade, 
onların habercilik anlayışında, görevlerini ifa eder
ken, hangi santiarda ve ne kadar çakştıkSarcnı hesab-
etmekte fayda vardır. Bugün bir bale artistinin yap
tığı işten hcır halde 20 yılda emekliliğe hak kazana
cak bir durumu vardır. Bugün gazeteci arkadaşların 
çalışma saaiları belli değildir. Türkiye'deki gazeteci 
lerin - gazete sahiplerini demiyorum - yani çalışan
ların yaş standardı 4ö'ı geçmemektedir. Bu durum
lar gözöîîüne alınacak olursa, haddizatında çok geç 
kalmakla beraber, sayın Usumi'nin vermiş olduğu 
bu önergeye Yüce Parlamentonun muhterem üyeleri
nin itibar etmelerini ve gündeme alınması istikametin
de oy .kullanmalarını rica edeceğim. 

Yerindedir ve hani şu kürsülerde söylemiş olduğu
muz sözleri de ciddî olarak ispatlayalım ve arkadaş
lara gerekli haklarını vermek için mesele yapalım. 
Eğer, haksız tarafları varsa, bu kanun teklifi geldiği 
zaman onları da eleştirelim; ama bir hakkı vermekten 
de kaçınmayalım. 

Bu yönde oy kullanmanızı sayın parlamenterlerden 
arz ve rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Arsan. 
Önerge üzerinde başka görüşme istemi?.. 
SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Lehinde söz 

isüyorum efendim. (A.P. sıralarından «Konuşmaya 
ne lüzum var? Oylansın kabul edilsin» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, rey verecek kimseleri ikaz 
edemem. Usule göre lehinde söz istiyor, söz veriyorum. 

Sayın Usumi, önergenin lehinde buyurun efendim. 
SADULLAH USUMl (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri: 
Önergemin neticesini şu anda öğrenmiş bulunu

yorum: Cumhuriyet Halk Partisi Grapu, baştan beri 
önergenin lehinde bir tutum içindeydi; Adalet Partili 
milletvekili arkadaşlarımız da önergeye müspet oy 
vereceklerini bildirdiler. 

Şu halde, Meclisi fazla işgal etmek istemiyorum. 
Sanıyorum ki, böylece önergemiz kabul edilmiş ola
cak Ancak, değerli arkadaşlarım, bir hususu belirt
mek istiyorum. Zira, bunda, özel konuşmalarımız ara

sında da bazı noksanlıklar görüldüğü için şahsen ya
rar gördüm. 

Şimdi, sadece bir kanunun maddesine dayanılarak 
ifade edilen husus da, aslında gazetecilik mesleğinde 
çalışan insanlara yön verecek, -hız verecek ve güç ve
recek bfu* kanun teklifidir. Bunu şu anda bütün ar
kadaşlarımızın destekler halde gözükmeleri beni mem
nun etmiştir. 

Değerli arkadaşiarım, daha oylamadan önce bütün 
Meclise teşekkür ediyorum ve saygılar sundyorum. 
(C.H.P. sıralarından aikışîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Usumi. 
Gaergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler., önerge kabul edilmiştir. 
Gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde gö

rüşülecektir. 

3. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme ^alınmasına dair 
önergesi. (2/340, 4/305) 

BAŞKAN — 3 ncü önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/340 numarada kayıtlı 5434 saydı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında vermiş olduğumuz kanun teklifimiz 
14 . 1 . 1975 tarihinden beri Plan Komisyonunda 
beklemektedir. İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif 
ederiz, 

Kars MiHetvekili 
Yasin Bozkurt 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lehinde, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oy verereğiz. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu tarz tekliflerinize 

Başkanlığı vasıta kılmayın da, siz arkadaşlarla gö
rüşün; onun için konuşmasınlar, olur. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milleîvekileri; 

52 arkadaşımızla birlikte, 5434 Sayılı Kanunun 
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifini, 11 . 7 , 1974 tarihinde Meclis Başkan
lığına vermiş bulunmakta idik. Aradan hayli bir za
man geçmiş olmasına rağmen, ilgili komisyonlarda gö
rüşülmemekte ve binaenaleyh Yüce Meclisin Genel 
Kuruluna bu kanun teklifimiz gelmemiş bulunmak
tadır. 3 H itibarla, İçtüzüğün 38 nci maddesini çalış
tırmak mecburiyetinde kaldık. 
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Bu kanun teklifimizde, parti farkı gözetmeden, 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımız, 
Adalet Partili, Demokratik Parti ve Millî Selâmet 
Partisine mensup arkadaşlarımız imza koymuş bu-
unmaktadırlar. 

5434 Sayılı Kanuna eklemeyi düşündüğümüz fık
ra, teknik hizmet .gören ormancılara itibarî hizmet 
zammı tanınması konusundadır. Aslında, 5434 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesi polislere, Devlet Demiryol
ları, Devlet Denizyollarında çalışan personele, ziraî 
mücadele ve veteriner teşkilâtında çalışan elemanlara 
bu itibarî hizmet zammını tanımış bulunmaktadır. Or
mancılık mesleğinin yapısından dolayı, ormanların 
meskûn yerlerin çok ötesine çekilmiş bulunması ve 
ormancıların da ormanda hizmet görmeleri münase
betiyle, çetin tabiat şartları karşısında çahşmak du
rumundadırlar, hatta aileleri ile birlikte dağ başlarında 
meskûn olmayan yerlerde oturmak ve çalışmak du-
durumundadırlar. Bu çetin şartların getirmiş olduğu 
romatizma, kalp hastalığı gibi birçok ormancıhğa 
mahsus hastalıklar daha genç yaşta birçok orman
cıların vefatına ve birçok teknik elemanların hasta
lanmasına sebep olmaktadır. 

Bu itibarla, ormancılığın, orman sımT'ama ve ka
dastro, orman amenajnıam ve harita, orman işletme, 
yol ve koruma, orman ağaçlandırma teknrk hizmetle
rinde fiilen çalışmış ve çalışanlara bir yıl itibariyle 
3 ay itibarî hizmet zammının tanınması zımm:ndr.ki 
kanun teklifimizin Yüce Mecliste görüşülmesine ve 
gündeme alınmasına karar vermenizi talep eder, say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bozkurt. 
NİYAZ! ONAL (Eskişehir) — Aleyhte söz isti

yorum. 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyorsunuz. 
Buyurun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Lehinde söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Siz lehinde istiyorsunuz, peki. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Ormanlarda faal hizmet yapan yurttaşlarımızın-, 
Devlet görevi yapan, ormanları koruyan değerli ar
kadaşlarımızın itibarî hizmetten yararlanması, yıp
ranma tazminatı, olması son derece doğaldır. Buna 
karşı olmak düşünülemez. Yalnız, bu kanun teklifinin, 
İçtüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme alınma

sı ve aym durumda bulunan başka hizmet sahipleri
nin, başka memurların bundan mahrum bırakılma-
suıda sakattık vardır. 

Şimdi, eğer yanlış hatırlamıyorsam, gündemin 15 
nci sırasında Sayın Reşit Ülker ve 2 arkadaşının, 
Devlet Demiryloîan memurları, Devlet Demiryolla
rında faal hizmette bulunan makinist; gardöfren 
vesaire gibi memurlar için ve PTT hat bakıcıları için 
verilmiş bir kanun teklifi var. 

Daîıa önce Yüce Mecliste reddedilen, tahmin 
ediyorum, oylama sırasında yapılan bir yanlışlık so
nucu reddedilen, doktorlarımızın yıpranma, itibarı 
hizmet konusu var. Bu da Senatoda şimdi kabul edil
di. Her yd için 2 ay olarak kabul edildi; dönüp Mec
lise gelecek. 

Ayrıca, bugünlerde şikâyetleri ayyuka çıkan gar
diyanla^ var, cezaevlerindeki gardiyanlar ve başgar
diyanlar. 

Personel Kanunu, memurların haftada 40 saat 
çalışmasını amir, en çok 48 saat çabşmasmı amir. 
Gardiyanlar resmen 84 saat çalıştırılmaktadır. Tür
kiye'de mevcut gardiyan ve başgardiyanlar hafta
nın 168 saatinden 84'ünde, yani yansında çalışmak
tadır, ceza ve tutukevlerinde bilfiil görev yapmakta
dır; diğer 84 saatini ancak çoluk çocuğuna ve ken
disine ayırabilmektedir. 

Bu konudaki tüzük açık olarak kanuna ayları
dır; ama Millet Meclisimiz ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kanunlar çıkarabiliyor, kanunları değişti
rebiliyor, kanunlara öncelikler verebiliyor, bir kanu
nun görüşülmesini ortadan makasla keser gibi kesip, 
başka kanunun görüşülmesine başlayabiliyor; fakat 
kanuna aykırı bir tüzüğü değiştirme yetkimiz yok. 

Onun için, şimdi bu gardiyanlar ve başgardiyan
lara da, «Bu kadar çalışıyorlar; her yıl hiç olmazsa 
3 ay, 4 ay fiilî hizmet, itibarî hizmet tanınsın» dedik 
ve zaman kaybetmemek için basit bir şey yaptım; 
zamanı geldiğinde, sanıyorum değerli arkadaşlarım 
önerime katılacaklardır: Sayın Reşit Ülker'in günde
min 15 nci sırasında bulunan teklifine bir fıkra ilâ
vesini teklif ettim, önerdim verdim Meclis Başkan
lığına, bir (k) fıkrası; doktorlannkim bir (1) fıkrası; 
ormancdannkini bir (m) fıkrası yaparak alfabenin 
sonuna kadar, bittiği zaman trafik tabelâlan gibi 
(al), (a2) yaparak, bu işi düzene koyabiliriz. Bir ko
şulu var: Sayın Reşit Ülker'in gündemin 15 nci sıra
sında bulunan, daîıa doğrusu biraz öncesine kadar 
gündemin 15 nci maddesinde olup, şimdi 16 nci mad
desine düşmüş bulunan teklifi geldiğinde veya daha 
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aeele görüşmek istiyorsak, bunu alıp gündemin ön 
sıralarına getirelim, bu eksikleri de bunun içine dahil 
edelim, (j) den sonra (k), (1), (m), (n) harflerini o ih
tiyaç sahipleri için sıralayalım, kabul edelim ve Tür
kiye'de gerçekten hizmet görürken, Devlet için, mil
let için hizmet görürken yıpranan arkadaşlarımıza 
bu tazminatı, bu itibarî hizmet süresini tanımış ola
lım. Doğrusu budur. Doğrusu, 38 nci madeye gö
re bazı memurlar için yıpranma payı getirmek doğ
ru değildir. Bu hadiseyi tümüyle değerlendirmek ve 
yakın bir zamanda elbirliği ile başarmaktır. Öyle sa
nıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, çok sayın ve değerli 
basınımız için, ormanlarda çalışan muhafaza memur
larının, cezaevlerindeki gardiyanların, başgardiyan
ların fiilî hizmet süreleri o kadar önemli değildir. 
Trenlerde lokomatifleri yürüten makinistler için, Me
te Tan arkadaşım gibi, gözleri ışıktan bozulan de
ğerli doktorlarımız için, eter yüzünden karaciğerine 
ağrılar giren değerli arkadaşlarımız için bu itibarî 
hizmeti getirmek, bunun için çalışmak belki birçok 
kimseler için, birçok çevreler için önemli görülme-
yebiliâr; ama, bir ülkede çalışan insanlara, hizmet 
eden insanlara lâyik olduklarını vermek önemli bir 
konudur. Bundan daha önemli bir konu olduğunu 
da sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, böyle önemli 
konularda 38 nci maddeye göre gündeme alma öne
rilerini bir yana bırakıp, gündemin, belki Meclis ta
tile girmeden önce görüşülemeyecek gibi görülen sı
ralarında bulunan böyle önemli kanunları daha ön 
sıralara getirip, Danışma Kurulunu böyle konular 
için toplayıp, o yurttaşlara bu hizmetleri biran önce 
götürmenin yollarım bulalım, bulacağımıza inanıyo
rum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde konuşmak üzere buyurun Sayın Bayrak

tar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Az önce konuşan arkadaşlarım, ormancılara iti

barî hizmet süresinin tanınması hakkındaki görüşle
rini ifade etmişlerdir. Ben de, Adalet Partisi Grupu 
adına görüşlerimizi ifade etmek için huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? Grup adı
na görüşmeniz mevzuubahis değil, usul müzakeresi
dir. Şahsınız adına ve 10 dakika süre ile görüşebilir

siniz. Adalet Partisi Grupu adına görüşme imkânınız 
yok efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan, kişisel görüşümü arz etmek üzere çıkmış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kim dedi ki, burada PTT' 
ellere, Devlet Demiryollarında çalışanlara itibarî hiz
met süresi tanınmasın. Kim diyor ki, kim iddia edi
yor ki, gardiyanlar buna dahil edümesin? 

Burada bir konuşmacı arkadaşımız, samimiyetle 
ifade edeyim ki, seçmene selâm olsun diye, hani yok 
mu, «Sizleri de bu kürsüde hatırladık; ama sizi söy
lemiş olmamıza rağmen, oy verilmediği için, sizler 
dahil edilmediniz» şeklindeki imajı yaratabilmek için 
burada ifade etmişler ve zapta geçirmişlerdir. Elbet
te biz de istiyoruz. 

Şu anda, 38 nci maddeye göre kabul edilmesi 
istenilen, ormancıların itibarî hizmet süresinin tanın
ması konusudur. 

O halde, bu yerinde midir, değil midir; buna be
yaz rey mi vereceğiz, kırmızı rey mi vereceğiz; ka
bul edelim mi, etmeyelim mi? Bu baz üzerindeki gö
rüşlerimizi arz etmemiz gerekir. Bunun dışına taşar 
isek, biraz mübalâğa etmiş oluruz, biraz da selâm 
göndermiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsülerden, Türkiye' 
nin hizmete hizmet katan ormancıları için çok şey 
ler söylenmiştir. Yeni yeni ormancılara hak verilmesi 
için bu kürsülerden lehte konuşmalara şahit olun
maktadır ve zabıtlarda sevindirici ifadelere rastlan
maktadır. 

Evet; 10 milyon orman köylüsünün muhatabı 
olan, 11 milyon metreküp istihsalde emeği bulunan, 
gerçekten meslek hastalıklarına maruz kalan Türk 
ormancıları vardır, çoğunluktadır ve ihmal edümiş-
lerdû'. Haşere ile mücadele edeni vardır, kaçakçılar
la mücadele edeni vardır, günün 15 saati arazide do
laşanı vardır, aç ve susuz, inancı uğrunda Türk köy
lüsüne, Türk Devletine hizmet edebilmek için her 
türlü sosyal imkândan yoksun, hizmet veren orman
cısı vardır. 

O nedenle, bu ormancı arkadaşlarımızın en ta
biî hakkı olan itibarî hizmet süresinin tanınması hu
susunda ben ve Adalet Partisine mensup milletveki
li arkadaşlarını müspet oy vereceklerdir. Sizlerin de 
bu yöndeki olumlu netice alınabilmesi hususunda ya
pacak olduğunuz çabayı yakından izlediğimiz için 
memnunuz. 
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Burada teşekkürlerimizi arz ederken, biran önce 
bu teklifin kabul edilmesini talep eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Teklifi tekrar okutup oylarınıza arz ediyorum 

efendim. 

(Kars Milletvekili Vasin Bozkurt'un önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar efendim.,, Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, 
Van Milletvekili Salih Yıldızın, 22 Ocak 1962 tarih ve 
1 sayılı Kanunun, 5.6. 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporla
rı. (2/772) (1) 

BAŞKAN — Biraz önce Yüce Heyetin aldığı ka
rar gereğince; 22 Ocak 1962 taîrih ve 1 sayılı Kanu
nun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifini görüş
meye başbyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim efendim: Raporun okunmasını kabul eden
ler işaret buyursunlar... Okunmamasını kabul eden
ler... Rapor..... (A. P. sıralarından «Sayın Başkan 
okunmasını istiyoruz; bu oylamadan bir şey anlama
dık» sesleri.) 

Efendim, oyladım, okunmasını arzu edenler az
dı; okunmamasını arzu edenler daha çoktu. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

Peki efendim, yeniden oylayayım: Okunmasını 
kabul edenler işaret buyursunlar... 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Böyle oyla-
yamazsmız Sayın Başkan. Önce, okunmamasını oy
lamanız gerekir efendim. 

BAŞKAN — Aynı şey efendim, ne değişir? 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Hayır efen

dim, arasında fark vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim, o istikamette oylaya
lım. 

Okunmamasını kabul edenler işaret buyursunlar... 
Okunmasını kabul edenler işaret buyursunlar... Ra
porun okunmasına karar verilmiştür efendim. 

(1) 454 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Komisyon yerinde mi efendim?... Yerinde. 
Hükümet?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, Hükümete gerek 
yok, Sayın Meclis Başkanının görevlendireceği bir 
şahsın bulunması yeterMir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İdare Amiri arkadaşlarımızdan birisi Meclis Baş

kanını temsilen buyursunlar efendim. 
Sayın.Mehmet Ergül buyurun efendim. 
Raporu okutuyorum: 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş
kan, komisyon sırasında Sayın Mehmet Ergül yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ergül biraz evvel buradaydı
lar, ayrıldılar mı? 

Sayın Mete Tan, buyurur musunuz? 
Sayın Komisyon Başkam, muhalefet şerhi değil 

mi bu efendim? Burada yazılı olan nedir? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, tape ettirirken bir hata 
yapılmış. Sayın Ersoy arkadaşımız, ikinci maddeyi 
daha sağlam bir zemine oturtmak amacıyle bunu yaz
dığım ifade etti Komisyonda. Okunursa anlaşılacak 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim okutalım. 
(Kütahya Milletvekiü İlhan Ersoy'un muhalefet 

şerhi okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde grupları 
adına söz alan; Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
özer Ölçmen, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Süleyman Arif Emre. 

Buyurun Sayın Ölçmen. '* 
NİYAZİ ÖNAL (Eskişehir) — Sayın Başkan ki

şisel söz isteyen yok mu efendim?. 
BAŞKAN — Henüz bendenize bîr şey gelmedi 

efendim. 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilîeri; 
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Üzerinde görüşme yaptığımız kanun teklifimin 
imzacılarından biri olarak, aynı zamanda Demokra
tik Partinin bu kanım teklifi üzerindeki görüşlerini 
belirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Millet Meclîsimiz, 6 Ocak 1977 tarihinde, Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun bir ra
porunu oylamıştır. Bu rapor, Anayasamızın 82 ncl 
maddesine ve 1905 sayılı Kanuna uygum bir rapor
dur. Binaenaleyh, Mîllet Meclisimizin, Anayasamızın 
82 nci maddesine ve 1905 sayılı Kanuna uygun bir 
raporu oylaması da normaldir. Ancak, bu raporun 
oylanmasıyla birlikte, Anayasamızın 82 nci madde
sinin ve 1905 sayılı Kanunun verdiği bir hakkın ne
ticesi olarak, parlamenter ödeneklerimin artırılması 
neticesi doğmuştur. 

Parlamenter yolluk ve ödeneklerisin, Anayasanın 
Ve kanunun bu maddeleri uyarınca yükseltilmesi, 
Türkiye'min içinde bulunduğu ekonomik koşullara uy
madığı için kamuoyunda bir tepki doğurmuştur. 

Parlamenter rejimin sağlıklı bir yönü olması açı
sından, kamuoyu tepkisini kaale alan Parlamento
muz, bu tepkiyi karşılayabilecek bir yemi düzenleme 
hususunda partiler arasında ve Parlameımitonıuzun tü
münü temsilen bir mutabakata varmışlar ve bugün 
huzurunuza sevk edilmiş bulunan teklifi hazırlamış
lardır. Yalnız, burada umumî çalışmalarımızı belirtir
ken, Demokratik Partinin bir görüşünü arz e&meme 
Kmssi&ûd^ermm rica ediyorum : Demokratik Parti
nin görüşü bu konuda, meselenin Anayasamn 82 nci 
maddesinden neşe* ettiği noktasındandır. Nitekim, 
1971 yılımda, 12 Mart sonrasında Anayasamın çe
şitli maddeleri değiştirilirken, parlamcmter yolluk ve 
ödenekleriyle 'ilgili maddenin de değiştirilmesinde 
zaruret hâsıl olmuştur. Çünkü, daha evvelki Anaya
sa maddesinde, parlamenter ödenek ve yolluklarında 
yapılacak değiştirmelerin bir sonraki döneme sirayet 
edeceği yazılıydı 1961 Amayasasında. Ancak, 1971 
yılında getirilen 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
ile, memurun rejimine katsayı sistemi getirildiği için 
ve katsayının da her yıl değişme ihtimaline binaen, 
mllSetvekiîlerinln de, parlamenterlerin de ödenek ve 
yolluklarının değişmesi neticesi otomaiÎLİmsan doğa
cağından, Anayasanın bu maddesinin değiştirilmesin
de zaruret hâsıl olmuş ve 1971 yılında bu yömde bir 
çalışma yapılmış; 301 imzayı taşıyan - muhtelif par
tilere mensup senatör ve milletvekillerinden - bu tek
lif, parlamenterlerin en fazla, en yüksek devle* me
muru kadar ödenek ve yolluk alabileceğini öngören 
bir teklifle komisyonlara sevk edilmiştir. Ancak, ko

misyonlarda bu teklif, «En yüksek devlet memuru
num aldığı» ibaresi değiştirilerek, «Eline gecem» şek
line sokulmuştur. 

İşte, bütün meselenin özü buradan neşet etmekte
dir. «Eline geçen» tabiri, ibaresi işiln içine sokulunca, 
Devlet Personel Kanununa göre de maaşların dışın
da, birtakım yan ödenekler sistemi getirildiği için, o 
zaman en yüksek devlet memurlarınım eline maaşının 
dsşında geçen bütün eklerin de, parlamıenıter ödenek 
ve yolluklarıma yansıması meselesi ortaya çıkmıştır. 
Bunu, Parlamentoda teşhis eden bazı gruplar ve ar
kadaşlar muz olmuştur. Omları, 1971 yılının müzake
relerinin zabıtlarından aklımda kaldığı kadar, bura
da Meclis zabıtlarına tescil ettirmek istiyorum. 

Demokratik Parti Grupu adına, Grup Başkamve-
kiü Hasam Korkımazcan, sajm Ferda Güley ve Tur
han Feyzioğhı'nun aynı mealde üç takriri, bu Mec
liste birleştirilerek, Anayasanın bu şekilde değiştiril
mesinin doğuracağı sakıncalar belirtikmiş ve Anaya
sa değ'şikiiğmin, kosnisyondam geldiği gibi, yani, 
«En yüksek Devlet memurunum aldığı maaş» seklin^ 
de geçmesini teımla etmek istenilmiş; fakat müşterek 
önergemiz burada reddedilmiş ve bu suretle de bu
günkü duranı tahassül etmiştir. 

O zaman karşı çdttığımız mevzu, yıllar sonra maa
lesef karşamıza menfi bir şekilde çıkmış, o zaman iti
raz eden ve ret reyi kullanan 60 küsur arkadaş İd, 
bunHarm içinde bizimle birlikte ret reyi kullanan ar-
kadaşîarın içinde Halk Partisinden sayım Ferda Güley 
olduğu gibi, Adalet Partisinden sayın Nahit Menteşe, 
Güvem Partisinden Turhan Feyzioğlu, mevcut ar
kadaşların haklılığı bugün ortaya çıkmıştır. Bunu an
latmakta, işin esasını anlamamız bakımından yarar 
gördüm, vaktinizi aldımsa özür dilerim. 

Kamuoyunda bir tepki doğurduğundan bahset
tim muhterem milletvekilleri. 

Bu tepkiyi ekonomik açıdan haklı buluyoruz. 
Türkiye'nin ekonomik gerçekleri, o düzeye çıkardı
ğımız parlamenter ödeneklerini kaldıracak, denge
leyecek bîr düzeyde değildir; bu doğrudur» Yalnız, 
bu tepkiler içinde haksız olanları da olmuştur. Onu 
burada, huzurunuzda zabıtlara tescil ettirmek isti
yorum. Bir TÜRK - İŞ Genel Başkanı kendisi de 
parlamenter olarak, Devletin televizyonlarına,1 ek
ranlarına çıkarak, işçileri bu vesileyle yürüyüşe da
vet etmemeliydi. Bazı rektörler, televizyon ekranla
rına çıkarak, «Bizim maaşlarımız brüt 13 500 lira
dır; Parlamenterler yalan söylüyorlardır» dememe
liydiler. Şimdi, gerekçenin sayın rektörle ilgili kıs-
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mini Yüce Heyete arz ederken, kimin yalan söyledi
ği ortaya çıkacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Danışma Kurulumuz, 
Meclis Başkanımızın riyasetinde bütün Senato ve 
Millet Meclisinde grupu bulunan siyasî partilere ve
ya gruplara haber yollayarak, hemen bir toplantı dü
zenlemişler; buna 5 siyasî partimizin grup temsilci
leri katılmışlar, prensipte mutabakata vararak, bir 
an evvel uzman parlamenterlerden kurulu bir komis
yonun bu kanun teklifini hazırlamasına karar ver
mişlerdir. 

Nitekim, bu kurul hemen toplanmış, bu kurula, 
Hükümetten istenen bir Maliye Bakanlığı temsilcisi 
ve bir Devlet Personel Dairesi temsilcisi de katıl
mıştır. 

Kurulumuzun-ki, ben de, naçiz arkadaşınız da 
bu kurula dahil olduğum için, imza sahiplerinden 
biriyim-görüşü şu esaslarda özetlenebilir: 

Bu doğan hak, Anayasanın 82 nci maddesinin ve 
1905 sayılı Kanunun ışığında kazanılmış hukukî bir 
haktır. 

Ancak, kendimize ait ve sınırlarını kendimizin 
çizmeye yetkili olduğu bir kanunî hakkı geri ver
mek hakkı da bizde olmak gerekir; bunun hukukî 
yollarını araştırmalıyız dedik. Anameseiemiz, aaa-
prensibimiz buydu. 

Arkadaşlar, bu hukukî formülü ararken, hukuku 
zorladığımızı da huzurunuzda itiraf ediyorum. Ni
tekim, hukuku zorladığımızın örneğini, Anayasa 
Mahkemesi-Başkanlığı yapmış halen Millet Meclisi
mizin Anayasa Komisyonu üyesi olan Sayın Keten-
oğlu da muhalefet şerhlerinde belirtmişlerdir. Önem
li pasajlarını belirtmekte yarar görüyorum: 

«1975 Haziranında doğmuş bulunan parlamen
terlerin bu hakkı, onların mameleki içine girmiş ve 
hususî hukuk koşulları içinde tasarruflarına konu ol
muştur.» 

Yine aynı şerhten: «Teklifin 2 nci maddesiyle, 
parlamenterlerin mamelekine girmiş bulunan öde-
neklerdeki artış miktarını Hazineye irat kaydetme 
yasal bir tasarrufla olursa, mevzuatımız buna im
kân vermemektedir. Bu yönüyle, yasama tasarrufu
nun karşısına yukarıdaki beyannameler muhteviya
tı, Anayasanın 2, 11 ve 36 nci maddeleri çıkmakta
dır..» 

«Teklifin 2 nci maddesi, Anayasanın 11 nci mad
desi 1 nci fıkrasında gösterilen sebeplerden birisinin 
bulunduğu gerekçesine dayanmadığı gibi, mülkiyet 
hakkını sosyal amaçla sınırlama da değil, ve dpğru-
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dan doğruya 1976 Haziranından 1977 Martına ka
dar gerçekleşmiş ve gerçekleşecek parlamenter meb
lağını Hazineye irat kaydetmekte ve böylece hakkın 
sınırlanması değil, kanunla ortadan kaldırılması ni
teliğini taşımaktadır.» 

Sayın Ketenoğlu belki pür Anayasa açısından, 
pür hukuk açısından aldığında, iddialarında muhak
kak ki ağırlık olacaktır. Yalnız ben Yüce Heyetini
zin kararını pür Anayasa ve hukuk açısından ver
memesini; demokrasinin, çoğulcu demokrasinin ge
reklerini yerine getirmeyi bugüne kadar şiar edinmiş 
olan Parlamentomuzun, kamuoyu tepkisi gibi bir 
önemli faktörü de hesaba katarak kendi kazandığı
mız bir hakkı yine hukuk formülleri içinde kendi
mizin iade etme serbestisine ve iradesine sahip oldu
ğumuz düşüncesiyle müspet rey kullanmanız ricasın
da bulunacağım. 

Demokratik Parti, meselenin bu kanun teklifiy
le çözüleceğine inanmaktadır. Bu yüzden Demokra
tik Parti ayrıca Anayasanın 82 nci maddesinin tadil 
edilmesi için bir Anayasa değişikliği teklifi hazırla
mış; fakat imzası yetişmediği ve diğer partilerimiz 
iltifat etmedikleri için muameleye koyamamıştır. 

Anayasamızın 82 nci maddesi bu durumda kal
dığı müddetçe, değiştirilmediği müddetçe, biz bura
da ne kadar kanun çıkarırsak çıkaralım, gelecek ye
ni bir Meclis, geldiğinin 1 nci günü Anayasanın 82 
nci maddesinden istifade ederek en yüksek devlet 
memuru kim ise - Genelkurmay Başkanı veya Fırat 
Üniversitesi Rektörü - onun aldığı bütün yan öde
meler dahil, döner sermayeler dahil, Anayasamn o 
maddesine göre alabilecek bir kanun çıkarmaya yet
kilidir. 

Bu kanun geçici bir çözüm olmaktadır ve bir 
yerde de birikmiş farkları iade etmemizi sağlayabi
lecek bir kanun olmaktadır. 

Vaktin azlığı, 1 Marta kadar bu kanun çıkması 
mecburiyeti yüzünden istical gösterdik ve Anayasa 
değişikliği teklifimizden vazgeçtik; bunda bütün par
tiler asgarî müştereklerde birleştik. 

Bunu söylerken sayın siyasî parti liderlerimize 
de bir sitem etmeden geçemeyeceğim. Konuyu, Par
lamentomuz birlikte ve asgarî müştereklerde birle
şerek müspet bir çözüme bağlamıştır. Bütün partili 
arkadaşlarımız ve grup yöneticileri arkadaşlarımız 
anlayış göstermişlerdir; yalnız sayın liderlerimizin 
başta konuyu istismar etmelerinden ben Parlamen
to adına huzurunuzda şikâyetçi oluyorum. («Bravo» 
sesleri) 
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Muhterem milletvekilleri; menfî tepkileri sayar
ken, rektörlerimizin-bazı rektörlerimizin-ve Türk-İş 
Genel Başkanının beyanım söylemiştim. Burada hu
zurunuzda basınımıza mensup muhterem arkadaş
larımızın bazı haksızlıklarından da bahsetmek isti
yorum. 

Parlamenterlerin eline geçen net aylığı değil de 
3 aylığı birden yazanlar, parlamenterlerin ayda eline 
geçen net aylığı değil de brütü yazanlar, ödeneği, 
yolluğu ayırmadan tek maaş gibi gösterenler parla
menter rejime hizmet etmiş olmamaktadırlar. Biz, 
bir haklı kamuoyu tepkisini kaale alarak, Meclis 
Başkanının riyasetinde hemen çalışmalara başladık 
ve bu çalışmalarımızı da kamuoyuna bir an evvel 
duyurabilmek için gayret gösterdik. Sayın Meclis 
Başkanımıza basın toplantıları tertip ettirdik. Tele
vizyonu, televizyon kameralarını çağırdık. Aynı ba
sın bizi, tüyü bitmedik yetimin hakkını yediğini ilân 
ettiği parlamenterlerin bu tepkiyi kaale almasını, 
maalesef aynı basın bir tek satırla dahi yazmadı. 
Bundan da üzüntümüzü sizler adına burada dile ge
tirmeyi bir vazife addettiğimi belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu çalışmaları ya
pan diğer arkadaşlarımın da hislerine ve çalışmala
rına tercüman olduğum inancı içinde ve Parlamen
tomuzun bu hassas konudaki.. (A. P. sıralarından 
«Rektör, rektör» sesleri) i 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Rektörler, ı 
rektörler. I 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Pardon, teşek
kür ederim hatırlattığınız için. 

Şimdi demin bahsettiğim, okumayı unuttuğum-
kanun teklifimizin gerekçesinde vardır-bir ibareyi 
arz ediyorum Yüce Heyetinizin ıttılaına. Bu konuda 
bir örnek verilmek gerekirse. 1991 sayılı Kanuna ta
bi bir öğretim kuruluşunun başında bulunan görev
li, Devlet Memurları Kanununda gösterilen en yük
sek gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1 000 zait 
200'e ilâveten, bu miktarın % 40'nı tam çalışma 
karşılığı-ful-time karşılığı-yine aynı miktarın % 40' 
m iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve 
2/3'nü makam tazminatı olarak almakta; buna ilâ
veten yukarıdaki miktarın toplamım aşmamak üze
re döner sermaye tazminatı, eğer fiilen derse giri
yorsa, haftada 3 ders hesabı ile 1 512 TL. almakta; 
buna mukabil mahrumiyet bölgesinde, yine aynı 
kanuna göre hizmet gören başka bir üniversite rek
törü ise, yukarıda tadat edilenlerin dışında 7 500 TL. 
da mahrumiyet tazminatı almaktadır. Bunu kat sayı 

olarak hesapladığımız zaman, 1 000 zait 200 artı 
480 artı 489 artı 800, yani 2 760 olmakta. Bunlara 
ilâveten 7 500 TL. ve 6 048 lira gelmekte, bunların 
dışında da eğer döner sermayeli bir üniversite ise, 
bu 1 aylık maaşı kadar da döner sermaye alabilmek
tedir. Burada huzurunuzda rakamları hesaplamaya 
gerek görmüyorum. Sizlerin hesaplayacağı için de 
(A. P. sıralarından «Hesapla, hesapla» sesleri) onu 
bütün arkadaşlarım hesaplayacaktır. İnşallah aksini 
iddia eden basında da yarın hesaplanmış olarak gö
rürüz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ölçmen. 
Değerli arkadaşlarım, Millî Selâmet Partisi Gru-

pu adına Sayın Süleyman Arif Emre'nin söz istemi, 
sayın Mustafa Kaptan, Sayın Ünat Demir arkadaş
larımızın da kişisel söz istemleri var. Ancak çalışma 
süremizin dolmasına 2 dakika var. Uzatmak için 
Yüce Meclisin kararım almak mecburiyetindeyim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Uzatın, uzatın. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Uzatın. 
BAŞKAN — Konunun bitimine değin çalışma

ların uzamasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Emre. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Konunun biti
minden kastınız nedir? Tümünün bitimine kadar 
mı? 

BAŞKAN — Evet efendim. Tümü bitene kadar 
efendim. (Gürültüler) Efendim konumuzun ne oldu
ğunu müzakereye başlarken okudum. Konuya da 
başladık. Konunun sonuna kadar... 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kıhçoğm, iki sayın üye kişi
sel söz isteğinde bulundular, zatıâlinizi üçüncü ola
rak kaydediyorum. Bu arkadaşlardan birisi konuş
madığı takdirde, zatıâlinize söz vereceğim. 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) 
Sayın Başkan, Danışma Kurulunda görüşülmeden 
nasıl yaparsınız bunu? 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Kalaycıoğhı öyle de
ğil. 

MEHMET NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) 
— İçtüzüğe göre Danışma Kurulunda bu karar alın
mış mıdır? 

BAŞKAN — Başlanmış konunun bitimine değin, 
Yüce Meclisin tasvibini ahna imkânımız var. Danış
ma Kurulu kararma gerek yok. 
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MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
böyle bir teklif geldi mi Başkanlığa? 

BAŞKAN — Efendim teklife lüzum yok. Baş
kanlık da teklif edebiliyor, var bunun usulü. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Kendiliğinden 
Başkanlık bu teklifi alabiliyor? 

BAŞKAN — Efendim, müzakerenin yarıda kal
dığı sırada, müzakereyi tamamlamaya değin, şimdi
ye kadar yapılan uygulama İçtüzükte de böyle yazı
yor, okursanız.» 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
tümü konuşulur kesilir, maddeler başka zamanda 
görüşülür. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Emre. 

M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
üyeler; 

Görüşülmekte olan kanun teklifi, Millî Selâmet 
Partisi Mîllet Meclisi Grupumuzun da desteklemek
te olduğu bir tekliftir Esasen, Millî Selâmet Par
tisi, mevcut ödenek ve yolluk artışına mesnet olan 
gerek 1905 sayılı Kanun Meclislerimizde görüşülür
ken, gerekse emeklilik keseneğini, 1905 sayılı Kanu
nun gösterdiği seviyeye çıkartan kanun görüşülür
ken, Meclislerimizde, komisyonlarımızda bu ko
nulara muhalefet etmiştir. Muhalefet gerekçesi ola
rak, değiştirilmekte olan bu kanunların hükümleri 
sonradan birlikte mütalâa edildiği takdirde, Ana
yasanın 82 nci maddesi gereğince, parlamenter 
maaşlarının artması neticesini doğuracağım belirt
mişler arkadaşlarımız. Muhalefet etmişler; fakat bu 
muhalefetlerimiz o zaman bir netice vermemiştir. 
İki kanun değişmiş, iki kanunun Anayasanın 82 nci 
maddesiyle birlikte mütalâası neticesinde, ödenekleri 
artırma istikametinde bir muamele başlamıştır. 

Millî Selâmet Partisinin daha geçen sene 20.5.1976 
tarihinde, Mayıs ayından beri görüşü bu istikamette
dir; değişmemiştir. Bu bir sene önce açıklamış ve 
zabıtlara tescil ettirmiş olduğumuz görüş istikame
tinde bulunduğumuz için, bu kanuna müspet oy ver-
nfek kararındayız. 

Emeklilik keseneklerini artıran ve 1905 sayıh Ka
nunda gösterilen en yüksek devlet memurunun al
dığı miktara çıkartan kanun müzakere edilirken, i 
Grupumuz adına o zaman Grup Başkanv ekili bulu
nun muhterem arkadaşımız Şevket Kazan Bey söz 
almış, Senatodan dönen ve Karma Komisyonda bir 
(E) fıkrası eklenmek suretiyle, zamlı maaş öden- I 

meşine ve zamlı maaşa göre emekli keseneği kesil
mesine dair hükmün getirilmesine önce usul açısın
dan itiraz etmiştir. 103 ncü Birleşimin zaptında 600 
ncü sayfadaki arkadaşımızın ifadesini aynen arz 
ediyorum: 

«Mîllî Selâmet Partisi olarak, Millet Meclisinin 
daha evvel kabul etmiş olduğu metin, Cumhuriyet 
Senatosunun bilâhara kabul etmiş olduğu metin ve 
Karma Komisyonunun Cumhuriyet Senatosunun met
nini benimsemeyen; Millet Meclisi karan üzerine te
şekkül eden Karma Komisyonun hazırladığı bir me
tinle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu üç metin kar
şılaştırıldığı zaman, Karma Komisyonun hazırla
mış olduğu metinde, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunda belirtilmiş olan maddelere ilâveten bir 
(E) fıkrasının ilâve edildiğini ve bu (E) fıkrasıyle 
milletvekili maaşlarına bîr zam imkânı getirilmek is
tendiğini müşahede etmiş bulunuyorum. 

«Bu münasebetle bu meselenin Karma Komis
yonda bir (E) fıkrası ilâve edilmek suretiyle temin 
edilmiş olmasını Anayasanın 92 nci maddesindeki 
durumla kabili telif görmüyorum. Kanunun baş
langıçtaki sevk esprisine münasip görmüyorum. Onun 
için Millî Selâmet Partisi olarak bunu benimsemiyo-
yoruz. Arz ederim.» 

Usulen yaptığımız bu itiraz kabul edilmiyor, 
kanunun müzakeresine geçiliyor. Kanunun müzake
resi yapılırken tümü üzerinde Grupumuz adına söz-
cü olarak arkadaşımız Şener Battal Beyefendi söz 
alıyor ve aynen şu ifadeleri zapta geçirtiyor: 

«Muhterem arkadaşlarım, bir diğer hususu da 
iüâve etmek isteriz. Şimdi bu kanunla ne getiriliyor? 
Milletvekillerine daha doğrusu parlamenterlere zam 
mı getiriliyor? Bendeniz şu kadarım ifade edeyim 
ki; bu kanun milletvekillerine zam kanunu değil, 
bilakis milletvekillerinin emekli keseneklerinin arttı
rılmasını teklif eden bir kanun. Ama şuna inanıyo
ruz ki, Karma Komisyonda bazı üyeler Millet Mec
lisi Karma Komisyon metnindeki (E) bendi üstün
deki fıkra ile acaba şöyle bîr kurnazlığa mı düştü
ler, diye içimizde bir şüphe vardır. 

«Milletvekillerinden şu kadar lira emekli kesene
ği kesiliyor. Biz onlardan kesilen bu keseneği, söz 
gelimi milletvekillerinden kesilen keseneği üç lira 
beş liraya çıkardığımız zaman, ileride parlamen
terlere bir itiraz hakkı doğar. Esasen basının da 
ele alması gereken husus budur. Bizden beş lira
nın kesilmesi için lâzım olan para şimdi aklığımız 
para değil, 5 000 lira fazlasından kesilmiş olacaktı 
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dîye bir basamak, bir yol açılması için bir kurnazlık 
mı vardı diye içimizde bir şüphe var. Onun için 
biz (E) bendini ve (E) bendinin üstündeki fıkrayı tas
vip etmiyoruz; onun için MMet Meclisi metnim kâ
mil buluyoruz. Eski Anayasanın 82 nci maddesi, 
1421 sayılı Kanunla değişmişti, eski Anayasanın 
82 nci maddesi mükemmel bir madde idi.» 

Burada muhterem Özer Ölçmen Beyefendinin 
Anayasanın hükmü değişirken yapmış oldukları mu-
haSefet esnasında ortaya koydukları görüşe biz de 
katılıyoruz, arkadaşımız zapta da o zaman zaten 
bunu tescil ettirmiştir: 

«Milletvekillerine kendi zamanlarında yapılacak 
zam kanunları gelecek dönem milletvekillerine ait 
olur, diye Millet Meclisinin itibarım koruyucu bir 
madde idi Maalesef 1971 sonrasında 1421 sayılı 
Kanunla bu madde değiştirilmiş ve bunun değişikli
ğinin sıkıntılarım bugün Parlamentonun itibarı yö
nünden çekmekteyiz.» 

Arkadaşımız biraz sonra devamla aynen şunları 
ifade buyurmuş ki, biz de bunları okumakla şu gö
rüşülmekte olan kanım üzerinde aynı görüşlerimizi 
tekrarladığımızı beyan etmek için sizi meşgul ediyo
rum. 

«Muhterem arkadaşlarım, Mîllet Meclisi metnin
de Millî Selâmet Partisi olarak oy vereceğiz. Karma 
Komisyon metnini basındaki tartışmalardan sonra 
Parlamentonun itibarım zedeleyici bir metin olarak 
hissi planda mütalaa ediyoruz. 

Onun için, bizim bu görüşümüze diğer arkadaşla
rımızın da iltifat etmesini istiyoruz. Değilse bir zam 
kanunu olsa, daha evvelki zam kanunlarında olduğu 
gibi, Millî Selâmet Partisi Grupu herkesten önce bu
nun karşısına çıkar ve madem milletin çektiği ıstı
rabı Parlamento olarak çekeceğiz diye bunun çilesine 
talip oluyoruz, buyuran diye bunun imtihanını veri
yoruz, Allah'ın inayeti ile.» 

Muhterem arkadaşlarımız, o zaman yapmış oldu
ğumuz bu ikazlar neticeye tesir etmemiş, fiilî bir fay
da sağlamamış ve maalesef bu gerek teşriî, gerekse 
diğer, bundan soma yapılan idarî işlemSer Parlamen
tomuzu, bu kanun teklifimizi çıkartma noktasına ge
tirmiştir. 

Bütün bu itirazlarımıza o zamanki Karma Komis
yon Başkam Sayın Yiğit Köker işin ciddiyetine rağ
men şöyle bir cevap vermiş : 

«Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte elan kanun 
tasarısı birtakım çevrelerin ve birtakım basmm ifade | 
etlikleri g'M, parlamenter aylıklarına zam getiren bir | 

— 606 

10 . 2 . 1977 O : 1 

kanun değildir. Bunun aksini ispat eden olursa, şu 
kürsüden ve millet huzurunda ifade ediyorum : Par
lamenterlik vazifesinden şurada istifa ederek ayrıla
cağım. Aksine, zam olduğunu iddia edenlere şunu 
ifade etmek istiyorum : Bu kanun ve (E) fıkrası ka
bul edildiği takdirde, 1 nci derecenin son kademesi 
üzerinden aylık almakta bulunan parlamenter arka
daşlarımız, ayda 288 lira noksan maaş alacaklardır.» 
vs. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Emeklilik kesene
ğinde, burada değil. Emeklilikle ilgili. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, emeklilik keseneği diye arka
daşlarımız ikaz ediyorlar; doğrudur. Ancak, demin 
de sözlerimin başında izah etmeye çalıştığım gibi, 
1905 sayıh Kanun ve o Kanundaki maaş seviyesine, 
yahutta alınacak para seviyesine, emeklilik keseneği
ni çıkararaktan bu kanun ve Anayasanın 82 nci mad
desi birlikte mütalaa edildiği için bu netice hâsıl ol
muştur. Biz her teşebbüste de Meclisimizi ve kamu
oyunu bu istikamette uyarmaya çalışmış, görevimizi 
yerine getirmiş bulunuyoruz. 

Bunu okumaktaki maksadımız, biz bu münakaşa
lara «muhterem arkadaşlar dikkat buyurulacak olur
sa - girmek istemedik. Biz bu münakaşalara partile
rimizin liderlerinin, parti gruplarının lüzumundan 
fazla yüklenmiş olmalarını, kamuoyu huzurunda bü
tün diğer çok mühim memleket meselelerinin en ön 
planına geçirmiş o'maianm da isabetli bulmadık ve 
hâlâ da bulmuyoruz. Bu yüzden az konuştuk, öz ko
nuştuk. Halbuki bizim muhalefetimiz, şu zabıtlar da 
gösteriyor ki, sekiz, dokuz ay öncesinden zabıtlarımı
za, Meclis zabıtlarına yani tarihimize tescil edilmiş
tir. Bu görüşlerimizi muhafaza ediyoruz. 

Anayasamızın 82 nci maddesinin değiştirilmesi, 
yeniden tanzim cdîllmcsi ve fon meseleye hiç kimse
nin itiraz edemeyeceği köklü bir çözüm yola getiril
mesi fikri, partiler arasmda, danışma kurullarında 
tartışıldı. Elbette bu tanzime biz de taraftarız. An
cak, şayet ilerde yüksek Parlamento tasvip ederse, 
biz kendisine mahsus bir ölçü ve sistem geliştirilme
si kanaatindeyiz. Parlamenter maaş ve ödeneklerinin 
miktarım başka devlet memurlarının maaş ve ödenek
lerinden ayıran, müstakil, Parlamentonun itibar ve 
şahsiyetine uygun düşecek yeni bir sistemin getiril
mesi lüzumuna inanıyoruz. Bu, eğer Anayasanın 82 
nci maddesi değiştirilecek olursa, o zaman ciddiyetle 
üzerinde duracağımız, eîe alacağımız bir husus ola
caktır. Bu hususta partüerarası komisyonlarda ve da-
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nışma kurullarınca ortaya koymuş olduğumuz parti
mizin farklı bir görüşü de mevcuttur. 

Bu farklı görüş, parlamenter ödeneklerini, parla
menterlerimizin Heyeti UmumiyeSerc ve komisyonla
ra devamı ile orantılı kılan bir sistemin getirilmesi 
görüşüdür. Böyîe olduğu takdirde, Meclislerimizin 
millet hizmetinde, kalkman Türkiyefnizin hizmetinde 
daha verimli, daha sıkı ve daha tatminkâr çalışaca
ğına inanıyoruz, bu istikamette de teşebbüslerde bu
lunacağız. 

Bu kanun teklifinin Meclisimizde bir neticeye bağ
lanmasını arzu ettiğimiz için, konuşmalarımızı daha 
fazla uzatmadan burada kesiyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 

BAŞKAN — Önerge sahibine tutumumun gerek
çesini söylüyorum; buna rağmen tutumum hakkında 
ısrarda bulunursa, yine İçtüzüğün bir maddesine gö
re açmak mecburiyetindeyim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Gü
venlik Mahkemelerinin bir maddesinin sonuna kadar 
beklenmedi burada, böyle bir teamül-vardı; onu ha-
tırlatmak için beyanda bulundum. 

BAıŞKAN — Efendim, hatırlatmak meselesi değil; 
bir usul itirazınız var. Usal itirazınızın ve tutumu
mun müstenklatım arz ettim; eğer bunu kabul etmi
yorsanız, ısrar ediyorsanız, tutumumu beğenmiyor
sanız iüiiîtmım hakkında usul müzakeresi açarını, ak
si halde önergenizden vazgeçersiniz. Onu hatırlatmak, 
bana hatırlatmak diye bir şey mevzubahis değil. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ben o önergeyi iki 
saat evvel verdim. 

BAŞKAN — İki saat evveî değil efendim, beş da-
Edka evveî geldi. Görüşmelere devam ediyoruz. 

Şahıslan adma Sayın Mustafa Kaptan, buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, bende
niz söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy'un konuşma istemi, sa
yın hatibi davetten sonra vaki oldu; haklimiz baki
dir, sayın hatipten sonra görüşürsünüz efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Şalîsmı adma konuşuyorum. Bu kanun teklifini 
kısaca üç noktadan kendi görüşlerim olarak ifade 
edeceğim. 

Birincisi, hukuk karşısında bu kanun; ikincisi, 
çıktığı takdirde doğacak neticeler. Üçüncüsü de, Par
lamentonun saygınlığı. 

Muhterem arkadaşlarım; 6 Ocak'taki kararda bu
rada bulunmadım; milletvekili maaşları ile ilgili ye
ni ayarlamaam mevcudiyetinden de haberim yok idi. 
Şimdiki gelen metinle de hiç alakadar olmadım. Fa
kat okunan şu metni biraz evvel dinlediğim zaman 
anladım ki, söylenenler doğru imiş ve bu metin ta
mamen Anayasaya ve hukuka aykındır. Meselenin 
hal tarzı vardır, kolay. 

Arkadaşlarını, Anayasaya ve hukuka aykırıdır de
dim. Aykırıdır. Bir kimsenin şahsına ait bir malı bir 
başka kimse veya kanun başkasına veremez. Bu me
tin açıkça bu paraların milletvekiline verildiğini ka
bul ediyor. Siz nassl olur da, bir kanunla başkasının 
mülkiyetine geçmiş bir malı, kanunla başkasına veya 
Hazineye verebilirsiniz. Mümkün değil. Binaenaleyh, 

Sayın Dirik, bir önergenizi almış bulunuyorum : 
«Meclis çalışmalarım uzatma önergesi bugün için 

oylanamaz. Ancak bitmek üzere olan maddelerde 
uzatma önergesi oySanabileceğinden, buna göre gere
ğini arz ederim. Saygılarımla.» diyorsunuz. 
• YÜCEL DİRİK (İzmir) — Doğru. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, İçtüzüğün 56 ncı mad
desi; «... Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli ol
mak kaydıyle ve sona ermek üzere olan işlerin ta
mamlanması amacıyle oturumun uzatılmasına Genci 
Kurulca karar verilebilir.» diyor. (A. P. sıralarından, 
«Alakası yok» sesleri). Ben de başlanmış bir işin ... 
(Gürültüler). Müsaade buyuran efendini. Başlanmış 
bir işin bitmesine değin Yüce Meclis'n kararını is
tihsal ettim, bu yolda uygulamaya devam ediyorum. 
Eğer tutumum hakkında bu kanaatinizde ısrar edi
yorsanız... 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Hayır yapamazsınız. 
Israr ediyorum. 

BAŞKAN — ... bu şeyin uzaması pahasına bu
gün bitip bitmemesinden doğacak avakıbım da hesa
ba katarak usul müzakeresi açanm. (A. P. sıralarm-
dan, «İlgisi yok» sesleri). 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tutumunuz doğru
dur, Tüzüğe uygundur. 

•HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, usul müzakeresi açamazsınız. Başlanmıştır, 
kararınızı vermişsiniz, oylanmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır, bu öner
geyi işleme koymak mecburiyetindeyim... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Başkanlığın tutu
mu doğrudur. 
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bu bakımdan % 100 hukuka ve Anayasaya aykırı
dır. 

Doğacak neticeler bakımından iki mahzur şu
dur : 

Hukuken bizim, yani milletvekillerinin şahsî em
valine, yani mamelekine geçtiğine göre, bunun ver* 
gisini vermekle mutlak surette yükümlüsünüz. Efen
dim, «almadı parayı» ... Kimse dinlemez bunu. Hu
kuken bu kanun ispat ediyor, diyor k i : «Milletve
killerinin mülkiyetine geçti, bunu Hazineye veriniz». 
Şu halde, mülkiyetinize geçen bir paranın vergisini 
de vermeye mecbursunuz. Ben bu kadar yanlış bir 
kanun hayatımda görmedim. 

Meselenin hal tarzı nasıl olurdu? Gayet basit. 
Mademki yeni ayarlamayı 6 Ocak'taki kararınız yap
tı. Bir tek madde ile 6 Ocak tarihindeki yeni ayarla
mayı ortadan kaldırırdınız, bu iş biterdi. Evvelâ mil
letvekillerinin mülkiyetine bir mamelekin geçtiğini 
kabul ediyorsunuz, sonra onu bir kanunla benim na
mıma bir başkası Hazineye devrediyor. Kim alıyor, 
kimden alıyor bu salâhiyeti?.. 

Arkadaşlarım, Mecliste bu kadar hukukçu var, 
bunu hazırlayanlar arasında hukukçu var. Ben bu
nun altına imza atan arkadaşlarıma şaştım kaldım. 
Bunu böyle söylüyorlardı, inanmamıştım, metni oku
yup dinleyince kendim de anlayamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç alâkadar olmadığım 
şu mevzuda, 16 senedir buradayız eski arkadaşlar un 
bilir, beni üzen ikinci nokta şu : 

B!r parlamentodan bir karar çıkmış. Milletvekili 
maaşlarını ayarlamasına ait de olsa, çıkmasaydı şu 
karar çok daha iyi olurdu. Ben, - bir yazıhanem var, 
vaiandaşîar geliyor - bir tek şikâyet duymadım. Şimdi 
Parlamento, içinden bazı sayın liderlerin ve milletve
killerinin, bir de dışarıdan basın ve Türk - İş Genel 
Başkanının sözü ile ricat ederse, bu Parlamentoya 
saygınlık fazla olmaz arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) üzüldüğüm ikinci nokta budur. 

Eğer Türkiye Parlamentosu dışarıdan idare edi
liyor intibaı oluyor ve böyle hemen, iki tane gazete
de yazı yazıldı, bir Türk - İ ş Genel Başkanı laf söy
ledi diye ricat edecek ise, bu Parlamentonun sonu iyi 
olmaz ve ondan sonra kimseden saygınlık bekleye
meyiz. 

Muhterem arkadaşkrîm, sözlerimi kısaca bağla
mak istiyorum. Maaş meselesi mühim değil. Ama 
bu kanun Anayasaya aykırıdır, bu kamun hukuka ay
kırıdır, bu kanun neticesinde malî mevzuata aykırıdır, 

mutlaka bu alınacak tahakkuk eden paraların vergi
sini ödemeye mecbursunuz, İşin hal tarzı gayet ko
laydır; 6 Ocak'taki alınan kararın iptaline müteallik 
basit bir teklif gelir, yani mani ortadan kalkmış olur. 
Binaenaleyh, banim arkadaşlarımdan ricam şu : 

Açıkça da söylüyorum, Parlamentonun saygınlı
ğına bir kere gölge düşmüştür, ama, hiç olmazsa hu
kukî hata yapmayalım. Bu kanun ya geri gitsin, 
müddet bakımından diyeceksiniz, onu da söyleye* 
yim; Parîiamenlio her zaman gündemine hâkim olmuş
tur. Nitekim sayın Başkan, bir teklif olmadan bile 
uzatma teklifini kendileri oya koydu. İstenince her 
şey oluyor. Pazartesi günü yeni bir kanun hazırla
nır, tek madde; pazartesi günü gelir görüşülür. Bu
gün karar verirsiniz, «Pazartesi günü sırf bu işe mah
sus olmak üzere,, görüşme yapılacaktır» denir, karar 
alır, iki satırlık bir şey yazılır, gelür burada görüşülür, 
iş biter. Ama hata yapmayalım derim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kaptan. 
Adaleli Partisi Grupu adına buyurun sayın Eısoy. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAN ERSOY (Kütah
ya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Önce özet olarak şunu söylemek isterim : Adalet 
Partisi Grupu, huzurunuzda görüşülmekte oSan ka
nun teklifin!, yani Parlamento üyelerinin ödenek ve 
yolluklarını 6 Oeak'ta bir miktar yükseltmiş olan ka* 
narın kaldırılmasına ve aradaki farkların geri veril
mesine dair olan bu kanun teklifini desteklemekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; konuya bir parça geri
den bakmak gerekiyor, değerli arkadaşlarımın temas 
ettikleri gibi. Önce Anayasamız 82 nci maddesiyle 
bir hüküm getirmiştir : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenle
nir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memu
runun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin 
yarısını aşamaz.» Bu hüküm, 1421 sayıh Kanunla 
değiştirilmiş olan Anayasamızın 82 nci maddesi hük
müdür. Yani bu madde, Parlamento üyeleri en yük
sek Devlet memurunun aldığı parayı alacaktır, de
miyor; bunu aşamaz diyor. Bir tavan tespit ediyor. 
1905 sayılı Kanunda ne diyor, müsaade buyurursanız 
onu da arz etmek istiyorum. Yüce Meclisin' 5.6.1975 
terlMnde çıkarmış olduğu bu 1905 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi : «657 sayılı Yasanın 236 nci madde
siyle değişik 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Yasanın 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» di
yor. Bu maddede şu muhterem arkadaşlarım ; 
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«Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclîsi üye
lerinin ödeneklerinin saptanmasına dair Anayasanın 
82 nci maddesindeki miktar Devlet Memurları Ya
sası ile geürilen en yüksek gösterge ile bu Yasaya 
dayanılarak, çıkarılan kararnameler gereği yapılan 
ödemeler ve diğer yasalarla aylıklara eklenen ödeme
lerin tutarıdır.» 

Değerli arkadaşlar, Devlet Memurları Yasası ile 
ve bu Kanunda diğer kanunlarla yapılan değişiklik
leri öngörüyor 1905 sayılı Kanun. Devlet Memurları 
Yasası hangisidir? Devlet Memurları Yasası, 
14 . 7 . 1965'te yürürlüğe giren 657 saydı Kanun
dur. O zamanki adiyle Devlet Memurları Kanunu' 
dur. Bilâhara bu Kanun, 657 saydı Devlet Memurları 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanu
nun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Personelinin Ay
lık ve Ücretlerine Dair Kanun olan 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilmiştir. Şu halde bizim bu kanunları bir 
tarafa bırakarak, esas itibariyle 926 numaralı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa veya 1765 sa
yılı Üniversite Personeli Kanununa atıf yapmamıza 
maddeden imkân olmaması lâzım gelir. Çünkü Dev
let Memurları Kanunu 657 sayılı Kanun, onu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve o kanunda değişiklik* ya
pan kararnamelerde 1589 saydı Kanunla, Yetki Ka
nunuyla hükümete verilmiş olan yetkiler neticesi çı
karılmış olan kararnamelerdir. 

Şu hale göre, görüşmekte olduğumuz kanun tekli
finin yüce huzurunuza gelmesine sebep teşkil eden 
6 Ocak 1977 tarihli karar kanaatimizce isabetli de
ğildir. Bu isabetli olmayan karan değiştirmek müm
kündür. Nitekim 6 Ocakta yürürlüğe girmiş olan bu 
karar, halen yanılmıyorsam 10 Şubatta olmamıza, 
yani 1 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, 
hâlâ uygulanmamış, hiçbir Parlamento üyesi ne ek 
ödenek, ne de ek yolluk almış değildir. Müsaade bu-
yunjlursa, bu kanun tasarısıyle bahis konusu 6 Ocak 
1977 tarihli Genel Kurul Karan yürürlükten kal-
dınldığı takdirde, bir nevi komplikasyonlar yarata
cak olan 2 nci madde ile eklenmiş olan geçici madde 
oîomatikman halledilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlanm, hakikaten Türkiye'de per
sonel rejiminde bir aksaklık vardır. Hakikaten Tür
kiye'de kamu personeli olduğu halde *ddridan aylık
lar, eline geçen paralar bakımından büyük uçurum
lar bulunan çeşitli meslek mensuplan vardır. Ancak 
biz özel bir kanunla maaş alan üniversite mensupla-
nna, üniversite rektörüne kıyasen maaşlarımızı ayar

layacak yerde, sıkıntı çeken, bizle beraber sıkıntı 
çektiğini hepimizin bildiği Devlet memurlanyle kı
yaslayarak ayarlamak zorundayız. 

Bu itibarla çok değerli arkadaşlarım, tümüne 
gönülden katıldığımız, grup olarak katıldığımız ve 
bütün arkadaşlarımın katılacağım umduğumuz bu 
yeni kanun teklifi ile... (M. S. P. sıralarından «Grup 
karan var mı?» sesleri.) 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Grup 
karan var mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz devam edin 
konuşmanıza Sayın Ersoy. 

ÎLHAN ERSOY (Devamla) — Tabu efendim, 
bana hitap etmiyorlar galiba. 

Çok değerli arkadaşlarımın bugün huzurunuza 
gelmiş olan kanun teklifini uygun göreceğine ve fa
kat dediğim gibi, ileride anlaşmazhklar doğurması 
muhtemel olan ve verilmiş olan hakkın bir daha 
alınması gibi bir durum yaratıp yaratmayacağı mü
nakaşa olan bir konuyu halletmek ve dolayısıyle 2 
nci madde ile getirilmiş olan geçici maddede küçük 
bir değişiklik yapmak suretiyle bu Kanunun yerinde 
olduğu kanaatindeyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın Kıhçoğlu, Sayın Demir söz hakkını zatıâü-

nize veriyor, buyurun. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gülsen, size söz verme imkâ

nım olmayacak maalesef, 2 sayın üye şahıslan adı
na konuşmuş oluyorlar. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ama bu otu
rumda zaten Tüzük hükmünü biraz aştık, binaenaleyh 
ben de ikinin üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, aştıksa bilmeyerek 
aştık; bile bile bunu yapmam imkânı yok, özür di
lerim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ben de özür 
dilerim, 2 kişinin konuştuğuna dikkat etmedim; bil
meyerek söz istedim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
t. ETEM KILIÇOGLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlanm; 
Meclisimizde grupu bulunan siyasî partilere men

sup ve her partiden birer arkadaşımız, Parlamenter 
maaşlarının kamuoyunda yarattığı tepkiyi önlemek 
üzere bir kanun teklifi hazırlamışlar ve konunun 
önemi dolayısıyle de süratle ilgili komisyonlardan 
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geçmiş ve bugün de Danışına Kurulunun bir öneri
si Yüksek Heyetinizce kabul edildiği için, görüşül
meye başlanmış bulunmaktadır. 

önce bir hususu ifade etmek istiyorum. İfade 
edeceğim nokta bir ricat, bir bahane arama değil. 
1961'rîen beri burada bulunan arkadaşlarınız gayet 
iyi hatırlayacaklar ki, 1 saym Kanundan beri mebus 
maaşıarının zorlama suretiyle artınimasına karşı çık
mış bir arkadaşınızım. Öyle günler olmuştur ki ben 
tek başıma rey vermişimdir, bir tek rey. 

Bunu şunun için söylüyorum: Paraya değer veren 
bir arkadaşınız da değilim, hak etmeden bir şeyi al
maya hiç taraftar değilim. Daha doğrusu, ben haya
tımda ne 40 para kazandım, ne 40 para kaybettim, 
ne komisyonculuk yaparım, ne iş takipçiliği yaparım, 
ne yazıhanem vardır, ne muayenehanem vardır, hiç 
bir şeyim yoktur; babamdan ne kaldı ise o vardır. 

Şimdi, gayet tabiî zorlama oklu. Zorlama ne? As-
Imûsi bizim personel rejimimiz hep zorlama. Güya 
bu zorlamadan kurtulmak için bir Devlet Personel 
Kanunu çıkarttık, onun da nasıl çıktığını ben gayet 
iyi biliyorum, o zaman ben grup başkanı idim çün
kü, Adalet Partisi Grup Başkam idim, nasıl çıktığını 
da biliyorum, nasıl hazırlandığım da biliyorum. 

Ama biz, millet olarak bir şey yapmaya özeniriz; 
Avrupa'da var, Amerika'da var deriz, kendi bünye
mize onu uyduracağımız sırada dejenere ederiz, altın
dan çıkamayız. Nitekim de çıkamamışız; iş reski. de
mişiz, bilmem teminindeki gülçük demişiz, yok dal
gıca başka türlü verelim, jet pilotuna başka türlü ve
relim diye darmadağın etmişiz işi. 

Meclis Hesapüarau İnceleme Komisyonu, Anaya
sanın 82 nci maddesi ve 1905 sayılı Kanun muva
cehesinde, parlamenterleon ne alması lâzım geldiği 
hususunu oturmuş incelemiş, tetkik etmiş. Etmeye 
mecbur mu idi, değil mi idi? Etmiş. Kim var orada? 
Her partiden, grupu bulunan her siyasî partiden ora
da üye var. Der ki bir siyasî partinin Genel Başka
nı : «Bizim orada üyemiz yok. O Hesapları İncele
me Komisyonunun raporunun altında bizim partiden 
kimse yok.» 

Sisin partiye sıra gelmemiş ki, grapunuz yok da 
onun için yok. (C, H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Her şeyi böyle açık açık konuşacağız; açık 
sçık böyle gayet samimî konuşacağız. «Bravo» ses
leri) . . ' • . . . 

Şimdi sayın Emre de; «Biz vaktiyle şöyle dedik, 
biz vaktiyle böyle dedik» diyorlar. Ö celseye de gali

ba ben riyaset etmişim, gayet iyi hatırlıyorum Şener 
Baltal'ın burada ne dediklerini. Gelmişiz... 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Ne de
di? 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Zabıtta ne 
yazıyorsa onu dedi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aldın mı pa
rayı?. Aklın... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sayım Tosyalı... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Burada zap

ta geçsin, lâf olsun diye burada konuşulmasın. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi ne 

oldu? Hesapları İnceleme Komisyonu bu hesabı yap
tığı anda, kanaatlim odur ki; hak doğmuştur. Ne ola
caktı? Meclis Reisi, amiri ita sıfanyle çekleri imza 
edecekti, hak sahiplerine bunu verecekti. Fakat me
sele, saym Biîgehan'ın da biraz önce ifade ettikleri 
gibi; ban pek yabancı lisan bilmem; ama «natüründe, 
tablalında»... (C. H. P. sıralarından gülmeler)... tabi
atında olan nezaket dolayısıyle saym Meclis Başka
nımız, doğmuş olain bu hakkı, amiri ita sıfatsyle imza 
edip veremedi. Ne yapalım? Bir kılıf. Hiç lüzumu 
yok, icapsız geçersiz bir iş. Nedir o iş? Mesuliyete 
ortak olalım, hep birden mesuliyete ortak olalım. Ne 
yapalım. Bunu Heyeti Umumiyeye getirelim, Heyeti 
Umumiyede oldu bitliye gelsin, hemen süratle oku
yalım; kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir di
yelim Meclis Başkam da bunu versin. 

Nitekim, 6 Ocak'ta alman karardan sonra bir ba
sın toplantısı yapan sayın Meclis Başkanımız; «Hak 
doğmuştur» dedi, «Hak sahipleri gelsin çeklerini al
sın»... 

Tam işte bu sırada, basının Parlamentoyu yaylım 
ateşine tuttuğu bir sırada, sayın liderler de; hatırım
da kaldığıma göne saym Ecevit dış geziden dönmüş
lerdi, sayın Demirci'de pek parlamento işleriyle meş
gul değilmiş gibi; «Vay efendim, kamuoyu...» 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu gayet sami-
nı'yeıite ifade ediyorum : 1 sayılı Kanun görüşülür
ken, o zamanki havaya göre, parlamenter maaşları
nın artınîmasına karşı çıkan bir arkadaşımız, yanıl
mıyorsam büyük kapının önüne mendil serip para 
topluyordu protesto için; inanır mısınız, ilk seçimde 
kaybeden o olmuştur. Yani, parayı alırım da kaybe
denim, aknam da kazanırım diye bir fikir hâkim ise, 
ben bunun yanlış olduğuna kaniyim. 

Şimdi, «Hukuk yönünden hak doğmuştur» deni
yor. Cumhuriyet Halk Paniiîilerin tabiriyle söyleye
yim; «Yasal hak doğmuştur.» Yasal hak... (Gülme-
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ler) Yasal hak ise, hak ise verilir. Yahut da hukuk 
rejimi dışında da alınır; yani bizzat ihkak-ı hak sa
yılmazsa alınır. 

Şimdi bunu neden söylüyorum: Muhterem arka
daşlarım, eğer hak doğdu ise, hakkı sahiplerine lüt
fen veriniz. 

Türkiye'nin İçinde bulunduğu şartlar bakımından 
milletin geçim sıkıntısı çektiği bir sırada, enflasyonun 
alıp gittiği bir sırada, iç ve dış bir sürü problemleri
mizin olduğu bir sırada, milleti temsil eden insanlar 
sıfatıyla 6 Ocakta aldığımız karardan pişmanlık du
yuyor isek; ittifakla verildi. Son zamanlarda ben 
Mecliste o kadar kalabalık görmedim; en arkada 
oturuyordum, ben de reyimi verdim. Vermedim di
yen yalan söylüyor. Rey verildi, hak orada doğmuş. 
Hak orada doğmadı. Biraz evvel arz ettim, Meclis 
Hesaplarım'! İnceleme Komisyonu karara vardığı an
da doğmuştur hak. Eğer İçtüzükse bu, hukuk devle-
tiysc, Anayasaysa, 82 nci madde ise, 1995 sayılı Ka
nun ise, orada olmuştur bu iş. Yalandan 6 Ocak ta
rihinde, bilmem ne filan; bunlar işin kılıfıdır; mesu
liyeti yayma düşüncesinin icabıdır. Nedir hak doğ
muş? 

Şimdi biz bir kanun çıkarıyoruz bu hakkı Hazi
neye verelim diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Adalet Partili 
ve Millî Selâmet Partili arkadaşlarıma söylüyorum, 
hattâ Güven Partili, Demokratik Partili arkadaşları
ma da söylüyorum, Halk Partisine sonra söyleyece
ğim. Nedir bu, dedim... 

BAŞKAN — Sayın^ Kılıçoğlu, konuşmanız 10 da
kikayla mahdut, 2 dakikanız kaldı. Onun için... 

L ETEM KILÎÇOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım, suiistimal etmem Sayın Başkanım, 
suiistimal etmem efendim. 

Şimdi neden onlara hitap ediyorum : «Biz mülki
yetin müdafüyiz» diyorlar. Anayasa da öyle diyor. 
Mülkiyetin müdafii iseniz, mamelekin de müdafaası
nı yapmaya mecbursunuz. «Hak doğmuş» diyor; hak 
benim. Benim ellmdekini alıp da siz, Hazineye veya 
başka bir yere veremezsiniz. Verirseniz yann sizin 
fabrikanızı da, bir kanun çıkarırlar, elinizden alırlar, 
sizin şilebinizi de alırlar elinizden, bankadaki para
nızı da alırlar, «Size 5 000 lira yeter, üst tarafı da 
Hazineye irat kaydedilmiştir» derler; bunun adına 
Cumhuriyet denemez, denemez bunun adına Cumhu
riyet. («Bravo» sesleri, alkışlar). 

O zaman siz, ta aşın solun ekmeğine yağ süre
cek bir girişimin içindesiniz; yanlıştır diyorum. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma da şunu 
ifade etmek istiyorum: Reyimizi kullandık. Ben, par
tilerin programlarına, tüzüklerine, daha başka bir 
ifadeyle hiyerarşiye, disipline taraftar bir insanım. 
Bir genel başkanın saygınlığı olmalıdır, bir genel baş
kana hürmet gösterilmesidir. Partinin tüzüğüne, prog
ramına saygılı olmalıdır. Doğru, yüzde yüz katılıyo
rum, karar alınmış, karan ben reylerimle vermişim. 
Şimdi siz bana diyorsunuz ki - büyük partilerin lider
lerine hitap ederek söylüyorum •> değiştir bu kararı 
diyorsunuz. Öyle bir yere gelmiş ki, seçim arifesi; 
veto etmek var. Biri sağda partilerin, biri solda. İki
sinin de vetoya yetkisi var. 

İki eli böğründe milletvekili, burada reyini başka 
türlü verîyor, dışarı çıkıyor başka türiü söylüyor. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar). Soma da Parlamento say
gınlığından bahsedeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir cümleyle bağlıyo
rum. Biz milletvekilleri, seçim sJstemi doîayssıyEe ma
demki delegeden korkuyoruz » delegeden korkuyo
ruz; her mektup ona yazılıyor, gelince kucaklaşıp 
öpüşüyoruz; hep sevgiden değil, korkudan - delege
den korktuğumuz müddetçe genel başkanlardan kork
mamızı tabiî karşılarını. 

Kanaatini; Anayasaya ay kındır, Anayasaya yüz
de yüz aykındır. Hele hele kimse veremedi, kimse 
alamaz diyen bir de madde var sonunda : «Eğer al
mış ise, Amme alacaklarının tahsili hakkındaki Ka
nuna göre geri alınır» diyor. Hukukçu arkadaşlanmız 
da bilirler, böyle bir kanun tatbikatına düşmüş be» 
nim gibi fakirler de gayet iyi bilir; mal beyanında 
bulunursunuz, bilmem kaç gün sonra vermezseniz 
hapsen tazyik suretiyle de sizden istirdat ed'lir. 

Neyi aidiniz da böyle bir şeyi koydunuz buraya? 
Bunu anlamak mümkün değil. Yani, partilerin prog
ramları icabı verilen gözdağı yetmiyormuş gibi, bir 
de sanki bir şeyi gasbetmişiz de onu bizim elimiz
den alacaklarmış. Nasıl alacak? Kim alacak? Yani 
kim kimden daha namuslu, bunu anlamak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlanm, kamuya saygılı olmak; 
anlıyorum. Partilerin tüzüklerine, programlarına uy-
malannı anlıyorum. Basma saygıyı anlıyorum ama, 
yaptığımız işe sahip çıkamazsak; ki çıkalım, alalım, 
ondan sonra istediğimizi yapalım, ama gönül huzuru 
ile yapalım, ötekinden, berikinden korktuğumuz için 
değil, inandığımız için yapakm. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 Ocak 1962 tarih ve 1 saydı Kanunun, 5 . 6 . 1975 
tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde ek

lenmesine dair kanun teklifi 
Madde 1. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı 

Kanunla değişik 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenekleri; 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, ve 
onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek Dev
let memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı aylık 
tutar, 

b) (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının 
% 50 sini aşmamak üzere 657 Sayılı Kanunla ve 
ona dayanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek 
Devlet memuruna yapılan diğer ödemeler, toplamına 
eşittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yollukla
rı, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yan
sına eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde, şahsı adına 
Sayın Osman Çıtırık. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Huzurunuza getirilen bu yasanın 1 nci maddesi, 
Anayasanın 82 nci maddesinin esprisine uygun düş
memektedir. Şöyle ki: Anayasamızın 82 nci maddesi 
«en yüksek Devlet memuru» demektedir. Şimdi bu 
Parlamento, en yüksek Devlet memurunu bulmak 
durumundadır. Parlamento saygınlığından bahseden 
üyeler, kimdir bu en. yüksek Devlet memuru? Bu
nu burada bulacağız, Parlamentoya saygınlık açısın
dan bulacağız. 

Anayasanın 117 nci maddesi Devlet memurunu, 
kamu görevlisini tarif etmiş. Okumaya lüzum gör
müyorum çünkü vaktim sınırlı. 

Şimdi Anayasanın 82 nci maddesi ve 117 nci mad
desi gözönünde tutulduğunda, 926 sayılı Yasaya gö
re en yüksek göstergeyi alan oramiral ve orgeneralle
rin göstergesi 1 000 artı 600'dür. İşte Türkiye'de şu 
andaki Anayasa hükmü, 117 nci maddenin paralelin
de hazırlanan 657 sayılı Devlet Personel Yasasının 
4 ncü maddesinin açık hükmü karşısında eğer Tür
kiye Büyük Millet Meclisine saygınlık- istiyorsanız, 
sizin göstergenizin 1000 + 600 olması gerekir, bir 
bu yönden olması gerekir. 

İki, şu yönden olması gerekir: 2012 sayıh bir 
yasa çıkardık. Buna göre Parlamenterlerin emekli 
keseneği 1 000 + 600 üzerinden ödenmektedir. Ne
dir bunun mefhumu muhalifi? öyle ise bu parlamen
terler 1 000 + 600'e müstehaktırlar, hak kazanmış
tırlar. Hak edilmeyen bir şeyin emekli keseneği veril
mez. 

Öyle ise lütfen efendiler, birbirimizi aldatmaya
lım, açık konuşalım. Şimdi bir öneride bulunuyo
rum. Sanmayın maaş artırıyoruz, hayır. Mademki 
bir özveride bulunuyoruz, fedakârlıkta bulunuyoruz, 
hassaten kendi grupumdaki arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum, rica ediyorum, yalvarıyorum biraz 
daha özveride bulunalım. Ama Anayasanın 82 nci 
maddesinin esprisine uygun bir yasa düzenleyelim ve 
1 nci maddeyi getirelim. O da ancak şöyle olur: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin göstergesini 
1 000 + 600 yapahm. Metinde getirilen (B) fıkra
sını kaldırıp atalım. Nedir bu yan ödeme? Şunu her 
sene artıracağız, yan ödemeyi her sene artıracaksı
nız, bir şeyler olacak şu veya bu olacak. Bu metin, 
1 nci madde iyi düzenlenmemiştir. Gerçekten iyi bir 
düzenleme istiyoı-samz, göstergenizi 1 000 + 600 
yapacaksınız, öyie ise bunu 9 katsayısıyle çarpacak
sınız; 14 400 bürüt ödeneğinizdir. Net elinize 7 bin 
lira civarında para geçer. 7 200 lira da yolluğunuz 
olduğuna göre, zararı yok 14 200 lira alalım, her ay 
2 000 lira yine fedakârhkda, özveride bulunalım, 
ama lütfen, Anayasanın 82 nci maddesinin genel esp
risine uygun bir yasa düzenleyelim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıtınk. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, vazgeçtiniz. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına Sa

yın Ölçmen, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Konya) 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Çıtı-
rık'ın bazı suallerini, teklif sahiplerinden biri olarak 
cevaplandırmak zorunda kaldığım için huzurunuz
dayım. 

Birinci madde hakkındaki fikrinde temel bakı
mından özlemine katılmakla beraber Sayın Çıtırık'ın, 
Anayasanın 82 nci maddesinin -demin de tümü 
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hakkındaki konuşmamda da arz ettiğim gibi - 82 nci 
maddenin esprisi içinde, yani «En yüksek devlet 
memurunun eline geçen» ibaresinden dolayı ortaya 
çıktığım ve bundan evvelki durumun, yanı 6 Ocak 
1977'den evvela durumumuzun, yolhik ve ödenekle
rimizin hesaplanmasında en yüksek devlet memuru
nun göstergesi olan 1 000 + 20)0 + hâkimlerin al
dığı % 50 tazminat olan 600 ile 1 000 + 800 seviye
sinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. 6 Ocaktan 
evvelki durumumuz buydu arkadaşlar. 1 000 + 200 
en yüksek devlet memurunun göstergesi (+) hâkim
lerdi % 50 tazminatı olan 600, yani (1 000 + 800 X 
katsayı) üzerinden yolluk ve ödeneğimizi alıyorduk. 

Prensip kararı olarak tekrar 6 Ocaktan evvelki 
düzeye indirmek istediğimiz için; bu prensipte, as
gari müşterekte mutabakata vardığımız için; parti
ler arasında ve bunun formülünü de ifade edebil
mek için; 1 000 + 200 esası olduğu için; 82 nci 
maddenin bize verdiği bir hak olan en yüksek dev
let memurunun yan ödemeleri «Eline geçen» tabiri 
olduğu için; yan ödemelerinin sadece 600 sınırında 
tutulabilmesi için; 1 200'ün yarısı tavan olmak üze
re 1 200 + 600 formülü, bu şekilde ifade edilmiştir. 

Aslında bazı arkadaşlarımız bu çalışmalarımız 
sırasında; parlamenter ödenek ve yolluklarının me
mur maaşlarından bağımsız, bir biçime sokulması 
arzusunu izhar etmişlerdir. Bu, aslında doğru bir 
istektir. Fakat Anayasanın 82 nci maddesi orada dur
dukça bize nirengi noktası olarak, yön vermeye de
vam ettiği müddetçe, «En yüksek devlet memuru» 
tabiriyle, bağımsız bir parlamenter ödenek ve yol
luk kanunu yapmamıza imkân yoktur. Hem de 
sürenin kısalığı bakımından bu geçici formül üzerin
de ancak mutabakata varabildik. 

Bunu Yüce Heyetinize arz ettikten sonra; mese
lenin ashnda 1 000 + 600 — 800 meselesi olmadı
ğını ve vatandaşın asıl hassas olduğu noktamın par
lamenterlerin görevlerini konsantre bir şekilde, yo
ğun bir şekilde kendi mesailerine verme temennisi 
olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim asıl çıkarmamız 
gereken kanun, Anayasanın da emrettiği gibi parla
menterlerin yapamayacakları işleri tespit eden kanun 
olmalıdır. İş takipçiliği yapanlar, devlet dairele
rinde çeşitli özel kuruluşlar adına iş takip edenler, 
büroları açık bulunanlar, müteahhitlikler yapanlar 
ile çeşitli yönetim kurulunda görev alanların asıl gö
revine son vermemiz; onların komisyon çalışmaları, 
umumi heyet çalışmaları dahil, burada teşriî görev

lerini, denetim görevlerini sağlamamız lâzımdır. 
Bundan sonra yapılacak iş - bu kanun çıkarsa şayet -
önce Anayasanın ilgili maddesini değiştirmek, ondan 
sonra da Anayasanın emrettiği «parlamenterlerin 
yapamayacakları işlerin tespiti kanunu» nu çıkar
mak olacaktır. İnşallah Meclisimiz bu konuda da 
mesai sarf ederek vatandaşın arzuladığı yönde bir 
istikameti parlamenter çalışmalarına verecektir. 

Grupum adına teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Saym Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Kişisel söz istiyorsunuz. Buyurun 

Sayın Demin 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Saym Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Aşağı yukarı iki aya yakın bir zamandan beri bül

tenler ve basın vasıtasıyle Türk kamuoyunu ve hafta 
dış efkârı dahi - ki, yakınlar uzak, uzaklar-yakın şim
di -• ilgilendiren bu kanunun son düzeltmesine imza 
koymuş sayın Genel Başkanımın ve arkasında imza 
koyan arkadaşlarından birisi de benim. 

Ancak, bu, birinci sınıf devlet memurunun ne al
dığı meselesi... Bundan böyle parlamenter hiç bir kim
se ile kıyaslanamayacak. Seçkin adamlık ucuz değil
dir sevgili arkadaşlarım. Bir ayrıcalığı olacak. Seçkin 
aJamın ayrıcalığı muhafaza edilecek ki, seçkin adamı 
dürüst vazife çizgisine düşiirebilmekde daha seçkin 
kanunlar getirme yol ve yöntemlerini arayacağız siz
lerle birlikte. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Seçkin ne demek, seç
kin?.., 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Seçkin adam, 
seçilen adam yani. Seçim yoluyla gelen adam. Kısal
tılmış olarak söylüyorum, «Seçkin adam» diyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, idrakhanenizi biraz hareke
te geçirmek üzere şu hususu ifade eSmek isterim : 

Alınız, birinci sınıf devlet memuru kimdir; Orge
neral mi, rektör mü, genel müdür mü, müsteşar mı? 
Şimdi ben bizim mahallî tabirle Osmanlıya vuraca
ğım. O ne alıyor, biz ne alıyoruz? Genel müdür.. 

BAŞKAN — Sayıiı Demir yalnız 5 dakikayla sı
nırlısınız, hesap kitap yapacaksanız, o zamanı hesap 

ederek söyledim. 
ÜNAT DEMİR (Devam) — İnce bir muhasebe 

hesabı değil sayın Başkan, kısaca kabataslak söylü
yorum. 

BAŞKAN — Hatırlatmak için söylüyorum efen
dim. 

— 613 — 



M. Meclisi B : 44 10 . 2 . 1977 O : 1 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bir yüksek devlet 
memurunun altındaki dört tekerlek devletindir. Çift 
telefonlu sekreter devletin maaşıyla kapıda bükler. 
Bütün cari harcamaları o daire tarafından görülür; 
eskiyen tekerleğinden, akaryakıtına kadar arabasmm 
gırtlağına dökülen... Efendiın, o kamu hizmeti görü
yor. Ya tayin olacak ebeden, öğretmene kadar bu se
çim sistemi içerisinde gece yatağınızdan, sabah kah
valtı masanızın başından pmçık pınç?k yolunup alı
nan bugünkü seçim sistemi içerisinde bu parlamenter
ler, bu parlamentonun sayın üyeleri değil nıidiır sev
gili arkadaşlarım? Öyleyse bu işi daha iyi düzenleye
cek bir tutum, içerisine girmeliyiz. Bir yükselt devlet 
memurunun bütün avantajlarsın devlet tarafından 
eline teslim edilmı'ş alt alta koyup topladtğmıız za
man 50 -- 60 bin lirayı bulur bugünkü rayiçlerle. 

Ben para meselesi değil, sayın Kîkçeğlu'nun, de
diği gibi para benim ellinde klır bile yapmaz; bundan 
gelir, bandan geçer. Bu demek değildir ki, paraya 
ihtiyacım da yok. İnsanlar var oldukça, günlük ha
yatlarım idame ettirebilmek için, hele bugünkü poli
tikanın istikrarsız dönemleri nedeniyle bir kaos hali
ne geldiği dönemde yıpranma dediğin şey, parlamen
ter de yıpranmıyorsa acaba ne yıpranıyor? Beni bir 
şey çok enterese etti demeden, yorganımdan çatlar 
ölürüm; çünkü ben seçilmiş, buraya gelmiş bir 
ad amam w 

Şu arka locada oturan basın mensubu değerli ar
kadaşlarımız bu Parlamentonun üzenne çok acayip 
geldiler, yanhş geldiler ve kayaya çsrpü'ar. Niçin sev
gili arkadaşlarım? Basın mensuplarından, bugün ken
di patronlarının hizmetinde olan bu muhabir arkadaş
larımdan benim bir ricam vm: İç sayfalarında zengi
nin reklâmını ve ölüsünü ünîeyen, ön sayfalarında fu
karanın yüzkarasını teşhir eden ba patronları, acaba 
bizi manevî baskı alfanda 'tutup, bu yüce çatıyı iki sı
nıfa mı terk ettirmek istiyorlar? 

1. Zenginlere; 
2. Tabanı vur, kır, yık, gel; burada komisyon

culuk yap. 
Ben bunu yapmayacağım. Bugünkü Parlamentoda, 

Senatosunda ve Meclisinde, hangi partiye mensup 
olursa olsun, bunu yapan bir arkadaşamsn da var oldu
ğuna asla inanmıyorum. 

İşte bu nedenle, ileride yasama sürecüuEz içerisin
de inşallah bazı kanun tekliflerimiz olacaktır Biz bazı 
şeyleri kaldırıp altma bakacağız. 

Geçenlerde bir büyük gazetenin bîr köşesinde bü
yük kalemşor geçinen bir zat - o kendini bilir, siz de 

bilirsiniz, isim zikretmeyeceğim bu kürsüden - bir bü
yük zengin adamışı tutumluluğu üzerine şöyle bir ifa
dede bulunuyordu: - Kalem yazmış, kâğıdın üstünde 
okudum bunu, büyük bir gazete, iç sayfaları adlı pullu, 
c'ciK biciJi reklamlı ilânlarla dolu - Viski kadehinin 
aîtmda kalan iki parmak viskiyi aiıver oğlum demiş 
o kalemşöre. O büyük zengin amcasını methediyor. 
Ne tutumlu adamnnş!... Sorsun bakayım o amcasıı-
na, fok kamyondan kaç pod çıkarıyor? 200 bia liralık 
kamyonu. 

Ben bu büyük yazar geçinen adamdan bunun da 
hesabım istiyorum o köşede. Yüce Meclisin bu husus
ta alacağı kararı, Partimin Genel Başkanının teklifi
nin altma imza koymuş bîr kişi olarak aynı çizgideyim. 

Gayem para meselesi değildir. Bu Yüce Meclisin 
saygınhğı üzerine, kibarı üzerine çok rasgele lâf edil-
KÜşiiır. Parlamento üzerine ba kadar gelen adamlara 
bu Parlamento bir set çekeınezse, eninde sonunda 
bu Parlamentoyu «yazık» denecek durumlara sürük
leriz. Bunu sürüklemek isteyenler Türkiye'de zaten 
var 

BAŞKAN — Sayın Demir, vaktiniz tamam oldu, 
lütfen sözünüzü bağlayın. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum sasın 
Başkanım, son cümlemi kullanıyorum. 

Sevgili arkadaş'anm, bu bir vesiledir. Ben bütün 
parelere, bütün değerli arkadaşlarıma hassaten rica 
cdiyoruns, bu. Parlamento, üzerine koparılan bu va
veyladan iki önemli konuyu gündemine alıp süratle 
gerçekleştirmekle şahsiyetini tecelli ettirecektir. 

Demokrasiye inanıyorsanız, bu çatının ba kür
süsü.,. 

BAŞKAN — Sayın Demir, son cümlenizi söyle
yecektiniz, lütfedin.. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Sayın Başkamın, 
son cümle, bitiriyorum. Bana da 1 dakika müsamaha 
gösterin, bitiriyorum. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, iki önemli konu var. 
Katiyen politika ve polemik yapmak için söylemi
yorum, özellikle Cumhuriyet Kalk Parti Grupuna 
mensup arkadaşlar... 

BAŞKAN -— Sayın Demir, vaktiniz bitti. Bu şey-
lare gererseniz son cümlenizi söyleyemezsiniz. Lütfe
din, son cümlenizi söyleyin, bitirin. Tekrar tekrar 
mütalaaya girerseniz sonu gelmiyor. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Son cümlemi ta
mamlayayım 

BAŞKAN — Lütfedin, ben de onu bekliyorum. 
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ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bu Meclis, bu Par
lamento, demokrasiye inancımızın gereği olarak, bu 
kürsü de hepimize açıksa, geliniz bizim üstümüzde 
demokrasiye gölge düşüren iki tane karabulut var: 

Birisi, Tabiî Senatörlük müessesesi; 
Diğeri, Anayasa Mahkemesi 
Kaldıralım, birbirimizi daha iyi eleştirelim, daha 

iyi didik didik edelim. 
Saygılar sunarım. (A.P. şuralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Demir 
1 nci madde üzerinde görüşmeler tamamlanmış

tır, maddeyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 
(1 nci maddede tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayüı Ka

nunla değişik 1 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici madde — 1905 saydı Kanunun 6 Ocak 
1977 tarihli Meclis kararına göre uygulanması sonu
cunda 1976 malî ydında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana ge
len artışlar Hazineye irat kaydedilir. 

Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış bu
lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış 
olduktan farklar, 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren ala
cakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek 
Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan 
meblâğlar 6183 saydı Âmme Alacaklarının Tahsili 
Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, 2 nci madde hakkın
da söz istediğinize dair bir talebiniz var, bunu mu
hafaza ediyorum. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, be
nim daha evvel Meclis Başkanlığına verdiğim bir 
önergem var. Bu önergede, 2 nci maddeden önce 
müstakil bir 2 nci madde olarak görüşülmesi gere
ken bir önergem var. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, sizin önergeniz bana 
intikal etmedi. 

Önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan 22 Ocak 1962 tarih ve 1 sa
yılı Kanunun 5 6 . 1975 tarih ve 1905 saydı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
kanun teklifinin Millet Meclisi Plan Komisyonun
dan gelen metindeki 2 nci maddeden önce, müstakil 
2 nql madde olarak aşağıdaki önerimin kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Madde 2. — Anayasanın 78 nci maddesinde be
lirtilen Türkiye Büyük MUlet Meclisi üyeliği ile bağ
daşmayan işlerle ilgili özel kanun çduncaya kadar; 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mec
lislerin çalışmaları ödevleri dışında kazanç sağlayıcı 
hiçbir iş yapamazlar; yazıhane, muayenehane, tica
rethane, benzeri işyerleri açamazlar... (C. H. P. sıra
larından alkışlar ve «Bravo» sesleri) ve bunlardan 
hiçbir şekilde gelir sağlayamazlar; «Özel gayret ve 
çaba ile gelir sağlayıcı girişimlerde ve ortakkklarda 
bulunamazlar. 

b) (a) fıkrası kapsamı içerisinde faaliyet yaptığı 
belgelerle tespit edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin üyeMk srfatı düşer. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, aynı mealde bir başka tek
lif var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1905 saydı Kanun teklifine 

aşağıdaki maddelerin eklenmesini saygılarımızla öne
riyoruz. 

Madde 2. — a) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri Meclislerin çalışmaları ödevleri dışında geHr 
sağlayıcı hiç bir iş yapamazlar; yazıhane, muayene
hane, ticarethane ve benzerî işyerleri açamazlar ve 
bunlardan hiç bir şekilde gelir sağlayamazlar; özel 
gayret ve çaba ile gelir sağlayıcı girişimlerde ve or-
taklddarda bulunamazlar. Acentahk, mümessillik ve 
benzeri girişimlerde bulunamazlar. 

b) (a) fıkrası kapsamı içerisinde faaliyet yaptığı 
tespit edilen Türkiye Büyük Millet MecMsi üyelerinin 
üyelik sıfatları düşer. 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, 
herhangi bir şekilde emeklilik aylığı almakta iken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlar, Türkiye 
Büyük Milkt Meclisi üyelikleri devam ettiği sürece 
emeklilik aylığını alamazlar. 

Antalya Ankara 
Deniz Saykal Önder Sav 

Adana İstanbul 
Erol Çevikçe Halûk Ülman 
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Trabzon 
Âdil Ah' Önel 

Balıkesir 
Sadullah Usum i 

Aydın 
İsa Ayhan 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Adana 
İlter Çubukçu 

Burdur 
Osman Aykul 

Kars 
Doğan Araslı 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, her iki öner
ge de kanımca yeni bir kanun teklifi mahiyetinde te
lâkki edilmek lâzım gelir. (C. H. P. sıralarından sura 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

NİYAZI ONAL (Eskişehir) — Ek madde her za
man teklif edilebilir sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun efendim. Müsaade buyurun; bağırmakla 
iş halledemezsiniz efendim. İçtüzüğü açar bakarız, 
ona göre hallederiz. Burada içtüzük işliyor, sizin ba
ğırmanız işlemiyorki. 

Değerli arkadaşlarım görüşmekte olduğumuz ka
nun; milletvekillerinin ve senatörlerin, parlamenterle
rin maaşlarını tanzim eden bir kanundur. Arkadaş
larımızın getirdiği teklifler ise, milletvekilinin millet
vekilliği sıfatıyle hangi işlerle bağdaşıp, hangi işlerle 
bağdaşamayacağını tespit eden bir husustur. Bu hu
susta gündemimizde 25 nci sırada bulunan Sakarya 
Milletvekili sayın Hayrettin Uysal ve Bilecik Millet
vekili sayın Mehmet Ergül'ün teklifleri var, 25 nci 
sırada. Bu teklifleri orada yaparsınız arkadaşlar. 
(C. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, aya
ğa kalkmalar, gürültüler) 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Bu kanunun mü
zakeresinin başladığından bu yanaki tutumunuz hak
kında söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Baştan beri tutumum hakkında söz 
istiyorsunuz. 

Bu kanunun müzakeresine başladığımdan beri 
tutumum değil, şu andaki tutumum mevzubahis. Bu 
zamana kadar başlangıçta isteyebilirdiniz efendim. 
Bu andaki tutumumun nesini beğenmiyorsunuz?.. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, şu 
andaki tutumunuz hakkındaki görüşlerimi kürsüden 
arz edeceğim eğer izin verirseniz. 

BAŞKAN — Efendim usulen arz edebilmeniz için 
müsaade buyurun, benim evvelâ Heyeti Umumiyeye 
meramımı arz etmem lâzım. Ben bitiririm, yapaca

ğım muameleyi beğenmezseniz itiraz edersiniz, usul 
müzakeresi açarım. Ama daha söz ağzımdan çıkma
dan, muameleyi bitirmeden tutumum hakkında be
yanda bulunursanız, peşin hükümle hareket etmiş 
olursunuz. Lütfen oturun, sonunu bekleyin; ondan 
sonra da itirazınızı yapın. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekilleri maaşlarının 
tanzimi Anayasanın 82 nci maddecinde yapılmıştır. 
Milletvekillerinin hangi işleri yapıp, hangi işleri ya
pamayacağı, Anayasanın 78 nci maddesinde derpiş 
edilmiştir. Anayasanın 78 nci maıfclesi bazı husus
ları saymış, sayılmayan diğer hususlar için de ayrı
ca bir kanun çıkarılacağını emretmiştir. 

Bugüne kadar Anayasanın bu emrini, Anayasa yü
rürlükte bulunduğu müddetçe bir tasarı olarak hükü
metler getirmemiştir. Ancak, şu anda elimizdeki 
gündemin 25 nci sırasında sayın... (C. H. P. sıraların
dan «Anayasa Mahkemesi iptal etti» sesleri) Evet 
efendim iptal etmiştir. 

...Sayın Uysal'ın, ve sayın Ergül'ün teklifleri var
dır. Gündemimizin 25 nci sırasındadır. Başkanlığınız 
her iki önergeyi dte bu kanunla ilgili olmayan başka 
bir kanunla ilgili veya müstakil bir kanun teklifi ma
hiyetinde telâkki ediyor. Müstakil bîr kanun teklifi 
mahiyetinde olduğu takdirde de, kanun tekliflerinin 
hangi prosedürden geçeceği içtüzükle yazılıdır. Bu 
prosedürü takip ederek gelmesi zaruretine imanıyo-
rum. Buraya girmesinin doğru olmadığı kanaatinde
yim. Onun için bu teklifleri oylamak niyetinde deği
lim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi zatıâliniz... 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 1 

sayılı Kanunu değiştiren 1905 sayılı Kanunla ilgili bir 
kanun teklifini görüşüyoruz. Arkadaşlarımın teklif
lerinde getirilen değişiklik önergelerinin başka kanun
ları ilgilendiren, onlarda değişiklik getiren bir hükmü 
yok. Doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisini... 

BAŞKAN — Efendim gündemde bulunan Sa
yın Uysal'ın, Sayın Ergül'ün teklifini ilgilendirmiyor 
mu bu? 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Efendim, günde
min 25 nci maddesinde bulunan ve aslında çıkarıl
ması hayal olan -şimdi 25 nci madde değil o, 26 
oldu- çıkması hayal olan bir kanundan bahisle bu 
değişiklik önergelerini, ek madde önergelerini oylat-
mamanız. İçtüzüğe aykırıdır. Müsaade ederseniz, bu
nu izah etmek üzere usul hakkında söz istiyorum. 
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VL — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Görüşülen kanun teklifi üzerinde verilen 
bazı değişiklik önergelerinin, ayrı bir kanun teklifi 
niteliği taşıdığı iddiasıyle işleme konulup konulama
yacağı hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi açaca
ğım. 

Bir hususu Yüce Meclise arz ederek usul müza
keresi açacağım: Kanunların kendine mahsus bir 
usulü, bir sistematiği vardır. Bu maddeler buraya 
konduğu takdirde bu kanunun sistematiğini boza
cak, iki kanunu âdeta birbirinin içine monte etmiş 
olacak. Böyle telâkki ettiğim, müstakil bir kanun 
mevzuu telâkki ettiğim için oylamak İstemiyorum. 
Bu kanaattaymı Başkanınız olarak. Tutumumu be
ğenmediğiniz için usul müzakeresi açıyorum. İki 
lehte, iki aleyhte söz vereceğini. 

Aleyhte zatıâliniz Sayın Sav. 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Sayın Başkan, 
yazıhane mi çalıştırıyorsunuz, yoksa emekli maaşı 
mı alıyorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, efendim?.. Anlamadım. 
(Gürültüler) Buyurun, ne diyorsunuz? 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Geri aklım 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin sözü zapta 
geçti. Lütfen tekrar eder misiniz? Bana hitaben bir 
şey söylediniz. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sözümü geri 
aldım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ne yazıhane çalıştırıyo
rum, ne emekli maaşı alıyorum. Milletvekilliği ma
aşından başka, babamdan, dedemden kafan 3,5 dö
nüm tarlanın, kardeşlerimden artan geliri var; başka 
hiç bir gelirim yok. Hiç bir yan alışverişim yok. 

Buyurun Sayın Onal. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, Büyük Mil

let Meclisi üyelerinin ellerine geçecek parayı aylık 
olarak ödenek ve yolluk biçiminde sınırlayan bir 
kanun teklifidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifinin içine 
bir madde eklenmesini öneriyorlar, diyorlar ki: Par
lamento mensuplarının yapamayacağı işler de, bu 
konudaki kanun çıkıp yürürlüğe girene kadar, bura
da anahatlarıyle belirtilsin. İki, halen emekli aylığı 
almakta olanlar (ister Emekli Sandığından, ister Sos

yal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı almakta 
olanlar) bu aylıklarını artık alamasmlar. 

Bu öneriler açık olarak, görüşmekte olduğu
muz teklifin bünyesi içinde vardır. Bunu bu bün
yenin içinden dışarıya çıkarmak olanaksızdır. Baş
ka bir kanun teklifi niteliğinde değildir. Daha ön
ce geçmiş birçok uygulamalarda, hatta başka kanun
ların içinde ayrı bir madde teşkil edecek öneriler, 
o kanun teklifleri içine ek madde olarak getirilip 
konulmuştur. Bunların örneklerini vermeye lüzum 
görmüyorum, çünkü hepiniz biliyorsunuz. Fakat, 
zaten burada şimdi görüşmekte olduğumuz konuda 
böyle bir sorun yoktur. Esas mesele, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin eline geçen paranın 
ödenek olarak, yolluk olarak eline geçen paranın ay
nı olmasını sağlamak ve sınırlamaktır. Eğer bu üye
lerden bir bölümü başka aylıklar da almakta ise, 
emekli aylığı almakta ise, ya da başka işler yaparak 
kazançlar sağlamakta ise, avukatlık yapıp, duruşma
lardan, murafaalardan 10 bin, 20 bin, 50 bin almak
ta ise, hatta milletvekili sıfatını taşıyan veya kaybet
miş olan bir kısam insanlar, «Biz af kanunu getire
ceğiz, sizi kurtaracağız» diye, haşhaş eken fukara 
köylüden 50 bin, 60 bin üra almışlar ise, alıyorlar 
ise; o zaman bunu, bu konunun içinde düşünmek ve 
madde getirmek zorundayız. Aksi halde; Parlamen
tonun saygınlığından, milletvekillerinin, senatörlerin 
saygınlığından bahsetmeye imkân kalmayacaktır. 

Teknik yönden Başkanın tutumu tamamen yanlış
tır. Arz etmeye çalıştım, kendisine büyük saygım var; 
ama şu müzakerelerin şu saate devamında bile, İçtü
züğün çiğnenmesinden başka hiç bir anlam yoktur. 
Bu, ancak bitmek üzere olan bir konuda, eğer bir 
kanun teklifinin tümü üzerindeki müzakereler bitmek 
üzere ise, sadece bir kişi kalmışsa, 10 dakikadan iba
ret bir zaman içinde bitecekse, Meclis Başkam ken
diliğinden bunu oylarınıza sunup 10 dakika, 15 daki
ka uzatabilirdi, tümü bitene kadar uzatabilirdi. Şim
di, bu kanunun tümünün bitimine kadar, kabulüne 
kadar uzatılması, İçtüzüğe tamamen aykırıdır ve Sa
yın Başkanın şimdi değerli arkadaşlarımın önergele
rini oya sunmamak istemesi de, yine İçtüzüğe tama
men aykırıdır. 

Yüce Meclise saygdar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, le

hinde söz istiyorum. 

— 617 — 



M. Meclisi B : 44 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Şener. I 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 56 ncı maddesi- I 

ne göre, bu konunun sonuna kadar görüşmelerin uza- I 
turnasını Yüce Heyetin oylarına arz ettim. Oyları- I 
na arz ettiğim sırada arkadaşlarımdan bir itiraz gel- I 
medi. Müzakere bu saate kadar devam etti, bir itiraz I 
gelmedi. Biraz önce Sayın Yücel Dirik'in verdiği bir I 
önerge üzerine «Tutumumu beğenip beğenmediği I 
hakkında usul müzakeresi açacağım» dedim, bir iti- I 
faz gelmedi. Sayın arkadaşım, şimdi bu vesile ile bi- I 
dayetten beri tutumumun İçtüzüğe aykırı olduğunu I 
söylüyor, kendisi de bu dakikaya kadar itiraz etme- i 
diğine göre, benim aykın tutumuma iştirak etmiş I 
oluyor. I 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Burada itiraz etti, 
kaale almadınız. I 

BAŞKAN — Peki, peki efendim. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Aleyhte söz istiyorum I 

efendim. I 
BAŞKAN — Sayın Sav, aleyhte söz istiyorsu- I 

nuz, Sayın Şener lehte söz istiyorsunuz. Sayın Aygün, I 
zatıâliniz lehte mi söz istiyorsunuz?. I 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Neyin aleyhinde efendim?.. Şimdi, 

. iki kişiye aleyhte söz vermek durumundayım. Sayın I 
Sav'a verirsem iki kişi oluyor. I 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, I 
önergelerin oylanıp oylanamayacağı mezvubahis ol- I 
du. Önergelerin oylanamayacağı hususunda söz isti- I 
yorum. I 

BAŞKAN — Efendim, o zaman, benim tutumum I 
eleştiriliyor ve tutumumun aleyhinde sayın hatipler I 
görüşüyorlar. Siz tutumumun lehinde söz istiyorsu- I 
nuz. O takdirde söz verebilirim; aksi halde veremem I 
efendim. I 

OĞUZ AYĞÜN (Ankatra) — Sizin tutumunuz 
lehinde. I 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Sav. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; I 
1905 sayılı Yasayı değiştiren bir yasa önerisini I 

görüşmekteyiz. Bu öneri görüşülürken bir ek madde, I 
ya da yeni bir madde önerimiz Sayın Başkanlığa su- I 
nıüdu. Sayın Başkanlık, sunulan önergemizin 1905 I 
sayılı Yasanın kapsamına girmeyeceğini, ayrı bir ya- I 
sa konusu olduğunu ısrarla belirterek, bunun oylan- I 
masına olanak bulunmadığım ifade ettiler. İçtüzüğe I 
aylan, yasama tekniğine aykın birçok yasa, bu Mec- I 
lislerden geçti. Sayın Başkan o zaman Meclisi yö- I 
netmiyordu, kendisini suçlamıyorum. I 
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Yerleşmiş gelenekleri yaşadık bu Parlamentoda. 
Hem de hiç ügisi olmayan bir yasa değişikliğiyle baş
ka bir yasa değiştirilirken bendeniz çıktım grupuın 
adına bunun sözcülüğünü yaptım. 

506 sayılı Yasa değiştirilirken, işçi emeklilerinin 
yaşam düzeyi yükseltilirken, ellerine geçen parasal 
olanaklar artırılırken, apayn bir yasayı, 4798 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Kuruluş Yasasını de
ğiştirdik; bu Mecliste ek kadrolar verdik. 506 sayılı 
Yasaya o kadar ters bir yasa idi bu. 

1475 sayılı Yasayı değiştirirken, 275 sayıh Yasa
nın bîr maddesini değiştirdik. 

Keza çok gerilere gitmeye gerek yok. 2012 sayılı 
Yasayı değiştirirken, burada emeklilik mevzuatına 
aykırı, çalışma hayatına aykırı bir yeniliği de 2012 
sayılı Yasaya monte ettik. 

Bunlar yapıldı diye, şimdi eğer bizim önergemiz 
usulsüz ise, bu da yapılsın için bir şemsiye, bir kılıf 
aramıyorum. Ancak görüştüğümüz yasa, milletvekil
lerinin statüsünü tayin eden yasadır. Verilmiş olan 
önergemiz, milletvekilliği uğraşıyla, milletvekilliği 
statüsüyle bağdaşmayan, ters düşen bir yasa önerisi 
değildir. 

Bir memur emekli olduktan sonra bir başka mü
essesede, kamu kuruluşunda memuriyet yapabiliyor 
mu, bir yandan emekli maaşı alıp memuriyetini sür
dürebiliyor mu? (C. H. P. sıralanndan alkışlar) Bir 
işçi emekli olduktan sonra herhangi bir yerde iş bu
lup çalışmaya başlasa, Sosyal Sigortalar Kurumundan 
almakta olduğu emekli ayhğı derhal kesilir. Peki par
lamenterlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin bir işçi emeklisinden, bir memur emeklisinden 
farkı nedir? Emekli olan parlamenterlerin onlardan 
ayncahğı nedhr, onlara ayncalık getiren konu nedir? 

Bu, işin bir yanı. İşin tekniğini açıkladıktan son
ra; işin bir diğer yanı da: Parlamenterlerin Meclis
lerin çalışmaları ve ödevleri dışında kazanç sağlayı
cı bir iş yapamamalarını, yazıhane, muayenehane, 
ticarethane ve benzeri işyerleri aça mamalarını; bun
lardan hiçbir şekilde gelir sağlayamamalanm, özel 
gayret ve çabayla gelir sağlayıcı girişimlerde ve or
talıklarda bulunamamalarım öneriyoruz. Bunun, 
milletvekillerinin ödenekleriyle yakın ilişkisi yok mu
dur aziz arkadaşlarını? (C. H. P. sıralarından «Var, 
var» sesleri.) 

Hangi arkadaşımız bunun, milletvekili ödenekle
riyle, 1905 sayılı Yasayla alâkası yoktur diyebilme 
hakkım kendisinde görebilmektedir? 
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Günlerden beri, aylardan beri «özveri» deh bah
sediyoruz. işte özverinin gösterilmesi gereken an gel
di. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu durum
daki arkadaşlarımdan özveri istiyoruz, önerge sahibi 
arkadaşlar olarak. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) Özveri lügâtla, kamuoyuna yapılan 
beyanlarla oimas. özveri yapılmanın yeri, milletin 
ak oylarıyle geldiğimiz bu kürsüdür. Burada oyları
nızla özveride bulunup bulunamayacağınızı kanıtla
yacaksınız. 

Halen Ankara Barosuna kayıtta, bir avukatım. Ya
zıhanem var. Gelir getîrici hiçbir avukatlık yapmı
yorum, bunu övünmek için de söylemiyorum. Ama, 
yapan arkadaşlarımız yok mu? Var. Onlan da kına
mıyorum. Çünkü düzen bozuk. O düzen içinde, o 
gelir artırıcı olanakları kullanıyorlar, 

Şimdi, parlamenterlerin gelir artırıcı, olanak sağ
layan birtakım mesleklerle uğraşmalarını engelleyici, 
maaşlarına ek gelirler elde etmelerini engelleyici bir 
önerge verdiğimiz zaman Sayın Başkan, bunun 1905 
sayılı Yasayla ilgisi olmadığım söyleyebiliyor. Kişi
sel görüşleridir, Meclisi yöneten Başkanımızın kişi
sel görüşüne saygı duyuyorum. Emsaller de verdim, 
hem de çok kötü emsaller verdim. Birbiriyle ilişki
si olmayan yasaların, birbirleri görüşülürken nasü 
değiştirildiğine ilişkin emsaller verdim. Şimdi, yasa
nın tam içindeki bir konuya ilişkin önerge verdiği
miz zaman «Bu bir başka yasa konusudur, Cumhu
riyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin veya bir 
sayın arkadaşımızın bu konuda Meclis gündemine 
kadar gelmiş olan teklifleri vardır» diyerek bunu bu
rada görüşmemezlik edemeyiz. Parlamenterliğin, par
lamenterlerin özel yaşamının, gelirlerinin, omırları-
nm tartışıldığı bîr dönemdeyiz. Buradan kendimizi 
kamuoyuna da, kendimize de, Parlamentoya da akla
yarak çıkmak mecburiyetindeyiz. (C, H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Aklayarak çıkma
nın olanağı kapımıza kadar gelmiş. 

Değerli arkadaşlarımdan ve Meclis Başkam arka
daşımdan bu önergemizin oylamaya sunulmasını, 
önergemizin işleme konulmasını rica ediyoruz. 

Saygılarımızla. (C. H» P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; ben Sayın Başkanın tutumu 
lehinde konuşuyorum. Aynı zamanda emekli de bir 
memurum. 

SÜLEYMAN MUTLU (/Uyonkarahisar) — Onun 
için konuşuyorsun. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Evet onun için 
konuşuyorum; yalmz dinle. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arkadaşını, 
bana sataşmamaya bir parça dikkat edilmesini istir
ham ederim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Anayasa
nın 78 nci maddesi sarihtir. Anayasada bir milletve
kilinin hangi işlerle meşgul olup olmayacağım tadat 
etmekle beraber, onun altındaki bir fıkrasında son 
fıkrasında da «bîr kanunla düzenlenir» der. 

EKREM |ŞADl ERDEM (Artvin) — İyi ya, ka
nun işte. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Kanun bu, evet. 
Kanun bu. 

Sayın arkadaşlarım, kanunlar yapılırken elbetteki 
reaksiyoner olmamak gerekir. Burada bu kanunlar 
yapılırken ben Sayın Başkanın bu konudaki tutumu
nun hukukî olduğunu söylüyorum. Bunun girişimine 
başka türlü girmek istemiyorum. Arkadaşlarım ben 
peşinen söyledim. Bu konuda herkesin burada varlı
ğı konu olamaz. Geldiğiniz zaman Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünde, Anayasada yazar: Mal bildirimini 
bildirirsiniz, giderken yine varlığınızı bildirirsiniz; 
mukayesesini yapar, herkes hesabım verir. Burada 
(A) milletvekili şöyle yaptı, (B) milletvekili şunu ka
zandı demek suretiyle hiç birisinin eleştirisinin yapıl
ması mümkün değildir, Anayasa bunu tashih etti. 
Hatta Zatişlerinden gider de, sorsanız dahi hiç kim
senin dosyasını size söyleyemezler bir karar verilme
dikten sonra. 

Sayın arkadaşlarım, burada biz ödeneklerimizi 
tanzim eden kanunu yapıyoruz. Emekli Sandığı Ka
nunu - 5434 sayılı Kanun - ayrı bir kanun ve ayrı 
bir statüye tabidir. Sayın arkadaşlarım burada tadat 
ettiler; birçok şeyler verdik dediler. Biz bunu da ve
ririz. Evet arkadaşlar, bilhassa hukukçu ve Anayasa-
cı arkadaşlara söylüyorum; siz burada, koyduk bu
nu, oy verdik, oldu, demek değildir. Hatta bazı arka
daşlar, biz burada yapalım, Anayasa bozsun, derler. 
Hayır. Evvelâ biz burada Anayasaya aykırı olup ol
madığını kendimiz düşüneceğiz. 

HASAN CERlT (Adana) — Oy verirken de dü
şünecek misin? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Ondan sonra, el
bette oy ile beraber yaparız. Ama şunu söyleyeyim 
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ki, burada verilmiş olan teklifleri, rahatlıkla söylü
yorum, bugünkü görüşülmekte olan kanunda onay
lanması mümkün değildir. Başka bir kanunla getiri
lir. Milletvekillerinin ne yapmaları, neyin yapılması 
lâzım geldiğini Anayasada tadat etmiş. Anayasada 
tadat etmemiştir, dememiştir ki; emekli maaşı ala
mayacaktır. Anayasa birçok kısımları koymuş, hat
ta öneride bulunmuş: Şu üyeliklerde bulunamaz, şu 
kamu teşekküllerinde bulunamaz, kamu hizmetinde 
bulunamaz denmiştir. 

Şimdi, emekliliğini almış olanların emekliliği ke
silecek.. Bu emekli parası, Anayasadaki bulunan hü
kümlere göre, sizin burada vereceğiniz kararla Ana
yasa Mahkemesinde tle bozulur. Ama... 

HASAN CERİT (Adana) — Kanunun 2 nci mad
desi de bozulur mu? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, şimdi burada birbirimize Anayasa ve hukuk der
si vermeyelim. Herkes çıkar burada hukukî görüşü
nü söyler. Burada birbirimize ders vermeye kalktığı
mız, zaman, işler yürümez. Benim kanaatime göre, 
Sayın Başkanın tutumu doğrudur. Anayasanın 78 nci 
maddesinde, ayrı bir kanun getirirsiniz, bir komisyon 
kurarsınız, tadat edilir, kim ne yaparsa ortaya çıkar 
ve onu yapmamaya da gayret eder. Ona aykırı ha
reket etmiş olanlar, elbetteki Parlamentoda bulunan, 
bugünkü iktisap etmiş oldukları mebusluk veya sena
törlük ortadan kalkar; ama böyle bir şey yoktur. 
Şimdi biz, bu kanunun süratle çıkmasını hepimiz ka
bul ettik, bütün gruplar olarak. Elbette Parlamento
da bu değişikliğe de uğrayabilir; ama bugünkü Sayın 
Başkanın bu konuda bulunan hukukî tutumu doğru
dur. Onu arz etmek için huzurlarınıza çıktım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Arsan, müsaade buyurun, bir 
usul muamelesi yaparken, onu yarıda kesip başka 
bir usul muamelesi yapamam. Bunu bitireyim, aldım 
tezkerenizi. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Yetkisiz 
ama.. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresini bitire
yim, ondan sonra siz de bir usul muamelesi öneriyor-
sunuz, onu da muameleye alacağım efendim. Lütfe
din, bir usul müzakeresini bırakıp bir başkasına baş-
layamam ki.. 

Buyurun Sayın Aygün_. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekili arkadaşlarını; 
Biz galiba farkında olmadan veya kasıtlı olarak, 

Meclisin daima itibarını dışarda düşünebilmenin ya
rışı içine girdik. Şimdi bakınız, bugün burada ne mü
nasebetle şu saatta toplantı yapmaktayız. Danışma 
Kurulumuz bir karar aldı ve bu öneriyi Yüce Heye
tiniz kabul etmek suretiyle karar haline getirdi. Bu
nun sonucu olarak da şu saatta, Meclis toplantı saa
tinin hitamından sonra da devam eden şu müzakere
yi yapmakta ve parlamenter maaşları ile ilgili bir ka
nunu müzakere etmekteyiz. Bu Danışma Kurulunun 
kararı ile, önerisi ile olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; burada öneri ile, 
yeni verilen önergelerle dahil etmek istediğiniz hu
sus; Danışma Kurulunun zaman zaman kendi arasın
da yapmış olduğu toplantılarda, görüştüğü ve olgun-
laşmadığı için, Yüce Heyetinize indirme önerisine 
bağlamadığı bir hususu burada, Danışma Kurulunun 
önerisi hilâfına, âdeta bu kanun içerisine dahil etmek 
suretiyle, Danışma Kurulu önerisine bağlanmamış bir 
ikinci kanunu çıkartma gibi bir garip, yanlış bir iş
leme tevessül edilmiş bulunmaktadır. Birinci hata bu
radadır. Yani bu, Danışma Kurulu önerisine bağlan
mamıştır. Bu sebeple burada böylesine ayrı bir ka
nun görüşülemez. 

ETEM EKEN (Çorum) — Senin muayenehanen 
kapanacak, onun için söylüyorsun; sen doktorsun. 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, kişisel 
meselelerin cevabını arz ederim size. Telâş etmeyin, 
heyecanlanmayın. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Bu 
konuda önerge verilemez mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, müsaade edin. Hatip 
konuşuyor, sizin konuşma hakkınız yok, lütfen otu
run. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım; vermekte olduğunuz önergeler, Danışma 
Kurulunda zaman zaman görüşülen bir öneri ile bu
raya getirilmeyen başka bir kanuna aittir; tekrar tek
rar söylüyorum, anlamaya çalışın. 

Değerli arkadaşlarını, sonra bu önergelerle getir
mek istediğiniz bir başka husus var. Emeklilik, yük
sek malumunuz olduğu veçhile bir maaştır; milletve
killeri aylıkları ise, ödenek ve yolluklardan ibarettir. 
Şimdi böylesine birbirinden ayrı olan iki şeyi mah
sup etmeniz fevkalâde yanlıştır, hatalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım; emekli maaşı maaş sahibi- \ 
nin kesintilerinden elde edilen bir haktır, yani emek
li olan kişiye bu çalıştığı senelerdeki kesintilerinden 
kendisine verilen bir hakkı şimdi bir kanunla elin
den almaya kalkıyorsunuz. Bu, insan haklarına aykı
rı olduğu gibi, umumî hukuk hükümlerine de aykı
rıdır. Bu da önerge verişinizdeki bir başka hata ola
rak belirgin bulunmaktadır. 

AHMET HAŞİM BENLt (Kütahya) — İşçiler 
için niçin düşünmüyorsunuz onu? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Karşılıklı bağı
rırsanız anlayamıyorum efendim. Kendi kendinizi tat
min ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen hatibin 
konuşmasına imkân verin. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, aynca burada bir hususu daha belirtmek 
istiyorum: Sayın Başkanın tutumu aleyhinde konu
şanlar, âdeta bir gelir düşmanlığını bu kürsüde dile 
getirmeye çalıştılar. Bu çabanız, aslında insan hak
larına ve umumî hukuk hükümlerine aykırı düşmek
tedir. Memleketimizde gelir düşmanlığını kimlerin 
yaptığım düşünürseniz, Yüce Meclîsin böylesine bir 
müzakereyi yapmakta nasıl hatalı olduğunu kabul 
etme durumunda olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım; kaldı ki, bu kanunla getir
meye çalıştığınız birtakım meşru kazançları ortadan 
kaldırıcı tutumunuzun yanı başında, bunu ateşli bir 
şekilde burada savunan arkadaşlarım milletvekilliği
ne bir haysiyet, bir vekar vermek istiyorlarsa, gayri 
meşru kazançlarım da nazarı itibara almalıdırlar. 

Sevgili arkadaşlarını, bunu yapmaktaki amacınız 
nedir, neden bu önergeleri vermektesiniz, neyi temine 
çalışıyorsunuz? 

ALÎ SANLI (Burdur) — Kimin gayri meşru ka
zancı varsa açıklasın. 

BAjŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen müdahale etme
yiniz efendim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Yalnız 
milletvekili maaşı alacaksınız bundan sonra. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan gayri meş
ru kazançtan bahsetti, kimin gayri meşru kazancı 
varsa açıklasın. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen yerinize oturun 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Amaç, kanunun ' 
zamanı içinde çıkmasını önlemektir. Siz art düşünce 
ile hareket etmektesiniz. Burada çıkarmaya ve ka
nuna dercetmeye çalıştığınız bu önergelerle kanunun | 
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Senatodan dönmesini temin edeceksiniz ve bu suret
le Senatodan geriye dönen bu kanun, 1 Mart tarihi
ne kadar bütçe ile meşgul olmak için biraz önce ka
rar almış bulunan Yüce Meclisinizin bu kararma is
tinaden bu meseleyi müzakere edemeyecek ve kara
ra bağlayamayacaktır. Binnetice 1 Marttan önce ka-
nunlaşamayacağı için, siz bu kanunu bir manada re-
füze ettirmenin, çıkartmamanın gayreti içindesiniz ve 
de samimî değilsiniz. 

Onun için bu art düşüncenizi sizin konuşmaları
nızla kendisine telkinde bulunmaya çalıştığınız, tesir 
etmeye çalıştığınız herkes ve kamuoyu da gayet iyi 
bilmekte ve değerlendirmektedir. 

Onun için,- bunu getiren değerli arkadaşlarım de
vekuşu misali kafalarını kuma sokarak birtakım ça
baların içinde bulunmamalıdırlar. 

Bu kanunu çıkartmak istiyorsanız, geliniz samimi
yetle bu kanunu çıkartalım; çıkartmak istemiyorsa-
niz, dolambaşlı yollarla birtakım hareketlere teves
sül etmeyiniz. Bu kürsüde bu hususu dile getiren ba
zı arkadaşlarım gibi erkekçe geliniz ve konuşunuz. 

Sevgili arkadaşlarım, hepinizi saygı ile selâmlar
ken, samimiyet ölçünüzü, kamuoyunun bu şekilde im
tihana tabi tutacağını bilmenizi rica ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Saym Başkan, Sa
yın Aygün konuşmasında gayri meşru kazançlardan 
bahsetti, lütfen burada onu açıklasın. 

BAŞKAN — Efendim, bir parlamenteri kastede
rek mi yahut Heyeti Umumiyeyi kastederek mi gay
ri meşru kazançtan bahsettiniz? 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bunun tavzihini 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Aygün, her hangi bir parla
menterin veya parlamenterlerin tamamının gayri 
meşru kazancından mı bahsettiniz konuşmanızda? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müsaade ederseniz 
kürsüden açıklayayım efendim, (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Siz dananın alan

da buzağı arıyorsunuz. Söylediğimi değerlendirmek 
kabiliyetiniz yoksa ben ne yapayını, ne yapayım? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün... 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi söylediği

mi iyi dinleyin, söylediklerimi iyi dinleyin, söyledi
ğim şudur..: 

BAŞKAN — Saym Aygün, ben sizden bir tek 
hususu rica ettim. Gayri meşru kazançtan, herhan-
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gi bir parlamenteri veya bütün parlamenterleri kas
tederek mi bahsettiniz yoksa parlamenterleri kastet
meden mi bahsettiniz? Size onu sordum. Bunu 
söyleyip inin.; Lütfen başka yeni sataşmaları icap 
ettirecek şey söylemeyin, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, söylediğim şeyi lütfen dikkatle, sükûnetle 
dinleyin ki anlayabilesiniz veya ben size anlatabile
yim, 

Şimdi, kazançları burada ortadan kaldırıcı bir 
çabanın içine girdiniz. Diyorum ki, kazançlar iki 
türlüdür. İma etmeye çalıştığınız ve burada ateşin 
bir nutuk irad eden değerli arkadaşımızın ifade etti
ği şekle istinaden... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Ne biçim 
konuşma bu? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — İsterseniz siz bu
yurun konuşun o zaman. Yani benim adıma..* 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen. Yeni bir sa
taşmaya lüzum bırakmayın. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hayır, Sayın 
Başkan bıraksın da söyleyeceğimi söyleyeyim. 

İki türlü kazanç var: Bunlardan birisi meşru ka
zançlardır, birisi gayri meşru kazançtır. 

Burada ateşin şekilde konuşan arkadaşım dedim 
ve arkadaşlarım meşru kazançları birtakım kaidelere 
bağlamanın çabası içindeler, Ama kendi zamanla
rım daha çok alan birtakım gayri meşru kazançları 
burada dile getirmediler, ve bunu bir yanlışlık, bir 
eksiklik, bir hata olarak nitelemiş olmak için söyle
dim. 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kötü bir sıfatla 

tezyif etmek için değil. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendini. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, ne 

açıklandı? Ben açıklamadan bir şey anlamadım. 
BAŞKAN — Efendim, bir gayri meşru kazanç

tan bahsedildiğinden dolayı sayın parlamenterler has
sasiyet gösterdiler. Ben de kendilerine, gayri meşru 
kazancın sahibi olarak herhangi bir parlamenteri ve~ 
ya parlamenterlerin tamamını kastedip etmediğini 
sordum. Sayın hatip de, «Kazançlar iki türlüdür, 
meşru ve gayri meşru kazançlar şeklinde bahsettim» 
kimseyi muhatap olarak almadım» dedi, Sayın Tu
zun. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Nedir o efendim? 
İzin verirseniz, şunu ifade etti sayın hatip... 

BAŞKAN — Efendim, hep beraber dinledik 
Sayın Tüzün. Neyi ilâve etti? 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — İzin verirseniz..; 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben son zaman

larda itiraf edeyim ki, dinlediğim şeyi kolay anlaya-
mıyorumı Sayın Aygün şunu bir tıp adamı olarak 
bana izah ederse yardımcı olacak.» (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — «Sayın hatip 

ateşin konuşmasında, gayrî meşru kazançları saklar 
tarzda..» Bu kelimenin.. 

BAŞKAN — Efendim, ben böyle bir kelime işit
medim sayın Tüzün. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Söylemediniz mi 
saym Aygün? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Değişik efendim. 

BAŞKAN — Daha değişik sayın Tüzün. Şimdi 
zabıtların münakaşasını yapmayalım. Herhangi bir 
parlamenteri incitecek bir söz sarf etmedi. Lütfe
din müzakereleri devam ettirelim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) Yani siz anlamadı
nız mı sayın Başkan 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Başkan Lock-
heed'e mi geçtik? 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Süleyman'ın 
hırsızlıklarına mı geçtik? 

BAKAN — Değerli arkadaşlarım, usul müzakere
si bitmiştir. Saym önerge sahibi arkadaşlarım, öner
gelerinin işleme konmasında ısrar ediyorlar. Bu hususta 
görüşme yapan arkadaşlar, kendi görüşlerini belirtti
ler, ben de Başkanınız olarak görüşlerimi arz ettim, 
aksi görüşte olan saym arkadaşlarım da görüşlerini 
belirttiler. 

Sanıyorum ki, herkes görüşünde ısrar ediyor. Ben 
de Başkanınız olarak, bidayette arz ettiğim hususlar
da ısrar ediyorum. Bu meseleyi oylarınızla halledece
ğim efendim. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, oy
larımızla nasıl halledersiniz, 

BAŞKAN — Efendim, başka türlü usulü yok sa
yın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, o 
zaman biz de bir önerge verelim, başka bir kanun ge
tirelim, muhtar maaşına buradan ilâve edelim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfedin yerinize otu
run. 

Sayın parlamenterlesin hangi istikamette önerge 
vereceklerini Başkanınız tayin etmek kudretinde değil. 
İsteyen istediği şekilde önerge verir. Başkanınız sa-
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dece gelen önergelerin usule ve kanuna uygun olma
dığını beyan eder. Beyan ettim, ısrar ettiler, usul mü
zakeresi açtım. Yüce Heyetin huzurunda usul müza
keresi cereyan etti, Artık Yüce Heyet bu müzakere
lerin ışığı altında kanaatini bildirecek, ben de ona 
göre hareket edeceğim. Ben Meclisin de üstünde deği
lim. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, aynı 
konuda benim de bir önergem var. 

BAŞKAN — Henüz bana gelmedi efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok oldu göndere-

li efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, sizinki 2 nci maddeye 

bir fıkra ilavesidir, sırası gelince onu da görüşeceğiz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanını, Başkanlık Divanı
na yardımcı olmak için bir husus arz edeceğim. Ha
fızam beni yanıltmıyorsa, Belediye Seçimleri Kanu
nunda bazı arkadaşlarımızın Belediye Seçimleri Ka
nununa ithalini istedikleri Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu ile ilgili bir hususu görüşürken, sanıyo
rum - yanılmıyorsam - zatıaliniz başkan bulunuyor
dunuz, o kanunla ilgisi yoktur diye mevkii muamele
ye koydurmadınız. Onu arz ediyorum yardımcı olmak 
için efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, sayın Önder Sav bura
da kendi önergelerinin kabulü istikametinde Yüce 
Parlamentoda geçen üç tane uygulamadan bahis bu
yurdular. Ben aksini, pek çok misali olduğu için, ye
ni bir müzakere açmamak için söylemiyorum. Bu Par
lamentoda üç tane istisnaî uygulamanın karşısında, 
pek çok aksi istikâmette, «Bu önergeler bu kanunun 
içerisinde mütalaa edilemez» diye reddedilmiş önerge
ler de vardır, bütün bunlar Yüce Heyetçe malumdur, 
müzakerede huzurunuzda cereyan etmiştir; oylarınızla 
halledeceğim. Alisi halde Yüce Parlamentonun irade
sinin karşısına çıkmış gibi bir duruma sürükleyecek: 
Ier arkadaşlar beni. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, İçtüzüğün bana ver
diği hükmü kullanıyorum, lütfediniz.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oylamanın zarureti 
yoktur..; 

BAŞKAN — Efendim, benim ihtiyarımda bırak
mış, istersem oylayıp, istersem oylamadan kabul et
meyi. Bu hususta oylamanın zaruretine imanıyorum, 

lütfediniz. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar), 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim, bir sani
ye beni dinleyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Zatıaliniz demin şu 
ifadede bulundunuz: «Bir kısım arkadaşlar lehinde, 
bir kısım arkadaşlar aleyhinde konuştular, ben kara
rımda musirrim» dediniz. 

BAŞKAN — Evet, muhafaza ediyorum efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Düşüncenizi muha
faza ettiniz, oylama yapmadan zatıaliniz tenevvür 
etmekle yetinmeniz gerekmez mi? Tenevvür etmiş 
bulunuyorsunuz, neden oylama yapacağım diyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, ikazınıza teşekkür ede
rim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Başka
nım, bir usulü görüştük, benimde önergem var, onun 
da usulünü görüşelim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir usul bitmeden di
ğer usule geçilmez. Lütfedin bu usul muamelesini bi
tireyim ondan sonra sizinkine geçeceğim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, hadise Yüce Meclisin hu
zurunda ortaya çıkmıştır. Yüce Meclisi hakem olarak, 
alacağım. Yüce Meclisin kararım almak istiyorum, 
bunun ihtiyacım duyuyorum. Kanaatimde musirrim; 
fakat Yüce Meclisin reyini ve kararım almak istiyo
rum; neticeyi böyle halledeceğim. Aksi halde, önerge 
sahibi arkadaşlar, benim usul dışında, İçtüzük dışın
da hareket ettiğimi; benim lehimde olanlar, usul için
de hareket ettiğimin münakaşasına devam edecekler. 
Bu münakaşayı Yüce Meclisin oyları ile ve kararı ile 
halletmek istiyorum. 

Sayın Yalçın Oğuz'un ve sayın Önder Sav ve ar
kadaşlarının önergelerini, her iki önergeyi de işleme 
koyup koymamayı evvelâ oylarınıza arz edeceğim; 
işleme koyma hususunda Yüce Meclisin karan tecelli 
ederse, o zaman tekrar, yerinde, ayrıca oya arz ede
ceğim. 

Her iki önergeyi işleme koyup koymama hususu
nu oylarınıza arz ediyorum: İşleme konmasını kabul 
edenler, her iki önergenin işleme girmesini kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Her iki önergenin de 
işleme konması kabul edilmiştir. (C.H.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). 
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V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen 
Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 22 Ocak 1962 tarih ve 
l sayılı Kanunun, 5.6. 1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları. (2/772) 
(S. Sayısı: 454) (Devam) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş-
kan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sayın Arsan, anlıyo
rum efendim. 

Her ikimiz de «İta amiri olarak komisyon sırasın
da oturan sayın Mete Tan'ın ita amiri yetkisi var im
dir? Yoksa orada komisyonu nasü temsil ettiğM« so
ruyor ve «kendisi ita amiri değildir» diyorsunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benim öner
gemi de okuyun. 

BAŞKAN — Okuyorum sayın Tosyalı, müsaade 
edin: 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Yazılı belgesi ile Millet Meclisinde, kanunun mü

zakeresinde Millet Meclisi Başkanım temsile yetkili 
değildir. Bu kanun saat 17.00'de başladı, şimdi saat 
20.35'dir. Bu ana kadar, yani kanunun tamamının 
müzakeresi bu şekilde hükümsüzdür. Gereğini arz 
ederiz. 

Çankırı Kastamonu 
Mehmet Ali Arsan Hasan Tosyalı» 

eliyorsunuz efendim. 
Başkanlık yazısını okuyorum : 

«Yüksek Başkanlığa 
1905 sayılı Yasayı değiştiren yasa teklifinin Genel 

Kuruldaki görüşmeleri sırasında Başkanlığımızı tem
sile idareci üye Mete Tan'ın, yetkili olduğunu arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şimdi geldi 
ama, demin yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şimdi gelmedi, epey 
müddet evvel geldi. Fakat sayın Tan'ın buraya otur
masa anında telefonla saym Başkandan yetki aldık ve 

arkasından da yazılı belgesini istedik. Yazdı belgesi 
geldi. Lüifedin. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde olarak iki 
önerge var. İki önerge, mahiyeti itibariyle birbirinin 
aynı. 

Sayın Yalçın Oğuz, diğerlerine iltihak ederse, 
önergesini muameleden kaldıracağım, etmezse her 
ikisini beraber muameleye koyacağım. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayım Başkan, benim 
önergem farklı. Benim önergemde «Emekli Kanunun
dan yararlananlar» ibaresi yoktur. 

BAŞKAN — Fark var efendim, fark var; tamam 
efendim. 

Sayın Kitaplı, şayet Komisyon bu teklifi tekabbül 
ederse, madde haline gelir; o zaman söz verebilirim; 
aksi halde önerge olur, zatıâlinize söz veremem. Bu 
muamelenin cereyanından sonra size söz verip vere
meyeceğim belli olacak. 

Efendim şimdi, daha geniş kapsamlı olan, daha 
aykırı telâkki ettiğim birinci önergeyi, sayın Önder 
Sav ve arkadaşlarının teklifini okutup muameleye ko
yacağım. Onun kabul veya reddine göre sizinkini 
muameleye koyacağım. 

A. NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Saym Başkan, 
bk çok paragraftan oluşan bir önerge olduğu için, 
paragraf paragraf oylamanızı... 

BAŞKAN — Efendim, paragraf paragraf oyla-
yanıam. Madde olarak teklif ediyorlar, 2 nci madde 
olarak teklif ediyorlar. Madde olarak oylarım efen
dim. Bir önergenin paragraf paraigraf oylanması 
mümkün değil sayın ölçen. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Fıkra fıkra... 

BAŞKAN — Fıkra fıkra da mümkün değil sayın 
Ölçün. Önergedir öyle oylarım. Eğer komisyon tekab
bül eder madde olursa, madde işlemine tabi tutarım. 

Okuyun efendim. 
(Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve arkadaşla-

nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkamın, Anayasanın çeşitli 
maddeleri ve İçtüzüğün bütün hükümlerine göre iş
leme konmaması açık ve kesin oton bir önergeye Ko
misyon olarak katılmamıza Anayasa ve İçtüzük ge
reğince imkân yoktur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan; usulsüzlük var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyah, oylama yapacağım, 
oylama yaparken... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, büyük bir usulsüzlük var, buradan söyleyeyim. 

BAŞKAN — Nedir efendim, nedir? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, yetki belgesinden şimdi haberi olan Sayın Mete 
Tan buradadır,! Lütfen sorun, yetki belgesinden ne 
zaman haberi oldu? 

BAŞKAN — Sayın Tosyah, yetki belgesi tahkik 
memuru musunuz zatıâüniz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lütfen so
run, yetki belgesinden haberi var mı? 

BAŞKAN — Sayın Tosyah, zatıâliniz yetki bel
gesinin polis hafiyesi gibi peşinde misiniz? Oturun 
lütfen yerinize. Yetki belgesi burada ve yerinde otu
ruyor arkadaşımız 

Efendim, okunan önergeyi Komisyon kabul et
miyor; üzerinde müzakere açma imkânına sahip de
ğilim. Yalnız önerge sahiplerinden birisi konuşabi
lir. 

Önerge üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ETEM EKEN (Çorum) — Meclis tarihî bir ka
rar ahyor. 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi muameleye koyma
ma imkân kalmıyor bu şartlarda. 

Oturun Sayın Eken. 
Önergeyi, kabul ettiğiniz şekilde kanunun 2 nci 

maddesi olarak oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden-

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Al

kışlar) 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan..* 
BAŞKAN — Efendim? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim 2 nci madde olarak teklif 

ettiler. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

madde olarak müzakere için söz istedim ben. 
BAŞKAN — Sayın Kitaplı, daha evvel arz et

tim: Komisyon iştirak ettiği takdirde madde mua
melesi yapıyoruz, etmediği takdirde önerge olarak 
kabul ediyoruz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

Bir madde oldu şimdi bu. önergenin kabulü ile 
madde haline geçmezden daha önce, madde haline geç
tiği takdirde söz istediğimi beyan ettim. Madde mü
zakeresi yapmadan kabul ettirmeniz usule aykırıdır, 
mümkün de değildir. Müzakeresiz madde kabul 
edilemez. Önerge... 

BAŞKAN — Sayın Khaph.u 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Önerge sadece 

2 nci madde olarak mütalaasını icap ettirir. 2 nci 
madde olarak icap ettirdiği takdirde madde olarak 
kabulü mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, önerge kabul edildik
ten sonra 2 nci madde olur. İkinci defa oylayışım, 
önergeyi oylamadım efendim, madde numarasını 
oyladım efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Şimdi sayın Baş
kan, ben sizden ondan önce söz istedim efendim. 
Madde olduğu için müzakere açmak zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, ben de bize; «Şayet 
Komisyon kabul ederse bir madde muamelesine tabi 
tutacağım, size söz vereceğim; Komisyon kabul et
mezse, önerge mahiyetindedir söz veremem» dedim 
efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
komisyon kabul ederse madde olur, kabul etmezse 
madde olmaz diye bir mantığı çıkarmak mümkün 
mü? Bu madde oklu. Komisyon kabul etmezse, öyle 
ise madde değil bu. Öyle mantık olur mu? Eğer mad
de ise bana söz vermek zorundasınız, eğer madde 
değilse madde olarak oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi efendim, uygulamamız bu istikamette efen

dim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır efendim, 

hayır, bana söz vermek zorundasınız. 
BAŞKAN — Efendim önergeyi kabul ettik, 2 nci 

madde oldu. Önerge olarak geldi ve 2 nci madde ola
rak kabul edildi. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 
2 nci madde olarak kabul edilir, madde müzakere
siz,.. 

BAŞKAN — Saym Kitaplı, oyladım ve bitti; oy
ladıktan sonra zaten söz veremem zatıâlinize. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Hayır efendim, 
ben sizden daha önce söz istedim. 

BAŞKAN — İstediniz ve ben de size bu ihtirazı 
kaydımı söyledim efendim. 
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DOĞAN .KİTAPLI: (Samsun) — Ama efendim, 
dediniz ki, ben madde olarak kabul edilirse söz ve
receğim. Madde olarak kabul edildi, o zaman bana 
söz vermeniz... 

BAŞKAN — Hayır efendim, şu şekilde beyan et
tim : «Komisyon kabul ederse madde olacak» dedim 
efendim. 

DOĞAN-KİTAPLI {Samsun).— Sayın Başka
nını; hiç, Komisyon kabul etmez ise madde oSur, 
ederse madde olmaz diye bir mantıkla gitmek müm
kün mü? Bunu kanun maddesi olarak oyluyorsunuz; 
o zaman müzakere açmak zorundasınız, aksi müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Saym Kitaplı, bunun usul müzake
resi daha evvel cereyan etti, şu geç vakitte tekrar bu 
hususlara girmeyelim. Eğer tamun olmuyorsanız, ay
nı şekilde cereyan eden usul muamelesinle ait geçen 
zabıtları zatıâlinize göndereyim okuyun, lütfedân 
efendim. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Ben okudum 
efendim biliyorum. Şayet kabul edilmese idi müza
kere açmsaya lüzum yoktu önerge üzerinde; çünkü, 
madde olmayacaktı o zaman. Önerge kabul edilirse, 
maddenin müzakeresine geçmeniz lâzımdı, öyle yapı
lacaktı. 

BAŞKAN — Oyladım ve bitti efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Beyefcaıdıi. 

(C. H. P. sıralarından «Bitti, faz'a konuşma» sesleri) 
Hayır efendim, ben oylamadan önce söz istedir?. 

(C. H. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Kitaplı yine de oyladım, yine 

de oyladım. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Benim sözüme 

rağmen oyladımzsa, olduysa ki böyle bir şey yok... 

BAŞKAN — Sayın Kitapb, oylanmış şeyi yani 
sizin arzunuz için tekrar geri mi çevireyim? Saym 
Kitaplı, Meclisin kararına iktiran etmiş bir hususu 
zatıâlinizin arzusu için geri çevirmemi mi istiyor
sunuz benden? Ne yapayım yani; onu söyleyin. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Ben önce siz
den söz istedim mi, istemedim mi? 

BAŞKAN — Efendim söz istediniz, size hangi 
şartlarda söz vereceğimi söyledim; Komisyon kabul 
ederse yeni bir madde tedvini mahiyetindedir size 
söz veririm, Komisyon «kabul etmiyorum» derse, 
önerge olarak oylarım, size söz veremem dedim 
efendim ve Komisyon kabul etmedi, oyladım, bitti. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Yani, ben siz
den oylamadan önce söz istedim? 

BAŞKAN — Efendim, oylamamdan evvel söz ta
lebinde bulundunuz, ben de sizin talebinizi bu şe
kilde karşıladım; İçtüzük böyle emrediyor, bugüne 
kadar da böyle uyguladık. Meclisin kararma geç
miş şeyi şimdi sizin arzunuz için geriye mi çevirmemi 
istiyorsunuz benden? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, istirahat edin, yoruldunuz. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, istirahatımı kendim 
düşünürüm, sizin istirahata ihtiyacınız var ise, 
istirahat edin. 

Efendim 2 nci maddeyi 3 ncü madde olarak oku
tup işleme koyacağım. 

Madde 3. — 5.3.1975 tarih ve 1905 sayılı Ka
nunla değişik 1 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici Madde : 1905 Sayılı Kanunun 6 Ocak 
1977 tarihli Meclis kararına göre uygulanması sonu
cunda 1976 Malî Yılında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana ge
len artışlar Hazineye irat kaydedilir. 

Söz konusu ödenek ve yolluk farklarım almış bu
lunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin al
mış oldukları farklar, 1.3.1977 tarihinden itibaren 
alacakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek 
Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınama
yan meblâğlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre talisi] 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bahattin 
Karakoç şahsı adına söz istiyor; buyurun Saym Ka
rakoç. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Saym Başkan, şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Saym Dirik peki, şahsınız adına. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, daha 

evvel bir önerge verdim. 

BAŞKAN — Saym Oğuz, zatıâliniz 2 nci madde 
dediniz, sordum size 2 nci maddeyi bu olarak söy
lediniz. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Hayır efendim, ben 
önergemden bahsettim 2 nci madde olarak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Dirik o zaman size söz veremeyeceğim, 

Sayın Oğuz'un müzakerenin başlangıcında verilmiş 
bir önergesi var «2 nci madde hakkında söz istiyo
rum» diye. 

Buyurun Sayın Karakoç. 
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BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

.Üzerinde görüşmekte olduğumuz kanun teklifi
nin en önemli maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu 
maddede, parlamenterler lehine 1905 sayılı Kanun
dan doğan birikmiş farkların, Hazineye, kanun hük
mü gereği, irat kaydedilmesi öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, birikmiş farkların Hazine
ye irat kaydedilmesi sorunu ile, şu anda üzerinde gö
rüşmekte olduğumuz teklifin 2 nci maddesinin ted
vini, redaksiyon konusunu birbirine karıştırmayalım. 
Birikmiş farkların Hazineye irat kaydedilmesi konu
sunda öyle görünüyor ki, bütün partilere mensup 
milletvekili arkadaşlarım birleşmiş durumdadırlar. 
Bunun sebebinin şu veya bu olması önemli değil. 
Ama, bir fedakârlık yapılacak, birikmiş farklar Ha
zineye irat kaydedilecek derken; birikmiş farkları 
Hazineye irat kaydetmek suretiyle topluma, Hazine
ye sağladığımız yararın yanında, topluma ondan kat 
kat fazla büyük zararlar vermekten de. elbette ki sa
kınmamız gerekir. Birikmiş farkları almamak, şu ve
ya bu nedenden ileri gelebilir. Benim için bunun tek 
anlamı; Hazine lehine siyasî partiler tarafından açıl
mış bulunan fedakârlık yarışında geri kalmamaktadır. 
Başka hiçbir amaçla ve başka hiçbir nedenle bu fark
ların Hazineye irat kaydedilmesine razı olamam, mu
vafakat edemem. Bir fedakârlık yarışı açılıyorsa, an
cak bunun anlamı olabilir, başka türlü değerlendirile
mez. Çünkü, bir kanun çıkarılmıştır, kanundan do
ğan birtakım haklar vardır. Bu hakların diğer bir 
kanunla, doğmuş, müktesep hak durumuna gelmiş 
bir alacağın diğer bir kanunla Hazineye irat kayde
dilmesi, bugünkü hukuk sistemimiz karşısında müm
kün değüdir. Buna bambaşka bir anlam vermek zo
rundayız. Bunun anlamı da ancak fedakârlık yarı
şı olabilir. Bu fedakârlık yarışma da herkesten ön
de olma azmiyle, kararı yi e katılıyorum; fedakârlık 
yapalım; ama kaşıkla verirken sapıyle da gözünü çı
karmayalım. 80 bin lirayı Hazineye irat kaydedece
ğiz, beri yandan 80 milyar lira ile bu topluma kazan-
dırılamayacak olan bir Anayasa ilkesini ve bir yük
sek hukuk ilkesini çiğneyeceğiz. Bu bir çelişkidir. 
Bu çelişkiyi bu şekliyle değerlendirmek, kabul etmek 
de mümkün değüdir. 

Bunu bir baskı altında; kamuoyunun, basının, 
şu veya bu şekilde Meclisten gelen bir baskının al
tında kalarak kabullenmek de herhangi bir parla
menter arkadaşım için söz konusu olamaz. Hele he
le kamuoyunun bu konuda bir baskısı olduğuna pek 

inanmıyorum. Nasd inanayım ki, kamuoyunu belir
ten, doğru şekilde yansıtan durumunda olan ve o 
görevi yüklenmiş bulunan basın, benim geçen gün 
Anayasa Komisyonundaki oyumu bile doğru dürüst 
yansıtamamıştır. Kamuoyunu, basın organlarından 
bazılarının doğru şekilde yansıttığına emin de
ğilim. Ben, Türk vatandaşlanmn kendi vekili olan 
kişilerin daha itibarlı olmasını istediklerinden emi
nim. 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, 1 dakikanız var; 
5 dakikadır müddetiniz, 1 dakikanız kaldı efendim. 

BAHATTlN KARAKOÇ (Devamla) — Bu Ka
nun bu şekliyle, Hazineye irat kaydedilme hükmüyle 
Anayasaya aykırıdır; bunu bu şekilde savunmak 
mümkün değüdir. Ama mutlaka parayı iade mi et
mek istiyoruz? Bunun başka yolunu bulalım. Bu ka
nunla iade mümkün değil. Bu Kanun bu haliyle çık
sa bile, milletvekillerinin bu parayı almasını engel
lemeye imkân yoktur. Mahkemede dava açmak, Da-
nıştaya dava açmak yoluyla konuyu Anayasa Mah
kemesine götürebilir, gene alabilir; bu kanuna rağ
men almak mümkündür. Kaldı ki, Anayasaya bu ka
dar bariz bir şekilde aykırı olan bir kanunu, öyle 
zannediyorum ki Cumhurbaşkanlığı veto eder. 

Eğer samimî olarak bu parayı iade etmek isti
yorsak, bunun iade yolunu, kanuna aykırı olmayacak, 
mevzuata uygun şekilde Anayasa Komisyonundaki 
teklifimde göstermiştim, o yönde bir teklifi Sayın 
Yalçın Oğuz arkadaşım da bugün Başkanlığa vermiş 
durumdadır, o teklifi desteklersek, gerçekten bu pa
ralan Hazineye iade etmek imkânını elde etmiş olu
ruz. Bunun iade yolu da; milletvekilinin, müracaat 
ederek, kendi rızasıyle bunu Hazineye irat kaydedil
mesini istemesidir. Ancak bu şekilde bunu gerçek
leştirebiliriz. 

Ya bu kanun olmaz da milletvekilleri nza gös
termez ve iade etmezlerse diye bir şey akla gelebilir.; 
Bu kanuna bu şekilde oy veren milletvekili, yani 
Anayasaya aykm olduğunu bilerek iade hükmüne 
razı olan milletvekili, elbette ki rızasıyle haydi hay
di bu parayı iade eder. 

BAŞKAN — Sayın Karakoç, vaktiniz doldu, lüt
fen efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Ondan çekinmemek lâzımdır. Anayasayı çiğne
meden de bu hakkı iade edebiliriz. Ben, hepinizin 
huzurunda açıklıyorum; kendi rızamla bu parayı iade 
etmeye hazırun. Hatta, bundan dolayı bana vergi 
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tarh edilirse, o vergiyi de cebimden ödemeye hazı
rım. Bu sorun başka, bir Anayasa ilkesini savunmak 
sorunu başkadır. 

Bu Anayasa ilkesini savunmak zorundayız. Sırf 
bu amaçla 2 nci maddenin aleyhinde konuştum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz, buyurun efendim. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Söz sıramı Sayın Di-

rik'e verdim efendim. 
BAŞKAN — Söz sıranızı Sayın Dirik'e verdiniz, 

pekL 
Buyurun Sayın Dirik. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Geçici 2 nci madde üzerinde söz almış bulunuyo-
rumj 

Buradaki konuşmalarımızın geçerli olabilmesi, 
çıkaracağımız kanunun yürürlükte kalabilmesi, ileri
de iptal edilmemesi için, eğer samimî isek, birtakım 
hususlara dikkat etmek, çalışmalarımızı ona göre tan
zim etmek gerektiği kanaatindeyim; fakat maalesef 
ben bu samimiyeti Halk Partili arkadaşlarımda gö
remiyorum. Hatta özel konuşmalarımız da olmuştur; 
«Bu kanun şu verdiğimiz önergeler kabul edilirse, 
nasıl olsa bu Senatoda değişir. Senatoda da değişirse 
bize ancak 10 - 15 gün sonra gelir, Mart ve Nisan 
ayları geçer, bu iş de böyle halledilmiş ohır» düşün
cesi vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, konuştuğumuz kanun, 1905 
saydı Kanunu değiştiren yepyeni bir kanun. Biz bu 
kanun ile şu İçtüzüğün sonunda bulunan milletveki
linin özlük haklarıyle ilgili meselelerden tutun da, 
yine şu gündemde bulunan ve Millet Meclisi Başkan
lığının çalışmaları arasında bulunan milletvekillerinin 
yapacağı, yapamayacağı işleri belirleyen tasarıları, 
taslakları, teklifleri şimdiden kanunlaştırmış oluyo
ruz ve kanunun arasına sokmuş bulunuyoruz. Sok
maktaki gayemiz de, bu vesileyle bu kanun, yarın Se
natoda değişikliğe uğrarsa - ki, Senatoda bir virgül 
değişirse malum Anayasamıza ve İçtüzüğümüze gö
re yine Millet Meclisine gelecektir - bu suretle bu ka
nun çıkmamış olsun. Buna açıkça, şuradaki çalışma
ların neticesinde, Halk Partili arkadaşlarımızın kal
dırdıkları parmakları neticesinde buna şahit oluyo
ruz. 

Aynı zamanda, yine burada bu gece yapılan gö
rüşmelerin geçersiz olabilmesi için, Sayın Başkanlığın 
da tutumunda, çalışmalarında, hareketlerinde birta

kım noksanlıklar görüyorum. Bunu belirtmek mec
buriyetindeyim. Zira yapacağım önerilerin, arz ede
ceğim fikirlerin yabana gitmemesi için, Sayın Baş
kanlığın, bu akşam oturumu idare eden Başkan ar
kadaşımızın, Danışma Kurulu üyeleri şurada mev
cuttur, derhal onların acele bir öneri getirmeleri ge
rekir. Zira 56 nci maddeye göre konuşması saatlar-
ca sürecek, daha tümü üzerindeki görüşmelere yeni 
başlanılmış bir kanunun devamı için Saym Başkanın 
karar alma ve Meclisin, İçtüzüğe göre Danışma Ku
rulundan geçmeden, karar verme yetkisi yoktur. 56 
nci maddenin son fıkrası açıktır, «Bitmek üzere olan 
meseleler, konular bitinceye kadar uzatılır» der; bu 
on dakika sürer, yarım saat sürer. 

Şimdi burada da bir aksaklık var, biz konuşul
masın demiyoruz, konuşulsun diyoruz; fakat bu ba
kımdan da bu gece çıkacak kanunun geçersiz olma
ması için, iptal edilmemesi için, veto edilmemesi için 
Sayın Başkanımızın şuradaki Danışma Kurulu üye
lerinden, elden de olsa, bu gece daimî çalışma husu
sunda bir karar almalarını, imzalamalarım ve bunu 
istemelerini de istirham etmekteyim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, esasa geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, bir dakikanız kaldığı
nı biliyor musunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İptal olur, 
iptal olur. Yetkisiz bir adam saat 9'a kadar orada 
oturuyor. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Şimdi, sevgili ar
kadaşlarım, geçici madde, «1976 malî yılında Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluk
larında meydana gelen artışlar, Hazineye irat kay
dedilir» diyor. 

Bu artışlar ne kadardır sevgil arkadaşlarım; hiç 
hesabını yaptınız mı acaba? Bu artışlar, 84 bin lira 
maaş olarak, 9 aylık, 42 bin lira yollukla 126 bin li
radır ve 6 Ocak günü tahakkuk etmiştir* 

Yine Vergi Usul Kanununa göre bir ay içerisin
de tahakkuk eden maaşın vergisi öbür ayın 10'una 
kadar mutlak surette yatırılır; bütün devlet daireleri 
buna mecburdur ve bugün 10 Şubattır, Meclis ida
resi de, Senato idaresi de parlamenterlerin bu maaş
larından doğan bu vergiyi Maliyeye yatırmak mec
buriyetindedirler. Tahmin ederim ki, tabianyle bunu 
bilen muhasebeciler bunu yaptırmışlardır. 

Şimdi tahakkuk eden miktar 126 bin uradır. Ge
çici maddeyi okuduğumuz takdirde burada «net» ve
ya «brüt» diye bir kelime yoktur; «Artışlar Hazineye 
irat kaydedilir» deniyor ve artışlar da yolluklarla bir-
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tikte 126 bin lira olduğuna göre, arkadaşlarımızın 
83 bin liradan başka, geriye 40 bin liraya yakın bir 
para vermeleri gerekir. 

Bu hususta birtakım önergeler var, birtakım ge
çici fıkralar eklenmek isteniyor; fakat bunlar da Yer
gi Usul Kanunuyle ifeili fıkralardır, Gelir Vergisi Ka
nunuyla İlgili fıkralardır. Bu kanun görüşülürken Yer
gi Usul Kanununun ve Gelir Yergisi Kanununun 
maddelerini değiştirmek de mümkün değildir. Bun
ları da değiştirmeye kalkarsak, yine çıkaracağumz 
kanun Anayasaya aykırı olur. Demin, biraz evvel 
kabul ettiğimiz önergeleri madde olarak nasıl yerleş
tirdik ve bu kanunu bozdu isek, İçtüzük bükümleri
ne aykırı hareket ettiysek, biraz sonra kabul edece
ğimiz fıkralar neticesinde de yine içtüzük hükümleri
ne aykırı hareket ederiz, Çıkaracağımız kanunun, 
belki başta Reisicumhurumuz tarafından, belki de 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine se
bep oluruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız sayın Dirik. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Arkadaşlarının bu 
hususta da dikkatli bulunmalarım istirham etmekte
yim. Sakat bir duruma düşürmemek için ve bilhassa 
zor durumda olan milletvekilleri arkadaşlarımızı uyar
mak mecburiyetindeyiz... 

BAŞKAN — Sayın Dirik, lütfen bağlayEiıız efen
dim. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — 83 bin lirayı alma
dıktan başka 40 bin lira, üzerine para vermemeleri 
için, Yergi Usul Kanununda da acele bir değişiklik 
hazırlayarak, bir gün içerisinde, meselâ önümüzdeki 
Sah günü halletmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, lütfen son cümlenizi 
söyleyiniz. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Arz ettiğim hu
suslara, bütün gruplara mensup arkadaşlarımın, bü
tün parlamenterlerin eğimelerini, nazarı dikkate al
malarını temenni eder, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkanlığın tutumu hakkında sayın hatibin söyle

diği husus.... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Haklı. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sizden fetva alacak 
durumda değilim; hakh veya haksız. 

Sayın Tosyalı, hatibe söz atıldığı çok vaki, ama 
Başkana söz atıldığı az vaki idi. Siz bunu da çok vaki 
hale getiriyorsunuz, eksik olmayın. 

Efendim, burada bulunan Danışma Kurulu üye
lerini hemen toplayıp kendilerine bir karar istihsal 

ettirmek için İçtüzükte, Anayasada, herhangi bir ka
nunda hüküm yok. Böyle bir imkânım da yok, bunu 
yapamam efendim. 

Müzakereleri, 56 ncı maddenin son fıkrasına gö
re uzattım. Az devam edip çok devam edeceğini Baş
kanınız olarak kestirme imkânına sahip değildim. Di
kseydiniz, üzerinde değiştirge önergeleri vermesey
diniz, bu kadar konuşmasaydımz 3 maddelik kanun 
5 dakikada biterdi. Aama siz 5 saatta da bitirirsiniz, 
sabaha kadar da devam ettirirsiniz; bu Yüce Meclisin 
değerli üyelerin tutumuna bağlıdır. Bunu ben bileme
diğim için, nihayet 5 - 1 0 dakikada biteceğini tahmin 
etmiştim. Ama, uzadı diye de kararımdan rücu ede
cek değilim. İçtüzüğe uygun biır tatbikat yaptığım 
kanaatindeyim, devam ediyorum efendim. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — İçtüzüğe aykı
rı idi de, devamı için niye oy verdiler sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde iki tane değiş
tirge önergesi var, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde bulunan 22 Ocak 1962 

tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 
sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisi Plan Komisyonundan. 
gelen metindeki 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Madde 2. — 5 . 6 . 1 9 7 5 tarih ve 1905 sayıh Ka
nunla değişik bir sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici Madde: 1905 sayılı Kanunun, 6 Ocak 1977 
tarihli Meclis kararına göre uygulanması sonucunda 
1976 malî yılında T.B.M.M. üyelerinin ödenek ve yol
luklarında meydana gelen artışlar, hak hasiplerinin 
yazılı istemi ile Hazineye irat kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde 3 oîarak ve düzeltilmiş şe
kilde muamele görecek. 

Sayın Başkanlığa 
Parlamenter maaşlarının 3 ncü maddesine, aşağı

daki fıkranın ilâvesini saygıyle arz ederiz. 

Antalya Kayseri 
İhsan Ataöv Selçuk-İmamoğlu 

Antalya Antalya 
Remzi Yılmaz Abdürrahim Erdem 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

— 629 — 
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Fıkra : Hazineye ait ve vasiyet Üzerine İş Banka
sında bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisine ait tekmil 
hisse senedi ve tahviller Hazineye irat kaydedilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci önergeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. İkinci önerge hakkındaki mua
meleyi daha sonra ikmal edeceğiz. (Sinop Miletvekili 
Yalçın Oğuz'un önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, İçtüzüğün 46 ncı maddesi, 
Komisyon Başkanı olarak bendenize «Katılmadığımı» 
söylemek görevini yüklüyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Önergemi izah için 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurun efendim. 
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan, kıy

metli arkadaşlarım; 

önergem, hiç bir art niyete dayanmayan ve Ana
yasaya ayları olarak getirilmiş bir maddenin Anayasa
ya uygun hale gelmesini sağlamaya matuf bir öner
gedir. 

Görüşülmekte olan 2 nci madde, hak sahiplerine 
hiç bir fikir beyan etme imkânı vermeden, sorma
dan müktesep haklarını, Anayasaya aykırı olarak Ha
zineye irat kaydedilme gibi bir hüküm getirmektedir. 
Şimdi, bazı arkadaşlarımız ortada müktesep hak yok
tur dediler. Kanımca bu fikirlere katılmak mümkün 
değildir. Bugüne kadar bütün parti temsilcileri, bütün 
hukukçular, maaş artışının Anayasanın 82 nci madde
si ve buna göre çıkarılan 1905 sayılı Yasanın ta r ika
tından ileri geldiğini söylediler. Bazı arkadaşlarımız 
da bu hakkın 6 Ocak 1977 tarihinde Mecliste alman 
karadan sonra doğduğunu iddia etmektedirler. As
lında bu hakkın, 6 Ocak 1977 tarihli kararla hiç bir 
ilgisi yoktur. Hak, 1905 sayılı Yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihte doğmuştur. Şimdi, getirilen 2 nci mad
de ile Anayasaya, hukuk kurallarına aykırı olarak 
kanun geriye doğru işletilmek suretiyle ve müktesep 
hakları da ortadan kaldırıcı nitelikte düzenenmiştir. 

Aslında bu şekliyle kanunun geçmesi halinde, bu 
paranın milletvekilleri tarafından ileride alınması sağ
lanacaktır. Çünkü, Anayasaya aylan olarak bu kanun 
teklifinin 2 nci maddesi geçerse - şu anda 3 ncü 
madde - bir milletvekili arkadaşımız seçimi kaybet
tiğinde veya bugün vefat etmiş bir parlamenterin, 
rahmetli arkadaşlarımızdan bir tanesinin çocukları 
Meclis Başkanlığına müracaat edecektir. Meclis Baş
kanlığı bu yasa gereğince kendisine ödeme yapılamaya-
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aığını belirtecek. Damıştaya gittiğinde, Türkiye'de hu
kukçuların olduğu belirlidir. Danıştaydaki hukukçu
lar bu maddenin Anayasaya ciddi surette aykırılığını 
kabul edecek ve Anayasa Mahkemesinin bugüne ka
dar vermiş olduğu kararları da, bu tip kanunların 
iptali şeklindedir. Bunlar yanında, Cumhuriyet Halk 
Partisi mallarının Hazineye verilmesine dair kanun da 
bu kanunlar içindedir. 

Şimdi, benim getirdiğim değişiklik önergesiyle 
Anayasaya aykırılık iddiası ortadan kaldırılmaktadır. 
Hiç kimse başkalarının zoru olsa da olmasa da, ki 
bu her gittiğimiz yerde söylenmektedir; «Siz kendi 
isteklerinizle değil, başkalarımın zoruyla bunu kabul 
ettiniz. Kendi isteğinize kalsaydı bu parayı alacaktı
nız» sözleriyle karşılaşacağız. Böyle bir durumla da 
karşılaşmamak için, herkes kendi rızasıyle, almak is
teyen alır, ona kimse bir şey diyemez; çünkü, mükte
sep hakkıdır, ama ben bu Parlamentoda bütün siya
sî partilerin vermiş oldukları kararlar doğrultusunda 
hareket edeceklerini, kendi siyasî partilerinin görüş
leri istikametinde harekeli edecekleri düşüncesindeyim, 
hiç bir parlamenter bu parayı almak gibi bir yola 
gitmeyecektir. Partilerinin siyasetine katılacaktır; ama 
ben Anayasaya aykırı kanum çıkarmak suretiyle siya
set yapılabileceğini kabul etmiyorum. Siyaset yapmak 
ayrı şeydir, Anayasaya uygun yasa çıkarmak ayrı 
şeydir. 

Bu bakımdan, 3 ncü madde olarak getirilen ra
pordaki metnin, verdiğim önerge istikametinde kabu
lü hainde, biraz evvel de belirttiğim gibi, hem Ana
yasaya aykırılık iddiası ortadan kalkacak, hem de 
milletvekilleri kendi iradeleriyle bu paraların Hazine
ye irat kaydedilmesine yardımcı olacaklardır, bunu 
sağlayacaklardır. Hiç kimsenin zoru olmadan kendi 
rızasıyle bunu yapacaktır. Bu da bu Parlamentonun 
saygınlığını koruyacak bir karar olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz ediyo

rum. 
(Sinop milletvekili Yalçın Oğuz'un önergesi tek

rar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler işaret bu
yursunlar efendim... Kabul etmeyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci önerge var. Başkanı
nız olarak bu 2 nci önergeyi de, daha evvel 2 nci 
madde olarak kabul ettiğiniz önergede arz ettiğim 
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gerekçalerJe yeni bir kanun teklifi mevzuu mahiyetin
de gördüğüm için oykmıamak kararındayun. 

Buyurun sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkanını, 

Kraz evvel kanaatimiz hilâfına bu tip maddelerin 
oylanacağına dair Meclisten bir karar aidiniz. Emek
lilik Kamunu değiştirildi, başka bir kanun değiştirildi. 
Burada, Hazineye bazı teşekkül ve şahısların bazı 
şeylerden fedakârlıkla iadesi var. Müsaade ederseniz 
önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim neye müsaade edeceğim? 
Hiç bir şeye müsaade edemem. Yüce Meclisin benim 
bu kararıma rağmen, bu maddeye, ba kanuna ilâve 
ederek aklığı bir karar var ve bir başka önierge var. 
Aynı önierge için aynı kanaatimi muhafaza ektiğini! 
söylüyorum efendim. Ben bu önergeyi oyîamamak 
niyetindeyim. Bu tutumum halikında önerge sahipleri 
direnirse, onan için de usul müzakeresi açar, bunun 
da ithal edilip edilemeyeceğini Yüce Meclislin oyuna 
arz ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, ben bunu arz etmek istiyorum. Bu konu ile 
ilgHâ... 

BAŞKAN — Efendim önerge evvelce verilmiş. 
İhsan Ataöv, Selçuk İmamoğhı, Remzi Yılmaz, Ab-
durrahim Erdem. Yılmaz Hocaoğlu. 5 imzası var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben onu arz 
etmek istemedim sayın Başkanım, Anayasa Mahke
mesi karan var. 

VI. — USUL HAKKINDA 

/. — Görüşülen kanun teklifi üzerinde verilen ba
zı değişiklik önergelerinin, ayrı bir kanun teklifi nite
liği taşıdığı iddiasıyle işleme konulup konulamayaca
ğı hakkında. (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem arka

daşlarını, mevcut kanuna bir 2 nci madde ilâve eden 
önergeler burada bir usul müzakeresiyle kanunun içe
risine ithal edildiğine göre, mevcut kanunla ilgili bir 
fıkra ekleyen benim önergemin daha çek muamele 
görmesi lâzımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarımız burada önergelerin! 
savunurlarken, Sayın Başkanın kendi iç düşüncesine 
rağmen, Meclis oyuna sunmaya gerekçe olan önerge
lerini savunurken, bir sahavet yarışına girdiler. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Özveri... 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi kararının var 
©lap, yok olduğunu Yüce Meclis kendisi takdir etsin 
erendim. 

HAYRETTİN UYSx\L (Sakarya) — Ben buna 
iliıraz ediyorum sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim müzakere açarım, aleyhte 
söz alırsınız, lehte söz alırsınız; hangi istikamette ise 
söylersiniz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, gelmiş bir önerge var. 
Önerge hakkında Başkanlık olarak kararımı söylü
yorum, kanaatimi söylüyorum ve bu istikamette ha
reket edip bu önergeyi işleme koymamak istiyorum; 
ama arkadaşlar direnirse, her meselede olduğu gibi 
bu meselede de usul müzakeresi açarım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben buna 
itiraz etmiyorum Sayın Başkan .. 

BAŞKAN — Peki efendim, öyle ise söyleyeceğiniz 
sözün yeri burası değil efendim. 

Sayın Ataöv, benim kararım bu istikamette. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oylanması lâzım. 

Tutumunuz aleyhinde de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz oylanması lâzım geldiği 
hususunda direniyorsunuz. 

İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre usul müzake
resi açacağım ve zatıâlinize de tutumumun aleyhinde 
söz vereceğim efendim. 

GÖRÜŞMELER (Devam) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Özveri mi diyor
lar ona, ne diyorlarsa. 

Senelerce kendi maaşından prim veren, prim ve
rerek emeklilik hakkını alanların emekli maaşım gas-
peden maddeyi buraya getirdiler. Bunu Hazineye bir 
kazanç için yaptıklarına inanıyorum, Hazineye bir 
şey verecekler; ama Hazineden alınanların nasıl kul
lanıldığım burada ifade edersek, o zaman o sahaveti, 
Hazineyi koruyan arkadaşlarımın nasıl göstereceğini 
görmek istiyorum elbette. Bu yarışta bakalım kim 
öne geçecek? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi kararından bahsedildi. Anayasa Mahkemesi bir 
karar verdi; ama Anayasa Mahkemesi karar verdik
ten sonra, hiç bir Anayasa Mahkemesi karan geriye 
işlemediği halde Cumhuriyet Halk Partisi o karan 
geriye işleterek Ulusu da, Ulus Matbaasını da, şunu 
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da, bunu da hepsini aldı; yani bir nevi gaspetti Ana
yasa Mahkemesi kararını geriye işleterek. Ben bura
da 50 milyonluk Uius'u önergenin içerisine dahil et
medim; ama tahviller, temettüler, bunlar Büyük Ata
türk'ün vasiyetiyle Sş Bankasına konmuş şeylerdi. 
Büyük Atatürk'ün partisi bu anda Türkiye'de yok... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, C. H. P. sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (Gürültüler). 

TEKÎN İLERİ DİKMEN (Muş) — Dil uzata-
mazsın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Söz sahibisiniz... 
(Gürültüler). 

Söz sahibisiniz biraz sonra çıkar konuşursunuz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Önergenin aley

hinde söz istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Büyük Atatürk' 
ün, reddi miras edilmişti, biliyorsunuz... Röddi miras 
vardı. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Atatürk' 
ün partisi yok diyorsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Büyük Atatürk' 
ün vasiyetine el koyacaksınız, O'na temeî reformları 
yapmadı diyeceksiniz, o zaman Atatürk'çü olacaksı
nız. «Komünizm görüldüğü yerde ezilmelidir» sözü
nün karşısına çıkacaksınız, Atatürk devrinde vatan 
haini olan Nazım Hikmet'in Moskova'daki mezarını 
ziyaret edip, onu Türkiye'ye getirmeye çalışacaksınız. 
O zaman Atatürk Partisi olmayacaksınız, şimdi Ata
türk partisi olacaksınız... Yok böyle şey... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

ZEKÂ! ALTINAY (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bu deli mi, ne alâkası var? 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ayıp yap
tığı, ne konuşuyor? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne alâka
sı var? 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

Oturun efendim... 
Sayın Ataöv... 
Sayın Övet yerinize oturun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika efendim. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Tabak, lütfen 

efendim, oturun. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, bir 
sapık çıkacak bu lafları söyleyecek ve siz de izin ve
receksiniz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Olurun efendim lütfen... Lütfen otu
run erendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Seni sapık seni. 
BAŞKAN — Oturun efendim, muamele yapmam 

için müsaade etmek mecburiyetindesiniz. 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Aşağdık adam. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinliyor musun? 

Bir aşağılıktan ses geldi. 
BAŞKAN — Saym Ataöv, Sayın Ataöv, lütfen 

önergenizin üzerinde görüşün. Önergeniz, Cumhuriyet 
Halk Partisinin İş Bankasında mevcut olan, miras 
yolu ile in&ikal etmiş olan mallarının Hazineye dev
redilmesine dair önergenizin kabulü istikametinde, 
lütfen bu istikamette görüşün efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 
onu söylüyorum. Ancak, «Anayasa Mahkemesi ka
ran var» diye bir gerekçe aşağıdan söylendiği için... 

BAŞKAN — Efendim, resmen böyle bir gerekçe 
söylenmedi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Grup Başkan-
vekili konuşunca resmî olmuyor mu Sayın Başkan 
o zapta geçmiyor mu? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Senin konuş
manı kimse kaale almıyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hepiniz kaale alı
yorsunuz ki, ayağa kalkıyorsunuz böyle hop, hop, 
hop, hop... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Adam yeri
ne koymuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 

görüyor musunuz, hadiseyi, tabloyu görüyor musu
nuz? Hazineye vereceksiniz beyler. Büyük Atatürk' 
ün mirasını, - Büyük Atatürk yalnız, Cumhuriyet 
Halk Partisinin değil, bütün Türk Milletinin - O'nun 
mirasını, Ona vereceksiniz, onun Hazinesine koya
caksınız. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Atatürk' 
ün ismini ağzına alma. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Elinize güç geç
tiği zaman Dil Tarih Kurumunun hakkı olan, ona 
vasiyet edilen faizleri almaya kalktığınız görülmüş
tür, görülmüştür. Demek ki, size bir fırsat geçerse 
Büyük Atatürk'ün miraslarında ne kadar kâr varsa 
onu Halk Partisine almaya niyetlisiniz. Geliniz, Ha
zineyi sevenler size sesleniyorum, geliniz bu önergeyi 
kabul ediniz... 
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HASAN SEVER (Çanakkale) — Süleyman De-
ımrel'e anlat sen. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize efendim. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Suntacı-
lara söyle. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, lütfen oturunuz 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siyasî partiler eşit 
haklarla mücadele etsin. Geliniz, her parti kendi üye
sinden aldığı aklatla geçinsin; siz banker olmayınız, 
banker olarak fukaralık edebiyatı yapmayınız. Geli
niz, fukara halkın yanında olanlar, îş Bankasına ida
reci üye koyarak Atatürk'ün mirasının üstünden ge
çinmesinler istiyoruz. (Ç. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Sunta-
cılara anlat... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — «Hırsızlar onu kay
bedebilir» demiş. İtimat etmediğinden Cumhuriyet 
Halk Partisine bırakmış. 

BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, lütfen oturun ye
rinize efendim lütfen oturun yerinize, lütfen oturun 
yerinize efendim... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, biraz önce bir önerge alkışladınız, bunu da 
alkışlayınız. Eğer Türk Milletinden yana iseniz, Tür
kiye'nin Hazinesinden yana iseniz, Atatürk'ten yana 
iseniz, Atatürk'ün mirasım sömürüyorsanız, siyasî 
partilerin eşit şartlar altında mücadele etmesi prensi
bini kabul ediyorsanız, geliniz bu önergeyi kabul 
ediniz. Ne olacak İş Bankasındaki bu tahviller, bu 
temettüler? Hazinenin olacak. Kimin cebine girecek? 
Bundan niye kaçıyorsunuz, bundan niye korkuyor
sunuz, bunu niye kabul etmiyorsunuz, niye aşağıdan 
itiraz ediyorsunuz? Görüyorsunuz, görüyorsunuz, 
«Anayasa Mahkemesi» diye diye maddenin karşı
sına geçiyorsunuz; ama içinizden Sayın Trabzon 
Milletvekili arkadaşım çıktı, konuştu; «Emekliyim, 
bu benim hakkımdır» dedi. Onun hakkını ahp, bu
rada, bir madde ile nasıl gasbediyorsanız, bu gasp 
değil, Atatürk'ün malını, Atatürk'ün Cumhuriyetinin 
Hazinesine iade etmeye de mecbursunuz. 

Sayın Başkan, şimdi, bugün müzakereler bu saf
haya gelmişse, bugün bu kanun içerisine değişik dal
larda böyle hadiseler konmuşsa müsebbibi zatıâliniz-
siniz. Siz, Başkan olarak inancım burada kullanama
yan bir Başkansınız. Siz, burada «İnancım budur, 
doğru yol budur diyorsunuz. «Oya sunacağız» diyor

sunuz. İçtüzüğü ne yapıyorsunuz? O İçtüzükte, bu
rada sizin.... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Tutumunuz aley

hinde konuşacağını. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, tutumum aleyhinde 

konuşuyorsunuz, yalnız bu mevzuda konuşuyorsunuz, 
lütfedin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, bu mevzu
da konuşuyorum. 

BAŞKAN — Peki, devam edin efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — İçtüzük bu Mec

lisin kararıııdan geçmiştir. Meclisin kararından ge
çen bâr İçtüzüğü çiğneyerek, burada bir kararla İçtü
zük tadili yaptırdınız siz bugün. İşte, Anayasaya ay
kırı olan odur. Anayasayı hesaba katmayan davra
nış budur. Bu kanunu çıkartmamak için, müsaade ile 
paraları Hazineye iade edelim diye, müsaade etmeye
cek olan'arın paralarım alabilmesi için, bu Anayasa-
j'a aykırı oîan kanun Senatodan dönsün die çıkmasın, 
ElaziîJeden bu paraları alalım diye, bu kanunu çıkart
mamak için değişik yollardan yapılmış olan bir teşeb
büse Meclisin yüce Başkanı olarak siz de maalesef 
ve maatteessüf sebep oldunuz. 

Bu bakımdan, tutumunuz yanlıştır. O önergelere 
yapılan muamele, bu önergeye de yapılmalıdır. Yapı
lır, yapılmaz; reddedilir, kabul edilir; ona bir şey de
miyorum, Yüce Meclisin kararına saygım vardır; 
ama Atatürk'ün mallarının üzerinde oturup da bura
da mirasyedi gibi bankerlik yapıp fukara edebiyatım 
meydanlarda yapmanıza müsaade edilmeyecektir. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu önergeyi oytema-

mak hususunda evvelki kararımda İsrar ettiğim için, 
tutumum aleyhinde söz aldınız, omdan sonra da kalk
tınız evvelki oylamadaki muamelenin yanlış okluğunu 
söylediniz. Eğer o yanlışsa sizin burada konuşmanız 
yanlış, o doğru ise, o zaman da burada böyle söyle
me imkânına sahip değilsiniz, o zaman bu sözleriniz 
yanl?ş. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Doğru, doğru; 
aynen sizin tescil ettiğiniz gibi. O zamanki tutumu
nuzla... 

BAŞKAN — O zamanki tutumum yanlışsa bura
ya gelip bu sözü söyleyemezsiniz. O zamanki tutu
mum doğru ise gelip bu sözü burada sarf etmemeniz 
lâzım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tamam, tamam. 
BAŞKAN — Aynı şekikle hareket eriiğsmı söylü

yorum. Tutumum hakkında aleyhinde söz ahyorsu-

— 633 — 
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nuz, geliyorsunuz, eski tutumumda niçin ısrar etme
diğim ve niçin Meclisin oyuna sunmadan reddetme
diğim hakkında beyanda bulunuyorsunuz. Bizzat çe
lişkiye kendiniz düşüyorsunuz sayın Ataöv. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan nasıl kabul ettiniz konuşmasını; lehte mi, aleyh
te mi? Ben ona göre söz alacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl kabul edeceğimi bi
lemediğim için bu hususu da zapta geçiriyorum. Ben 
de zatıâlinize soracağım; «Lehte mi aleyhte mi alacak
sınız?» diye. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nasıl kabul 
ettiniz? Onu öğrenmem lâzım efendim. 

BAŞKAN — Ben de bunu tespite çalışıyorum. 
Sayın Ataöv'e, verdikleri önergeyi bir müstakil 

kanun mevzuu olduğu için, bu kanunun içerisinde 
bir önerge olarak kabul edemeyeceğimi, daha evvel 
de buna benzer bir muamelenin burada cereyan etti
ğini, o zaman da Başkan olarak kanaatimi Yüce Mec
lise izhar ettiğimi söyledim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben sizin 
lehinizde alacağım efendim. 

BAŞKAN — Ama buna rağmen sayın Ataöv bu 
tutumumu doğru bulmadığını söyledi, usul müzakere
si açtım; tutumumun aleyhinde söz aldı, geldi bura
da da kendisi beyanları ile «O zaman ısrar edecek
tiniz, ba öüııergeyi oylamamanız lâzım gelirdi» dedi. 
O zaman lehte mi aleyhte mi olduğu tabiî Yüce Mec
lisin takdirine kaldı. 

Zatıâliniz lehte söz istiyorsunuz, buyurun efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Biz parlamenter ödenekleri ile ilgili bu yasanın 
çıkmasını gönülden istiyoruz. Bunu herkes böyle bil
meli ve böyle anlamalıdır. 

Bu yasa 1 marta kadar mutlak Parlamentodan 
çıkmalıdır. Şimdiye kadar grup olarak Meclis Baş
kanının Başkanlığında toplanan siyasî partilerin tem
silcilerinin toplantısında söz söyleyen ve katılan 
Grupumuzu temsil eden sözcü olarak aynı şeyi söyle
dik, aynı doğruyu ifade ettik ve aynı doğru üzerinde 
yürüyoruz. Onun için bu konu üzerinde istismarların 
yapılmasına gönlümüz razı değil. Bu mesele Parla
mentonun saygıinlığı meselesidir, bu mesele gerçekten 
burada bulunan bütün gruplara mensup tüm millet-
vekilîerinin elbirliği ile, gayreti ile ele alındığı gibi 
sonuçlandırılması da lâzım gelen bir meseledir. 

Bu konu üzerinde bu kadar söz söyledikten son
ra, burada önergesi üzerine açıklama yapan bir sayın 
Adalet Partili Milletvekilinin ifade ettiği görüşleri de 
cevaplayacak ve önergenin niteliği üzerinde görüşleri
mizi ifade edecek konuşmamı yapmak istiyorum. 

Gayri ciddî bir konu üzerinde gerçekten konuş
maktan sıkılıyorum. Çünkü, bu önerge gayri ciddî bir 
önergedir; bu önergenin bu yasa ile uzaktan yakın
dan ilgisi yoktur. Gayri ciddî bir önergeyi bir parla
menter arkadaşımızm buraya getirmesi gerçekten 
üzümlü Vericidir. Çünkü, bundan önce verilen önerge, 
milletvekillerinin Özlük hakîarıyle ilgili önergedir. 
Görüştüğümüz yasa da milletvekillerinin özîük hak
larını düzenleyen bir yasadır. Hem önerge, hem yasa-
nm İçeriği, ikisi de milletvekillerinin özlük haklarım 
ilgilendirmektedir. Özlük haklarını ilgilendiren bir 
konu burada tartışılırken, özîük hakîarıyle uzakîan 
yakından ilgisi olmayan, doğrudan doğruya polemıil; 
yapmak için, gerçek dışı birtakım sözler söylemek 
için buraya çıkmanın, gerçekte insana sıkıntı verici 
bir hadise, ü/üstü verici bir hadise olduğunu söyle
mek çok doğru bir söz olsa gerek. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, gerçekte Cumhuriyet 
Halk Partisinin malları üzerinde 1960'tan önce yapıl 
lan işlemin hukuk dış", yasa dışı olduğu, Anayasa 
Mahkemesi tarafından kararlaştırılmıştı. . Anayasa 
Mahkemesinin ba konuda bir kararı vardır. Şimdi, 
bu karar üzerine, İş Bankasında Cumhuriyet Halk 
Partisinin herhangi bir hisse senedi o'nıadığı da, bu 
karar bünyesi içerisinde ortaya çıkmıştır. Çünkü, İş 
Bankasındaki hisse senetleri büyük Atatürk'ün hisse 
seöiedi olarak. O'nıın vasiyetine uygun bir tarzda bu
gün o hisse senetlerinden doğan gelirler olarak, bıüm 
çalışmalarına hasredilmekte, * Türk Dil Kurumu ve 
Türk Tarih Kurumu tarafından yararlanılmaktadır. 

Burada, yüce Türk ulusuna ve anlamayan birta
kım insanların kafalarına, kulaklarına ve gözlerine, 
bir ölçüde de insaf duygularına ve gerçekleri saptır
mak suretiyle burada demagoji yapanlara seslenmek 
istiyorum. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi İş Bankasından 
hiç bir para, tek kuruş almamaktadır. Cumhuriyet 
Halk Partisi, hiç bir şekilde, orada yiyecek bir şey 
olmadığı için, bir yiyecek hasretiyle oraya elini, şim
diye kadar uzatmadığı gibi, uzatmamaktadır. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bazı yerlerde çok yiyecek şeyler olduğunu ve o 
yiyecek şey'ere kimlerin ellerini uzattıklarını ve kol
tuklarına kadar beytülmala ellerini soktuklarını bu-

X -
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rada konuşan kişi. kendisi çevresine bakarak görmeli 
ve aramalıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin içinde 
böyle bâr insan yoktur ve Cumhuriyet Halk Partisi İş 
Bankasından kırk para almamaktadır. Bunu böylece 
burada ifade etmek isliyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir önemli konu da 
şudur : Anayasa Mahkemesi karar verdikten sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisi, bir haksız iktisap davası 
açmıştır, Anayasa Mahkemesinin kararma uygun 
olarak bor haksız iktisap davası açmış ve bu dava so
munda bir siyasî görüşte ve o siyasî görüşlerin zebunu 
olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin mallarına el at
mış olan bir görüşün, hukuk dışı bir görüş, Anayasa 
dışı bir görüş okluğu tescil edilmiş ve bu haksız ikti
sap davasında Cumhuriyet Halk Partisinin binalar!, 
malları, Cumhuriyet Halk Partisine iade edilmiştir. 

Bunum üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi bunun. 
üzerinde bir çok polemikler yapıldığım bildiği halde, 
kendi mallan olduğu halde, bunları gözünü kırpma
dan Hazineye bağışlamıştır, Hazineye vermiştir. 

Şimdi değerli arkadaşîanm, bu arada büyük Ata
türk'ün vasiyetiyle, doğrudan doğruya İş Bankası his
se senetlerine ait, büyük Atatürk'e ait hisse senetleri
nin gelirlerine dair kısmı da ilim ve bilim çalışmaları 
için kurumlara hasretmiştir. Mesele bu kadar açık
ken ve Anayasa Mahkemesi kararının içeriğinde, bu 
konu üzerinde herhangi bir kişi ve herhemgi bir ku
rum herhangi bir hak sahibi olamayacağına göre, 
Anayasa Mahkemesi bu konuyu da, hisse senetleri 
konusunu da, vasiyete aâi bir husus okluğu için ko
nuşmamış ve bu konuda herhangi bir işlem yapmayı 
gerekil görmemiştir. Çünkü, vasiyete ait bir husus 
üzerinde herhangi birisi, herhangi bir hakla veya ya
sayla onu başkasının malının içeriğine sokmak veya 
Hazineye kaydetmek hakkına sahip değildir. Mesele 
bu kadar açık. 

Diğer sözlerine sayın sözcünün cevap vermek ge
reğini duymuyorum. Çünkü, o sözler kendi kişiliğine 
ait sözlerdir, her insan kişiliği ile maluldür, her in
san kişiliği ile değer kazanır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Uysal. 
Sayın Birgit?.. Yok. 

Usul müzakeresi hakkında başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Efendim, bu konuyu da oylarınızla halledeceğim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Zilleri çalın 

efendini, zilleri. 
BAŞKAN — Çalıyorum efendim, çalıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bundan önceki uygulamada 

olduğu gibi, bu önergeyi de, müzakeresini yaptığımız 
kanunla Başkanlığınız ilişkili görmüyor. Bunun müs-
takilen bir kanun mevzuu olduğunu, gerekirse önerge 
sahibi arkadaşların bir kanun teklifinde bulunabilece
ğini... 

HASAN CERİT (Adana) — Komisyona sordu
nuz mu?.. 

BAŞKAN — Neyi soracağım komisyona efen
dim?.. Sayın Cerit usul müzakeresi yapıyoruz, Ko
misyona neyi soracağım?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şahsî görüşünüzü 
açıklayın da efendim. 

BAŞKAN — Şahsî kanaatimi açıklıyorum efen
dim, sayın Ataöv. 

Bundan evvelki misalde okluğu gibi, Başkanınız 
bu önergenin de müstakil bir kanun.konusu olduğu, 
görüşülmekte olan kanunla ilgisi bulunmadığı nede
niyle muameleye koymamak kararındadır. Ancak, 
arkadaşlarımın ısrarı üzerine açtığım usul müzake
resi neticesinde, Yüce Meclisin de duruma muttali 
olduğu ve aydınlandığı kanaatindeyim. Kendimi Yü
ce Meclisan üzerinde bir kimse telâkki etmediğim için* 
Yüce Meclisin kararı istikametinde hareket etmek 
üzare oylarınıza arz edeceğim. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Kaptansınız, kaptan; 
iyi idare etmelisiniz. 

BAŞKAN — Ben, şu celsede sadece Millet Mecli
sinin Başkanlık görevini yapıyorum, kaptanlık vazi
fem yok efendim. Mesleğim kaptanlık değil. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — İsterseniz oylarsınız, 
istemezseniz oyîamazsımz. 

BAŞKAN — Bu şekilde karar verdim, oylayaca-
: ğını efendim. 

Önergenin işleme konmasını kabul edenler lütfen 
îşuret buyursunlar efendim... Kabul etmeyenler... Ka-

' bul edilmemiştir efendini, önergeyi işleme koymuyo-
: ruz. 
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V. — GÖRÜŞÜL 

1. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Se
natosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili 
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, 
Van Milletvekili Salih Yıldızın, 22 Ocak 1962 tarih 
ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı 
Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve hu 
Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları. (2/772) 
(S. Sayısı : 454) (Devam) ' 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunduğu şekilde oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1977 

tarihinde, geçici maddesi yayımı tarihinde, )öirürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Madde hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — İdare Amiri bu

rada yok. 
BAŞKAN — İdare Amiri burada efendim. 
Sayın Tan, lütfen yerinizde oturun da... 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ METE TAN 
(Afyonkaırahisar) — Sayım Başkan, bendeniz Millet 
Meclisini temsilen bulunuyorum. Son tekliflerde, istir
dat tekliflerinde Milleti Meclisini ilgilendiren hiç bir 
husus yok. 

Oraya Maliyeden birisinin gelmesi lâzım. 
BAŞKAN — Efendim, Heyeti Unıumiyede bulun

manız kâfi. Orada veya burada oturmanız mühim 
değil. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ METE TAN 
(Afyonkarahisar) —- Ben Millet Meclisi temsilcisi 
olarak bulunuyorum. 

Tahvillerin Hazineye intikali hususunda... 

BAŞKAN — Sayın Tan, sayın Tan, orada otur
mak istemiyor musunuz? 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ METE TAN 
(Afycüiıkarahisar) — Hayır efendim, istemiyorum. 

BAŞKAN — Oturmak istemiyorsanız Meclisi ka
patmak mecburiyetinde kahrım. Lütfen... 

Efendim, sayın Tan'a verilmiş görev kâğıdı buraya 
geldi. Kendisi orada temsil ediyordu; ama oturmak 
istemiyorsanız Meçlisi tatile mecbur olurum efendim. 

İ İŞLER (Devam) 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ METE TAN 
(Afyonkarahisar) — Ben Millet Meclisini temsilen 
bulunuyorum, Hazine temsilcisi değilim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Tan, bulunmayacak-
sanız Meclisi kapatırım efendim. 

(İdareci Üye Mete Tan Komisyon sıralarındaki 
yerini aldı) (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değiştirge önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanunu, Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında değiştirge önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarını, bir önerge daha var : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Kabul edilen yeni madde karşısında kanun tekli

finin başlığının aşağıdaki şekilde düzelmesi gerekmek
tedir. 

Arz ve teklif ederiz. (6 imza) 
22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 5.6.1975 

Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde ek
lenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşmayan işler hakkında kamun teklifi» 

BAŞKAN — Okunan şekilde madde başlığının 
değiştirilmesine Komisyon olarak iştirak ediyor mu
sunuz efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, yani bu havada, 
nasıl iştirak edeceğim, duymadım bile efendim. Yanii 
duymadığım bir husus hakkında, iştirak edip etme
diğimi soruyorsunuz. Lütfet getirsinler, inceleyelim. 

BAŞKAN — Lütfen, bakın da efendim. 
Efendim, yeni değişikliğe göre kanunun başlığı

nın değişmesi zarureti hâsıl o3uyor. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayım Başkanım, başlıkta bir yanlış
lık olmak ihtimali var. Şimdi sadece milletvekilliği ile 
bağdaşmayan hizmetler değil, aynı zamanda 5434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili bir hüküm de 
getirildiği cihetle, başlığının onu da içeriğinde bulun
durması lâzım. Bu yanlış efendim. 
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BAŞKAN — Evet. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon katılmıyor. Ka

tılmadığı gerekçesini de söyledi. Fakat... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanını, yani katılmadığı
mı, niçin katılmadığımi ifade ettim efendim. 

BAŞKAN — Katîmadınız, gerekçesini de söyle
diniz efendim. Yüce Heyet duydu. Ama verilmiş bir 
önerge var efendim, siz yanlıştır diyorsunuz. Bu baş- j 
hk... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim siz yanlış önergeleri oyla
makta ısrar ediyorsunuz sayın Başkanım. Kaballat 
Komisyonun değil ki efendim. Efendim, ben diyo
rum ki... 

BAŞKAN — Sayın... 
PLAN- KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, müsaade eder misi
niz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanını, kanunun başlığı
nın, kanunun içeriğini aynen kapsaması gerekir. Bu 
crkadaşîanmızın önergeîerindeki başlık, kanunun içe-
diğâmi kapsamıyor. Onu ifade ettim efediın. 

BAŞKAN — Efendim, dinledim ben de. Ama im
za sahibi sayın arkadaşlar; Önder Sav, Erol Çevikçe, I 
Adi! Ali Ciîiel, Kemal Anadol, Doğan Arash arka
daşlarımız da bu önergeyi vermişler. Bu önergeyi mu- I 
ameleye koymam lâzım. Yani bu saattan sonra bu 
önergede... I 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, her önergenin I 
muameleye konulacağını hangi İçtüzük hükmü söy
lüyor zatıâlfnize efendim? Rica ederim sayın Başka- I 
mm. 

BAŞKAN — Saym Sezgin, sabahtan beri neyin 
münakaşasını yapıyoruz burada? Hesabaıa gelen, si
ze İçtüzük yetki veriyor diyecek, hesabına gelmeyen 
yetkiniz yoktur diyecek. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Saym Başkanım, her hakle bunu Ko
misyonumuz için söylemiyorsunuz? I 

BAŞKAN — Elbette Komisyonunuz için söylemi
yorum saym Sezgin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Yani, biz Yüce Meclisin oyuna ik
tiran eden bir hususun Meclisimizden doğru çıkması 
için bir gayretin içerisindeyiz. ] 

BAŞKAN — Anlıyorum Saym Sezgin. Bu söy
lediğinizi Yüce Heyet duyuyor. «Yüce Heyetin de
ğerli üyeleri sözünüzü değerlendirerek oy verecek» 
diyorum ben de. Beş tane imza ile arkadaşlarımız, 
«Kanunun başlığım böyle koyun» diye bir önerge 
veriyor. Sayın Komisyon Başkanı da «yanlış» diyor. 
«Bu şekildeki bir önergeyi kabul ederseniz, kanuna 
yanlış başlık koyarsınız» diyor. Ben de önergeyi Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Sayın Başkanın ika
zına rağmen Yüce Heyet kabul ederse, kanunun baş
lığı bu olur. 

Önergenizi geri mi alıyorsunuz Sayın Sav?.; 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, Ko

misyon Başkanıdır; kanunun bütün maddeleri kabul 
edilmiş, başlıkta eksiklik varsa düzeltilir; redaksiyon 
işidir. 

BAŞKAN — Efendim, vaz mı geçiyorsunuz ta
lebinizden? Redaksiyon olarak Komisyona mı vere
lim efendim? Hepsinin bir yolu var, ne istiyorsunuz 
benden? 

ÖNDER SAV (Ankara) — Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sav, ben sizin yerinize öner
ge veremem, başlığı da kendim koyamam. Ya sizin 
önergenizi oya sunarım, kabul edilirse o olur, yahut 
da Saym Komisyon değiştirmek üzere ahr, bir baş-
lık tanzim eder, verir, onu oylarım. 

Saym Komisyon Başkanı, redaksiyon olarak 1 - 2 
dakika içerisinde kanun başlığını redakte edip, lüt
fen verebilir misiniz bize? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Edemez efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, kanun 

maddesi değil, kanun başlığı. Nihayet redakte etmek 
zarureti var efendim, müsaade edin. 

FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — 1 - 2 dakika
da redaksiyon olur mu? 

BAŞKAN — Sayın üye, cesaretiniz varsa, bu ka
nunu müzakere etmeyelim deyin. Niçin benim üzeri
me atmaya çalışıyorsunuz sabahtan beri? Bu kanun 
bitinceye kadar devam edeceğiz, yok başka çaresi. 

FİKRİ PEFILİVANLI (Ankara) — Cesaretim 
var. 

BAŞKAN — Eğer istemiyorsanız, ayağa kalkar, 
ekseriyet yok dersiniz bitirirsiniz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, re
daksiyon mevzuunda bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bütçe Encümenin

den gelen kanun metni ile, buradaki teknik kanun 
arasında fark meydana gelmiştir. Dolayısıyle Komis-
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yon ilâve metinlere iştirak etmemiştir. İştirak etme
diğine göre, mahiyeti değişen kanunun başlığının da 
değişmesi için, burada Komisyon üyelerinin tamamı
nın, veya ekseriyetinin bulunması lâzımdır. Manası 
değişmiştir, metni değişmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, redaksiyon bSr kararı ge
rektirmez. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Kanunun başhğı, 
yalnız parlamenter maaşlarına aittir. İçinde başka 
manalar vardır, olmaz bu. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon herhangi bir 
redaksiyonun karışıklığa meydan vereceği kanaatin
de; öyle mi efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bunu 2 dakika içerisinde yapmak 
mümkün değil efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmadığınızı söylediniz, katılma
dığınız gerekçesini de söylediniz. Bu başlık yanlıştır, 
bu kanunu ifade etmez diyorsunuz, sayın üyeler de 
bunu duyuyor. Arkadaşlarım önergelerinde ısrar edi
yorlar, önergeyi oylamak mecburiyetindeyim» 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Anlaşılmadı efendim. 

Kabul edenler lütfen bir defa daha işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Kanunun tümü üzerinde, son olarak, lehinde ve 
aleyhinde görüşmek isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kanun açık oya sunulacaktır. 

Açık oy şeklini oylarınıza arz edeceğim. Kutu
nun Meclis kürsüsüne konmak suretiyle ve vilâyet 
sırasına göre sayın milletvekillerinin, adı okundukça 
gelip kutuya rey atmaları şeklinde açık oylama yap
mayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylama bu şek/We 
yapılacaktır. 

Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları 
kaldırınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Açık oylamaya 187 sayın üye ka
tılmış, 184 kabul, 3 çekinser oy kullanılmıştır. 

Bu nedenle açık oylama tekrarlanacaktır. 

Gündemimizdeki görüşülecek hususlar bittiğin
den, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası 
ile görüşmek için 15 . 2 • 1977 Sah günü saat lS.OO'te 
toplanılmak üzere Birleşmi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22.27 

VH - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

l. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündagın, 
Konya - Ermenek İlçesi Kaymakamına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7i 1524) (1) 

Müiet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

11 . 11 . 1976 
Konya MMîetvckili 
Mustafa Üstündağ 

(1) Not : 9 . 12 . 1976 tarihli 17 nci Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptadır. 
(7/1524) 

Konya - Ermenek İlçesinde TÖB - DER üyesi 
173 öğretmen Kasım ayma ait maaşlannı, Ermenek 
Kaymakamının yasa dsşı tutumu nedeniyle, bugüne 
kadar alamamışlardır. 

Ermenek Kaymakamı, öğretmen toplumunun gü
ven duymadığı bir kişinin öğretmenlerin maaş işleri
ni yürütmek üzere mutemet olmasını istemiş, öğret
menler de bunu kabul-etmeyerek eski mutemetlerinin 
görevine devamında ısrar etmişlerdir. 

Ermenek'e geldiği günden beri sürekli olarak ken
tin içinde ve köylerde olay çıkarmaya çalışan kay
makamın, öğretmenlerin maaşlannı almak için kimi 
mutemet yapacafclanna, kanşmasunn anlamsızlığı 
açıktır. 
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Kaymakamın bu sağ duyudan yoksun tutumu 

Konya Valiliğine telgrafla bildirilmiştir, 
Devletimizi temsil eden bu kaymakamm garip 

uygulamaları ile öğretmenleri maaşsız bırakması kar
şısında, Ermenek halkı aralarında para toplayarak öğ
retmenlerinin maaşlarını geçici olarak ödemişlerdir. 

Bu durum Ermenek Adliyesinde de saptanmıştır. 
1. Yasaları hiçe sayan, kaymakamın akıl almaz 

tutumu ile, Ermenek'te günlerdir emeklerinin karşılı
ğını alamayan 173 öğretmenin maaşlarının süratle 
ödenmesi için gerekli tedbirleri almayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Her Demokratik Hukuk Devletinde olduğu 
gibi, öğretmenler üzerinde haksız uygulamaları ile 
baskı yapmaya çalışan Ermenek Kaymakamı hak
kında yasal soruşturma açtırmayı düşünüyor musu
nuz? 

3. Gelecek kuşaktan yetiştirmekle görevli öğret
menlerimizin huzur ve güven içinde çalışmalarını ak
satan, verimliliği düşüren bu tip yönetici davranışla
rının tekrar etmemesi için ne gibi önlemler düşün
mektesiniz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Öz. îş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. Atama : 731/2766 

8 . 2 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30 . 11 . 1976 tarih ve Başbakanlık Parla

mento ile İlişkiler Müşavirliği 106 - 315/13439 sayıb 
yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Üstündağ'ın 
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması isteği ile gönderdiği 11 . 11 . 1976 tarihli 
önerge mahallinde bir Mülkiye Müfettişine inceletti
rilmiştir. 

Mahallinde inceleme yapan mülkiye müfettişi; kay
makamın öğretmenlere maaş ödenmemesi için bir 
emir vermediği, mutemet seçimi ile ilgili tasarrufun
da işe kanunlara aykırı bir cihetin bulunmadığı sonu
cuna varmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakam 
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22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Saydı Kanunun 5 . 6 . 1975 Tarih ve 1905 Sayıh Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğhı 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYONKARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutki 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagîl 
î. Hakkı Köylüoğılu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürfc 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
tlyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 187 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 3 
Geçersiz oylar : — 

Oya katılmayanlar : 259 
Açık üyelikler : 4 

[Kdbvl edenler] 

Deniz Baykal 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehaaı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüseyin. Erçe lk 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensar&oğlu 
Reoad İsikenderoğlu 
HaAit Kahraman 

EDÎRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğilu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Teklin 
Orhan Yulmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikaiilîlçin 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurruhman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım özeke 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk ÜLman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
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Remzi özen 
Necear Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Pamuk 
KARS 

Doğan Araslı 
Kemal Olkyay 
Hasan Yuldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERÎ 
Selçulk İmamoğlu 
Hayrettin NakAboğlu 
Kâmil özsanyıldiız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Sabri Yah$i 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Hüseyin Keçeli 

Ali Köıkbudak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Süleyman Tuncel 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nehil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozath 
Ahmet Duırakoğılu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nühan Ilgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aid Oined 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet özgür 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucalk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Eoevit 

ANKARA 
Cahit Kayra (X) 

(Çekınserler) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

(X) Düzettiş 

Ankara Milletvekili Cahit Kayra'nın; bu açık oylamada kabul oyu kullandığı halde, renk benzerliğinden 
dolayı yeşil oy pusulası ile beyaz oy pusulasının karışması sonucu adının çekinserler listesinde yer aldığına, 
bu nedenle durumun düzeltilmesine ilişkin, Başkanhğa 15.2.1977 tarihli müracaatı açık oy tablosu sonunda-
dır, 
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[Oya Katümay'anlar] 

ADANA 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim. T ekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan (İ. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Aiıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Cenan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırılkoğlıu 
Cevat önder 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelilk 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmıaa Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H, Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk, V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdî Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turgut Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korîkimazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepoılu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Güılkan 

ELAZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Hasan Buz 
Rasıim Küçü'kel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasıim Oiniısıli 
Rıfikı Danışman (B.) 
Gıyasettin Karaca (B) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
ismail Haikkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
imam Hüseyin încioğhı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turp:utailp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
I. Fehmi Gumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
ilhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tofc 
ihsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdii Demir 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

ismet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu f 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KAR3 
Yasıin Bozskurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
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Kemal Güven (Başkan) 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdii Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasarı Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Melhmıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
"Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
ismet Büyükyaylacı 
Bahni Dağdaş 
Necmettin Er bakan (B.) 
Kemalettin Gökakm 
Mustafa Kubilay tmer (t.) 
M. Necati Kalaycıoğüu 
Faruk Sükaıı 

"Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
A. Mahir Ablum (B.) 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Neemi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.Y 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan- Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (Bşk. V. 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhaın 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Idris Arikan 
Abdülkerim Zilân 

StNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Aralan 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tiımi&i 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Oeva<t Atılgan 
tsmaıill Hakkı BMer 
Peyzulılaih Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çaıkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
MusMh Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ala Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK! 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık Üyelikler] 
Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 4 
Millet Meclisi Başkanlığına, 15 Şubat 1977 
Milletvekillerinin maaş ve ödenekleri konusunda 1905 sayılı Kanunun değiştirilmesine ilişkin olarak 

10 Şubat 1977 tarihinde Millet Meclisinin 44 ncü oturumunda yapılan oylamaya ilişkin tutanakta tarafımdan 
çekinser oy kuUanıdığı kaydım gördüm. Aslında adı geçen tasannm oylanmasmda beyaz oy kullandığımı 
sandığım halde muhtemelen renk benzerliğinden dolayı yeşil renkli oy puslasını atmış olabilirim. Bu nedenle 
tutanakta yer alan oyumun tashihi ile kabul anlamına gelen beyaz oyla değiştirilmesini ve tutanakta buna 
göre gerekli düzetmeye ilişkin işlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. Ankara Milletvekili 

Cahit Kayra 

— 643 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1977 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SECİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNÖÖ-

RÜŞMELER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26); 
Muğla Milletvekili Ahmet BuManh ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya>-
sanm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/39); Afyonkarahisar 
Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 arkadaşının, top
lumumuzda anarşi yaratarak Anayasal düşeni yok 
etmek isfciyen iç ve dış etkenterle alınacak, tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğüsün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/41) 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışım, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çc4djg|»»u ve döviz kaybını önlemek için ge

rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

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

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

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

6. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle. Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 



Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 noü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

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

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

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

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

12. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yaihya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhraca? Şirketinin mobil
ya ihracatı üe bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyanınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına iişkin önergesi (10/38) 

14. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü

ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının* gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Milet MecM İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin öner
gesi, (10/42) 

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

17. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak tair 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Liice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi 
(10/44) 

18. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sistemimin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır. 
sa Türkiye'min yararına olacağını saptamak amacıy* 
le, Anayasanın 88 nci, Milet M#cM İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Arastama* 
sı açılmasına ilişkin önergesi, (lû/45) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine-! 
maçlığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Milet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına üşk&n önergesi, 
(10/46) 

20. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
dana etkü bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleıt" saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Mffiei Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişkin önergesi, (10/47) 



21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 1,5 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olanak çalışıp çalışmadığım, yapılan nıaıki ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
MecİM İçtüzüğünün 102 ncd maddeleri uyarınca bir 
Meclis , Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

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

23. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay 
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 81 
noi, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddelere 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Miskin 
önergesi. (10/50) 

24. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerdt 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ncd mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

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

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşımın, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici 
zararıma işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Milet MecMsi İçtüzüğünün 102 noi 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eltine geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta

mak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet MecMsi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/54) 

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

29. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan TunceMiM öğrencilerin öğrenim olana
ğını eMûden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar) konusunda, Anayasa
nın 88 ncd, Müfet MecMsi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlerinin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya-
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(B/S) 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım poMtikası-
nın ülke yaranma olup otaıadığmı saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 ncd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişki» önergesi. (10/57) 

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

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

34. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağ
lık koşularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet MecMsi İçtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına üiişkin önergesi. (10/61) 



35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 artkadaşıem, Devlet Planlama Teşkilâtı Kailkıo-
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığımı saptamak amacıyîe, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açıimasına ilişkin önergesi. (10/62) 

36. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım isterinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuşturulmakrı için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meeiis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

37. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, îstanbul*da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularım saptamak amacıyîe, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi, (10/64) 

38. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının. Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini. saptamak amacıyi? 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açıtaasıın» iKşkün önergesi. (10/65) 

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
îe, Anayasanın 88 nci, Müfet Mecliisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

40. — Kütahya Milletvekili Haşini Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyîe, Anayasanın 88 nci, M "İlet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

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

42. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

43. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyîe, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

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

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

46. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış <nlan ağır sa 
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık davının sorum 
lularını saptamak amacıyîe, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması aç;lmasına iliş 
kin önergesi. (10/74) 

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

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

49. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyîe. Anayasanın 
88 nci, Millet Meclîsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 
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50. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç 
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bij 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

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

52. •— îçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi îçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
lis Araştırması açılmasına ilişkin öneryesi. (10/81'' 

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

54. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

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

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

57. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik Örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 

ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına Jişkin 
önergesi. (10/84) 

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

59. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehme* Altmsoy 
ve Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
mejaana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüS inün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
ukadaşırtın, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'mn, Türkiye'deki faaliyetleri konuiunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı GeneJ Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

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

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

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

64. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri-



ten ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına İlişkin 
önergesi. (10/90) 

65. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın S8 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

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

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

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

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

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

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 

tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

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

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

74. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

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

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

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

78. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 



içtüzüğünün 100 ve 101 nei maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkan vekilleri istanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 108 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

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

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

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

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

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

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

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

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

88. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, ,kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına üiş
kin önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BİRLlK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

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

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

92. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına üişkin önergesi. 
(10/116) 

93. —-> içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 
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94. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

95. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul'metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120> 

97. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

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

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

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

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

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

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

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

105. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, Orman içi köylerinin soranlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

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

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

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

1Ö9-. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 14 arkadaşının, ilk ve orta dereceli okul kitap
larının Anayasa ve Atatürk ilkelerine; çağdaş eği
tim - öğretim metotlarına uygun olup olmadığının 
saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-
nnca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/133) 



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

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

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, Hükümetin İstanbul Belediyesine karşı tu
tumunu ve bu Belediyenin parasal sorunlarını sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç- J 
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136") j 

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

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

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

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

I 117..— Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 10 ar
kadaşının, Ceyhan Hayati ve Sosyal Bilimler Yüksek 
Meslek Okulunda meydana gelen olayları ve sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/140) 

118. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 9 ar-
! kadaşının, öğretmen meslek liselerindeki yasa dışı 
T uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
I önergesi. (10/141) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve alınacak tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-

} tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/142) 
120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 

I atfkadaşının, istanbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 

I ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına iişfcin önergesi. (10/143) 

121. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas-

I yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş» 
kin önergesi. (10/144) 

122. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Ankara'ya dumansız yakıt temin ede
cek olan Seyitömer tesislerinin işletmeye açılmasın-
daki gecikmeleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

123. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
I arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 

Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
I amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzü-
I günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/146) 

124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar-
I kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya

sanın 88 noi Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl-

ı masına ilişkin önergesi. (10/147) 
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125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 

9 aırik'aldaşınıın, Hükümettin Barut cevheri poMikası 
fcoınusunfdia Anayasamın 88 ncü, Mifet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 mcü maıddieleri uyaranca bir 
Meclis Aldattırması açimasına ilişiklin önergesi. 
<10i/îl48) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 ar
kadaşının, Sümerbank Tekstil Fabrikalarındaki keyfi 
ve partizanca yönetimin sorumlularını saptamak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/149) 

127. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, yakacak sıkıntısının nedenlerini ve sorum
lularını sapitamlak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/150) 

128. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, zeytin ve ayçiçeği üreticilerinin sorun
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. d 0/15 n 

129. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, Çanakkale - Gökçeada ve Bozcaada 
ilçelerinin sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/152) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddeni uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 
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I 32. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'İn, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 

I Hayvancdık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 
I 33. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 

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

I 34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
zı mahkûmların, yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

35. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
I hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka

nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 
36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Is-

I tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
I zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

(6/136) 
37. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 

I Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 
I ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği

tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 
38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Of 

Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

39. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
I Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/160) (*) 
40. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa- ' 

I muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 

I Gıda - Tarmı ve Hayvancdık Bakanından sözlü soru 
I önergesi. (6/154) 
I 41. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
I içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti* 
I leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik

tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü s«ru önerge
si. (6/155) 

I 42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sonmez'in, 
1974 yılında içel ilinde sanayide soda üretmek ama-

I cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-

I nından sözlü soru önergesi. (6/157) 
43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

I Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

I 44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-

I la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından 
| sözlü soru önergesi. (6/162) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü som önergesi. ( 6 / 1 Q ^ '*> 
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58. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir ÖneeFin, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 
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71. — İstanbul Milletvekili İlhan Ozbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT eski Genel Müdürüyle igili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

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

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

87. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Feshim Adak'm Güney Doğu gezüerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/232) (•) 

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

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

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilşkin Mü! Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

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

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

93. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi. (6/236) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceîâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi, (6/237) (*) 

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

97. — Nevşehir Milletveküi M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 
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98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Milî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/241) (•) 

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

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

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

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

103. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının koy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne iişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

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

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

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

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

108. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ım, yabancı mernleketferde elçilik ve komsolos-
luklarımıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
tedbirlerime iişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/215) 

109. — Adana Milletvekili tlter Çubukçunun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) (*) 

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

111. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 
112. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 

Düziçi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerime ilişkin Millî Eğittim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci mümase-
betteriae iişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

115. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin . Müî Eğitim Bakanından sözlü soru 
cuergesi. (6/259) (*) 

116. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
iktisadî ve Tic*r? ilimler Akademilerine ilişkim Millî 
Eğitim Bakamımdan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

117. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarıma ilişkin MM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkim Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

119. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve makilerle saldifiya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

120. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

121. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, öğret
men lisesi mezunlarıma ilişkin M'iUî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

122. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

123. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

124. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

125. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 
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126. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

127. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

128. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkim Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

129. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

130. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

131. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine Şişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

132. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğtftîm Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

133. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesin-m «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

134. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin baza tayin ve nakiller
de etlîili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219) 

135. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin MilM Eğirim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

136. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi. (6/279) (*) 

137. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara üişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru öntrgesi. (6/280) (*) 

138. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

139. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

/ 

140. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.; (6/282) (*) 

149. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

142. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 i 1975 günü bas»' j . verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

143. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

144. — Teklirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

145. — Kırşehir Mil'lütvekMi S'afiit Saylam'ın,, son 
baylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

146. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

147. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in] 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

148. — Anikana Milletvekili Cevaıt Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

150. — tçel Milletvekilli Süleyman Şimşeklin, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

151. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 



152. — Esiküşehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

/153ü — Muğla Milletvekili Halil Derc'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

154. — Hatay Mlkl ti vekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

155. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan tiköğretmen Okulu Mü 
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

156. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma 
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/299) (*) 
. 157. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar

şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi 
(6/240) 

158. — Eskişehir Millötvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ 
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

159. — Çorum Mlilieltvekili Cahit Angın'ın, Tiklk-
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

16Q. — S M . Miletvelküii Abldülıkerikn Zİlan'ın, 
Siirt İti ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş 
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/302) (*) 

1'61. — Ankara • Milletvekilli Necdet EvSiyagııl'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel Yayın 
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/308) (*) 

162. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgiıt'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3C4) (*) 

163. — AfyonJk'araihlıısar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkİD 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 
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164. — Myotik&raıbisaır MuHtettveikifi Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında İstanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

165. — Muğla Milletvekili Ha i l Dere'nim, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/308){*) 

166. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3G9) (*) 

167. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Endem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

168. — Manisa Mffietvekiilii Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi. (6/314) (*) 

il 70. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

171. — Kahramanmaraş M'ilfctvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

172. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onarın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî' Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (*) 

174. — Bsiklişe'Mr Malfevakii Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

175. — Balıkesir MiiieltveUdlü Necaıti Cebe'nıin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 
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176. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

177..— Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

178. — MuğLa Milldt'vdM'lii Hafi Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*) 

179. — "örfa Millet vefldifli Celâl Paydaş'ım, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

180. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nlin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

181. —. İstanibul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
in, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta 
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

182. — Çaraakikale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

li83. — istanbul Müetvdkili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

184. —Urfa Milletvekili Celâl Payidaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

185. — Çanalklkale Milletvekilli Orhan Çanieni' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

186. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

İ'87. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

188. — Eskişehir Miiletvekli Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

189. — Bingöl Miletevkiil Hasan Oelâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

190. — ©alılkesir Miiletvekll Necata ^ Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/340) (*) 

191. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

192. — Adana Milletvekili Haşan Cerit'im, Alda-
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

193'. — Muğla MileltvekîM Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scrru önergesi. (6/346) (*) 

,194. — fetambul Mlillötvekffi Reşiıt Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları la ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

195. — İstanbul MfiletvdkM Reşit Ülker%ı, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

196. — Haikikâri MüHetvekilü Mükail llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

vl97, — Giresun Milletvekili Orhan Yıimaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

198. — İstanbul MMstveMİ Rest Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın-' 
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 
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199. — Eskişehir MliletveikÜM Murat Kâhyaioğlu* 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

20a — Eslkişehiir Miletvdkili Mıuraıt Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSt'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

201. .— Eskişehir MlüetveMl Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifltefer ilköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

•20(2. — Eslküşehıiır M'iidtveikıii Munaıt Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

(203. — îzmür Milîietvelkül Neccar Türlkcan'ıın* 
Siirt - Sımak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

204. — Ankara MiIetveMİ Necdet EVliiyagtlfm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

2C5. — Çanakkale Milletvekilli Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

2qS. — Muğla Müitetvekü Halü Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

207. — Adana MiMeHVeMli Hasıan Ceri'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

208. — İçel Mliletveklii Süleyman Şimşeklin, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engelenme-
sfine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 
(*) 

20>J — Konya MıMetveikii Faruk Sükıan'ım, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
Şişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

B1Q. — Afyorik'anarıîsar Miletveıklili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

2flıl. —- Manto Miilötvdkıil Mustafa Ok'uin, 1975 
yılı küfü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara

sındaki farkın üreticiye ödenmesine iişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

212. — Tralbzön Milletvelkliii Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

213.. — Bolü MüiHtetvelkiîii Abdi özfeöik'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 - 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

214, — İzmÜr MÜlleltveikJii Neccar Türiköan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

215. — IzmSr Millötveklii Kemal Önder'iin, Ticareti 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

21 (6. — Sakarya MaMfâtveıkS'li Naldk Lâtif İslâm 
m, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
tlşkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/382) (*) 

217. — Sivas Milletvekili Vahidettlin Kaıraçorîu 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş-< 
üraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

218. — Adtaîya Miltotveikiilü Fahri Özçelik'im, Hü^ 
kûmetin kurulurundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar-. 
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
T6/384) (*) 

219. — İMuğffla MaleflveMli Hail Dere'nin 1975 •* 
1976 öğretim yılında tlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

220. — Muğla M ilet vekili HaıLi'l Dere'nin, 
TİM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/389) (*) 

221. — Muğla Mildtve'ldil Hal! Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 



222. — Muğla Mületve'kDli Hai l Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

223. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

224. — İstanbul Milletvekilli Reşik Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

2215. — fcttaribul M i t e t v e » R e # Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369") 

226. — îğ&nbu* Milletvekili Reşk Ülkerüm, Afl'tın-
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

227: — istanbul Mii'tetveiüM Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi. (6/371) 

2uS. — fetîvribul Millstvekffi Reş*t Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

129. — fertbut Milletvekilli Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

280. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ilkokul' 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

23'1. — Hakkâri Milletvekili Mifcdil İl^in'in, Hak-: 
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi.' (6/394) (*) 

232. — Eskişehir MiibıtveikiHi Murait Kâhy&oğkı' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/396) <*) 

. 233ı — Artvin Miîld'vekil'i Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci almış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

2C4. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki-
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j siye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 

235., — Antalya Mitöıetivekil'i Faıhri Özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem-: 
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş* 
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/400) (*) 

236. — Bolu Mıiılletvekili Abdi Özkök'ün, İstan-. 
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alına« ön-

I kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/402) (*) 

237. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 =3 
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sın 
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

238. — Muğla, Miiet'vekjitlii Halil Derecin, Eğitini 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

239. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Anka* 
ra'daki sanat okullarından birinin girişindeki Ülkü 
ocaklarıyle ilgili yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanın-: 
dan sözlü soru önergesi. (6/405) (*) 

240. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İstan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

j 241. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-; 
I osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret-
j men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 

meslek liselerinin sayışma ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

242. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırlan içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

243. — Hatay Milletvekilli Makk Yıılman'ın, Har) 
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba-: 
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

244. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nıın, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 

(*) 
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245. — Muğla Milletvekili Halli Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

246. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

247. — Ondu Milletvekilli Memduh Ekşi'niin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

248. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ii|kin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

249. — Balıkes'ilr Milletvekili Necati Celbe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

250. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/395) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özerin, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tdkuz'un, Nevşehir Milletvekili 

Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araştı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili İrfan Yankutan'ın, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile Ali Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (1/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
!803 sayılı Kanunun 15 nci raaddesıinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
ÎCemisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarifi: 1 6 . 6 . 1976) 

4. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak'ın aynı konuda kanım teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

X 5. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi • ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

X 6. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet 
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil-* 
letvökii Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım tnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyon 
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aunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair (kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/428) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 28.12.1976) 

9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1 /360) (S. Sa: 

yısı : 353) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

10. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 neı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı • 354) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 6 . 1976) 

X 11. — Islâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 8 arkadaşının 
îslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492. 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 - 22 . 7 . 1976) 

X 12. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 
arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak 
kında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüsamet 
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşımn aynı Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra

poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204V, 1 neti ek) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1975; 
1 4 . 6 . 1976) 

13. — İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşımn, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kond aktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fılkralar eklen
mesi, haikkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi: 1.6.1976) 

X 14. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, iki ek madde 
ile altı geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/470) (S. Sayı
sı : 428) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1977) 

15. —. Af yonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Af yonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşımn, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

16. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş 
Funagü'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsmoğlu 1335 
loğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrıoğlu 
1951 doğumlu Talip Yenerin eşi ile annesi ve baba 
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 9 7 1976) 

17. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, İbra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci-
rifin eşf ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi 
9 . 7 . 1976) 

18. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 



Görevleri hakkındaki Kanunun 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde" eklen
mesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/669) (S. 
«ayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1976) 

19. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M, Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arkadaşının, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı madde 
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

20. — İstanbul Milletvökili Reşit Ülker'in, bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 33 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. aayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

X 21. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi 
29 . 6 . 1976) 

22. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile İs
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka 
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen 
meşine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları raporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1976) 

23. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 saydı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi: 14 . 5 .1976) 

X 24. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 ' numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 11 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1976) 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

X 26. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

X 27. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

28. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ila 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onarın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

29. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 n*i maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tekiıü ve içişleri ve Pian komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (3. SAI-SI : 181) (Dağıtma tariai : 
16 . 6 . 1975) 

30. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyo/m 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağılma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

31. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu rapora. (î/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

32. — Niğde Milletvekili Mehmet Aîünsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Kornişonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6 . 1975) 

X 33. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-



na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu •: 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

34. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi 
3 . 7 . 1975) 

35. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

36. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve -Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3,7.1975) 

37. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi 
4 . 7 . 1975) 

38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

43. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

44. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayüı İş ve işçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

45. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma Önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi : 13 .4 . 1976) 

X 46. — istanbul Milletvekili M. Kâzım özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 47. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasamı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

48. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 49. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 50. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alm-
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

39. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü 
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi 
19.3.1976) 

40. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

41. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) • 

X 42. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
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X 51. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

52. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

53. — Muş Milletvekili Telkin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

54. — Hasan Kızı Hafize Öztürk'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

55. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5.1976) 

56. — Isa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi : 17. 5 . 1976) 

X 57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

58. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba 
yındırlık, imar. Ulaştırma ve Turizm ve Pla.ı ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

59. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakktada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

60. — Giresun Milletvekilli Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme ahnma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

61. -T- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykut'un 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 1976) 

62. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/394) (S. 
Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 1970 

X 63. — Köy işleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

64. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 
5 . 3 . 1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi içtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi : 7 .6 . 1976) 

65. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar! (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

66. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 
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67. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo 
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6. 1976) 

68. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi 
9 . 6 . 1976) 

69. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

70. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin oirincı 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1976) 

71. — İstanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri: 3.7.1974,11 . 6 . 1976) 

X 72. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartlan ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

73. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22 , 6 , 1976) 

74. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 75. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em-
iâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat̂  
ral'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 , 1976) 

76. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmesi ile 1418 saydı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

77. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 78. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 ncı fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

79. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 ncı maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nci fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi halckında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 



ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

80. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

81. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284 
ve 284'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 8 . 4 . 1976, 
8 , 7 . . 1976) 

82. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, şebit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1976) 

X 83. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 . 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihli ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 , 7 . 1976) 

84. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Miste) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

85. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarıma kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

86. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 

vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu, (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağttma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

87. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili llhami Ertem'in, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak
kında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesü 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 .1976) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türîc 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, 765 saydı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 89. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1976) 

X 90. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme akama önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 91. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçtüzüğün 38 ned maddesi uyaranca gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 92. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupınar Üniversitesi kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 noi maddesi gereğince gündeme 
alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

93. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larım Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
Önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 
11 4 11 a 1976) 



94. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

95. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

X 96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Üniversitesi kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/518) (S. 3ayısı : 404) (Dağıtma tari
hi : 24 . 11 . 1976) 

97. — Bolu Milletvekili Abdi özkök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/611) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

98. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/582) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24.11.1976) 

99. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/490) (S. Sayı
sı : 408) (Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 100. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi 
25 . 11 . 1976) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 45 iayılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi 
25. 11 . 1976) 

X 102. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitîendirilmesi ve faizlerinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/584) (S. Sayısı : 411) (D. Tarihi : 7.12.1976) 

X 103. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın-
ce gündeme alınma önergesi (1/457) (S. Sayısı : 412) 
(Dağıtma tarihi : 9.12.1976) 

X 104. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/503) (S. Sayısı : 
413) (Dağıtma tarihi: 13 . 12 . 1976) 

105. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Millî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/616) (S. Sa
yısı : 414) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1976) 

106. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşının, sosyal maksatlı fon ve kredileri 
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi (2/636) (S. Sayısı : 416) Pağıtma ta
rihi : 17 . 12 E 1976) 

107. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirtmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın-. 
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi (2/573) (S. Sa« 
yısı : 417) (Dağıtma tanîhi : 17 . 12 . 1976) 

108. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve İz
mir Milletvekili Kemal önder ile Konya Milletve
kili Hüseyin Keçeli ve 2 arkadaşının, 1479 sayılı 
BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Sağük ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi, (2/116, 2/549) (Si 
Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 27 , 12 â 1976) 

109. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu görevlilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/637) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi : 28 a 12 . 1976) 
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110. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
m, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesıi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/687) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 , 1 . 1977) 

X 111. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşılkpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
(kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/617) (S. Sayısı : 423) 
(Dağıtma tarihi: 4 .1 .1977) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme atama önergesi. (2/22) (S. Sayısı: 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 .1977) 

X 113. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kuıruluşlaırınıda tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa tdklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

114. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üyesi Bahriye Üçok ve 8 arikadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emelkfli Sandığı Kanunun 68 nci maddesine 2 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifli ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/624) (S. 
Sayısı: 426) (Dağıtana tarihi: 4.1,1977) 

115. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında 
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Mustafa Tay-
yar'ın, aynı konuda kanun teklifi ve İçişleri, Adalet 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/240, 
2/300) (S. Sayısı : 427) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

116. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 nci maddenin birinci fıkrası ile 116 nci 
maddenin değiştirilmesine ait kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

117. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 , 1 . 1977) 

X 118. — Uluslararası Telekomünikasyon Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/490) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

119. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/665) 
S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

120. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları. (1/460) (S. Sayısı : 434) (Dağıtana 
tarihî : 17 . 1 . 1977) 

121. — 1472 sayılı Kanunla açılmış bulunan Res
mî yüksekokulların üniversite ve akademilere devre
dilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/491) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 17.1 . 1977) 

122. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/448) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 17.1.1977) 

123. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarL raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 , 1977) 

124. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme Alınma önergesi. (2/657) (S. Sayısı : 441) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1977) 

'X 125. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/647) (S. Sayısı : 442) (Da
ğıtma tarihi : 27 , 1 . 1977) 

126. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 
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127. — Malatya, Merkez ilçesi, îsmetiye Mahallesi 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82 de kayıtlı Hacıbekir-
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, T. C. K. nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/558) (S. Sayısı : 
445) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

128. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 de kayıtlı Mehmet Eminoğlu Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında T. C. K. nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarın
ca ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/559) 
(S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 3 . 2.1977) 

129. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21 de nüfusa kayıtlı Ramazanoğlu, Emine'den doğ
ma 1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/337) (S. Sa
yısı : 447) (Dağıtma tarihi : 3 . 2.1977) 

X 130. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/484; 
C. Senatosu: 1/520) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 2 . 1977) 

131. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
5953 sayılı Yasanın 212 sayılı Yasa ile değiştirilmiş 
6 ncı maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin 

yasa değişikliği önerisi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

132. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının- değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/511; 
C. Senatosu : 2/104) (M. Meclisi S. Sayısı : 272'ye 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 594) (Dağıtma ta
rihi : 8.2.1977) 

133. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmiş 
ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulunanla
rın yaşlılık aylıkları hakkında kanun tasarısı ile Kas-. 
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerimi
zin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen-1 

mesi hakkında kanun teklifi ve Sakarya Milletvekili 
Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1977) 

134. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 .1977) 

m ı » 

(M. Meclisi Birleşim : 44) 





M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 454 

Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker, Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer 
Ölçmen, Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sa
yılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan Komisyonları Raporları 
(2 /772) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun, 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair hazırlamış olduğumuz kanun teklifi ge
rekçesi ile birlikte sunulmuştur, 

Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 26.1.1977 

Sivas Milletvekili C. Senatosu Ankara Üyesi Urtöa MMfetvekiilıi Konya Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu Yiğit Köker Abdülkadir Öncel Özer Ölçmen 

Van Milletvekili 
Gerekçenin, 2 nci sayfasında (bir 
örnek verilmek gerekirse) şek
linde başlayan paragrafın muh
tevası, şu anda kesinlikle açıklığa 
kavuşmadığından gerekçenin bu 

kısmına katılmıyorum. 
Salih Yıldız 

GEREKÇE 

Anayasanın 82 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleriyle yolluklarının kanunla 
düzenleneceğini belirttikten sonra, bir tavan çizerek ödeneğin aylık tutan en yüksek Devlet memurunun al
makta olduğu miktarı, yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz kaidesini koymuştur. 

Anayasa gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri ve yollukları önce 1 sayılı 
Kanunla düzenlenmiş daha sonra 657 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinde yapılan değişüikülkle ve 1905 sayılı 
Karamla bu düzenlemeye değişaıklikler getirilmiştir. 

Halen yürürlükte bulunan 1905 sayılı Kanuna göre, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, ödenekle
rinin tespitine dair Anayasanın 82 nci maddesindeki miktar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyle gös
terilen en yüksek gösterge ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği yapılan ödemeler ve 
diğer kanunlarla aylıklara eklenen ödemelerin tutarıdır.» 

Uygulama 1905 sayılı Kanunen sakıncalarını ortaya çıkarmıştır. 1970 yıkndan beri Devlet Personel Reji
minde ve özelikle yan ödemelerde ve istihkaklarda meydana gelen artışlar bu sakıncaları büsbütün ağırla»-
tırmjştatr. 

Dönem : 4 
Toplantı : 4 
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Türlü gerekçeler ve değişik adlar altında yüksek mevkilerdeki kamu görevlilerine yapılan yan ödemele
rin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yansıması hali bir çok güçlükler yaratmıştır. Bu yüzden kanun
larda herhangi bir değişiklik yapılmadığı halde kararnamelerde vaki değişiklikler sebebiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek miktarları kamuoyunda münakaşa edilir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan çeşitli kamu hizmetlerinde, Anayasamızın 117 nci maddesindeki tarife uygun şekilde kamu 
görevi yapan Devlet memurlarının hizmet gördükleri yer, görülen hizmet, öğrenim durumları, hizmetin ta
şıdığı önem gözönünde tutularak kararnameler ve diğer kanunlarla aylıklarına eklenen ilâve miktarları ke
sin olarak tespit etmekte büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Şöyleki : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları 3'er aylık olarak ödendiği dik
kate alındığı takdirde her yeni çıkan kanun ve kararnameye göre bunların intibakının yeniden düzenlenme
si gerekmekte ve büyük güçlükler doğurmaktadır. 

Bu konuda bir örnek verilmek gerekirse; 1991 sayılı Kanuna tabi bir öğretim kuruluşunun başında bu
lunan görevli, Devlet Memurları Kanununda gösterilen en yüksek gösterge ve ek gösterge tutarı olan 
(1 200) e ilâveten bu' miktarın % 40'ını tam gün çalışma karşılığı, yine aynı miktarın % 40'ını iş güçlüğü, 
iş riski, teminindeki güçlük zammı ve 2/3'ünü makam tazminatı olarak almakta buna ilâveten yukarıdaki 
miktarların toplamını aşmamak üzere döner sermaye tazminatı eğer fiilen derse giriyor ise haftada 3 ders 
hesabı ile 1512 TL. sı almakta buna mukabil mahrumiyet bölgesinde yine aynı Kanuna göre hizmet gören 
başka bir üniversite rektörü ise yukarıda tadat edilenlerin dışında 7 5G0 TL. sı da mahrumiyet yeri tazmina
tı almaktadır. Bugün için katsayı 9 olduğuna göre üniversite profesör ve rektörlerinin maaşlarının % 100'ünü 
ve hatta % 200'ünü aşacak nispette yan ödeme ve istihkak aldıkları da bir vakıadır. Ayrıca 657 sayılı Ka
nuna tabi Devlet Memurlarının bir kesiminin de maaşlarının % 75'inin üstünde yan ödeme aldıkları, bu 
miktarların Kamu iktisadî Teşebbüsleri sevk ve idare kademesinde bulunan memurlar da iştiraki er deki ek 
görevle, teşvik ikramiyeleri, kârlılık ve verimlilik halinde verilen ikramiyelerle birlikte % 100'ün üzerinde bir 
miktar olduğu da her türlü izahtan varestedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Ödenekleri, aslında Anayasanın 82 nci maddesiyle tespit edilen 
tavan rakamının uzun bir süreden beri altında bulunmasına rağmen Anayasanın 117 nci maddesinde tarifi 
yapılan Devlet memurlarının aldıkları miktarların, daha açık bir lifaıde ile ©İllerine geçen miktarın kamuoyun
ca tam manasıyîe bilinememesi neticesinde ve aynı zamanda yolluğun ödenekle birlikte mütalaa ve takdim 
edilmesi yüzünden ve mukayesede yolluk alanın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri farz olunarak 
Devlet memurlarına ödenen ve bazı görevler için devamlılık arz eden yollukların hesaplarda nazara alınmaması 
sonucu yanıîış değedendıirmelere ve haksız eleştirilerle rastlamak mümkün olmuştur. Bu sebeple, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının, münakaşa konusu olmaktan çıkarılmasını teminen hazır
ladığımız ve ilişikte sunduğumuz dört maddeden ibaret kanun teklifi maddeler itibariyle şu esasları ve yeni
likleri getirmektedir. 

1. — 1 nci madde üç fıkradan ibaret olup bunlardan (a) ve (b) fıkraları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyle belirlenen ek gösterge ile birlikte aldığı ay
lık tutar ve buna ilâveten bu tutarın % 50'sini aşmamak üzere yan ödemeler karşılığı en yüksek Devlet 
memuruna yapılan diğer ödemeler toplamı olduğunu belirtmekte 3 ncü fıkra ise (a) ve (b) fırkalarına göre 
tespit olunan ödeneğin yarısının yolluk olarak ödenmesini öngörmektedir. 

2. — 2 nci madde ile 1905 sayılı Kanunla değişik 1 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi ve bu 
geçici madde ile 1905 sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararma göre uygulanması sonucunda 1976 
Malî Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yoluklarında meydana: gelen artışların,, 
Hazineye ıırat kaydolunacağımı bu ödenek ve yolluk farklarını almış bulunanlardan aldıkları farkların 
1 , 3 . 1977 tarihinden itibaren alacakları ödenek ve yolluklardan mahsup suretiyle bu mümkün olmadığı 
takdirde 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunacağını hükme bağlamıştır. 

3. — 3 ncü madde yürürlük tarihiyle ilgilidir. 
4. — 4 ncü madde yürütmeyle ilgilidir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 3.2. 1977 
Esas No. : 2/772 
Karar No. : 14 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sivas 'MlildfcveMi 'Ahmıelt (Dumkoğlu, C. S. Arakama Üyasii Yiiğütt Kökler, Urifa Mdıletviefcil AbdlüıÜk'adlir 

önceli, Kjonya (Müldtvıelklü Özer Ölçmen, Vian MilleitvdkiHi Salih YıHdız'ın, 22 Ooaik il 962 tarih ve 1 Sayıh 
Kaıaun/un 5,6.1975 taırtilh vıe 1905 tsayâı KaınıuınÖla değişlik 1 nci maddeslinön fdeğiışrtMmıesli !ve bu Kamuna 1 geçüca 
maldde ekleınımiesıkııe dalar kanun teklifti, illgjiilii Bakanlık tfeariisSlloilarilnıi'n de hazur ıbufluınldluğu 1 'Şulbalt 1977 günılıü 
(CotpâaiDtıtmiizkîa teltkük 've amiızatoene ıeidlilm!iışitujr. 

K'oimajsyanuımıuZi ItekM öncıe, Mfilelt Meclisli İçtüzüğünün 39 ucu tmalddiâsi uyarınca Anayasaya uygun
luğu yönüınldlen tincfeleimliş /vte teHdüfite Anayasaya aykırı ibiir huisııis ıgörtaemıiştliır. 

1905 «sayılı Yasa gereğince ıptaııHamıanıüeriıeffie yapılım ası gereken ödemelerde yamiıiş tahakkuk yapıldığım 

£çeren vte 6 Ocak 1977 ıgünü (Mıedüisce fcalbul edliflian, Meclis Hesaplarını încefemıe Komisyonunun (raporundan 
sottıria ortaya çıkan Idurum karşısında parlamentoya yönelik hücumların gildıarlimiöslkidie; paırlamenlterîbriin 
'yıaisall Ihakâarıınldaın feldiakânlflk etme ve ıburau sıagjıatmıak 'içki 1906 sayılı Yasalda değişliktik yalpama gereği Ko
misyonumuz üyelerinin haklim (kainlaaiîü olaırak Ibeiırmliş ve tekliflin 'tümü fcalbul eldületnek malddelleriin görüışüll-
meseıne geçlilımfişör̂  

1 neti maıdde Ski çtekalmser oya (kıanş-ıük loy çokffiuğuyık, 2 ncıi ımaldde blir çefciımsieır ve yddü aıelt oyuna fca-r-
ş&û. on fcalbuH oyuyla, yünültme ve yürtüıfük mafdldeleri ollam 3 ve 4 ncü maıddeliar oy iteriğiyl© fcalbul ©dliîimliştür.: 

Komâsyon Sözcüsü bu raporun loyiamp fcalbul ödüMiği ıtopianltıda 'butonıaımialdığıınıdıajn, bu ırapar sözcülü
ğüme usulünle uygun olanak Komisyon Kârtilbi ve İzim'ir M'iiIeitvefklillÜ Remeli lözıen sieçiiml̂ iür. 

Havatesfi gereğince Plllaaı Komıkyonuna tevkili eââmsk. üzere iiısjbu (Taponumuz saygıyla sunulur. 

Aniayasaı Komisyonu [Başkanı 
Ankaina 

!MuaMtefett yazum «külüdür 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Öiyarlbaikııııt 
Muhalefet şerhlim eküüdir. 

Bahattin Karakoç 

Giresun 
İkindi maddeye muhalif im. 
M'ufhıaîıeıfet notum eMidıir. 

Orhan Yılmaz 

Üstambul 
Necdet ökmen 

Kıams 
Doğan Ar aslı 

(Sakarya 
2 nd maıddeye muhıafflifim. 
Muhaitefet şerhim ekilidir. 

Nadir L. İslâm 

Başjkaravekli 
;lMa. 

Abdülkadir Öncel 
(Son oylamada bulunmadı) 

'.Diyaırfbakır 
Mahmut Uyanık 

Ispaırlta 
Muhalefet şerhlim ekilidir. 

Mustafa Cesur 

.İstanbul 
İlhan Özbay 

Kayseri 
•Sefcuk îmamoglu 

Oylamada bulunmadı 

/Süit 
M. Nebil Oktay 

Kâtip ve Bu Rapor Sözcüsü 
iİzımir 

Remzi Özen 

Elâzığ 
Orhan Senemoğlu 

İstanbul 
H. Basri Akkiray 

Ifetanıbul 
2 nefi malddeye muhalifim. 
Muhaflefeit şerhlim ekilidir. 

İhsan Toksan 

jRlize 
Cevaiti Yalçın 

Oylamada buJıünmadı 

Traibzon 
H. Kadri Eyüboğlu 
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Zonguldak: Çorum Siirt 
KerrüaJ Anıaddl Yasin Hatüboğlu İdris Arıkan 

imzada hukmıamadı Oylamada bulunmadı 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

MUHALEFET ŞERHİ 

T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerini belirmen 1 sv/ıiı Kamunun 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 1 sayılı Kanuna bir geçici madde dklenmesine ait kanun teklifinin 2 nci maddesine 
aşağıdaki sebeplerle muhalifim. 

Parlamenter ödeneklerimin kamu yararım sağlayan ve Devlet bütçesinden haklı olanlara genel gelir dağı
lımı ve adalet çerçevesi içerisinde haklarını veren büyük müessesenin değerli üyelerinin kendilerine gelir ve ya
rar sağlayan hususlarda fedakârlık ve feragat duyguları çerçevesinden dışarı çıkmamaları gerektiği 'kanısında
yım. Bu yönü ile duygusal yönden 1905 sayılı Kanımla gerçekleşen ve 6 Ocak tarihli Millet Meclisi Raraırıyte 
tayan edilen uygulama metoduyla parlamenterlerin belirmiş olan haklarından fedakârlık yapmaları gerektiği 
yolunda geçici maddeye hâlkim olan fazilet ve fedakârlık prensiplerine mutabıkım. Ancak, kanunların üstün 
hukuk prensiplerine ve Anayasaya uygun olmaları şart olduğundan ve aşağıda arz edeceğim sebeplerle 2 nci 
maddenin kabulüne katılmadım. 

1. — Kanun teMifinin gerekçesinde de belirtidiği gibi 6 Ocak tarihli kararla saptanan uygulama biçimli 
ve bu uygulamadan doğan ödenek ve yolluk artışı Anayasanın 82 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış ve 1905 
sayılı Kanunla tadil edilmiş bulunan 1 saydı Kanunun, özüne ve ruhuna uygundur. Yalnız 1905 sayılı Kanu
nun getirdiği hükümler parlamenter ödenek ve yolluğunu en yüksek memur maaş ve yan ödemelerine bağladı
ğı için husule gelen artış Millet nazarında hoş görülmez duruma gelmiştir. Kanun teklifinin 2 nci maddesiyle 
getirilen geçici madde kamuoyunda beliren hoşnutsuzluğu gidermek amacını gütmektedir. Bu amaç esasında 
hoş görülebilirse de hukuk ve Anayasa ortamında değer taşımamaktadır. Çünkü 1905 saydı Kanunun uygula
ması 1991 sayılı Kanunla profesörlere tanınan maaş ve yan ödeneklerin toplamı doğrudan doğruya parlarnen-
ter ödenek ve yolluklarına esas olmuş ve böylece 1976 Haziranında uygulanan üniversite profesörlerinin maaş 
ve yan ödemeleriyle parlamenterlerin ödenek ve yollukları da otomıatükman artmış bulunmaktıadır. 1975 Ha
ziranında doğmuş bulunan parlamenterlerin bu hakkı onların mameleki içine girmiş ve hususî hukuk koşul
ları içinde tasarruflarıha konu olmuştur. 

2. — Mülkiyet; evrensel insan haklan bildirişinim 17 nci maddesi ve Anayasamızın 36 nçı maddesiyle in
san haklarından biri olarak kabul edilmiş ve Avrupa İnsan ve Vatandaş Hakları bildirisi de aynı hükmü 
kabul etmiştir. Her (iki bildiriye T. Cumhuriyeti özel kanunliarla iltihak etmiş ve bu bildiri hükümleri uygu
lanması zorunlu üstün mevzuatımız arasına girmiştir. Medeni Kanunun 618 nci maddesi «birşeye malik olan 
kimse o şeyde kanun dairesinde tasarruf etmek hakikini haizdir. Haksız olarak o şeye vaziyet eden herhangi 
bulr kimseye karşı istatokafc davası ikame ve her nevi müdahaleyi men edebilir» hükmünü taşımaktadır. Tek
lifin 2 nci maddesiyle parlamenterin mamelekine gkrniş bulunan ödeneklerdeki artış miktarım Hazineye irat 
kaydetme yasal bür tasarrufla olursa mevzuatımız buna 'imkân vermemektedir. Bu yönüyle yasama tasarrufu
nun karşısına yukardaki beyannameler muhteviyatı, Anayasanın 2, 11 ve 36 nci maddeleri çıkmaktadır. 
Anayasanın 11 nci maddesi gereğince temel hak ve hürriyetler devletin ülkesiyle ve milletiyle bütünlüğünün, 
Cumhuriyetin, Millî Güvenliğin, Kamu düzeninin, Kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korun
ması amacı ve Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle sımrlanabilir. Tekliflin 2 nci maddesi, 
Anayasanın 11 nci maddesi 1 nci fıkrasında gösterilen sebeplerden bıirisinlin bulunduğu gerekçesine dayanma
dığı gibi, MüMyet hakkını sosyal amaçla sınırlama da değil ve doğrudan doğruya 1976 Haziranından 1977 
Martına kadar gerçekleşmiş ve gerçekleşecek parlamenter meblâğını Hazineye irat kaydetmekte ve böylece 
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hakkın sınırlanması değil kanunla ortadan kaldjrjlrnası niteliğin i taşımaktadır. 11 nci madde ve Anayasanın 
hiçbir hükmü İnsan Haklarından 'birisimin ortadan kaldırılmasına müsait olmadığı gibi 11 nci maddenin 2 nci 
fııkrası (Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz) emriyle yasama tasarrufunun Anayasal snnın-
nı çizmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere göre 2 nci maddenin Hazineye irat kaydına amir olan hükmüne rnufaa* 
lifim. Kaldı M, bu maddede kişi ve Devlet alacaklarının borçlulardan tahsili için mevzuatımız bütün genüşffiğiiy-
le mevcut olduğu halde parlamenteri üzecek ve vakama dokunacaJc şekilde 6183 saydı Kanuna dayanarak 
ödeneklerini almış olanlardan tahsilat yapılacağını bildiren hükümde yersiz bulunmaktadır. 

3. — 1976 yılının Haziranında parlamemter ödeneklerinde bdiren artan miktar üzerinden pariamcotain 
özeâ hukuk çerçevesi içinde tasarruf etmesi bir hak ve milletin gelir dağıtan koşulları gözde tutsulaırak bu 
miktardan feragat edilmesi ve bunun her parlamenterin rıza ve ihtiyacıyle Hazineye bağışlaması hem insani 
ve hem de büyük bir vazife omuzlamış olan parlamentere uygun asil bir hareket olur. 6 sayılı Kararın 'kabu
lüne katılan ve katılmayan arkadaşların pek çoğu sonradan ortaya çıkarılan büyük miktarda bir artış olaca 
ğını 'bilmemekte ve sadece ödenek ve yolluk kanununun uygulamasına ait bıir karar olarak tanımakta idi. Ka
bulden sonra ortaya çıkan artış miktarı, hiç şüphe çimiyorum ki, her parlamenterin vicdanım tırmalamıştır. 
Bu sebeple feragat ve fedakârlık kendilerine güç gelmeyecektir. 2 . 2 . 1977 Saat : 11 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

İsmail Hakkı Ketenoğtü 

MUHALEFET ŞERHİ 

Teklifin 2 nci maddesinde yer alan geçici maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları hukukun temel prensibi ve 
Anayasaya aykırıdır. 

1 nci fıkrada yer alan «Ödemek ve yolluklarda meydana gelıen artışın Hazliınıeye inad kaydedileceğine dair 
hüküm» hukukun tıemıeî fcalidai'erimden olan müsadere yasağı 'ilkesine ve Anıayasianım Cumhuriyetin ntiifcelik-
lertinıi bateriieyen hükümlerime aykırıdır. 

Şöyle ki : 1905 sayıh Kanunun ve hâkimlerin maaçhrım düzenleyen kanunun uygıuanmasımdan sonra 
ve bu uygulama tarihi olan Haziran 1976 tarihinde, parlamenterler lehine bir alacak hakkı doğmuş ve 
bu hak o tarihte müktesep hak durumuna gelmiştir. Tamamıyle şahsî hak niteliğinde olan bu hakkı ka
nunla geri almak mümkün değildir. Bunun aksi müsadereye cevaz vermek olacağından Anayasaya aykırı
dır. Bu kanuna olumlu oy verecek parlamenterlerin aynı- zamanda kendi hakları üzerinde tasarruf etmiş 
olmaları nedeniyle ortada rızaya dayanan bir iade olduğu iddia edilmekteyse de rıza kavramıyle kanun kav
ramını bağdaştırmaya imkân olmadığı giM rızasını belirtime ya da olumlu şekütde rızasını beîkıtımıe durumun -
da olamayanlara da uygulanabilecek olan söz konusu kanun için ileri sürülen bu iddıia geçerli değildik*. 

Maddenin 2 nci fikrasında meblâğların geri alınmasında 6183 sayılı Âmme AkcaMarmm Tansu UsuMi hak
kındaki Kanunun uygulainacağınm belirtilmesi ise Anayasanın yaslama dokunfuknazhğı ilkesine kesinlikte ay
kırıdır. 

Bu nedenlerle muhalifim. , 
2 . 2 . 1977 

Diyarbakır Milletvekili 
Bahatün Karakoç 
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MUHALEFET ŞERHİ 

22 Ocak 1962 tarih ve 1 sayılı Kanunun 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin dieğiştMlhıieeii 've bu kanuna 1 geçildi madde tik ilenmesine daıir 'kanun tekliifinhı, ikindi tnaıddlesıindb yer 
alan geçidi 1 ncıi madidle Anayasamızın bütün içûndte ruhuna ve maddelerine açıkça ters düşmektedir. Ana
yasa Mahkemıesünin müstakar ve köküeşmiiş kaparlları bu görüşümüzü doğrulmaktadır. Saniyen gfeniöl hu
kuk 'ilkeûarinıe ve Türk Medeni Kanunu hükümutsa-line ds •teırs düşimdcte olduğumdan Anayasa Komisyonu 
ve kanun yapıcı olanak aidi geçen madde de elde edilmek istenen siyasal am'açtan önce bu kamun tetkılîifin-
deki geçici maddemin Anayasa ille uygunluğunun araştırılıp ona göre karar veriimtesii gerektiği görüş ve dü-
şünce&indie olduğumdan, bu adı geçen maıdidlemin Anayasaya uygunluğunu kabul «demliyorum ve bu ntöden-
le mehaifim, 

Giresıuın Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Komisyon Başkanı Sayın Keıtenoğllu'nun muhalefet şorhl'mıdeM bayanlara ve gerekçelere şu hususumda 
ilâvesiyle aymen katılmaktayım. 

«Bu kanun teMüfinin Komiısyonumuzdaki müzake rainde Parlâmıentoaun ve parS^nenterlin renctüdle edil
mek istenen itibarının kurtarılması ve korumimiaisı gsıuginıdıe bütün konuşmacılar ıMfak ertmişlerıdliır. Ancak, 
Parlameıntonun ve padamenıterıin hays'iyeıtıinli kurtarmrJlc ve korumak önceffkte insanın kemdi şahsiyetine 
ve bunum yanında hukuka saygı duymıasıylle mümkün öîaıhUlJr. Diğer bir söylteylişüie Parlamıenıtonıun ve par-
larnıenteırL'n haysiyetli, muayyen konulanda iiilleri sürülen fiMrîaılin doğruluğu veya yanlışlığı meselesiinden ön
ce ve omdan ayrı olarak asiınıdla serdedlitaiş düşünce, fükiır, bayan ve davranışllann buıniıaırın siahıiplemmc'e 
omza ile teyk adülebiMme kaibüfliyett ve dürüsıtlüğü üe çok daha yakından ilgili bir mefhumdur.» 

İstanbul Miletıvekili Sakarya Milletvekili 
İhsan Toksan Nadir Lâtif İslâm 

MUHALEFET ŞERHÎ 

T. B. M. M. üyelerinin ödenek ve yollukları, bir Anayasa sorunu olagelmiştir. Çünkü, Anayasamız böy
le istemiştir. 334 sayılı Kanunla 9.7.1961'de durum böyle olduğu gibi, daha sonra 1421 ve 1488 sayılı ya
salarla tesis edilen şekiller de durumu değiştirmemiştir. Gerçi Anayasaca düzenleme esası kanuna bırakılmış
tır. Ancak, kanunun tedvininde anayasal bazı ölçüler gösterilmiştir ki, bu (en yüksek Devlet memurunun al
makta olduğu aylık miktar) bazıdır. Bu, kanun ve kararnamelerle mütemadiyen değiştiği gibi çeşitli kanunlar
da değişik ölçülere ve boyutlara ulaştığı için de kamuoyunda, parlamenter, kendi maaşını kendisi tespit eden 
bir kimse intibaı husule gelmiştir. Bu intibaı, 22. 1 .1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile bunun birinci maddesini 
değiştiren 5 . 6 . 1975 tarihli ve 1905 sayılı Kanun, silememiştir. Anayasa değişiklikleri dahi belirli bir çizgi ve 
kesin hatlar koyamamıştır. 

Son defa, inşaî olmayan, tavsifi bulunan 6 . 1 . 1977 tarihli Meclis Kararı ile bir tespite gidilmiş ve temelde 
1991 sayılı Kanun görülmüş olunca 5 . 6 . 1975'den 6 . 1 . 1977 tarihi arasındaki zaman için tahakkuklar 
yapılmış ve daha sonra gelen zaman için de aynı ölçüye dayalı 'bir tahakkuka yol açılmıştır. Bu durum, kamu
oyunda şiddetli münakaşalara amil olmakla siyasî otoriteler nezdinde de hareketler görülmüştür. 

Parlamenter ödenek ve yolluklarının hukuka ve nesafet esaslarına bağlanması ve kimseyi rencide ve rahat
sız etmeden halli ve istikrar boyutuna ulaştırılması düşünülmüş ve istenilmiştir. 

Şahsen, kamuoyunun (doğruyu söylediği) noktasından hareketle, bunun faziletli bir şekle sokulmasını, tered
dütsüz kabul ettim. Bu hususta belirtilen tekliflerden : 
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A) A. P. Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel'in, parti üyelerine müteveccih beyanı, millet önünde be
nim için de yapılmış bir taahhüttür. 

B) A. P. Genel idare Kurulunun kararı ise, yine benim açımdan hissiyatımın tercümanıdır. 
Meseleyi kül halinde halleder mülâhazasıyle 26.1 .1977 tarihinde bir kanun teklifi gelmiş ve bunun Millet 

Meclisi Anayasa Komıilsyonuınıda Anayasaya uygunluk durumu 1 . 6 . 1977 gününde incelenmiiştir. 
aa) 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesini yeniden tanzim etmek isteyen teklifin 1 nci maddesi, 657 sayılı Dev

let Memurları Kanunu bazını esas aliamış ise de, (diğer ödemeler) tabiri objektif bir ölçü arz edememiştir. 
Bununla beraber Anayasaya aykırı bir yön tespit edilmediğinden, daha isabetli bir neticeye vâsıl olma titizliği
mize rağmen, sırf işi uzatmamak için bu madde lehinde tecelli eden ittifaka dahil oldum. 

bb) Geçici madde şeklinde konulan 2 nci maddeyi ise, (aşağıda arz ettiğim tarzda) inceleyip tamamen 
Anayasaya aykırı bulduğumdan, olumsuz oy kullandım. 

Komisyona katılmamak suretiyle böyle münakaşalı bir duruma dahil olmamak yolu varken, yukarıda 
(A) ve (B) bentlerinde serdettiğim teklif ve isteği, adıma millet huzurunda yapılmış bir taahhüt ve vecibe bil
menin şuuru ve gönül ferafhlığı ile değerlendirerek bir fazilet mücadelesine girişmeyi isabetli bir yol gördüm. 

Çünkü işin içinde : 
— 5.6.1975 tarihi ile 6 . 1 .1977 tarihi arasında vefat eden parlamenterlerin (her birini rahmetle anarım) 

mirasçılarının müktesep miras hakiki vardı... 

— Benim dışımda olan Parlamenterlerin (ki hepsin'n rızaî bir iadeye hazır oldukları kanaatindeyim) mük
tesep mülkiyet haklan vardı... 

— Parlamentonun itibarı ve Parlamenterin haysiyeti vardı. 
— incelemem sırasında : 
I. - insanlık ve Batı demokrasisi ailesinin bir ferdi, 
II. - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 
III. - T. B. M. Meclisinin bir üyesi, 
IV. - A. P. mensubu, 

olduğumu dikkatten uzak tutmadım. Ve incelememi bu sıra ile yürüttüm. 

Kanun teklifi dahi, (Hazineye irat kaydını) esas aldğına göre, müktesep hak durumunu reddetmiştir. Ka
zanılmış haklar, hiçbir şekilde sahibinin açık rızası ve ihtiyarı dışında ortadan kaldırılamaz haklardır. Fakat 
teklif, buna lüzum görmeden kaleme alınmış mahiyette idi. 

Müktesep haklan izaa ettirici tasarruflar kanun ve anayasaların da üstünde yer alan hukuk prensipleri ile 
menedilmiştir. Aslında bunlar, çağımızda objektif hukukun doneleri halindedir : 

I. Beynelmilel hukuk açısından : 
1. 26.6.1945 tarihli Birleşmiş Milletler Antlaşmısı «Herkesin, insan haklarına ve_ana hürriyetlerine bü

tün dünyada bilfiil saygı göstermesini ister» (Madde : 55). 
2. 1 . 12. 1948 tarihli insan Hakları Evrensel Beyannamesi, «insanlık topluluğunun bütün fertleri ile uzuv

larının bu Beyannameyi daima gözönünde tutmaları...» (Dibace). 

— Mülkiyet hakkını belirler. (Madde : 17). 
— Bu Beyannamenin hiçbir hükmü içinde ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir devlet tarafından da yok 

edilmesini güden bir faaliyete girişmeyeceği veya bilfiil bunu işlemeye herhangi bir hak gerektirici mahiyette 
yorumlanamayacağı...» Madde : 30). 

3. 19.3 .1954 tarihli Avrupa Konseyi Statüsü, (Müşterek malları olan ülkü ve prensipleri yayılsın ister...) 
(Madde : 1). 

4. 5.1.1950 tarihli insan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme (Evrensel Beyanna
meye paralel hükümler ihtiva eder.) (Dibace ve 17 nci madde). 

Ayrıca buna 'bağlı ek - 1 no. lu Protokolde mülkiyet hakkı tanzim edilmiştir. 
II. - Vatandaşlık hukuku açısından : 
Anayasamız, Cumhuriyeti tavsif eden ikinci maddesinde, insan haklarını birinci planda tuttuğu gibi, ele al

dığı (başlangıçta belirtilen temel ilkeleri) tadat ederken dibadede insan hak ve hürriyetlerini; millî dayanış-
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madan, sosyal devletten, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmek ve teminat altına almaktan 
önce ele alır. 

Sistematiğinde temel hak ve ödevler başa alınmıştır. (Madde : 10 - 62). Yani hürriyetçidir. 11 nci maddede 
kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz der. (Fıkra : 2). 

8 nci madde ile Anayasa hükümlerini, kişileri de bağlayan temel hukuk kuralı olarak belirler. (Fıkra : 2). 
36 nci maddede mülkiyete ait genel kuralı belirtirken (Herkesi mülkiyet ve miras hakkına sahip kılar ve 

sınırlamada kamu yararı veya kamu zararı) üzerinde durur. 
Kamu yararı veya milî yarar için oibjektif ölçü, yine tasan hak ve hürriyetleri, yani linsanm, insan olması 

haysiyetiyle sahip olduğu haklar gösterilmiştir. 
Ayrıca, Medenî Kanun, mülkiyet hakkını (Madde : 618) ve miras hakkını (Madde : 438 ve devamı mad

deleri), başka ifadesiyle mameletki veya terekeyi di'eiiği gibi tasarruf etme, haksızlığa karşı istihkak davası 
açma, ve müdahaleyi önıieyiıp menetme haklarıyla maliki teçhiz eylemiştir. 

III. - 'Parlamento Hukuku 'bakımından : 
Anayasamız, Anayasanın üstünlüğü prensibine dayalıdır. Bunu, Yasama Organpa da hitoap «den 8 noi 

malddesinde açıiköa görmekteyiz. (Fıkra : 2) Ayrıca, Anayasa Komisyonu üyelerimin, 'bâr hâkim gibi hareket 
edöbideodkaieriînii teemmül ettiğimden, ıl3Z nci maddede yaziı « Görenlerinde (bağımsızdırlar; Anayasaya, 
Kanuna, Hukuka ve vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.» hükmünü de dikkatten uzak tutamayız. 
(Fıkra : 1) 

Eda eylenilen ant içme ile de, Milletin kayıtsız - şartsız egemenliğine bağlı kallmıa vecibesini yenine ge
tirirken, bu egemenliği IbMuırJaştıran Parlamentoyu da 'bütün ihtişamı ile yaşatmak gereğine inanıyorum. Zira 
Parlamento, demokrasinin Hâzım-u gayri müfardkidıır. 

IV. - Parti hukuku açışımdan : 
Anayasanın 57 noi maddesi, iınsan halk ve hürriyetlerine dayanan Demokratik Cumhuriyet ilkelerine uygun 

faaliyeti esas almaştır. Esasen : 

a) Parti Tüzüğünün 1 nci maddesinde Adalet Partisinin, T. C. Anayasası, İnsan' Hakları Beyannamesi 
dahilinde çalışan bir siyasî kuruluş olarak göstermiştir. 

b) Parti programa : 
— Türkiye'yi, hürMyetçi demokratik cumhuriyet düzeoi içlinde. (Madde : l.Benıt: 6) 
— Batı anllamında, hür ve deırnokratik cemiyet nizamının ayrıimaız parçası olarak, tnsan Hakları Ev

rensel iBeyanınamesinde 'ifadesini bulan fert haklarınıin ve temel hürriyetlerinin gerçekleşmes'i, korunması içün 
devamih şekilde gayret ve çalba göstermeyi ve uyanık bulunmayı (MadJde : 3) 

— 'Mülkiyet halkkına saygı göstermeyi (Madde : 4), 

— Parlamentonun her türlü tertiplerden, baskı grup'larının nüfuzlarımdan masun kılmayı, prestij ve otorite
sini sarsacak faaliyet ve telkinileırden kurtarmayı, tesirli ve verimli klimayı (istihdaf etmiş ve bunları, demok
ratik devlet idaresinin şartı saymıştır. (Madde : 77) 

c) 1973 Seçim Beyannamesi : 
— Anyasanın mutlak hâkimiyetini belirtmiştir. (Sayfa : 13) 
Ben soruyorum : Haklı veya doğru olan netice, Anayasa ihlâl edilmeden elde edilemiyorsa, kamuoyunu 

yanında ıbulan yetkili müessese veya rüknü, sırf bu sebeple ve istinaden 'Anayasayı jiMâl ederek neticeye 
ma gitmelidir, yoksa «Hayır» diyerdk meselenin Anayasaya uygun şekilde halinde kararlı mı okn&lidır? Ana
yasa bir delindi mi, bunun sonu gelmez! 

Daha mühimimi; başlka müesseselerin aynı yola sapmalarında seyirci veya suskun kalımak da vardır. Bir 
misal vermek <isteriım : Anayasa Mahkemesi, 12.10,.1976 giünü 1976/38 - 46 esas vte karar sayılı hükmüyle, Ana
yasamın 38 noi ımaddestkılin 2 ve 3 numaralı fıkralarını ıbiçıilm yönünden iptal etmiştir. 

Aslında, kamulaştırma bedellimi veırgli değenine bağlayan sistem, mülkiyet hakkına özünden dokunmuştur. Ve 
Türkiye'de bunun haksızlığmı iddia «itmeyecek ve biran Önce doğrusunun yapılmasını istemeyecek kimse yoktur. 
Falkat, Anayasamn ibu hükmü, 1488 sayılı Kanunla Anayasaya kctoutauştur. Kanon koyucu, Anayasanın 155 nci 
maddesinde tadat ©dilen şekil şartlarına uygun sekide hareket etmüştir. 
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İptal davası, Anayasamın 147 nci maddesine göre görülecektir. Yana yüksek mahkeme, Anayasa değişik
liğini, Anayasalda gösterilen şekil şartlanma uygunluğunu denetleyecektir. Bu, esasa girmeyi men eder. 

Halbuki Anayasa Mahkemesi, meseleyi Anayasanın 9 ncu maddesine (intikali ettirmek 'suretiyle ele almıştır. 
Ii488 sayıh yasa tetküfinde, özünde ve sözünde devletin şeklinin Cumhuriyet ofaadığını iddia eden ne bir hü
küm ve ne de bir görüş vardır. Ve neticede kanunda da, Ibunu ortaya çıkaran bir durum husule gelmemiştir. 
Fakat yüksek mahkeme incelemesini, olmayan şeye dayatmıştır. Ve mesnedini de, Anayasanın 2 nci maddesin
de göstermiştir. Anayasanın 2 nci maddesinde, Cumhuriyetıi tavsif eden unsurlar, sübjdktıif, daha doğrusu 
siyasî tercih konusu olabilecek hususliardır. Daha Meri gidersek:, İnsan Hak ve Hürriyetleri sie Devlet valkıası, 
ferdin huzur ve refahı ile toplumun huzur ve refahı vakıası, 'birbirine mütearrızdıırlar. ıBunlllaınn bileşkesini, 
mutlaka siyasî tercihte 'bufaıaık limlkânı vardur. Nitekim, insan halklarını ve anahürriyötlenini korumaya dair 
Roma Sözüeşmesüniin 18 nci maddesinde; «Bu sözleşmenin hükümleri gereğince mezkûr ihalk ve hürriyetlere 
yapılan tahditler ve takyitler, ancak derpiş edildikleri gaye için mütalaa edilir hükmünü getirmiş ve za
rurî tedbirler mahiyetinde gibi (Madde : 10) ölçüler vermiştir. Aynı şekilde, tnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinde, insan hak ve hürriyetlerinin sınırlanmasında ölçüler sübjektiftir. Makûl, munsif, muhik gibi... 

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin şahsî dilekçe hakkı ile mahkemenin yargı yetkisini onay
lamamıştır. 

Anayasa Mahkememiz şüphesiz, anayasal bir halk olarak yargı yetkisine sahiptir. Bağımsızdır, ancak 
Anayasaya bağlıdır. 1488 sayılı Yasa ile Anayasanın 32 nci maddesine ilâve edilen ve Anayasanın 2, 11 ve 
36 nci maddelerine mugayir bir mahiyette yerleştirilen 2 ve 3 numaralı fıkraları birer Anayasa hükmüdür. 
Şu durumda, anayasamn bir maddesinin, anayasanın diğer bir maddesine aykırılığı bahis konusudur. Ana
yasa Mahkemesi bunu esas olarak inceleyemez. Esasa ait bir meseleyi de biçim yönünde mütalaa ederek de
netimini yürütemez. Anayasanın 8 nci maddesi (Anayasa Hükümleri) der. Ve başta yasama organını bağ
layan temel hukuk kurallarıdır, kaidesini ilâve eder. Keza, 132 nci maddenin yaptığı tasnif de, bu mahke
memin dalbi Anayasayı daıha sonra sürasıyle kanun, hukuk ve vicdanî kanaat kriterlerini kaale alacağım belirtir. Fa
kat hadisede Anayasa Mahkememiz, önce vicdanî kanaatini ve hukukun genel kurallarını dikkate almış ve 
Anayasamn 147 nci maddesinin açık - seçik hükmünü ihlâl ederek esastan yaptığı inceleme ile, neticeyi sağ
lamıştır. Çünkü kamuoyunu yanında bulmuştur. Bu durumun, Anayasamn 5 nci maddesinde (devredilemez 
nitelikleri) yasama yetkisinin, Yasama görevinde yetkisi bulunmayan bir organa devri mahiyetinde olduğu 
kanaatimizi daima savunacağız. 

Yüce Parlamento bu durumda ne yapabilir veya yapacaktır? 
Aynı tarz, Anayasanın diğer maddeleri için de teyalî ettirilirse, yetki devrine seyirci mi kalacaktır? 

Kamuoyunu yanında bulduğu için, parlamenter ödenekleri ve yollukları hakkında çıkarılacak bir ka
nunda, Anayasa parlamento tarafından ihlâl edilirse, bir iddia sahibi olamayacağı yolundaki kanaatimiz 
de ciddî ve samimidir. 

Merhum parlamenterlerin terekesine dahil olmuş ve bugün yetim - yetimesine ait olan müktesep miras 
haklarını, geriye işleyen bir kanunla, rızaları hilâfına veya rızaları alınmadan hazineye irad kaydını sağla
yıcı teklife «evet» denirse, hukuk devleti zail olur. 

Bir parti disiplini ve cernılekârhk ile halli mümkün olan bir mesele de mameleke dahil olmuş mükte
sep bir mülkiyet meselesini zora dayandıran bir teîflife evet denirse, müesseseler tahrip edilir. Hatta, de
mokrasi delinir. 

Kamuoyu muhteremdir. Ona en güzel netice, demokrasi kaideleri içinde işlem örneği vermektir. Fe
ragat, bir kimsenin kendi isteği ile hakkından vaz geçmesidir. Ve parlamenter arkadaşlarımızın bunu rahat
lıkla yapacaklarına inanıyorum. Fedakârlık ise, değerli bir şey için uğruna değerli bir şeyinden insanın vaz 
geçmesidir. Burada değerli olan kamuoyudur. Fakat uğruna parlamenterlerin vereceği değerli şey ne ola
caktır? Teraküm etmiş para mı? Bunun hiç bir kıymeti yoktur. Yoksa demokrasi mi? Veya demokrasi
nin özünde yatan halk ve hürriyetler mi? Parlamentonun haysiyeti mi? 
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Üstelik, teklifin 2 nci maddesi sonunda, 6183 sayılı Kanunun uygulanması da kayıtlıdır. Hapsen taz
yik! Kanaatimizce, onur kırıcı bir neticedir bu. Buna müstehak bir hak sahibinin mevcudiyetini Parlamen
to çatısı altında tasavvur edemiyorum. 

Anayasamız, Cumhuriyetin temel kuruluşunu gösteren, yani devlete vücut veren 3 ncü kısmın başında; 
Türkiye Büyük Millet Meclisini göstermiştir. Ömrüm boyunca bu mübarek ve mukaddes müessesenin bü
yüklüğü ile dolup taştım. Bunun için, bu aziz müesseseye gölge düşürmemek hem gönlümün ve hem de 
aklımın şaşmaz arzusudur. 

Bu sebeplerle, teklifin 2 nci maddesine muhalifim. 1 . 2 . 1977 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tdküfin (ikinci rnıalddesiyle 19C5 sayılı Kanunla değişlik 1 sayılı Kanuna geçidi bir nHadlde ddenmtöktedliır. 
Mufhalefeitilm bu ımadldeye IkarşMır. 'Bahse konu geçici mnaiddeye göre büınilkmiş ödenek farkları Hazüınfcye Üflaıt 
kaıydddüflrnielkltıe ve 'bunları alan pairilıamıenitier bir küımıse halkkımida (icabı hal'inde 6183 sayılı Âmtmıe Alacakları 
hakkındaki Kanunun tatbükli !öngörütaıek'te!d!ir. 

Partomıenter bir k'İşi «Millöt Meolüsinün 6 Ocak 1977 tamühli karaırıylie bMıklmiş biir ödenek farkı sahibi ol
muşsa 'bunun Hazine olsun veya öîmiasın başka 'bir yere devri ancak onun razasıyle olur. Kanun yoiuyle ya-
piaüalk Mır Idevir, bir hukulk Idbvl'eti olan ülkfetmfizdte mıar'i Anayasa ve Mektenî Kanun hülkürrleriine tens 
düşten 

Bu 'arada şu hususu liıfalde etaek listemi: BİLriilkmliş faikların alınmiamiaisı 'başka folir yere idevri ayrı şey, işbu 
devilır fceyfiydttinlm kanun yoiuyle sağBanımaısı ayrı şeydir. Şahsen 'ben yukanlda ifıade ettiğim iglM >devir key-
fiyetöiniiın kanun yoiuyle sağlanımlasının müktesep haklliarı 'Mâl ddteceğli, (ilerisi (için kötü bir emsal teşkil edıeceği 
kanısınidayım. Ayrıca bir parl'anDenlteriin 6183 sayılı Kıanuınflla ItaJkÜbaita mıaruz bırakılacağı keyfiyeltli, bunu onur 
kırıcı bir husus buliduğumıdan, ınMidaye karşı muh'aöefetljmıin bir Idiğer sebebi olmuşllıır. 

ParHamienter Ödeneklerinin 6 Ocak 1977 tayinlinden önceki seviyeye gdMfflmeisliIne mütedair ftelkMn bidnci 
msJddeisiine katılıyorum. Bu kanımı komlisyomda teklifin binliındi tmladdasline kaibul oyu vermekle izhar dtmiş 
bulunuyorum. Mübalfefe'Cim yukarıda yazılı gerekçe ile 2 nci mlalddeye karşıdır. 

Saygılarımla. 
3 < 2 , 1977 

Sünt Milletvekili 
İdr is Ar ikan 
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Plan Komisyonu Rapora 

9.2,1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyrulan, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker, Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili Özer Ölçmen, Van Milletvekili Salih 
Yıldız'ın 22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun 5 . 6 1975 tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi, teklif sahip
lerinin iştiraki ile 8 . 2 .1977 günlü toplantımızda görüşüldü: 

5 . 6 . 1975 tarihli ve 1905 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Millet Meclisinin 6 Ocak 1977 tarihli 
kararından sonra hâsıl olan durumu dikkate alan ve yukarıda adları yazılı teklif sahipleri tarafından ve
rilmiş, Anayasa Komisyonunda aynen kabul edilen metin Komisyonumuzca ele alınmış ve mevcut metnin, 
halen parlamenterlerin aylık ve ödeneklerinin 1905 sayılı Kanunun tatbiki ile ödenmekte olan miktarın aynen 
muhafaza edilmesi, 6 Ocak 1977 tarihli Meclis Kararının doğurduğu aylık ve ödeneklerdeki artış ile bu fark
la ilgili birikmiş ve geçmiş aylara ait aylık ve yolluklar yekûnunun tümü ile alınmıyarak, hazineye irad kay
dedilmesi veya alınmış olacakların istirdadı maksadını temine yeterli görülmüş ve teklifle 6 Ocak 1977 gün
kü Meclis Kararından önce ödenmekte olan meblâğın aynen muhafazası ve bunun aynen devamı kastı ile 
sevk edilmiş bir teklif olduğu 6 Ocak 1977 tarihinden önceki maaş ve yolluğun aynen ödenmesine devam 
edilmesi gerektiği maksadını bu yasanın getirdiği görüşü ile, Anayasa Komisyonunca kabul edilen teklif 
metni, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yük sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başjkan 
Aydım 

/. Sezgin 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

H. T. Toker 

Aydın 
M. Ş, Koç 

t. Göktepe 
M 

izmir 
Y. Dirik 

Kbcaeli 
S. Akay 

Manisa 
5". Tuncel 

Sivas 
V. Bûzatlt 

Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
M. Parlar 

İzmir 
5. Genç 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kara 
K. Okyay 

Kütahya 
İkinci maddeye açıklılk verilmesi ve kesin hüküm getirilmesi gerektiği ka
naatindeyim. Bu bakımdan söz hakkım rnafhuzdur. Muhalefet şehrim 

eklidir. 
/. Ersoy 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Samsun 
/. Kûıç 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 
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Ş E R II 

Teklifin ikinci maddesiyle 1 sayılı Kanuna eklenmesi istenen (Geçici Madde) vazıh değildir. 
Metindeki karışık ifade, uygulamada bir kısım güçlükler ve hatta anlaşmazlıklar doğurabilir. 
Bu itibarla : 
6 Ocak 1977 günlü Millet Meclisi Kararı uyarınca Parlamento üyelerine herhangi bir şekilde ödenek ve 

yolluk farkı ödenmediğine, 
Aksine, bu farkların ödenemeyeceği yolunda karar alındığı, gerek Siyasî Parti Grupları, gerekse Millet 

Meclisi Başkanlık Divanı adına açıklandığına, 
Sözü geçen bu farkların önce tahakkuk ettirilip, sonra Hazineye irad kaydolunması yoluna gidilmesi halin

de, vergiye matrah teşkil eden ödenek miktarlarının ve binnetice kanunî vergi miktarlarının arzedeceği de
ğişiklikten doğacak aksaklıkların giderilmesi, teklifte yer alan hükümlerle mümkün olamayacağına göre, 

Ödenmemiş, aksine ödenmemesi yolunda karar alınmış bulunan ödenek ve yolluk farkları hakkında (Üye
lerin almış oldukları farkların Hazineye irad kaydolunacağına dair) hüküm getirilmesi yerine, daha açık ve 
samimi bir ifade ile (6 Ocak 1977 günlü Millet Meclisi Kararının uygulanmayacağına dair) kesin bir hüküm 
getirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AHMET DURAKOĞLU, C, SENATOSU ANKARA ÜYESİ YEĞÎT KÖKER, 
URFA MİLLETVEKİLİ ABDÜLKADİR ÖNCEL, KONYA MİLLETVEKİLİ ÖZER ÖLÇMEN. VAN 

MİLLETVEKİLİ SALİH YILDIZIN TEKLİFİ 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6. 1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair Kanun teklifi 

MADDE 1. 5 . 6 . 1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla değişik 1 Saydı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri; 
a — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, ve onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek Devlet 

memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı aylık tutar, 
b — (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının % 50 sini aşmamak üzere 657 Saydı Kanunla ve ona 

dayanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek Devlet memuruna yapılan diğer ödemeler, toplamına eş3Dtir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yollukları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yansına 

eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. 

MADDE 2. 5 . 6 . 1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla değişik 1 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE : 1905 Sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis kararma göre uygulanması sonu
cunda 1976 Malî Yıhnda Türkiye Büyük Milîet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen 
artışlar Hazineye irat kaydedilir. 

Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış ol
dukları farklar, 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren alacakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek Hazine
ye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan meblâğ ar 6183 Saydı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

MADDE 3. Bu Kanunun 1 nci maddesi 1 . 3 . 1977 tarihinde, geçici maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. Bu Kanunu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 454) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6. 1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5.6. 1975 
Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

»»-<ı 

Mıilet Meclisi (S. Sayısı : 454) 




