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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
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A) Tezkereler ve Önergeler 383,394,400 
1. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, se

çimlerin yenilenmesine ilişkin önergelerin 48 saat 
geçmeden gündeme alınmasına dair tezkeresi. 383 

2. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'e Ulaştırma Bakam Na-
hit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/822) 394 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
«Türk Vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi»nin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/487,. 4/323) 400 

4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
«Kara Avcılığı Kanun tekîifi»nin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/35, 
4/322) 400 

Sayfa 
5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri 

Dörtköl'un, «'Manisa'da Manisa Üniversitesi adı 
ile bir üniversite kurulmasına ilişkin kanun tek
lif i »nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/751, 4/324) 400 

6. — Konya Milletvekili Şener Battaf m, «193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 'bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi» nin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/622, 4/325) 400 

7. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
«Şeker Sanayiinin 50 nci yılını doldurmuş olması 
dolayısıyîe memur ve hizmetlilerine birer aylık 
tutarında ikramiye verilmesi hakkında kanun tek-
iifi»nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/722, 4/326) 400 

8. — .Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğhı' 
nun, «222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 15 nci maddesine 'bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi»riin doğrudan doğruya gün
deme almmasına dair önergesi. (2/509, 4/327) 400 

9. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri 
Dörtköl'un, «'Mardin'de Mardin Üniversitesi adı 
ile bir üniversite kurulmasına ilişkin kanun tek-
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Sayfa 
Mfi»nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/754,4/328) 400 

10. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sa'bri 
Dörtkol'un, «Nevşehir'de Nevşehir Üniversite
si adı ile bir üniversite kurulmasına ilişkin ka
nun teklifi»nin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/752, 4/329) 400 

B) Danışma Kurulu Teklifleri 394:399 
1. — Başbakan Süleyman Demire! hakkın

da verilmiş bulunan Gensoru Önergesinin görü
şüleceği gün ve konuşma sürelerine ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi. 394:399 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 384,402 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 

ve 157 arkadaşı ile Zonguldak Milletvekili Bülent 
Ecevît ve 3 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesi
ne 'ilişkin önergeleri ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (4/317, 4/318) (S. Sayısı : 523) 384:394, 

412:415 
2. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca

man ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sı
nıftan sayılanlara lojman yaptırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/404) (S. Sayısı: 335) 402 

3. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin 
değiştirümesine, bazı madde ve fıkralarının yü
rüdükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu. (1/193) (S. Sa
yısı : 379) 402 

4. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, îdarei Umumiyei Vilâyat Ka-

Sayfa 
nununun 16 . 7 , 1965 gün ve 671 sayılı Kanun
la tadil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 
116 ncı maddenin değiştirilmesine ait kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır) (2/498) (S. Sayısı : 430) 402 

5. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanu
nunun 11 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/440) (S. Sayısı : 440) 402 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü mad
desi (a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa öne
risi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/427) (S. Sayısı : 342) 402 

7. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ile îstaribul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı'nın, İsparta Milletvekili Süleyman De
mire! ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker^in, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve . 
Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, C. Senato
su Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Artvin Millet
vekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 arkadaşının, 
Köy ve Mahalle Muhtarlarına ödenek verilmesi 
ve lîîuhîafîarın 1479 sayıh (Bağ - Kur) Kanunu 
kapsamına alınmasına dair kanun teklifleri ve İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/438, 
2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 2/472, 2/51.3) 
(S. Sayısı : 367 ve 367'ye 1 nci ek) 402:411,416:419 

» > • • - « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1 . 4 . 1977 tarihli 74 ncü Birleşimde yapılan 

kapalı oturumun tutanak özetinin okunması için 
oturuma saat 15.07'de son verildi. 

İkinci Oturum 
(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 
Konya Milletvekili Şener Battal'ın, astsubayların 

okulda geçen sürelerinin emekliliklerine sayılması 

hakkındaki kanun teklifinin (2/731) doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonun
da açık bulunan bir üyeliğe A. P. Grupunca gösteri
len aday seçildi. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının; Millet Mecli
si İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair İçtüzük teklifinin 1(2/810) (S. Sayısı : 522 ve 
522'ye 1 nci ek) gündemdeki kanun tasarı ve tekfif-

— 380 
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teriyle komisyonlardan gelen diğer işlerin tümün
den evvel, öncelikle ve bu kısmin ilk sırasında görü
şülmesi hakkındaki tezkeresi okundu. 

Bu konudaki görüşmelerin kapalı oturumda ya
pılmasına dair İstanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin önergesi üzerine, oturuma saat 15.31'de 
son verildi. 

Dördüncü Oturum 
(Gizlidir) 

Beşinci Oturum 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresinin ka

bul edilmesi üzerine görüşülmesine başlanan; «Sa

karya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiştirilmesine da
ir» İçtüzük teklifi. (2/810) (S. Sayısı : 522 ve 522'ye 
1 nci ek) kabul olundu. 

5 Nisan 1977 Salı günü saat 15.00% toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.45'tte son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

Dîvan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 4 . 1977 Salı 

Rapor 
1. —İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 157 

arkadaşı ile Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevıt ve 
3 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesine ilişkin öner
geleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (4/317, 4/318) 
(S. Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1977) (GÜN
DEME) 

Meclis Araştırmaları 
2. — Çorum Milletvekili Yasin Hatîboğlu ve 12 

arkadaşının, Yüksek İslâm Enstitülerinin Akademi ol
ması için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/163) 

3. — Malatya Milletveİklli Turhan Akyot ve 10 
arkadaşının, faizsiz bir kredi sisteminin gerçekleşmesi 
için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/164) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 11 arka
daşının, dış ticaret rejiminin sorunlarını ve çözüm 
yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/165) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 11 arka
daşının, otomotiv sanayiinin sorunlarını ve çözüm yol
larını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi. (10/166) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 9 arka
daşının, belediyelerin sorunlarını ve çözüm yollarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/167) 

7. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 10 arka
daşının, Ağır Sanayi Kuruluşlarının durumunu Sapta
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/168) 

8. — Manisa Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 10 
arkadaşının, çalışma ücret sistemlinin esaslarını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/169) 

9. — Urfa Milletvekili Abdülfcadir Öncel ve 10 
arkadaşının, Urfa ilindeki Toprak ve Tarım Reformu 
uygulamasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/170) 

10. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 11 ar
kadaşının, sanayileşmeyi gerçekleştirmek ve çağdaş 
milletler seviyesine çıkartmak için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mecli
si İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/171) 
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11. — Elâzığ Milletvekili Hasan Buz ve 9 arka • 
daşının, Elâzığ - Palu depreminin zararlarını gider
mek için alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 ncı, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/172) 

12. — Adana Milletvekili M. Hulusi Özkul ve 11 
arkadaşının, yabancı devlet okullarının millî eğitim 
hedeflerini ne ölçüde gerçeıkfeştirdikJerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/173) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BALKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin 
anahtarlarım sağa çevirdikten sonra beyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

Yoklamayı elektronik cihazla yapıyoruz. Yokla
maya katılmayan sayın üyelerin yoklamaya katılma
larım rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 

var mı efendim?.. Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, elektronik cihazla yaptığımız 

yoklama sonucunda Genel Kurul salonunda 250 sayın 
üyenin bulunduğunu tespit ettik. Görüşmeler için ye
terli çoğunluğumuz vardır. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere başlamadan ön
ce, 4 . 4 . 1977 tarihli 75 nci Birleşimde kapalı otu
rum olarak yapılan oturuma ait tutanak özetinin, İç
tüzüğün 72 nci maddesi uyarınca okunabilmesi için 
kapalı oturum yapmamız yasal gerektir. 

Bu sebeple, sayın senatör ve milletvekilleri ile sa
yın bakanların ve dünkü birleşimde bulunan yeminli 
görevliler dışında tüm dinleyicilerin Genel Kurul sa
lonunu terk etmelerini rica ediyorum. 

Sayın İdareci Üyelerden sonucu bekliyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 15.07 

•^«B» 

İKİNCİ OTURUM 

(Gizlidir.) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saa'jı : 15.14 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Açık oturuma geçilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Komisyonu Başka

nı Sayın Ketenoğlu tarafından Başkanlığımıza gelmiş 
bir önerge var, okutacağım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kanım; dün oturumu kapatırken, Yüce Meclise De
mokratik Parti Grupu tarafından verilmiş olan gen
soru önergesinin görüşülme zamanının tespiti hususun
daki Danışma Kurulunun görüşünün, Genel Kurulda 
ele alınacağını ifade buyurmuştunuz ve bu oturumun 
başında yapılması şeklinde mutabdc kalınmıştı. Zatı-
âliniz o şekilde ifade etmiştiniz. 

Her halde diğer işlerden önce bu konunun açıklı
ğa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, anladım ifade 
buyurduğunuz hususu. Oturumun sonuna doğru, ger
çekten Sayın Ölçmen'le yaptığımız konuşma sonucun
da, bugün okunması hususunda mutabakata varıldı, 
görüş birliğine varıldı; ancak tüm işlerden evvel ve gö
rüşüleceği hususunda bir görüş birliği. olmadıydı, za
ten olamazdı. Şundan : 

Anayasa Komisyonunun elimizdeki metni, «Tüm 
işlerden önce» demek suretiyle, sunuşların da önüne 
geçmiş bulunuyor. 

1. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, seçimle
rin yenilenmesine ilişkin önergelerin 48 saat geçmeden 
gündeme alınmasına dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanlığı tez
keresini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında yer alan, 
523 sıra sayısıyle basılıp sayın üyelere dağıtılmış bulu
nan Milletvekili seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Ko
misyonumuz raporunun, ülkenin sosyal ve siyasal du
rumu göz önünde bulundurularak, seçimlerin öne alın
ması âcil bir zaruret haline geldiğinden, konunun taşı-

Bu Danışma Kurulu önerisini Yüce Heyette bun
dan sonra görüştüreceğim, efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kanım, şimdi, bir gensoru önergesinin gündeme alınıp 
ahnmamasıyle ilgili zamanın tayini hususu bir Anaya
sa emridir, belki bugünkü oturumda ele alınacaktır. 
Yarına, Çarşamba gününe kalacağı yolunda 2 gru-
pun temennisi olmakla beraber, Sah günü gensorunun 
görüşülmesini isteyen gruplar da vardır. Belki Yüce 
Meclis bu görüşe iltifat edecektir, bu kararlaştırıla
caktır. Biz, İçtüzüğün usule uygun olmadan yapılan 
değişikliğinin dahi, zatıâlinize sunuşlardan önce İçtü
zük hükmüne dayanılarak bir işlem yapması hakkını 
tanıdığı kanaatinde değiliz. Esasen, sunuşların önüne 
geçecek olsaydı, biraz önceki kapalı oturum muamele
sini de yapmamanız icabederdi. Yani buradaki her 
işin önüne geçer düşüncesi, Anayasal zorunluluklarla 
ortaya konulmuş olan, Anayasanın 89 ncu maddesine 
göre ortaya konulmuş olan bir zorunhığu da bertaraf 
etmez. Bunu dikkate almanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Bu konu da görüşülecektir, kuşkunuz olmasın efendim. 

dığı büyük önem ve müstaceliyet dikkate alınmak su
retiyle Millet Mecisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesi ge
reğince 48 saat geçmeden gündeme alınmasını, Komis
yonumuzun aldığı karara uygun olarak arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 

Anayasa Komisyonu Başkam 
Ankara Milletvekii 

İsmail Hakkı Ketenoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

A — TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -*- İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 157 
arkadaşı ile Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 
3 arkadaşının, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önerge
leri ve Anayasa Komisyonu raporu. (4/317, 4/318) 
(S. Sayısı : 523) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulun 
aldığı karar uyarınca, Anayasa Komisyonunun, seçim
lerin yenilenmesine dair 523 sıra sayılı raporunun, İç
tüzüğümüzün yeni 93 ncü maddesi uyarınca gündem
deki bütün konulardan önce görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve İdareci Üye arkadaşımız lütfen yer
lerini alsınlar. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkan, din
leyiciler içeri daha alınmadı. 

BAŞKAN — Efendim, İdareci Üye arkadaşlarım
dan rica ettim; dinleyiciler elbette girebilirler, birbir 
sakınca kalmamıştır. 

Sayın milletvekileri, Anayasa Komisyonu raporu 
gayet kısadır. Onun için raporu aynen okutuyorum 
efendim. 

(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Bir muhalefet şerhi var, okutuyorum: 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, ra

porda 2 «ittifak» kelimesi var. Komisyonda bulundu
ğum halde ittifak reyim yoktur. Tashih edilmesini rica 
ederins. 

BAŞKAN — Sizin muhalefet şerhiniz var Sayın 
Önder. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Muhalefet şerhi 
olunca ittifak olmaz. 

BAŞKAN — Efendim ben, usule dair ittifak var 
gibi anladım. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Orada da ittifakım 
yok. 

BAjŞKAN — Beyanınız zapta da geçti. 
Teşekkür ederim. 
Muhalefet şerhini okutuyorum i 
(Ankara Milletvekili Cevat Önder'in muhalefet şer

hi okundu.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rapor üzerin

de, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesi uyarınca görüşme 
açıyorum. 

(1) 523 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Şu ana kadar Başkanlığımıza bu konuda söz iste
minde bulunan sayın arkadaşlarım; Adalet Partisi Sa
yın Grupu adına Sayın Orhan Dengiz, Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Vedat Önsal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Sayın Grupu adına Sayın İsmail Hakkı 
Birler'dir. 

İlk söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan 
Dengiz'de. 

Buyurunuz Sayın Dengiz. 
Söz süreniz 20 dakika efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ (Uşak) 
— Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bugünkü toplantımız, demokrasi hayatımız içeri
sinde 1957 yıhnda ve bugün olmak üzere iki defa ya
pılan tarihî bir toplantıdır. Bu toplantı, milletvekili 
seçimlerinden, birincisi bîr sene önce, ikincisi de üç ay 
önce seçimin yenilenmesi hakkında Yüce Meclisin al
mak üzere bulunduğu bir karardır. 

Bunun manası, Büyük Meclisin demokrasiye ve .se
çimlere inanmasının, tanı ınanasiyle inanmasının ifa
desidir. 

Bu ifade, memleketimizde gün geçtikçe yerleşecek 
ve memleketin daha iyi idaresi, yürütülmesi ve yücel
mesi, yükselmesi için.daima seçimlere başvurmanın za
rurî halde olduğunu, istisnasız herkesin kabul etmesi 
zamanı da gelecektir. 

Demokrasi, seçime istinat eder; seçimsiz demok
rasi olmaz. Öyle ise, «Seçimi önde tutan partiler ve 
millet ve bunu tam manasıySe benimseyen partiler ve 
millet, demokrasiye mutak manada inanmış olan bir 
millettir ve partilerdir» diye ifade edilebilir, söylene
bilir. 

İşte bu noktadan hareketle, 1973 seçimleri netice
sinde meydana gelen tablonun, tek bir partinin hükü
met çıkaramaması gibi bir sonuç vermesi neticesinde, 
yani hiçbir partinin çoğunluk elde edememesi netice
sinde koalisyonlar devrine girilmiştir. 

Demokraside koalisyonlar vardır. Memleketimizde 
koalisyonlar devri 1961 yılında başlamıştır. Ama bu 
arada, 1965 - 1971 yılları arasında tek partinin ida
resinde bu memleket yürütülmüştür. Öyleyse, ara
daki koalisyonlar devrini incelediğimiz zaman birta
kım sıkıntıların başgösterdiği meydandadır. Bu, de
mokratik harekete yeni girdiğimizin bir neticesi ola
rak ifade edilebilir. İleriki yıllarda koalisyonlar, bel
ki memleketimizde güçlükle idare edilen idare şekli 
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olmayacaktır: ama bu son dört yıl içerisinde o»*nun 
güçlükleriyle karşılaşmışadır. 

İşte, bu güçlükleriyle karşılaşmanın daha uzun 
devam etmemesini istiyoruz ki, istedik ki, bunun ne
ticesinde Sayın Süleyman Demirel VĞ 157 arkadaşı ve 
Sayın Ecevit ve 3 arkadaşı seçimlerin haziran ayı içe
risinde yapılmasını arzulayan önergelerini Yüce Mec
lise vermişlerdir. Bu önergelerin geçirdiği safhalar 
malumdur. Önergelerin geçirdiği safhalarda ortaya 
çıkan hadiseler veya tutumlar da ortadadır. Türk mil
leti muhakkak ve muhakkak bir an evvel seçime gi
dilmesine taraftardır. Bunu, muhtelif yerlerde yapı
lan toplantılarda açıkça söylemişlerdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız
lardan hesap sorduktan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum 
efendim. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Yüce Meclis 
her şeye hakimdir ve her şeye kadirdir. Hepsini ye
rine getirir ve getirmesini bilir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız
lardan hesap sorulduktan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, çok rica ediyo
rum sizden. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Yüce Meclis 
çoğunlukla karar verir. Çoğunluk neye karar verirse, 
karar odur ve Türk milletinin isteği de o demektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — «Çalmak 
serbesttir» diye karar verin. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — «Çalmak serbest» 
diye karar vermek... Buraya çıktığım zaman, konuş
mamı gayet ölçülü yapmak arzusundaydım; fakat bu 
türlü konuşmalara cevap vermenin ne kadar güç 
olduğunu takdir etmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sizden ikinci 
defa ben rica ediyorum. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Çünkü, bu tür
lü konuşmalara cevap vermek, benim partimin ve be
nim şahsiyetimin müsaade etmediği kelimeler ihtiva 
eder. Bunu ise benim söylemem mümkün değildir. 
Bunu burada kesiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Millet adı
na hırsızlar söz söyleyemez. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ediyorum; Sayın 
Korkmazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kaşığı
nızı kıracağız sizin. Devlet sofrasına uzanan kaşı
ğınızı kıracağız sizin. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Kork
mazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şahsiyet
siz adam. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsızın uşa
ğının şahsiyeti olamaz. 

BA,ŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Türk
men, çok rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Orhan Bey, De
mirci'den bir zamanlar sen bizden daha fazla şikâ
yetçiydin. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Ben kimseden 
şikâyetçi değilim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız 

köpekler. 
BAŞKAN — Efendim, tek tek isim ikazı mecbu

riyetinde bırakmayın beni, rica ediyorum. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Demokrasinin 
lâzımgeldiği usulleri tatbik ediyoruz ye bu usuller bu
gün en yüce noktasına çıkmış olduğu için, ben bura
dan inerken Yüce Meclisi tebrik ederek ineceğim. 
Gmpum adına bu tebriki yapmak benim için büyük 
bir vazife olacaktır. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bütün dosyalan 
örtbas ederek mi?. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bize ce
vap vermek için adam olmak lâzım. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Zatıâliniz adam 
mısınız? Beyefendi zatıâliniz böyle konuşunca adam 
olayor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Korkmaz
can... 

Sayın Dengiz, efendim siz konuşmanıza devam 
edin. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsızla
ra uşağı, beni ağzınıza dahi alamazsınız. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Uşak sensin, çok 
uşak oldun sen. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen. 
Sayın Dengiz, siz konuşmanıza devam edin. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsız köpek

ler. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şenefyan' 

in köpekleri. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Korkmazcan, 

Sayın Korkmazcan, çok rica ediyorum, sözle sizi çok 
uyardım. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hâkim 
önünde lıcsap vermekten kaçanlar, millet önüne çı
kamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, istemiyorum İç
tüzük uygulaması yapmak, çok rica ediyorum. (D. P. 
sıralarından gürültüler) 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bir zamanlar 
Süleyman beyden büzden çok şikâyet ediyordun, şim
di uşaklık yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Önsal rica ediyorum efendim. 
Burası milletin kürsüsü Sayın Önsal, hatip istediği gi
bi konuşur. Bunun ölçüsü belli İçtüzüğümüzde, rica 
ediyorum. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Süleyman De-
mirel'e «hırsız» diyenlerin burada böyle konuşmaya 
hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, çok ri
ca ediyorum. Lütfen sakin olun efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Hırsızlar bura
da konuşamazlar. Millet namına bu kürsüden konu
şamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, rica ediyorum. 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Konuşan ben 

değilim. Konuşan, evvelâ sizsiniz, sonra ben konuş
tum. Konuşma sırası bendedir, benim sözümü kesiti
niz, siz konuşlunuz. Sonra da ben konuşacağım. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sem, Süleyman 
DenıirePe «hırsız» diyordun. Ne kadar değişmişsin? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Ön
sal. 

ORHAN DENGİZ — (Devamla) Çok sayın mil
letvekilleri, bu önergeler Anayasa Komisyonumda 
tetkik ve kabul edilmiştir. 5 Haziran tarihi de, Ana
yasaya ve kanunlara aykırıdır iddiası karşısında tas
rih edilmiştir. Karar verildiği anıdan sonra gelen 60 <neı 
günü takip eden pazar günü da seçimler yenilenecek
tir. 

Bu seçimlerin yenilenmesi sonunda ortaya çıkacak 
tablonun, önümüzdeki 4 yılın, memleketin idaresinde 
başarılı ve kuvvetli bir idare temin eUmesine hepimiz 
binden dua etmeliyiz. Arzumuzu bu şekilde ifade et
meliyiz. AHahın memleketimizi daha yüce seviyeye 
çıkarmak için bu seçim neticesi tablonun memleketi
mize hayırlı rakamlar getirmesini temenni etmeliyiz 
ve niyaz etmeliyiz. 

Bu düşüncelerle, bu kararın verileceği şu sırada, 
bu kararı vermeye hazır olam Yüce Meclisi tebrik edi

yor, hepinize iyi günler, iyi şanslar, Adalet Partisi 
Gurupunun saygı ve selâmlarını sunuyorum efeindim. 
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dengiz. 
Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 

Vedat Önsaî'da. 
Buyurun Sayın Önsal. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hırsız; 

kaçma, otur yerine. Bizi dinlesene!.. 
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — O bizi dinleye

mez, o bizi dinleyemez. 
BAŞKAN — İçtüzük uygulaması yapacağım Sa

yın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Belki de 

yeniden Hazineyi soyarsın. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Korfcmaz-

cen rica ediyorum. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Belki de Hazi
neyi soymaya gidiyor. Niye susuyorsunuz? 

BAŞKAN — İki defa size uyanda bulundum. Ri
ca ederim efendim, kimseyi burada tutamayız ki, 
«zaîıâîiniz çıkım» diyebilir miyim size veya «kalın» 
diyebilir miyim? 

Sayın Türkmen, siz de sakin olun efendim, rica 
ediyorum. 

Sayıın Önsal, buyurun efendim. 

D, P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Demokratik Parti, seçimlerini 4 ay öne alınmasına 
karşı değildir. Bu hususu defalarca kamuoyuna açık
lamıştır. Ancak, Demokralîik Parti, seçimin güvenlik 
içinde yapılabilmesi hususunda hassastır. Demokratik 
Parti seçim sonrasına, bunalım artıkları bırakılmadan 
seçimlere girilmesini istemektedir. 

Erken seçime gidilirken, bu husustaki endişeleri
mizin giderilemediğini, aksine arttığını üzülerek ifade 
etmek isterim. 

Erken seçimi bir oldu bitti havası içinde Meclis
lerden geçirmek isleyen Adalet Partisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi yetkililerine soruyorum : Türkiye'de se
çimlere güvenlik içinde gidilmesini sağlayacak şartlar 
var mıdır? 

Liderlerinizin vatandaş karşısında birbirlerine ağır 
sözlerle hatta küfürle hücum etmesi, vatandaşı birbi
rine düşman etmemiş midir? 

Bu düşmanlık, vatandaşı birbirleriyle kavga eder, 
hatta birbirlerini öldürür hale getirmemiş midir? 

Daha seçim kütükleri tetkik edilirken hadiseler 
oluyor; birbirlerinin canına kıyanlar çıkıyor, liderle-
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rin yaptıkları mitinglerde partililer birbirleriyle vuru
şuyor, birbirlerini öldürüyor. Türkiye'de hergün bir 
veya birkaç siyasî cinayet işleniyor, hergün bir veya 
birkaç banka soyuluyor, Devletin treni banşkent ya
kınında durduruluyor ve soyuluyor, Devlete ait dina
mit depolarından çok miktarda dinamit çalınıyor, bü
tün bu olayların yarattığı gergin hava içlinde seçimler 
nasıl yapılacak? 

Seçimler bu gergin havayı daha da gergin hale ge
tirmeyecek mi? 

Bu gergin ortamda birçok vatandaşmıızuı hayatî
ni kaybetmesi kaçınılmaz netice olmayacak mı? 

Siyasî hesaplarla vatandaşın canını tehlikeye at
makta sakınca görmeyenlere seslemiyorum : Millet ve 
tarm önünde sorumluluğunuz büyük olacaktır. Bunun 
hesabını gün olur size bu miîM de sorar, Allah da 
soracaktır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Allaha inanı
yorlar mı? 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — İçişleri Ba
kanı, Haziran ayında yapılacak bir seçimde seçim gü
venliğinin sağlaniîîasının mümkün olamayacağını söy
lüyor. Sayın Başbakan'a gazeteciler İçişleri Bakanının 
bu sözlerini hatırlatıyor ve soruyorlar : «Seçim gü
venliğini sağlayabilecek imisiniz?» Başbakan dolam
baçlı sözlerle soruyu geçiştirmeye uğraşıyor; icranın 
en sorumlu kişisi olarak, «seçim güvenliği sağlana
caktır» diyemiyor. Şimdi de Yüce Meclisin kürsüsün
den müîlet önünde biz soruyoruz : 

Haziranda yapılacak seçimlerde, ey kaçak Başba
kan, biraz evvel buradan kaçan Başbakan, seçim gü
venliğini sağlayabilecek misiniz, millet kürsüsünden 
cevap verin. Vatandaşın can güvenliği olacak mı, yok
sa sandık başlan parti militanlarına mı kalacak? San
dık başlarında kan mı akacak? Başbakan bu soruyu 
açıklıkla cevaplandırmalıdır. 

Kendilerini erken seçim hummasına kaptıran Cum
huriyet Halk Partililere soruyorum: Hükümetin bu 
konudaki açık ve inandırıcı beyanı olmadan, yine de 
erken seçime evet diyecek misiniz? Seçimde döküle
cek kanların vebalini yüklenebilecek misiniz? 

Türkiye suiistimal iddialarıyle, hırsızlık söylenti
leriyle çalkanıyor. Başbakan ve bakanlar hakkında 
bir sürü yolsuzluk dosyası Mecliste sıra bekliyor. 
Bunlardan mobilya ihracıyle ilgili soruşturma dos
yası ve Lockheed araştırma dosyası Meclis gündemi
ne geldi, Her iki komisyon da Başbakanı ve ilgili ba
kanları suçlu buldu. Erken seçim karan bu dosyala
rın görüşülememesine sebep olacak. Komisyonlann bü-

j yük ekseriyetle, aleyhine karar vermelerine rağmen, Baş
bakan, bunun kendisine çamur atma olduğunu söylü
yor. Böylece, millî irade anlayışını da bir defa daha 
açıklığa kavuşturuyor. İşine geldiği zaman ekseriye
tin verdiği karar mübarek olacak, işine gelmediği za
man çamur atma olacak. 

Peki Sayın Başbakan; bu çamurla siz vatandaşın 
huzuruna çıkmaktan utanmayacak mısınız. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Meclis huzuruna, gerekirse mahkeme huzuruna 
çıkarak aklanmayı niçin düşünmüyorsunuz? Erken 
seçim kararı çıktığı takdirde, Meclislerin artık top
lanmasının mümkün olamayacağını ve hesabınızı ve
remeyeceğinizi gayet iyi bilirsiniz. Yoksa, erken se
çimde bu kadar ısrarlı olmanızın sebebi bu mudur? 
Ancak şunu söyleyeyim, yaptıklannızm hesabını bir 
gün mutlaka vereceksiniz. Yaptığınız oyunlar bu he
sabı belki bir müddet geciktirir; ama mukadder akı
betten kurtaramaz. 

Cumhuriyet Halk Partililere sormak isterim, her
halde Sayın Demirel, şaibeden kurtulamamış olarak 
seçimlere girsin, biz de bunu bol bol kullanalım; un 
çuvalı gibi, vurdukça tozutalım, o tozdukça biz de 
rey alalım diye düşünüyorsunuz. Siyasî hesaplarla 
hareket edilirse, bu düşüncede doğru taraflar bulu
nabilir; ama şaibeli bir Başvekille seçime girip, onun 
yolsuzluklarını anlatmak, vatandaşın devlete ve dev
let namına olan güvenini sarsmaz mı? Bu iddialar, 
gergin ortamı seçimlerde daha da gergin hale getir
mez mi? Böyle bir ortamda ortaya çıkacak hâdisele
rin sorumluluğu sırtınıza yüklenmez mi? Sayın De
mirci'm hesap vermekten kurtulmak yolundaki ma-

I nevrelarına alet olmanız sizi rahatsız etmiyor mu? 
Yann vatandaş da bu gerçekleri anlayarak, sizden 
bunun hesabını soracaktır. 

Devlet, adamı, dürüst, namuslu ve alm açık olma
lıdır. Alnı açık derken, Sayın Demirel gibi fizikî ahu 
açıklığı elbette kastetmiyorum. Dürüst, namuslu ve 
alnı açık olmayanları da demokrasinin çarkları övü-
tüp, bir kenara atmalı. Demokrasinin yaşadığı ülke
lerde bu hep böyle oluyor. Nixon nasıl gitti, Tanaka 

I nasıl yuvarlandı, İndra Gandi niçin düştü? Hep de-
I mokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi yüceltmek için. 
I Ama, siz Cumhuriyet Halk PartiüTp'r, Demirel'in yu-
I varlanmasını önleyebilmek için her seferinde destek 

oluyorsunuz. ORMA soruşturmasında da Meclise 
I gelmeyerek Demirel'i kurtarmıştınız. Af Kanununun, 
I Başbakan ve bakanları kapsam dışı bırakması konu-
I sundaki teklifimizi de Cumhuriyet Halk Partililer red-
I dermişti. 
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Şimdi tekrar, mobilya ve Lockheed davalarında 
sıkışan Demirel'i kurtarma yolundasınız. 

Sayın Ecevit, seçimlerden hemen sonra, en sıkı
şık anında 9 tane seçenek sunarak, Başbakan hava-
sıyle Demirel'in kongresine girmesini sağlamış ve 
böylece bir defa daha onu kurtarmıştı. Bütün bu dav
ranışlardan sonra, bütün bu davranışların sahibi ola
rak kalkıyorsunuz, vatandaşın karşısmda en ağır hü
cumları birbirinize yöneltiyorsunuz. Samimiyet bu
nun neresinde? Durumunuzu açıklıkla ortaya kavuş
turunuz, hatta Sayın Demirel'in Başbakanlığında, 
Ecevit'in de içinde bulunduğu bir Hükümete girme
niz size çok daha fazla yakışır. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bakanlık alsın, 
Bakanlık. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Sayın Erba-
kan'm sık sık ileri sürdüğü bir iddia var. Sayın Er-
bakan, bu seçimler için talimatın dış merkezlerden 
geldiğini ve Adalet Partisiyle Cumhuriyet Halk Par
tisinin bu talimata göre hareket ettiğini söylüyor. Hat
ta işin Bilderberk Toplantısına kadar uzadığı iddiala
rı var. Bu, çok önemli ve ağır bir iddiadır. Elbette 
bu iddianın altında Adalet Partisi de kalmamalıdır, 
Cumhuriyet Halk Partisi de kalmamalıdır. «İddia 
doğrudur veya yanlıştır» demiyorum. Ancak, bugü
ne kadar gerek Adalet Partisi ve gerekse Cumhuriyet 
Halk Partisi bu iddia karşısında niye susuyorlar, onu 
öğrenmek istiyorum. 

«Bağımsız Türkiye» slagonunun mucitlerine soru
yorum: Elbette Türkiye bağımsız olmalıdır. Hiç bir 
vatanperver Türk aksini düşünemez; ama Türkiye' 
nin bağımlı olduğunu ifade eden bu iddia karşısında 
siz şampiyonlar, niye susuyorsunuz, bugüne kadar ni
çin cevaplamadınız? Sayın Erbakan'ın bu iddiasının 
ne derece de doğru olduğunu bilemiyorum; ancak bil
diğim bir şey var, bütün millet de bunu biliyor; se
çimlerin erkene alınması konusunda ilk talimat Sakıp 
Sabancı'dan gelmiştir, Halit Narin'den gelmiştir, ben
zerlerinden gelmiştir; hem de Devletin radyo ve tele
vizyonunu kullanarak gelmiştir. Ondan sonra da, 
Adalet Partisi birdenbire erken seçim şampiyonu ke
silmiştir, hem de yıllarca «seçim değil, geçim» dedik
ten sonra. Arkasından da, Cumhuriyet Halk Partisi, 
erken seçim için öne sürdüğü bütün şartlardan bir
denbire vazgeçivermiiştir. «Bu Hükümetle seçime gi
dilemez» fikrini Cumhuriyet Halk Partisi birdenbire 
terkediveraıiştir. 

Bu mu halkçılık? Bu mu halkın ve hak hukukunu ko
rumak? Bu mu soyguncu ile, vurguncu ile, tefeci ile, 

haksız kazanç erbabı ile mücadele? Düzeni siz böyle mi 
değiştiriyorsunuz? Sabancılardan emir alarak mı dü
zen değiştireceksiniz? 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Tabiî tabiî. Sa
bancılar onları da değiştirecek. 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Seçimin öne 
alışabilmesi için İçtüzüğü değiştirmek yolunda dün 
yapılanlar da, demokrasi tarihimize kara bir leke ola
rak geçecektir. 

Meclisi dün yöneten Sayın Ekşi, İçtüzüğü değiş
tirebilmek için evvelâ İçtüzüğü rafa kaldırmıştır; İç
tüzüğün amir hükümlerini yok farz etmiştir, bugüne 
ksdar yapılan bütün uygulamayı bir kenara itmiştir. 
Hatta, Sayın Meclis Başkanı Kemal Güven'in birkaç 
gün önceki uygulamasını da bîr kenara itmiştir. Şim-
d?"yc kadar, Millet Meclisinin bu kadar taraflı ve bu 
kadar partizanca yönetildiği görülmemiştir. 

Maksadınıza varmak için bir müesseseyi dün yık
tınız; sayın Cumhuriyet Halk Partililer; bir müesse
seyi yıktınız, Millet Meclisinin tarafsız yönetilme mü
essesesini yıktınız. Ama. unutmayınız ki, geçen dönem 
bu İçtüzüğü Meclislerden geçirirken, Adalet Parti
liler de İçtüzüğün kendi işlerine ya'rayacağını düşü
nüyorlardı, Bugün ise şikâyet ediyorlar. Siz de, İç
tüzüğün, Meclis Başkanının tarafsızca uygulama yap
ması müessesesini dün yıktınız. Bu müessesenin yı
kılmasından yarın da siz çok şikâyet eder hale gele
bilirsiniz, geleceksiniz de. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının yaptıkları 
da demokrasi tarihimize bir ibret vesikası olarak ge
çecektir. Saat 19,00'da Meclis tatil oluyor, alelacele 
İçtüzük tadili Resmî Gazetede ilân ediliyor ve Ana
yasa Komisyonu Başkam bir saat sonra Komisyonu 
topluyor. Hani, İçtüzük nerede? Hani İçtüzük nere
de Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı? Milletvekili 
nasıl haberdar olup da komisyona gelecek? Ne zaman 
hazırlanacak? Sel önünden kütük mü kapıyorsunuz 
Sayın Başkan? Ve bütün bunları yapan ve beceren 
de Anayasa Mahkemesinin eski Başkam. Ak saçlı bir 
hukukçu. 46 senelik meslek hayatından bahsediyor. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — İşitmiyormuş 
zaten? 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Siz mesleğini-
zia haysiyetini bugüne kadar böyle mi korudunuz? 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Par-
tülerarası Seçim Komisyonunun çalışmalarına da te
mas etmek istiyorum. 

Partilerarası Seçim Komisyonu 17 konu tespit 
etmişti. Bunlar üzerinde de mutabakat vardı. Bu ko-
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nular arasında önemli hususlar yer alıyordu. Şim
diye kadar partilerimiz bu husustan birer propagan
da malzemesi olarak çok kullanmışlardır, defa
larca kullanmışlardır. Şimdi bütün bunlar, Adalet 
Partisinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin işbirliği 
neticesi yıkılmıştır. 

Hani nerede kaldı seçmen yaşını 18'e indirmek? 
Hani nerede kaldı, yurt dışında çalışan işçilerimize 
oy hakkı tanımak? Televizyonda partilere propa
ganda imkânı tanımak, hani nerede kaldı? Hani ne
rede kaldı, seçim güvenliğini sağlayacak tedbirler? 

Sözlerimin başına dönüyorum : 
Demokratik Parti seçimlerin öne alınmasına kar

şı değildir; ama seçimleri öne alabilmek için, huku
kun yıkılmasına karşıdır. Seçim güvenliğini sağla
madan seçime gidilmesine karşıdır. Hırsızlık ve 
suiistimal dosyalarının, erken seçim bahanesiyle ha-
sıraltı edilmesine karşıdır. Yarın ,akahilecek kan
ların, ortaya çıkacak vahim olayların mesuliyetiyle 
sizleri başbaşa bırakıyoruz. Demokratik Parti, bu 
saydığım sebeplerle, seçimlerin öne alınması önerge
sine çekinser oy kullanacaktır. Yüce Meclise, De
mokratik Parti Grupu adına saygılar sunarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsak 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Önsal'ın Başkanlığı

mıza yönelttiği eleştirileri dünkü birleşimde cevap
ladığım için, yeniden cevaplama gereğini duymuyo
rum. (D. P. sıralarından gürültüler.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bugünkü tutumu
nuz hakkında da cevap verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, söz sırası 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Adına Sayın İsmail 
Hakkı Birler'de. 

Buyurunuz Sayın Birler. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

1973 seçimleri sonunda oluşan Millet Meclisimi
zin, uzun ömürlü ve tutarlı bir hükümet kurulma
sını sağlayamayacağı ta başından belli idi. Bu ne
denledir ki, seçimlerden sonra hükümet kurma güç
lüklerinin sürüp gittiği günlerde, Cumhuriyet Halk 
Partisi seçimlerin yenilenmesini istemiş; bu kararı 
henüz seçilip gelmiş grup üyelerinin oybirliğiyle al
mıştı. Bu steğimiz öteki partilerce kabul edilmedi. 100 
günlük bunalımdan sonra Hükümet kuruldu. 

1974 sonlarında ülkemiz yeniden hükümet buna-
hnııyle karşı karşıya geldi. Üstelik iç ve dış sorun
larınıza geçerli çözümler getirebilecek, kendi içinde 
tutarlı, içte ve dışta etkin bir hükümet kurulması 
gereği kaçınılmazdı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bazılarının iddiaya yel
tendiği gibi, Kıbrıs zaferini oya tahvil için değil, 
foa ihtiyaç ve nedenlerle seçim isteğini yeniledi. Bu, 
sadece Cumhuriyet Haik Partisinin değil, milletin de 
isteği idi. Ba istek de karşılık görmedi. Milletin iste
ğine karşı çıkanlar, milletin büyük çoğunluğuna 
karşı bir «cephe» oluşturma sevdasına tutuldular ve 
bunda başarılı olduklarım da sandılar. 

Ülkemizi, iki yılı aşan bir süredir bu cephe yö
netiyor. Sonuç nedir? Kan, gözyaşı, ıstırap, kardeşin 
kardeşe düşman oluşu; dışarıda, sarsılan ve azalan 
itibarımız; içeride, can güvenliğinden yoksun, yarı
nından emin olmayan tedirgin gençler, çocuklar; 
okula gönderdiği çocuklarının akşam sağ - salim eve 
dönüp dönemeyeceklerinin endişesi içinde pencere 
önlerinde bekleşen analar, nineler; dar ve sabit ge
lirlilerin giderek fakirleştiği, toplu sözleşme ya da 
katsayı ile ellerine üç kuruş fazla para geçen işçinin 
memurun biraz nefes almak üzere iken, gizli açık 
yapılan devalüasyonlarla cebinden daha fazlasının 
îiiîmverdiği; bunların yanıbaşında, doymak bilmeyen 
vurguncuların hem devleti hem halkı soymaya de
vam ettiği bir düzen!.. Cepheciler bu sonuçla övü
nebilirler. 

Başbakan, kendi yarattığı bu ortamda, kendi ek
tiği, beslediği nifak tohumlarının arsız sarmaşıklar 
gibi devleti sarmasından korkmuş olacak ki, bir sü
redir seçim peşinde koşuyor. «1960» da seçime gidil
seydi, bunalım olmazdı» diyor, «Bunalıma tek çare, 
erken seçimdir» diyor. Kim olursa olsun, Başbakan
lık koltuğunda oturan bir kimsenin ağzından çıkan 
hu sözler, ülkenin nasıl bir bunalım içinde olduğu
nun, nasıl tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunun 
açık itirafıdır. 

Hani, Cumhuriyet Hükümeti bütün güçlüklerin 
üstesinden gelecek güçte idi? Hani, görülmemiş kal
kınma bütün hızıyle devam ediyordu? Hani, Tür
kiye ikiye üçe dörde katlanıyordu, büyüyordu? Hani, 
Türkiye 1982 yılında, bugünkü Polonya ve İspanya' 
nın, 2 000 yılında ise bugünkü Almanya'nın düzeyine 
ulaşacaktı? 

Bütün bunlar yalandı, göz boyamaca idi. Bu
nun böyle olduğunu, söyleyenler de biliyorlardı, bile
rek yalan söylüyorlardı, milleti uyutmaya çalışıyor
lardı. 
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Şimdi, yatsı ezanı okunmuş, yalancıların mumu 
sönmüştür. Milletin uyumadığı, gerçekleri gafil yöne
ticilerden çok daha berrak gördüğü de, inşallah 5 Ha
ziranda sandıklar açıldığı zaman anlaşılacaktır. 

Bir hükümet düşününüz, İçişleri Bakam kalkıp 
Meclis kürsüsünden, bu Hükümetin seçim emniyetim 
sağlayamayacağını söylüyor; Hükümetin başından 
ne bir ses, ne bir nefes.. 

Sanayi Bakanı gizli oturum isteyip kürsüye çı
kıyor; Devletin ulusal güvenliğiyle, savaş gücüyle 
ilgüi, gerçekten vahim sayılacak iddialar ortaya atı
yor; eğer bu iddialar doğruysa, sorumlularının, saniye 
yitirilmeksizin Yüce Divana gönderilmeleri gerekir; 
Hükümetin başı yine oralı değil.. 

Daha dün, tçişleri Bakanı, hem de Başbakanın 
gözleri önünde burada, Kıbrıs'la ilgili ciddî gelişme
ler olduğunu iddia ile gizli oturum istiyor; Başbakan, 
üstelik yanında Dışişleri Bakam, sessiz oturabiliyor. 
Bu ne biçim Hükümettir? Bırakınız gerçek demok
rasileri, böyle bir garip hükümet dünyanın neresin
de vardır? 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi se
çimden kaçmaz. Seçim, halka gitmektir. Cumhuri
yet Halk Partisi halktan kaçmaz, halka güvenir. Halk 
olmadan, halka danışmadan, halktan güç almadan 
hiç bir şey yapılamayacağına inanır. 

Başbakan ve partisinin irili - ufaklı sözcüleri 
böyle olduğunu bile bile, haftalardır Cumhuriyet 
Halk Partisini samimiyetsizlikle suçlamaya, entrika 
peşinde olduğu iftirasını yaymaya çaba gösteriyor
lar. Siyasî hayattan yalanla başlayan, entrikalarla 
devam eden kimselerin böyle konuşmalarında, aslın
da yadırganacak bir taraf yoktur. Biz bunlara aldır
madık, gülüp geçtik. Bugün vardığımız sonuç kar
şısında, bu itham ve iftiraların sahiplerinin ayna 
karşısına nasıl çıkabilecekleri de kendi bilecekleri iş
tir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin 
seçim isteğini değişik biçimde yorumlayanlar var. 
Herkes dilediği gibi yorumlayadursun; her zaman 
söylediğimizi, herkesin bildiğini bir kere daha söylü
yorum: Cumhuriyet Halk Partisi, seçimi, ülkeyi bu 
Hükümetten bir an önce kurtarmak için istiyor. Cum
huriyet Halk Partisi, Türk Halkının, Türk gençliği
nin birbirine düşman kamplara bölünmesi önlensin 
için, kardeşin kardeşi sokak ortalarında öldürmesi 
son bulsun için seçim istiyor. İçte ve dışta huzur 
sağlansın, herkes yarınından güven duysun; isteyen, 
çalışacağı iş; dileyen, okuyacağı okul bulsun için 

istiyor. Kimse Devlet sırtından zengin olmasın, halkı 
soyanlasın, ne idüğü belirsiz kimseler, soyadlarına 
göre, partilerine göre imtiyazlı sayılmasınlar için isti
yor Siyahsetie ahlâk, dürüstlük, fazilet, tartışılmaz 
İçin, kimse kimsenin emeğini sömüremesin için isti
yor. Siyasette ahlâk, dürüstlük, fazilet, tartışılmaz 
unsurlar olarak yerleşsin için istiyor. Halkın, Dev
letine inandığı, güvendiği, her türlü sıkıntısında sığın
dığı; Devletin herkese aynı şefkatli baba gözü ile 
baktığı bir ortam oluşsun için istiyor. 

Gerçek milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği, Dev
letin ve hükümetlerin ana ilkesi olsun; Yurtta kan 
dökerek değil, milleti birbirine düşürerek değil, cep
helere bölerek değil, birleştirerek; kaderde, kıvanç
ta, tasada ortak, bölünmez bir bütün haline getire
rek; dostlarımıza güven ve saygınlık, düşmanlarımı
za ölçülü olma duygusu veren bir ülke durumuna 
yeniden gelebilsin için istiyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimi, her türlü yol
suzluk, hırsızlık, Hazine yağması örtbas edilsin için 
istemiyor. Bunu söyleyenlere sormak istiyoruz: Bir 
buçuk yıldır nerede idiniz? Bir Hazine soygununu 
bile siyasî pazarlık konusu yapacaksınız, sonra kal
kıp «Mobilyanın, Lockheed'in hesabı sorulmadan 
seçime gidilmez» diyeceksiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hakkı 
bey, bize cevap değil her halde bu sözleriniz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Devamı
nı dinlerseniz Sayın Korkmazcan, kime cevap oldu
ğunu göreceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica edeyim, ye
rinizden müdahale etmeyin efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bilelim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Size 

de cevap olan kısımları vardır, onları da dinlersiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Burada 

bize cevap yok her halde. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, çok rica ediyo

rum... 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Biraz 

sabırlı olsanız mesele kalmayacak. 
24 Mart 1976'da, mobilya ile ilgili gensoru öner

gesi görüşülürken, M.S.P. sözcüsü burada, «Genso
ru zamansız verilmiştir» diyordu. 

O tarihte neden zamansızdı? Şimdi bu tarihte ni
çin zamanıdır? Bu soru da cevapsızdır. 

Acaba, Millî Selâmet Partili dostlarımız, istiare
ye mi yattılar? Yıldız falına mı baktılar? Yoksa, İs
kender Paşa Camii imamından yeni bir fetva mı çık
tı? Bunu da merak ediyoruz. 
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Sorumlusu kim olursa olsun Sayın Korkmazcan, 
kişisel ya da siyasal zararı kime dokunacaksa dokun
sun, bütün bunların hesabı sorulmalıdır. Seçimlerin 
yenilenmesi, seçimlerin yenilenmesine Millet Meclisi
nin karar vermiş olması, bütün bunların hesabının 
sorulmasına engel değildir. Türkiye Büyük MiUet 
Meclisi, desteğiniz olursa, ilginiz olursa toplanır, bu 
hesapları sorar.. Siz sormazsanız, sizler, o veya bu 
grup, şu veya bu nedenlerle, düşüncelerle, hesaplar
la, bu hesap sorulmasını yine engellemeye kalkarsa
nız, sizlere de söylüyorum, bunun hesabını millet 
sizden soracaktır. 

Seçimlerin yenilenmesine karar vermek bu Hükü
metten kurtulmaya da engel değildir sevgili Demok
ratik Partililer. Gizli kapaklı değil, açıkta, yüzbin-
lerin önünde ilân ettik, sizlere çağrımızı yaptık. Hiç 
bir gizli hesabın, pazarlığın içinde değiliz. Millet 
önünde Konuştuk, millet önünde konuşmaya devam 
edeceğiz; bu Hükümet bir saniye kalmaksızın gitme
lidir. Bunun yollanın aradık. Siz ne yaptınız? Bu 
açık çağrımıza karşı ne yaptınız? Sirke - sarmısak 
hesabı yaptınız. 

Hemen söylüyorum: İş işten geçmiş değildir. Bi
raz sonra gensoru gelecek, toplayınız kuvvetinizi or
taya koyunuz niyetinizi, Yüce Meclis koysun ortaya 
niyetini. Bizzat Hükümetin Başkam, «Bu Hükümet, 
asayişi, güvenliği; sağlamaktan âcizdir, anarşi, Hükü
meti aşmıştır» diyor ve bunu söyleyen bir Başbakan 
kendi idaresi altında olduğunu zannettiği, vehmetti
ği, olmadığını dün burada sergilenen halinden gör
düğümüz bir Hükümetle bu ülkeyi seçime götürme
nin sorumluluğunu da üzerine alacak!.. 

Değerli arkadaşlarım, olayları değerlendirirken, 
kişiler hakkında hüküm verirken, kuruluşlar hakkın
da hükme varırken, lütfen doğrulan görelim, her şeyi 
yerli yerine koyalım, ondan sonra hükmümüzü ve
relim. 

Bunu zaman zaman bizler gereği ölçüde yapamı
yoruz, ama bir şeye inanıyoruz, o inancımız hiç sar
sılmadı, hep devam ediyor; milletimiz, bu değerlen
dirmeyi en iyi şekilde ve şaşmaz biçimde yapacaktır, 
5 Haziranda son sözünü söyleyecektir. 

Bu kadar çok şikâyet ettiğiniz, ettiğimiz bu Hü
kümetin kurulmasında hiç günahınız yok mu, nere
de idiniz 1974 sonhabarında? İki yıldır bu millete 
çile çektirdiniz, kan kusturdunuz bu Hükümet saye
sinde. Bugün Türkiye hangi Türkiye olurdu? Bugün 
Demokratik Parti nasıl bir parti olurdu? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Arahk-
ta seçim... 

tSMAÎL HAKKI BİRLER (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisinin, seçimi dış güçlerin emri ile 
istediği yolundaki iddia gülünçtür. Sanınm, sahibi
nin de inanmadığı çok çirkin bir şakadır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi, kendi kazdı
ğı ve içine düştüğü kuyuda iyice boğulup yok olmak
tan kurtulmak için seçim istiyor. Bizzat Başbakan, 
1960'Jan, 1970'Ieri hatırlıyor, ama 1970'lerde de ha
tırlamadığı bir şeyi bugün de hatırlamaz görünüyor: 
İstifa... Gerçek Devlet adamlarının, gerektiğinde bir 
an bile tereddüt etmeden yapacakları şey, her ne pa
hasına olursa olsun koltuğa yapışmak değil, istifa
dır, istifa etmektir. 

Açıkça, söyleyelim: Nasıl olsa gidecektir. 5 Ha
zirana kadar, o iğreti koltuğuna yapışıp kalmak ken
di bileceği iştir. Sonra, o koltuğa bir daha oturama-
yacağmı kendisi de, partisi de bilmektedir. Dileriz ki, 
Sayın Demirel, siyasî hayatında bir defa, bir tek de
fa, işgal ettiği koltuğun ciddiyetine, vakanna yaraşır 
bir gereği yerine getirsin. 

«Bu Hükümetle seçim güvenliği sağlanamaz» di
yenlere de bir çift sözümüz var. - Sayın Korkmazcan, 
bunu da : ize cevap diye almayınız - Kimse, hiç kim
se, bir avuç sokak serserisinin şamatasına güvenip ha
yaller kurmasın. (C.HJP. sıralanndan «Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Yok komandolar sandığı basarlarmış da... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Görürüz, görü

rüz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — ... Yok 
seçmenler sandık başına gelemezlermiş de, bütün 
bunlar demokrasiden ve halktan umudunu kesenle
rin belki özledikleri şeylerdir ama, bir şeyi unutma
malıdırlar, Türk halkının, Türk seçmeninin, oyunu 
namusu kadar mukaddes bildiğini ve sandığı, namu
su gibi canı pahasına koruyacağını. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sokak kabadayılığı 
ile sonuç alacaklarını hayal edenler hep aklanmışlar
dır, yine bir defa daha aklanacaklardır. 

Yüce Meclisin, Anayasa Komisyonunun, seçimle
rin yemlenmesini öngören raporunu büyük çoğun
lukla kabul edeceğine inanıyoruz. Bu rapor kabul 
edilmeli ve seçimler yenilenmelidir ki, ülke, halkımı
zın istediği güvendiği yöneticilerine biran önce ka
vuşsun. 

Sayın milletvekilleri, 5 Haziranın, yurdumuzun, 
Devletimizin geleceği açısından bir dönüm noktası 
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olacağına inanıyoruz. Birbirimize yan bakarak, diş 
bileyerek değil, dostça - kardeşçe, bir bayram hayası 
içinde sandığa gideceğiz. Halkımız, ak oylan ile, ka
raran bulutları dağıtacak, aydınlık bir Türkiye çıka
caktır ortaya. . 

O günlerde buluşmak umudu ve dileği ile hepi
nize başarılar diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
Değerli arkadaşlarım, grupları adına söz iste

yen başkaca sayın üye yok, 
Kişisel olarak, Sayın Tüzün'e söz veriyorum efen

dim. 
tik söz 'Sayın Tüzün'ün; buyurun efendim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; erken seçimin yapılması konusun
daki önerge dolayısıylc kişisel görüşlerimi, aktarmak 
için söz aldım. • 

Sayın Başkan, sayan milletvekilleri, 1973 genel se
çimlerinde bu Meclise geldiğimizden bugüne kadar, 
1973 seçimlerinin son&cu, Parlamentonun aritmetik 
yapısı açısından, bizi belki de 40 yıl edinilemeyecek 
deneylere kavuşturdu. 

1973'Ie bugünkü tarih arasında, bu Parlamento 
aritmetiği nedeniyle 4 Hükümet modeli gördük. Bu 
Parlamentoya geldiğimiz zaman Sayın Taîu Başba
kandı ve onun Hükümeti iş başındaydı. Sonra, 
C. H. P. - M. S. P. koalisyonu yapıldı. Sayın Genel-
başkamm Eccvit Başbakan oldu. Sonra, Sayın Ir
mak Başkanlığında bir Hükümet modeli. kuruldu ve 
sonra Sayın Demirel'in Başbakanlığında 4 partinin 
katıldığı ve bağımsızların destekledikleri bir Hükü
met modeli kuruldu. 

Biz, bu Hükümet modellerinin hiç birisi denen
meden, yani 1973 seçimlerinin sonucunu, matematik
sel sonucunu, işte, bugüsıkü içinde bulunduğumuz 
durumu, daha Hükümete talip olmadan saptadığımız 
için, halkımızın gene! eğâliiîîîerini bildiğimiz için, 
daha, çiçeği burnunda bir Parlamentonun çiçeği 
burnunda milletvekilleri olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak yani, daha bundan 3,5 yıl evvel seçim
leri istemiştik. Onun için, bizim erken seçimleri is
tememiz!, bugün içinde bulunulan durum dolayısıy-
le bir sıkışmışlıktan kurtarmak olarak değerlendir
mek son derece yanlış bir olgudur, son derece yan
lış bir şeydir. 

1973 seçimlerinin matematiksel sonucunda, biz 
seçimlerin yenilenmesini istemekle kalmadık, ondan 
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j sonraki yerel seçimlerinde de, 1,5 yıl evvel yapılan 
Senato seçimlerinde Türk halkının huzuruna gittik, 
gerçekleri olduğu gibi anlattık ve Türk halkı, bu iki-

J buçuk seıse içinde meydan meydan, köy köy, «erken 
seçim, erken seçim» diye inledi. 

I İşte, bugün içinde bulunduğumuz noktaya, eğer, 
Cumhuriyet Halk Partisinin başlattığı bu noktaya 

I Adalet Partisi geldiyse, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
daha 1973 seçimlerinin sonucunda gördüğü gerçeği 
üç yd rötarla, belki isteyerek belki istemeyerek, yeni 
görmüş ohnasmın sonucudur. O açıdan, Cumhuriyet 
Halk Partisinin erken seçim istemiyle, Adalet Par-

I tisinin erken seçim istemini bir eşdeğerde görmek 
I bir haksızlık, bir yanlışlık olur. 

Cumhuriyet Halk Partisinin seçim istemini, ya
bancılardan talimat almakla bağdaştırması da bir 
bühtandır, bir büyük günahtır. Eğer, Cumhuriyet Halk 

I Partisi yabancılardan emir alsaydı, muhalefette değil, 
iktidarda bu yolu tercih ederdi. Ne muhalefette, ne 
iktidarda, Cumhuriyet Haile Partisinin emir alacağı 
tok güç vardır, o da, Türk halkıdır. (C. H. P. sırala-
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Türk halkından aî-

I dığımız esinle bunu istiyoruz. Eğer, Türk halkından 
esin olmasaydık, yabancılardan esin alsaydık, emir 
alsaydık, ut Ksbrıs meselesini belli bir düzeye geti
rebilirdik, ne Iıaşhaş meselesini belli bir düzeye 
getirebilirdik. Bırakmaz yabancılardan emir almayı, 

I yabancılardan yardım bile almadık. Yabancılardan 
I ültimatom aldık, ama halkın desteğini aldığımız için, 
I biz banları başardnk. Yabancılarla temasımızda bi

zim kompleksimiz de yoktur. Ne Bilderberg Toplan
tısı., ne Sosyalist Enternasyonal bizim takılacağımız, 

I b'zim ürkeceğimiz konular değildir. Kendine güve-
I nen insanlar her yere girerler, ama kendi bildikle-
I rini söylerler. Onun"" için, böyle komplekslerimiz ol-
I madiği için, Türk halkının yararına gördüğümüz 

her yere gideriz, ama Türk halkının yararına şeyler 
söyleriz. O açîdan, biz, bu çamuru tutmayacağız. 

I Cumhuriyet Halk Partisinin, Başbakanın yeğeni-
I n'm veya mobilyanın siyasî istismarını yapmayacak 

bir parti olduğunu artık bilmiş olmanız gerekir. Cum
huriyet Halk Partisi, Sayın Demirel'in, Adalet Par
tisi Genel Başkanı olmadan evvel de muhalefeti var
dı; Sayın Başbakan Demirel'in yeğeninin 21 yaşma 
geldiği tarihten evvel de siyaset yapıyordu, mobilya 
konusu ayyuka çıkmadan evvel de siyaset yapıyor-

I du. Onun için, Cumhuriyet Halk Partisinin siyaseti, 
Adalet Partisinin Başkanının tutumuna bağlı değil-

I dir. Cumhuriyet Halk Partisinin, vurdukça tozutan 
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bir kişiyi hedef alması da sözkonusu değildir; Cum
huriyet Halk Partisf, vurdukça tozutmayacak hükü
metlere kavuşmanın, halkın kendi hükümetlerine ka
vuşturmanın kavgasını veren bir siyaseti vardır; onun 
da böylece bilinmesi gerekir. 

Cumhuriyet Halk Partisi erken seçimi istemek
le hiç bir savından vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecek
tir. Buna Cumhuriyet Halk Partisinin de hakkı yok
tur. Türk halkı neyi biliyorsa, neyi kovalıyorsa, Cum
huriyet Halk Partisi de onu bilecektir, onu kovalaya
caktır; bu konuda kimsenin, ama hiç kimsenin en
dişesi olmamalıdır. 

Bu Hükümetle seçime gidilir mi, gidilmez mi? 
Bu Hükümetle seçime gidilmez. Seçim emniyeti 

açısından bizim de düşündüklerimiz var, doğrudur. 
Her gün, özellikle genel seçimlerde seçim emniyeti
nin zedelenebileceği konusunda bizim de endişeleri
miz var, doğrudur; ama bu ölçüde büyük olarak, bü
yük anlamda Türk halkma güveniyoruz, ama seçime 
kanar veya seçimde olabilecek olaylarla, Türk halkı
nı genel bir asayişsizlikten değil, genel bir katliam
dan kurtarmak için bunu göze almayı da bir mem
leket görevi olarak düşündüğümüzü arz etmek istiyo
rum. 

O açıdan, Cumhuriyet Halk Partisinin bir ferdi 
olarak, erken seçime canı gönülden «evet» dediğimi 
belirtiyorum. Yeni seçimlerin halkın kendi iktidarını 
sağlaması açısından bir umut olduğunu da beyan 
ederek, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Sayın İbrahim Akdoğan, buyurun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; erken seçim önergesi üze
rinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bugün, yalnız demokratik hayatımızın değil, par
lamenter rejimin ve ulusun kurtuluşunu sağlayacak, 
Yüce Parlamentoya onur ve saygınlık kazandıracak 
bir kararın eşiğindeyiz, 

Millet Meclisinin Dördüncü Dönemi, üçbuçuk 
senedir, belki de en olumlu kararı almış ve kendi 
kendisini yenilemeye karar vermiştir. 1973 seçimlerin
den sonra ortaya çıkan tablo, Meclîsin kendi kendi
sini süratle yenilemeye karar vermesini gerektiriyor
du. Ne var ki, o zaman, Cumhuriyet Halk Partisi
nin teklifi, Mecliste tasvip görmemiş ve ülke, telâfi
si çok zor üç sene kaybetmiştir. Bugün ülke, sosyal 
ve ekonomik ve siyasal bir çöküntünün içindedir. 
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Hükümet, kendi içinde uyumsuzluğa düşmüş, kendi 
içinde anlaşmaz hale gelmiştir. Hükümetin bir kana
dı, başında Başbakan bulunan diğer kanadını, ya
bancı uluslardan talim almakla, ihanet içinde bulun
makla suçlamaktadır. 

Bugün sokaklarda kan var, barut var, zulüm var; 
onun için erken seçime «evet» diyorum. Sokaklarda 
soygun var, yağma var, talan var; onun için erken 
seçime «evet» diyorum. Sokaklarda faşizm var, dik
ta özlemi var; onun için erken seçime «evet» diyo
rum. Bu erken seçim halkı kurtaracaktır; onun için 
erken seçime «evet» diyorum. Bu erken seçim ulusu 
ve demokrasiyi kurtaracaktır; onun için erken seçi
me «evet» diyorum. Bu seçim, hesap soracaktır; onun 
için erken seçime «evet» diyorum. 

Yapılacak seçimin, ülkemizde işçinin ve köylü
nün alınterinin sömürülmedîği, halkının sokaklar
da kurşunlanmadığı, mutlu bir halk iktidarı kuraca
ğı umuduyla hepinize saygdar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 73 ncü maddesi 

uyarınca açmış olduğumuz bu konudaki görüşme ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Anayasa Komisyonunun, milletvekili seçimlerinin 
yenilenmesini isteyen raporu, İçtüzüğümüzün yeni 
93 ncü maddesi uyarınca açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Zaten, îçtüzük gereği, açık oylamanın ad okun
mak suretiyle ve adı okunan sayın üyenin ayağa kal
karak, «Kabul», «Çekinser» veya «Ret» şeklinde ifa
de ederek yapılması hususunu Yüce Heyetin onayı
na sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama işlemi ad okunmak suretiyle yapılacaktır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
elektronik cihazla yapsaydınız daha kolay ve çabuk 
olurdu. 

BAŞKAN — Siz yönettiğiniz zaman da o şekil
de yaparsınız sayın Ölçmen. 

Değerli arkadaşlarım, açık oylama işlemine Ada
na ilinden başlıyoruz. 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu alamadığımız sayın üye var 
mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların sayımı yapıldı) 

393 — 



M. Meclisi B : 76 5 . 4 . 1977 O : 3 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi 
genel seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Anayasa Ko
misyonu raporunun açık oylamasına 351 saynı üye 
katılmış bulunmaktadır. 

342 kabul, 1 ret, 8 çekinser oy kulüanıfmış bulun
maktadır. (C.H.P. ve A.P. sıralarından sürekli alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, gu anda almış bulunduğunuz 
tarihî kararla, 1977 yılında yapılması zorunlu olan 
milletvekili seçimlerini erkene almış bulunuyorsunuz. 

Yüce Meclisim bu kararının Türk halkına ve tüm 
arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
(C.H.P. ve A.P. sıralarından «Bravo», sesleri, alkış
lar) 

2. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim \ 
Bakanı Ali Naili Erdem'e Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşenin vekillik etmeninin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/822) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sunuşlara ge

çiyoruz, 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum 

efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakam 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
vekiBüık etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunulmuş
tur, 

DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

l. — Başbakan Süleyman D emir el hakkında ve
rilmiş bulunan gensoru önergesinin görüşüleceği gün 
ve konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu öne
risi. 

BAŞKAN — Bir danışma Kurulu önerisi var, 
okutuyorum efendim: 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 90 
Drjîi«şma Kurulu 4 . 4 . 1977 Pazartesi günü yap

tığı toplantıda; Genel Kurulun geçen birleşiminde 
okunan gensoru önergesinin gündeme alımp allamama
sı içm yapılacak görüşmelerin gününün saptanması 
konusunda beliren iki ayrı görüşün, iki ayrı teklif 
olarak Genel Kurulun onayına sunulması uygun bu
lunmuştur. 

Kemal Güven 
Miîlet Meclisi Başkam 

C.H.P, Grupu Başkanvekili A.P. Grupu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal 

Çarşamba günü kaytliyle 

M.S.P. Grupu Başkanvekili 
Süleyman Araf Emre 

Görüşmelerin Salı günü 
yapılması kayıt ve 

şartiyle imzalıyorum. 

Oğuz Aygün 

D.P. Grupu Başkanvekili 
Özer Ölçmen 

Salı günü kaydıyle. 

ÖNERİLER 
1. Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu adı

na Grup Başkanvekili tarafından verilen ve Genel-
Kurukm 1 . 4 . 1977 tarihli 74 ncü Birleşiminde 
okunan, Başbakan hakkındaki gensoru önergesinin, 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre gündeme ahnıp 
alınmayacağı konusunun, Millet Meclisi Güdeminin 
Özei Gündem kısmında yer alması; görüşmelerin 
Genel Kurulun 6 . 4 . 1977 Çarşamba günkü Bir
leşiminde yapılması ve bu görüşmelerde, İçtüzüğün 
61 nci maddesindeki sürelerle kayıtlı olmaksızın, 
Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak 
konuşma ; süreîerinin en çok l'er saat, önerge sa
hibinin yapacağı konuşma süresinin en çok yarım 
saat olması önerilmiştir. 

2. Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunun, Genel Kurulun 5.4.1977 Salı 
günkü Birleşiminde yapılması ve birinci önerideki 
diğer hususların aynen saklı tutulması önerilmiştir. 

BAŞKAN —• Saym Ölçmen,, söz istediniz, bu
yurun efendim. 

İçtüzüğün 64 ncü maddesi uyarınca görüşme açı
yorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan; 
Asîında, Demokratik Partinin, geçtiğimiz Cuma gü-
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nü öğîeılen evvel vermiş olduğu gensorunun, Ana
yasamız gereğince, Meclis Başkanlığına verildikten 
sonraki 3 birleşim içinde görüşülmesi gerekiyordu, 
Anayasa emri olarak. Bu Cuma, Pazartesi ve Salı 
idi, bugün son günü idi; fakat bir yanlış yorumla
ma ile, Meclis kararını da buna iştirak ettirerek, 
Cuma günü sayılmadı Başkanlıkça maalesef ve as-
Eında Anayasaya uygun olmayan bir harekette bu
lunuldu, 

Demokratik Partinin gensorusu, fiilen ortada kal
mayan bir Hükümeti, ülkenin başından ve yöne
timinden uzaklaştırmak gayesini gütmekteydi. Bun
dan, muhalefet partilerin dışında, iktidar ortakları 
dahi aynı şikâyetlerde bulunmaktaydılar; fakat bel
li bir gayeye varabilmek için, Adalet Partisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği sayesinde İçtüzük 
tadili - eğer hukukî ağırlık aranıyorsa - Anayasanın 
önüne geçirildi, dünkü İçtüzük ihlâllerinin yanı sı
ra, bugün sunuş dahi yaptırılmayarak, komisyondan 
gelen erken seçim meselesi Danışma Kurulunun ve 
Anayasanın bir gereğinin önüne geçirildi. 

Şimdi, vakit, tabiî, geçmiştir, bugün gündeme 
aHınma konuşmasına imkân kalmamıştır; son gün 
olarak yarına fırsat kalmaktadır. Yalnız, dünkü 
birleşim, bir hedefe ulaşabilmek için, A.P. ve C.H.P. 
müşterek bir hedefe ulaşabilmek için, İçtüzüğün en 
fazla ihlâl edildiği gün olarak herhalde, Meclis ta
rihine geçecektir. 

Bununfa da yetinilmemiştir. Saat 21.30'da, kok
teylden çıkan milletvekilleri, çağrısız, kendi arala
rında .konuşarak, Anayasa Komisyonunda toplan
mışlardır ve hatta bir Resmî Gazete ilâve baskısı 
yaptırılmıştır; aynen İstanbul'daki bazı gazetelerin 
«Meyhane baskıları» gibi, gece çıkan, «Meyhane 
baskıları») gibi, Resmî Gazeteye, «Meyhane baskısı» 
yaptırılmıştır. (A.P. sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın ölçmen, rica 
ediyorum, rica ediyorum. Resmî Gazete'yi, «Mey
hane gazetesi» ne benzetecek biçimde bir ibare 
kullandığınızı sanmıyorum, bir yanlış ibare kullan
dınız herhalde. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Resmî 
Gazeteye meyhane baskılan yaptınız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — «Meyhane ga
zetesi^ demedim Sayın Başkan. (A.P. sıralarından 
gürültüler) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Meyhane ga
zetesi haline getirdiler. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben hatiple 
konuşuyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — «Meyhane ga
zetesi» demedim. Gazeteci olanlar ve İstanbul'da 
yaşayanlar bilirler; gece basılan, ertesi günün gaze
tesi, bir gece evvelden basıldığından, bunun adına 
«Meyhane baskısı»! denilir. Resmî Gazeteye bu bas
kıyı yaptırdınız, evet. (A.P. sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Süreyya 
Pavyon'da akşam okunuyor o gazete; Hacı Ali De-
mireî'in Süreyya Pavyon'da okuması için bastırlıdı 
o gazete. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu, hukuku ih-
Sâîîe: bu İçtüzüğü, bu Anayasayı, bu kanunları ih
lâlle vardığınız sonuç, inşallah milletimize zarar ge
tirmez. Sizlere zarar getireceğine inanıyoruz. 

Saygılar sunarım. (D.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ölçmen. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan..; 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun efen
dim. (AJ». ve D.P. sıralarından gürültüler) 

Efendini, rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim; görüşmeler devam ediyor, çok rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın ölçmen'in konuşmalarının bir bölümünde 
ifade ettiği hususlar tutanaklara geçtiği içindir ki, 
zorunlu olarak söz aldım; bu sözlerimiz de tutanakla
ra geçsin diye. 

Biliyorsunuz, Meclisimizden kanunların çıkarıl
ması bir prosedüre bağlıdır. İçtüzük değişiklikleri 
de bir prosedüre bağlıdır, tıpkı, yasaların çıkarılma
sı gibi. 

İçtüzüğün 93 ncü maddesi, Anayasanın, İçtüzü
ğün ve Yüce Meclisimizin çalışmaları içerisinde ön
görülen esaslara uygun olarak değiştirilmiştir. Bu
rada bir maddenin değiştirilmesi, bir yasanın de
ğiştirilmesi, Anayasanın bazı maddelerinin değiş
tirilmesi yine bazı prosedür ve bazı oyların oranlarıy
la değerlendirilip değiştirilir. O halde, İçtüzüğün 
93 ncü maddesinin değiştirilmesine ait işlerde ne 
Anayasaya aykırılık, ne İçtüzüğün bizatihi kendi
ne aykırılık söz konusu değildir. 

Kaldı ki, böyle bir iddia var ise, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının yine temel birimlerinden biri 
sayılan Anayasa Mahkemesi vardır. Anayasa Mah
kemesine müracaat edilir. O bakımdan, Sayın Ölç
men'in iddialarını, yasa yapıcı Meclisin çalışma 
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tarzına uygun iddialar kabul etmek mümkün değil, 
İçtüzüğü değiştirmek için görev yapan ve bu görevi, 
usuller içerisinde, Anayasa içerisinde ve İçtüzük 
içerisinde yapan Anayasa Komisyonumuzun çahşma-
larına bulaştırmak da mümkün değildir. 

Bunu düzeltmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Uysal. 
Sayın Aygün, lehte söz mü istediniz efendim? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, ben de, 

Danışma Kurulu kararı üzerinde konuşan arkadaşla
rımdan sonra izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendini, hakkımız. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 

muhterem mlilletvekiHer'i; 
Bugün burada fevkalâde, milletçe değer taşıyan, 

herkesin heyecanla ve merakla beklemiş olduğu bir 
kararı Yüce Meclis olarak, 342 gibi fevkalâde gü
ze! bir sayı ile aldıktan sonra, Sayın Başkanın, 
Danışma Kurulumuzun Yüce Heyetinize getirmiş ol
duğu bir teklif üzerinde, o teklifin içerisinde kendi 
tekliflerini izah babında Danışma Kuruluna Demok
ratik Parti Grupu adına iştirak eden arkadaşımız özer 
Ölçmen bu kürsüye gelerek bir konuşma yaptılar.' 
Ondan sonra, yine, Danışma Kuruluna Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına iştirak etmiş bulu
nan Sayın Hayrettin Uysal arkad aşımız da geldiler 
görüşlerini ifade ettiler. Bendeniz de, bu Danışma 
Kuruluna Adalet Partisini temsilen iştirak etmiş üye 
oüarak* Danışma Kurulundaki müzakerelere ait ve 
bur&da Sayın Özer ölçmenin ifadelerine karşı ka
naatlerimizi ifade etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyorum. 

Evvelâ, Danışma Kurulu kurulduktan, yani dört 
siyasî partinin temsilcisi iştirak ettikten sonra, Gen
soru önergesinin hangi gün görüşüleceği üzerinde 
konuşuldu ve usulüne uygun şekilde, bizim anla' 
dığımız, manada, bunun, Çarşamba günü, yani 
yarınki tarihle görüşülmesine karar verildi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Karar mı verildi? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu öneri üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisini tem-
fiilen benim mütalâamdan sonra, Demokratik Par
tiyi temsil eden arkadaşımız ile Millî Selâmet Parti* 
sini temsil eden arkadaşımız itiraz ettiler ve bunun 
bir muhalefet şerhi şeklinde değily doğrudan doğ
ruya ikinci bir öneri olarak aşağıya indirilmesinin 
uygun olacağı düşüncesini ileri sürerek savundular. 

Bunun üzerine iki ayrı öneriyi oraua hazırlamak 
ve Yüce Heyetinize bu iki teklifle gelmek Zorunhığu 
doğdu. 

Biraz sonra, Sayın Başkanın yüce oylarınıza 
sunacağı veçhile, önce Çarşamba günü, yani yarın, 
Gensoru önergesinin görüşülmesi, o kabul edildiği 
takdirde, bu teklif Yüce Meclisçe karar altına alın
mış olacaktır; o ret olduğu takdirde, de, ikinci öneri, 
yani Demokratik Parti ve Millî Selâmet Partisinin 
ileri sürdüğü teklif, yani, bugün görüşülmesi keyfi
yeti yüce oylarınıza arz edilecektir. 

Bu münasebetle arkadaşımız buraya çıkmış ve 
burada, kendilerinin, neden Sah günü görüşülme
sinden yana olduklarını izah etmesi ve bunu Yüce 
Meclisin adabına, Yüce Meclîsin vakarına uygun 
şekilde yapması icap eder iken, arkadaşımız mev
zuun dışına çıkmak suretiyle ve kendisi... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sen Çanka
ya'da bıraktığın çocuklardan bahset. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — O kadar heye-
canlanmıayın, korkmayın, heyecanlanmak hakkı
nız tabiî sizin Ve heyecanlanmanızı da taibiî görüyo
rum. 

Bugün güzel bir karar alındı. Alınmış olan ka
rar, milletin arzusuna uygun bir karar idi. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Geçen dö
neni de senin gibi söyleyenler çoktu; onlar şimdi 
yoklar. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, siz konu üzerinde 
konuşun lütfen. 

Sayın Önsal, Siz de lütfen müdahale etmeyin 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Biz, millet arzu
suna uygun bir kararı almış olmanın rahatlığı ve 
onun tabiî heyecanı, sevinç taşıyan heyecaıft için
deyiz^ (A.P. sıralarından alkışlar) 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sen o çocuk
ları söyle, şimdi örtbas ediyorsun. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz de seçime git
menin endişesi, millet iradesine teslim olmanın kor
kusu içindesiniz. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bu seçim hır
sızlara mı kalacak zannediyorsun? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onun için bu ter
biyesiz reaksiyonlarınızı taibiî görüyorum sizin. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sen kim, terbiye 
kim? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu se
çki kürtajcılara kalmaz ve biz geliriz; hırsızlara kal
maz, biz geliriz. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Demokratik Parti Temsilcisi arkadaşımız bu-
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rad« konuşurken, tamamen usulüne uygun şekilde 
oltasına azamî dikkat edilmiş bulunan ve neticede 
fevkalâde İçtüzük hükümleri uygulanmak suretiyle 
yapılmış olan bir İçtüzük değişikliğini, burada ken
di üslubuna göre tenkit etti. 

Değerli arkadaşlarım; bu arada Resmî Gazetede
ki ilânı da tenkit ederken, farkında olmadan, ne 
söylediğini iyi hesap edemeden, Resmî Gazetenin 
şahsında, Türkiye Cumhuriyetinin bir miillî müesse
sesine sataşmak gibi bir talihsizlikte de bulundu. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Gayet iyi hesapla
dım. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, Resmî Gazete kimsenin inhisarında değildir. 
Resmî Gazete, Devletin bir organıdır ve Yüce Türk 
Parlamentosunun almış olduğu kararlan, kanun ni
teliğindeki kararları ve kanunları neşreden bir or
gandır. Bu organın vazifesi süratle görev yapmak
tır. Nitekim, daha önceki senelerde ve aylarda ol
duğu veçhile Resmî Gazete dün, milletin beklemiş 
olduğu seçim kararını alabilmek için, sizin çeşitli 
engellemelerinize mani olarak, Yüce Türk Milleti 
adına görev yapan Türk Parlamentosunun millî ira
desini tecelli ettirebilmek için getirmiş olduğumuz 
b!r İçtüzük değişikliğini süratle yayınlamak mecbu
riyetinde idi ve binaenaleyh görevini yapan bir Res
mî Gazeteyi ve bu Resmî Gazetenin görevlilerini 
burada bu üslup ile, sizin üslubunuzla tenkit etmek, 
hakikaten Türk Parlamentosu için talihsizliktir, şah
sınız iç>n talihsizliktir ve bu Parlamentoya yakışma
yan bir harekettir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Senden çok daha 
fazla yakışır. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, benimle sizin aranızdaki kişilik mücadeleleri
ni burada yapmayalım; onun yapılacağı yerler var-
dır. Türk Parlamentosunun adabına ve şerefine ya
kışır mücadeleyi burada yapacağız. Onun dışında 
sizin üslubunuzla, sizin seviyenizdeki mücadeleye 
her zaman dışarda hazırım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hangi se
viyeden bahsediyorsun kürtajcı? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Her zaman dışar
da hazırım ona. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çukurda
ki adamsın sen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ama burada ne 
beni, ne arkadaşlarımı, ne kadar gayret sarf eder-
sen'z sarf ediniz... (D.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Önsal, 
Sayın Türkmen rica ediyorum.. Konuştu Sayın Ölç
men de Grupunuz adına. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...ne kadar gay
ret sarf ederseniz ediniz, sizin seviyenize çekmek, 
indirmek mümkün değildir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Da
nışma Kurulunun birinci önerisine, yani Cumhuri
yet Hafit Partisi ve Adalet Partisi temsilcileri olarak, 
bizim yarın görüşülmesi şeklindeki.» 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bu Meclisin 
en büyük talihsizliği senin gibi bir namussuzun bu
raya çıkmasıdır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Türkmen!.. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...hukuka uygun, 

nizama uygun birinci önerisine itibar etmeniz!! rica 
ederek ve dinlemek lütfunuzdan dolayı teşekkürleri
mi sunarak, Sayın Başkam zatıâlinizi ve arkadaşla
rımı saygılarla selâmlıyorum^ (A.P. sıralarından 
oluşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Önder, aleyhte. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

Konu; Gensoru önergesinin gündeme alınması 
bugün mü görüşülsün, yarın mı görüşülsün? Bu 
konuda Danışma Kurulu bir karara varamamıştır. 
Danışma Kurulu dünkü İçtüzük zorla nıalarıyle tadil 
edilen 93 ncü maddeye rağmen, İçtüzüğün 19 ncu 
maddesinde el'an duran bir müessesedir. Danışma 
Kurulu, kararlarını ittifakla alır. Dünkü Danışma 
Kurulunda her hangi bir karar alınmamış. Sayın 
Oğuz Aygün, bu Danışma Kuruluna katıldığı hal
de her nedense, Adalet Partisiyle Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir araya gelmesini bir karar addediyor, 
Demokratik Partiyle- MUff Selâmet Partisinin görü
şünü ise karar addetmiyor. Danışma Kurulunda 
bir karar alınmamış; iki tane görüş meydana gel
miş: Bu, Sah günü mü görüşülsün, Çarşamba günü 
mü görüşülsün? 

Görüyoruz ki, Sah günü (şu gün) görüşmeye 
imkân yok. Aslında, fiilen arkadaşlarımız; Cum
huriyet Hale Partisiyle Adalet Partisi dün de, bugün 
de İçtüzük değişikliklerinde olduğu gibi, Gensoru 
konusunda da muratlarına nail oldular. 

Bu sebeple, Grupumuz adına konuşma yapan 
Sayın özer ölçmen, bu Parlamentonun ibretle 
duracağı bir meseleye parmak bastı. Sayın Hay
rettin Uysal, evvelâ bu meseleyi küçülttü; sonra da 
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Sayın Oğuz Aygün, maalesef, bu meseleyi bu kür
süden dejenere etti. Arkadaşlar... (A.P. sıralarından 
gürültüler) 

Öyle Sayın Oğuz Aygün. Yarın, öbürsü gün.» 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Mantığımız... 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — ...Bakınız arka
daşlar, muhalefette olduğunuz zaman başınıza böy
le hadiseler gelebilir.! Onun içlin, sükûnetle dünkü 
olan olayı yaşayan arkadaşınız olarak, lütfen ben
den dinleyiniz. Aksini söyleyen arkadaşlarım varsa, 
buradadırlar, beni tekzip etsinler. Dün saat yedi
ye onbeş kala bu Meclîs tatile girdi. Dün üç de
fa İçtüzük ihlâl olundu. Bakana, 60 ncı maddenin 
2 nci fıkrası gereğince söz vermesi lâzım gelirken, 
Sayın Menıduh Ekşi söz vermedi. Başka ihlâller 
de olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın önder, beni 
dinler misliniz lütfen. Bu, müteaddit defa burada 
söylendi. Ben de arzı cevap eyledim. Halen mü
zakere ettiğimiz konu, dünkü birleşimin yönetim 
tarzı mı? Siz, hem İçtüzük ihlâlinden bahsediyorsu
nuz, hem de konunun dışına çıkarak, içtüzüğü ih
lâl ediyorsunuz., Ben, sizi İçtüzüğe saygılı olmaya 
davet ediyorum. Teşekkür ederini. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Evet, bir daki
ka, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Konumuz gensoru 
gündemi. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Sayın Başkan 
her nedense dün asabına hâkimdi; bugün görüyo
rum ki, sinirleniyor. 

BAŞKAN — Yine öySeyim efendim, yine öy
leyim. 

HASAN KÖRKMAZCAN (Denizli) — Anayasa 
mevzuudur, aynen tartışıyoruz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ben, konunun 
gerekçesini veriyorum. Bugün de Sayın Başkan su
nuşları yapmadı. Yine İçtüzük ihlâlinde bulundu. 

Dünkü de şöyte oldu arkadaşlar: 19.Wda Mec
lisi kapadık. Parlamento Muhabirleri Derneğinin 
kokteyli vardı. Kokteyle gittik. Anayasa Komisyo
nu üyesiyim.! Gazeteci arkadaşlar dedi ki, «Saat 
21,30'da Anayasa Komisyonu toplanacak» Bakınız, 
eve saat 23,30'da geldiniz 23,30'da geldiğimde, vakıa 
Komisyondan bir kâtip evime telefon etmiş (A.P. sı
ralarından gürültüler) Evden demişler ki... (Gürül
tüler) Bir dakika arkadaşlar, acele etmeyin. Bu si
zin de başınıza gelir ve gelecektir de. 

Arkadaşlar, Komisyona gittim, Komisyona git
tim saat 21,30, 16 arkadaşımız gelmiş, Halik Partili, 
Adalet Partili arkadaşlarımız karar vermişler, bu 
işi çıkaracaklar. Şimdi arkadaşlar, Komisyon Baş
kam Sayın Ketenoğlü'na sordum ve dedim ki, «Res
mî Gazete var mı?» «Var» deldi; Mete Tan da ora
daydı. Resmî Gazete 20,30'da basılmış. Bakınız, 
saat 19,00'da Meclisimiz sona ermiş. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne var, suç mu 
var yani bunda? 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — «Ne var» ına ge
liyoruz; 20.30^3 basılmış. Arkadaşlar «Mükerrer 
Resmî Gazete». Bizim dediğimiz de şu... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne var bunda? 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — İşte oraya geli

yoruz, müsaade buyurun. 
Şimdi, Anayasa Komisyonunda bir mesele 48 saat 

geçmeden görüşülemez. 
İkincisi; Sayın Özer Ölçmen, gazeteci arkadaşla

rımın çok iyi bileceği bir konuyu dile getirdi. Bir 
gazete, yarın çıkacak bir gazete bugünden basılır 
dağıtılırsa, buna «meyhane baskısı» derler, 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne var bunda? 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — İşte Resmî Ga

zete de.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) —Ne suç var bunda? 

İlk defa öğreniyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aygün Sayın Aygün, rica 

ediyorum efendim. Rica edfiyorum. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — ...böylesine «mey
hane baskısı» tarzında basıldı. Ayrıca arkadaşlar, 
ş/imdıiye kadar yapılmamış hukukî bir cinayet daha 
işlendi.! Denildi ki, erken seçim kararı yayınlanır 
yayınlanmaz, yani İçtüzük değişikliği yayınlandığı 
anıda yürüdüğe girer, çıktığı anda yürürlüğe girer. 
Yayınlandığı anda yürürlüğe girmesi gereken bir şey, 
çıktığı anda yürürlüğe giriyor. Saat 7.00'de karar 
çıkıyor, 8,30'da mükerrer gazete basılıyor; 9,30'da 
alelacele Anayasa Komisyonu toplanıyor. 

Başka bir şey daha var arkadaşlar... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne var bunda, bu
nun suç neresinde? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Millete gidelim, 
millete. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Bir dakika arka
daşlar, bir dakika. 

Muhterem arkadaşlar; karar almışsınız, seçime 
gideceksiniz, bu tahammülsüzlük neye? 
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HALİL KARAATLI (Bursa) — Millete ğîdeliın, 
millete. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendini sükûnetle izleyelim Sayın 
hatibi. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Millete gidip mil
letten şamarı yiyeceksiniz, sersemleşip devrilecek-
sinıiz. (Gürültüler) 

1969'da 256'yla gelmiştiniz, 1973'te 149'Ia gel
diniz, 100 mebus dahi getiremeyeceksiniz. 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Sen de 20'ye 
düştün. (Gürültüler) 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım konuya gelelim konuya, konuya, konuya. 
Şimdi... 

BAŞKAN — Efendim izin verin de konuya gel
sin Sayın Önder. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Böyle bağıranla
rı geçen dönemde de gördük, tasfiye olundular; 
bunlar da tasfiye olunacaklar. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşlar, Komisyon 
açıldı. Say m Komisyon Başkanına dedik ki; «Bu 
iki önerge de 306 Sayılı Kanunun 6 inci maddesine 
aykırı. 5 Haziran tarihi konulamaz. Kanuna aykırı 
iki önergenin Meclis Başkanımız Kemal Güven tara
fından... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Gensoruyu konuşsun, ne konuşup duruyor. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Zatıâlinizden 
emir alarak, telkin alarak konuşacak değilim be 
yavrum. Senin daha çok ders almağa ihtiyacın var.> 

BAŞKAN — Efendini siz buyurunuz, sîz buyu
runuz. Sayın Keskin de yeninde sükûnetle oturacak 
her halde bundan sonra. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Ne konuştuğumu 
ben bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın bunu 
İade etmesi gerekirken İade etmemiştir. Sayın Ko
misyon Başkanından rica ettim, bunu İade etme
diler. «Abdestsiz namaz kıldım» denildi, oldu; çıktı; 
mübarek olsun. 

Şimdi arkadaşlar, yarın Gensoru konuşulacak
tır. Bu kadar millet huzuruna lehalikla gitmek İs
teyen eğerli Adalet Partili arkadaşlarımdan, Halk 
Partili arkadaşlarımdan, Selamet Partililerden, Par

lamentodan rica ediyorum: «Bir gensoru, ciddî bir 
meseledir. Bu hükümetle seçime gidilemez», denil
mektedir. Yarın sizi burada beklemekteyiz. Yarın 
mobilya komisyonunun dosyası içinde sizi beklemek
teyiz.1 Loockheed Komisyonunun dosyası için de Si
zli beklemekteyiz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Cuma gü
nü hırsız Süleyman Demirci'de, Yahya Demirel'i de, 
hepsini bekliyoruz. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — ...Gensoru öner* 
gesi için de sizi beklemekteyiz. 

Bizim temennimiz odur ki -dün de söyledim -
hırsızlara, masonlara uşaklık etmeyiniz. 

Saygılarımı arz ederim. (D.P. sıralarından al
kışlar, A.P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

Hırsızların uşakları, Milletten ders alacaklardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim tamam, Sayın Ön

der , teşekkür ederim. -(A.P. sıralarından «Yuh» 
sesleri, gürültüler) 

METE TAN (Afyonkarahiisar) — Sahtekâr herif. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Pezevenkler. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma 

Kurulunun 4.4.1977 günü yaptığı toplantıda almış 
Olduğu karar, iki öneri halinde Meclisimize gelmiş bu
lunmaktadır. Biraz evvel bunu dinlediniz. 

İlk öneride : Anayasanın 89 ncu maddesine göre 
gündeme ahnıp alınmayacağı konusunun, Gensoru
nun, Millet Meclisi gündeminin «Özel Gündem» 
kısmında yer alması, görüşmelerin Genel Kurulun 
6.4.1977 Çarşamba günü Birleşiminde yapılması ve 
bu görüşmelerde İçtüzüğün 61 nci maddesindeki sü
relerle kayıtlı olmaksızın Hükümet ve siyasî parti 
grupları adına yapılacak kounşma sürelerinin en çok 
birer saat, önerge sahibinin yapacağı konuşma sü
resinin en çok yarım saat olması önerilmiştir. 

İkinci öneri, sadece günde bir değişiklik öneri
sidir ve görüşmelerin bugün, yani Salı günü yapılma
sını Meclisimize teklif etmiş bulunmaktadır. Birin
ci öneri kabul edildiği takdirde ikinci öneri reddedil
miş sayılacaktır. 

İlk öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir./ Gensoru önergesi yarınki birleşimde görüşüle
cektir. 
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A) TEZKERELER VE 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, «Türk 
Vatandaşlığı Hakkındaki 403 Sayılı Kanuna Ek Ka
nun Teklifi» nin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/487, 4/323) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 38 nci maddesine göre verilmiş 8 adet önerge 
var; bu önergeleri ayrı ayrı okutup işleme koyaca
ğım efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Yazık Mem-
duh Ekşi, çok menfî puan aldın. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sunuşlar -baş
ta olur, katlettin bugün İçtüzüğü. 

BAŞKAN — Bunlar hep sunuş, Sayın Türkmlen, 
Sayın Önsaî; rica ediyorum. Sizin hesabınıza geldiği 
gübi yönetirsek İyi, olmazsa yok. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı Kanuna 

ek Kanun teklifimiz, Başbakanlıkça 14 . 1 . 1976 
tarihinde 2/487 esas numara ile havale edildiği İçişle
ri Komisyonunda bugüne kadar görüşülmemiştir. İç-
tazüğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğruya 
Genel Kurul gündemine alınmasını öneririm. 

Saygılarımla., 
Bursa 

Kasım Önadım 

BAŞKAN — Önergeden Yüce Komisyon haber
dar edilmiştir. Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil-
miştL' 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başka
na»; bu Gensoruyla ilgili grup kararımızı tespit etmek 
'çhi, Cumhuriyet Halk Partisi bir acele grup toplan
tısı yapmak durumunda kaldı. Onun için gidiyoruz; 
yarım saatta geleceğiz. 

BAŞKAN — Biz işlemlerimize devam ediyoruz 
elendim. 

METE TAN (Afyonkarahisar) — İzinle grup top-
huıası yapılmaz ki Sayın Başkan. 

4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, «Kara 
Avcılığı Kanun teklifh nin doğrudan doğruya günde
me alınmasına dair önergesi. (2/35, 4/322) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kara avcılığı kanun teklifimiz, Başkanlıkça 9.1.1974 
tarihinde 2/35 esas numara ile havale edildiği İçişleri 
Komisyonunda bugüne kadar görüşülememiştir. İçtü-

ÖNERGELER (Devam) 

züğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğruya Ge
nel Kurul gündemine alınmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Kasım Önadım 

BAŞKAN — Komisyon önergeden haberdar edil
miştir. Önerge sahibi?... Burada. 

Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dörtkol' 
un, «Manisa'da Manisa Üniversitesi adı ile bir Üniver
site kurulmasına ilişkin kanun teklifi» nin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/751, 
41324) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 1 . 4 . 1 9 7 7 

Nevşehir 
Mehmet Sabri Dörtkol 

Manisa'da Manisa Üniversitesi adı ile bir Üniver
site kurulmasına ilişkin kanun teklifi. 

BAŞKAN — Önergede Komisyon haberdar edil
miştir. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, «193 sa
ydı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifi» nin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/622, 4/325) 

BAŞKAN :— Bir başka öneri var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 
maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla ta
lep ve rica ederim* 

Konya 
Şener Battal 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 

BAŞKAN — Önergeden Komisyonun haberi var
dır. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7. — Konya Milletvekili Şener Battalın, «Şeker 
Sanayiinin 50 nci yılını doldurmuş olması dolayısıyle 
memur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikrami-
ye_ verilmesi hakkında Kanun teklifi» nin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/722, 
4/326) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla ta
lep ve rica ederim* 

Konya 
Şener Battal 

Şeker sanayiinin 50 nci yılını doldurmuş olması 
dolayısıyle memur ve hizmetlilere birer aylık tutarın
da ikramiye verilmesi hakkında teklif. 

BAŞKAN — Önergeden sayın Komisyon haberdar 
edilmiştir. 

önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

8. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, 
«222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 15 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun tekli
fi» nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/509, 4/327) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla ta
lep ve rica ederim. 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 15 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi. 

BAŞKAN — Önergeden Komisyon haberdar edil-
miştiı. 

Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

9. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabrı Dört-
kol'un, «Mardin'de Mardin Üniversitesi adı ile bir 
Üniversite kurulmasına ilişkin Kanun teklifi» nin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/754, 4/328) 

BAŞKAN — Bir başka öneri var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim^ 

Nevşehir 
Mehmet Sabri Dörtkol 

Mardin'de Mardin Üniversitesi adı ile bir üniver
site kurulmasına ilişkin kanun teklifi. 

BAŞKAN — önergeden komisyon haberdar edil
miştir. 

Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiş
tir, 

10. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dört-
kol'un, «Nevşehir'de Nevşehir Üniversitesi adı ile bir 
Üniversite kurulmasına ilişkin Kanun teklifi» nin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/752, 4/329) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

Nevşehir 
Mehmet Sabri Dörtkol 

Nevşehir'de, Nevşehir Üniversitesi adı ile bir Üni
versite kurulmasına ilişkin kanun teklifi. 

BAŞKAN — Önergeden komisyon haberdar edil
miştir. 

öneriyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, şu Muhtarlar Kanununu çıkarıverelim. 

BAŞKAN — Bu konuda hep hassasız, ben de isti
yorum Sayın Köylüoğlu. Bir imkân meselesi, bu bir 
İçtüzük meselesi. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

METE TAN (Afyonkarahisar) — Emrindeyiz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Estağfurullah, biz Meclisin emrinde-
yiz ama; elimizdeki İçtüzüğe göre yönetmek zorunda
yız efendim. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimiz uyarınca ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine geçiyoruz. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) 

BAŞKAN — tik sırada; Cumhuriyet Senatosu Art
vin üyesi Recai Kocaman ve 11 arkadaşının, hâkim, 
savcı ve bu sınıftan sayılanlara lojman yaptırılması 
hakkında kanun teklifi ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları vardır. 

Komisyon var mı efendim?... Yok. 
Hükümet?... Yok. 

Komisyon ve Hükümet olmadığı için ertelenmiş

tir. 

3. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilme
sine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) 

BAŞKAN — 5 . 1 . 1 9 6 1 tarih ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 41 nci maddesinin değişti
rilmesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair Kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonunun raporu üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?... Yok. 
Sayın Hükümet?... Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 

4. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
16.7. 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 nci maddenin birinci fıkrası ile 116 nci maddenin 
değiştirilmesine ait kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/498) (S. Sa
yısı : 430) 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı
rım ve 5 arkadaşının, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil 
edilen 140 nci maddesinin birinci fıkrası ile 116 nci 
maddesinin değiştirilmesine ait kanun teklifinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

38 nci maddeye göre gündeme almışız» 
Hükümet?... Yok. 

Görüşmeyi erteliyorum efendim. 

5. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluş Kanununun 11 nci mad
desinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri ve Plan komisyonları raporları. (1/440) (S. Sayı
sı : 440) 

BAŞKAN — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü görev ve kuruluş Kanununun 11 
nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
ne geçiyorum. 

Komisyon?... Burada, 
Hükümet?... Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 

ertelenmiştir. 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fık
rasının değiştirilmesine dair yasa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/427) 
(S. Sayısı : 342) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Orhan Yıl
maz'ın, 1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa 
önerisinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyonu aramıyoruz. 
Hükümet?.. Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 

7. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Ka
nununun 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 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Artvin 
Milletvekili Ekrem Sadi Erdem ve 16 arkadaşının, 
Köy ve Mahalle Muhtarlarına ödenek verilmesi ve 
muhtarların 1479 sayılı (Bağ - Kur) Kanunu kapsa
mına alınmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/438, 2/28, 2/58, 
2/207, 2/303, 2/379, 2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 
ve 367'ye 1 nci ek) (1) 

(1) 367 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1977 tarihli 
39 ncu birleşim tutanağına; 

367'ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 15.2. 1977 
tarihli 45 nci birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenme
sine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
U'nın, İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Or
du Milletvekili Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem 
ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarlarına 
ödenek verilmesi ve muhtarlann 1479 sayılı (Bağ - Kur) 
Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun teklifleri 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporlarının görüş
melerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Daha önce bu konuda görüşmelere başlanmıştı. 

Değerli arkadaşlarını, bu konuda yaptığımız gö
rüşmeler sırasında, 3 ncü madde kabul edilmiş, 4 ncü 
maddeye gelinmişti. 

4 ncü maddeyi okutuyorum ; 

Madde 4. — Köy ve mahalle muhtarlarından bir 
sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar 1479 sa
yılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına alınmıştır. 

Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler 
veya ayrılanların Bağ - Kur'la ilişkileri, kanunî prim
lerini ödedikleri sürece devam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 

Madde 5. — Köy ve mahalle muhtarlarının bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden önceki muhtarlık 
hizmetleri, istekleri halinde 1479 sayılı Bağ - Kur Ka
nunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle de
ğerlendirilir. 

Bu hizmetlerin Bağ - Kur'ca değerlendirilebilmesi 
için halen muhtar bulunanların bu kanunun yürür
lüğe girişinden itibaren, sonradan seçileceklerin seçim 
tarihinden itibaren bir yıl içinde Bağ - Kur'a baş
vurmaları gerekir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, maddeye iliş
kin önergeler var. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Muhtarlara ödenek verilmesine dair 367 sıra sa

yılı yasa tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki biçi
cimde değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Artvin 
Ekdem ,Şadi Erdem 

Samsun 
Fuat Uysal 

Yozga* 
İlhamı Çetin 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Bolu 
Abdi Özkök 

Antalya 
Fahri Özçelik 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Madde 5. — Köy ve mahalle muhtarları bu yasa 
yürürlüğe girmeden önceki muhtarlık hizmetlerinin, 
bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurulunca borç
landırılmak suretiyle değerlendirilmelerini isteyebi
lirler. 

Bu hizmetlerin değerlendirilmesi, halen muhtar 
bulunanların bu yasanın yürürlüğünden itibaren, son
radan seçileceklerin seçim tarihinden itibaren iki 
yıl içinde, bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluna baş
vurması ile sağlanır. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim. 

«İsmail Taşlı ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 5. — Köy ve mahalle muhtarları ile daha 

önce muhtarlık yapmış olanların, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önceki muhtarlık hizmetleri, istek
leri halinde 1479 sayılı Bağ -. Kur Kanunu hükümle
rine göre borçlandırılmak suretiyle değerlendirilir. 

Bu hizmetlerin Bağ » Kur'ca değerlendirilmesi için 
daha önce muhtarlık yapmış olanlarla, halen muhtar 
bulunanların bu kanunun yürürlüğe girişinden itiba
ren; sonradan seçilenlerin seçim tarihinden itibaren 
bir yıl içinde Bağ Kur'a başvurmaları gerekir.» 

BAŞKAN — Önergeleri geliş sırasına göre okut
tum. Aykırılık oranına göre işleme koyacağım. 

(İsmail Taşlı ve arkadaşlarının Önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

İSMAİL TAŞLI (İzmir) — Söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyorsunuz, imzanız var. 
Buyurun efendim. 
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İSMAİL TAŞLI (İzmir) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Komisyonun Yüce Meclis hu
zuruna getirmiş bulunduğu 5 nci maddeye bir açıklık 
getirmek bakımından teklifte bulunduk. Şöyle ki : 

5 nci madde, halen muhtar olanlarla ileride muh
tar seçileceklerin sosyal güvenceye kavuşturulması 
şeklindedir. Bendenizin teklifi ise, daha önce muh
tarlık yapmış ve halen muhtar bulunmayanlarla ile
ride de muhtar seçilemeyecek kişilerin de geçmiş 
muhtarlık hizmetlerinin sayılmasını temin içindir. 
«Daha önce» kelimesi araya ilâve edilmek suretiyle... 

Meselâ muhterem arkadaşlarım, bendeniz 1950-1954 
yılları arasında muhtarlık yaptım. Ondan sonra da, 
milletvekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı 
yaptım, şimdi de milletvekiliyim. Belediye başkanlığı 
hizmetlerimi saydırdım, milletvekilliği hizmetlerimi 
saydırıyorum; fakat bu kanunun içerisine bu madde 
ilâve edildiği takdirde, bendeniz muhtarlık hizmetle
rimi de saydırmak suretiyle emekliliğe bir an evvel 
yaklaşmış olacağım. Bunun gibi, halen Bağ - Kur'a 
tabi olan, Sosyal Sigortalarda bulunan kıymetli ar
kadaşlarımız da var, ileride muhtar da olamayacak
tır; ama bu maddeye bu açıklık getirildiği takdirde 
hizmetini saydıracaktır. 

İltifat etmenizi ve rey vermenizi rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşlı. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ekrem Sadi Erdem 

ve arkadaşlarının aynı mahiyette bir başka önergesi 
var. Ancak, kapsam itibariyle, 1 nci önerge 2 nci 
önergeyi de kapsadığı için, 2 nci önergeyi işleme koy
muyorum efendim. 

Maddeyi değişik biçimiyle Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Köy ve mahalle muhtarlarına veri

lecek ödeneğin özel idare ve köy bütçelerine aktarıl
ması köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas 
ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının 
tespiti, bu tahsilattan % 25'inin kendilerine prim ola
rak verilme usulü, İçişleri ve Maliye Bakanlığının bir
likte düzenleyecekleri yönetmelikle tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum : 

«Ali Sanlı ve arkadaşlarının önergesi : 

Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemele
rin yürürlük tarihi 1 . 11. . 1973'tür. Birikmiş fark
lar derhal ödenir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Tufan Doğan Avşargil ve arkadaşlarının öner

gesi : 
6 nci maddenin «İçişleri ve Maliye Bakanlığının» 

cümlesinden sonra «en geç 3 ay içinde» cümlesinin 
ilâvesini saygıyle öneririz.» 

BAŞKAN — Diğer (önergeyi okutuyorum. 
«Kemal Ataman ve arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan Muhtarlar Yasasının 6 nci 

maddesindeki yapılacak tahsilatta muhtarlara ödene
cek % 25 prim miktarının % 50'ye çıkarılmasını öne
ririz.» 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 
«Niyazi Onal ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 6. — Köy ve mahalle muhîarlarına veri

lecek ödemeğin özel idare ve köy bütçelerine aktarıl
ması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas 
ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının, 
primlerin ve federasyon hissesinin ödeme biçimi, İçiş
leri ve Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri 
yönetmelikle tespit olunur. 

Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar, heyetleri tara
fından verilecek resmî evrağa ait basılı kâğıtlar, Tür
kiye Muhtarlar Federasyonu tarafından bastırılıp, da
ğıtılır. Bu kâğıtların tipi, örneği ve fiyatı İçişleri ve 
Maliye bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.» 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık oranına göre 
işleme koyuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve arkadaşları
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Onal söz istiyorsunuz, buyurun. 
NİYAZI ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Aslında, Komisyon taraflından hazırlanmış olan 

metne bir fıkra İlâvesini öneriyorum. Basılı kâğıtların, 
Muhtarlar Federasyonu tarafından şeklinin tespiti, 
basılması ve dağıtılması yönünde bir önerim var : 
Bir benzerlik hemen sanıyorum ki hasırınıza gelecek
tir. Şoförler Dernekleri için de aynı problem ve du
rum vardır ve Şoförler Derneklerinden basılı kâğıt
ların dağıtılması hakkımın alınması istenmesi üzerine 
Türkiye'de, o kuruluş mensuplarının nasıl bir tepki 
gösterdiğini çok yakından biliyorsunuz. 
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Bir derneğin ya da Dernekler Federasyonunun 
Türkiye'de güçlü olabilmesi için bazı olanaklara da 
sahip bulunması gerekir. Şoför Dernekleri için nasıl 
böyle ise, Muhtarlar Dernekleri ve Federasyonu için 
de aymı durum vardır. Basılı kâğıllar, eğer Türkiye 
Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenir ve ba
sılırsa, bunun fiyatı gene Maliye ve İçişleri Bakan
lığı tarafından tespit edileceği için; herhangi bir yol
suzluğun akla gelmesine imkân olmadığı gibi, o Muh
tarlar Federasyonuna da dolayısryle muhtarlık mües
sesesine de bir malî olanak, bir malî güç verilmiş ola
caktır. 

Sanıyorum ki, bu değişikliği yapmazsak, bu ola
nağı Muhtarlar Federasyonundan esirgersek; muhtar
lığın Türkiye'de müesseseleşmesini, güçlü bir hale 
gelmesini ve Türk toplumuna daha iyi hizmet ede
bilmesini de belli ölçüler içinde engellemiş, önlemiş 
o'acağız. 

Önergeme iltifat edeceğinizi umarak, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kemal Ataman ve arkadaşları tarafından veril
miş olan önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Ankara Milletvekili Kemal Ataman ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan; yüksek malumunuz, 
2 nci madde ile Yüce Meclisimiz bunun % 25 ola
rak saptanmasını kabul etmiştir. Bu madde ile de
ğişmesi mümkün değildir efendim. Bu yönden katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, oylama tekniği itibariyle mi 
söylüyorsunuz, daha önce halledildiği için mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 2 nci maddede, 
% 25 primin saptanacağını Yüce Meclis kabul diniş
tir. Şimdi, bununla % 50'ye çıkarılıyor. Hem 2 nci 
msldeye, hem de esasına ters düşüyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Meclisin aldığı bir 
karar bahis konusu ise bu önergeyi işleme koyamam 
Sayım Sezgin. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — İşleme koymamanız lâzım esasen 
Sayın Başkanım.; Onu arz ediyorum. 

İşleme koyarsanız katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Anlıyorum; yani böyle bir durum 
bahis konusu ise, elbette oylayamam. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Oylayamazsımz; o bakımdan arz et
tim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Daha önce bu hüküm kabul edildi mi? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — 2 nci madde ile kabul edildi efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge kapsamı 2 nci maddede ka
bul edilmiş olduğu için önergeyi işleme koymuyorum 
efendim. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Yüce Mecllsm takdirine bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — An
layamadık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlaşılmadı. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar efendim. 

Kabul etmeyenler... 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Önerge an

laşılmadı Sayım Başkan. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tabiî izlenilirse 

ancak anlaşılır. Ben okuttum, Komisyon takdire bı
raktı size söz veremem Sayın Avşargil. 

Aslında Komisyonun takdire bırakmak değil de, 
katılmama imkânı var, çoğunluk olmadığı içim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, arkadaşlarımız yö
netmeliğin 3 ay içerisinde çıkarılmasını öngören bir 
teklifte bulunuyorlar. 

O yönden Yüce Meclisin... 
BAŞKAN — Değerti arkadaşlarım, Komisyon 

Başkanının da ifadesinden anlaşılacağı üzere, «İçişleri 
ve Maliye Bakanlığı» cümlesinden sonra, Sayın Av
şargil, üç ay içerisinde yönetmeliğin çıkarılmasını tek
lif ediyor. Değil mi efendim, yanlış söylemedim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz Sayın Avşar
gil?.. 



M. Meclisi B : 76 5 . 4 . 1977 O : 3 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Sanlı ve arkadaşlarının önergesi yürürlük
le ilgili olduğu için burada işleme koymuyorum efen
dim. 

Başka önerge yok. 
Maddeyi değişik biçimi ile onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
Madde 7. — 18 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı 

Köy Kanunu ile 15 . 4 . 1944 tarihli ve 4541 sayılı 
Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar He
yetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önerge var mı?. 
Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 7 nci maddeden soma 2 ek 
madde önerisi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Muhtar ödenekleri ve sosyal güvenlikleri yasası

na (367 sıra saydı) 1 ek madde eklenmesini öneri
yoruz. 

Kayseri Bolu 
Mehmet Yüceler Abdi özkök 

Artvin Antalya 
Ekrem Sadi Erdem Fahri Özçelik 

İzmir Samsun 
Yüksel Çakmur Fuat Uysal 

Ek madde 1. — Muhtarlıkların kullanacağı basılı 
belgelerin standart örnekleri ile fiyatları İçişleri ve 
Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu belgelerin muhtar
lıklara ulaştırılmasını, muhtarlık örgütlerinin üst ku
ruluşları sağlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, tekrar okutmanızı rica 
ediyorum. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 5 arka
daşının önergesi tekrar okundu) 

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

BAŞKAN — Evet. 
Sayın önerge sahibi, konuşmak mı istiyorsunuz 

efendim?. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan evet. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılalım efendim. 

BAŞKAN — Katılma olanağınız yok efendim, bi
liyorum ama, yani komisyon nisabı bulunmadığı için 
katılma olanağınız yok. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok değerli 
arkadaşlarım, çok kısa ifade ile gerekçeyi açıkla
maya çalışacağım. 

Muhtarlıkların kullandığı sayısız belgeler var; 
iyi huy kâğıdı, ikamet kâğıdı, nüfus cüzdanı örneği 
ve akla hayale gelmeyen, öğrendiğime göre 100 kü
sur çeşitte bu tip kâğıtlar var. Bunların bir üniform 
olmasında büyük faydalar var. O bakımdan Türkiye 
çapında böyle bu formların nasıl hazırlanacağı ilgili 
bakanlıklar tarafından tespit edilir ve muhtarların üst 
kuruluşları tarafından ilgili yerlere kadar ulaştırıhrsa 
çok iyi olur kanaatindeyim. O maksatla bu önergeyi 
yermiş bulunuyorum. 
' Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Okuttuğum ek maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci ek madde önergesini okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan teklife aşağıdaki maddenin 
ek madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep Eskişehir 
Mustafa Güneş Niyazi Onal 

Eskişehir Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu A. Aliye Koksal 

Bolu İstanbul 
Abdi özkök Ali Nejat Ölçen 

Ek Madde Nüfusu 200 binden yukarı olan kent
ler mahalle muhtarlarına devletçe her ay için 1 000* li
rayı geçmemek üzere büro kirası olarak ödenek ve
rilir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, daha önce önerge 
verildi reddedildi; yani önergenin oya konmaması 
icap eder Sayın Başkanım. Efendim daha önce işle
me kondu, 1 nci madde ile ilgiliydi, reddedildi efen
dim. 

Sayın Başkanım, yüksek malumlarınızdır, 1 nci 
ve 2 nci madde ile ilgili olabilir Sayın Mustafa Gü
neş ve arkadaşlarının teklifi. Bunlar görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir. Buraya tekrar dönüşün olması müm-
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kün değildir. Kaldı ki, geçici madde ile herhangi 
bir ödeneğin verilmesi mümkün değildir Sayın Baş
kanım, onu arz ediyorum, bu yönü ile işleme koyma
manız gerekir, arz ederim. 

Eğer işleme koyarsanız, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Evet Sayın Güneş, buyurun. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu vermiş olduğumuz önerge geçici madde değil
dir, ek maddedir. Hatırladığıma göre 1 nci ve 2 nci 
maddeler görüşülürken böyle bir önerge verilmemişti. 
Bu önergeyi verişimizin nedeni şudur: Hatırlayacağı
nız gibi, daha önce Komisyondan gelen teklifte, nüfu
su 500'e kadar olan köyler için taban göstergeyi 60, 
500'den yukarı olanlar için 90 olarak kabul edilmişti. 
Sonra madde görüşülürken Yüce Parlamento 500'e 
kadar olan köy veya mahalleler için 200 taban gös
terge, bundan yüksek olanlar için de 300 kabul etmiş
ti. İkinci bir kez Komisyonun tekrar geri alışı sonu
cunda, taban gösterge 100' olarak kabul edildi. 100'ü 
12 katsayı ile çarparsak 1 200 lira yapar. Düşünelim, 
mahalle veya köy muhtarları kamu hizmeti gören 
görevliler olduklarına göre, kamu hizmeti gören gö
revlilerin de özellikle belli çalışma yerlerinin olması 
gerekir. 

Teklifimiz; nüfusu 200 binden yukarı olan kent
ler için mahalle muhtarlarına, görev yapacakları belli 
birer yerlerinin olabilmesi için, 1 000 lira ödenek ve
rilmesidir. Şayet muhtarlara bu hak tanınmazsa, muh
tarlar, vereceğimiz 1 200 lira ödenek ve harçlardan 
alacaktan % 25'i de katarlarsa ancak bir büro ki
rası yaparlar bugünkü koşullar içerisinde. 

Yine, birçoğumuzun muhtarlara herhangi bir işi 
düştüğü zaman, özelikle büyük kentlerde muhtarları 
mahalle mahalle, sokak sokak arar güçlükle buluruz. 
Halbuki, belli bir büroları, belli bir yerleri olursa, 
kamu hizmeti görmeleri yönünden daha büyük kolay
lık sağlar. 

Bu nedenle, Devlet tarafından ayda 1 OOO'er lira 
aylık kira olarak ödenmesini uygun gördük. Bunun 
tasvibini Yüce, Parlamentoya arz eder, saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Değerli arkadaşlarım, daha önce büro için her

hangi bir önerge verilmiş kabul veya reddedilmiş de
ğil; ancak, ek madde ile bu ödeneğin verilmesinin 
olanaksız olduğunu Komisyon Başkanı ifade ediyor. 
Sayın milletvekili arkadaşımızı da dinlemiş bulunu
yorsunuz, 

Öneriyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... öneri reddedilmiştir. 

CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Anlaşılmadı, anla
şılmadı. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Lütfen bir 

daha oylayın. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, sanıyorum bu oylama anlaşılmadı. 
BAŞKAN — Çok güzel anlaşıldı Sayın Güneş. 
Değerli arkadaşlarım, 2 yeni madde önerisi daha 

var. Bunlardan birisi; Sayın Köksaloğlu, Sayın Ba
hir Ersoy, Sayın Feriha Öztürk, Sayın Ali Döğerli, 
Sayın Kâzım Özeke, Sayın Sabri Tığlı ve Sayın Reşit 
Ülker tarafından verilmiş. 

Önergede; «15 . 4 . 1944 gün ve 4541 sayılı Şe
hir ve Kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti 
teşkiline dair yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası 

«Değişik fıkra : Yoksulluktan mahalle muhtarı 
tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin 
ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz» denili
yor. 

Sayın Komisyon, katıhyor musunuz efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, katılma olanağım olsa ka
tilinin. Yüce Meclisin takdirine sunarım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş-

Ianm, tümünde de arz etmiştim; halen mevcut ma
halle muhtarlan ve ihtiyar heyetlerinin teşkiline dair 
Kanunda, yoksulluğun tayin hakkı kaymakama ta
nınmış bir hak. Böyle olunca, muhtara gelen bir kim
se, harç durumu ortada olduğu için ki, her belgede 
pul yapışacak, pul yapıştırmaması için muhtar va
tandaşı kaymakama gönderecek, kaymakamdan izin 
alacak, o kâğıt üzerine bunu yapacak. Yahut da va
tandaş gidemeyeceği için, mecburen üzerine pul ya
pıştıracak. 

Şimdi kanunun o maddesinde, o fıkrasında de
ğişiklik yaparak, muhtarın fakirliği tayin etmesini 
istiyoruz. Aksi halde, halen yürürlükte olan bu mad
de yurttaşa tam bir zulüm haline gelecektir. Çünkü 
bugüne kaadr muhtarlann çoğunluğu yoksul vatan
daştan kendiliğinden harç almıyordu; ama şimdi çıka
cak kanuna göre, her belgeye harç pulu yapıştırması 
gerektiğine göre, mecburen alacak; almadığı takdirde 
suç işlemiş durumuna muhtar düşecektir. Mecburen 
o işlemeyen, halen işlemediği için de kimsenin ha-
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fızasında olmayan bu madde işler hale gelecektir; bü
yük bir mesele çıkacaktır. 

Bu önergeye iltifat etmenizi istirham ediyorum. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker'i dinlediniz. 
Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul buyurduğunuz önergede madde numarasını 

zikretmediğimiz için yeniden onayınızı alacağım: 
Bu metni 8 nci madde olarak kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu madde olarak Sayın Oral Mavioğlu, Sa
yın Osman Aykul, Sayın Hasan Basri Akgiray, Sa
yın Mustafa Aksoy, Sayın İbrahim Hortoğlu ve Sa
yın Erol Tuncel tarafından yeni bir metin önerili
yor : 

«Köy bekçilerine, mahiyetlerinde görev yaptıkla
rı muhtarların aldıkları ödeneklerin % 60'ı ödenek 
olarak verilir. 

Kanunun ödenek ve prim dışındaki hükümleri 
köy bekçilerine de aynen uygulanır.» 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, yüksek malumlarınız
dır, bu/önerge verildi, Yüce Meclis bu önergeyi red
detti ve maddeyle tedvin edildi. Bu yönden önerge
nin işleme konulmaması gerektiği kanımızı arz edi
yoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, bu 

madde tedvin edilmeden dalha önce vermiştim öner
geyi. Bu bakımdan geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge geri verilmiştir. 
İki ayrı geçici madde teklifleri var, okutuyorum 

efendim : 
Yüksek Başkanlığa 

367 S. Sayılı Köy ve Mahalle Muhtarlarına Muh
tarlık Ödeneği verilmesine dair Kanun tasarısına aşa
ğıdaki gemici maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Sakarya Sakarya 
Nuri Bayar Nadir Lâtif İslâm 

Ankara Afyonkarahisar 
Fikri Pehlivanlı Mete Tan 

Bursa Kütahya 
Kasım önadım İlhan Ersoy 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Geçici Madde — Köy ve Mahalle Muhtar ve İh
tiyar Heyetleri tarafından verilecek evraka ait basılı 
kâğıtlar, Türkiye Muhtarlar Federasyonu veya Kon
federasyonu tarafından bastırılır. Bu kâğıtların tipi, 
örneği ve fiyatı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanarak bir yönetmelikle tespit edi
lir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Bakanım... («Bu önerge daha 
evvel oylandı» sesleri) 

Gerekçe : Bütün muhtarların kullanacakları ilmü
haberlerin tek tip olarak örnekleri İçişleri Bakanlığın
ca hazırlatılarak Türkiye Muhtarlar Federasyonunca 
bastırılıp dağıtımı. 

Bu kanunla kendilerine maaş verilmesi suretiyle, 
sosyal haklarına az da olsa kavuşturulan mahalle ve 
köy 'muhtarlarımızın daha intizamlı bir düzene girebil
meleri ve daha faydalı olabilmeleri için, yapmakla yü
kümlü olduğu ilmühaberlerin, yurt çapında tek tip 
olarak bastırılıp kullanılmasını ve bu hususta, yurdu
muzda muhtarların tek temsilcisi durumunda olan 
Türkiye Muhtarlar Federasyonunun görevlendirilme
si, Ibu hususun organizesi için de, İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edil
mesi yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bayar?.. Geri aldı. 
Sayın İslâm?.. Geri aldı. 
Sayın önadım?.. Geri alıyorsunuz... 
Önerge geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan muhtarlara ait ödenek bağlan

ması ile ilgili yasaya aşağıdaki geçici maddenin eklen
mesini arz ve talep ederiz. 

İçel Sivas 
Oral Mavioğlu Ahmet Durakoğlu 

Kırklareli Burdur 
Tankut Akalın Osman Aykul 

Siirt 
Abdülkerim Zilan 

Geçici Madde — 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında 
sozu edilen Türkiye Muhtarlar Federasyonu hakkın
daki hüküm, bu Federasyonun özel bir yasa ile ku
rulmasına kadar uygulanmaz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, herhalde işleme koymaya
caksınız Sayın Başkanım; işleme konacak nitelikte de
ğil efendim. 
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ORAL MAVİOĞLU (tçel) — Niçin? Özel bir 
dernek bu Sayın Sezgin. 

REŞİT ÜLKER (îslaribul) — Kamu niteliğinde 
meslek kuruluşu değildir. 

ORAL MAVİOĞLU (tçel) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mavioğhı. 
ORAL MAVİOĞLU (tçel) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
'Bu maddede sözü edilen Türkiye Muhtarlar Fede

rasyonu, tamamen özel bir dernek niteliğindedir, her
hangi bir kamu kuruluşu niteliğinde değildir, özel bir 
yısası da söz konusu değildir. 

iBöyîe özel nitelikte bir derneğe basılı kâğıt bas
tırma ve bunlardan belli gelir sağlama imkânı verile
mez. Bunun içindir ki, bu öneriyi teklif etmiş bu
lunuyoruz. Özel bir yasa ile Türkiye Muhtarlar Fe
derasyonu kuruluncaya kadar, bu ikinci fıkranın uy
gulanmamasını talep ediyoruz. Arz ederim. ı 

Saygılarımla. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ona), buyurun efendim, bir 
emriniz mi var? 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Aleyhinde söz isti
yorum efendim. 

ıBAŞKAN — Yok işte, o yok. 
NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Uygulama var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Ne uygulaması efendim? 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Önergesini açık
lamak için üzere aleyhte söz verildi; bana da verin 
efendim. 

BAŞKAN — Ben yapmadım ve böyle hür uygu
lama da hatırlamıyorum Sayın Onal. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Meclisin kabul et
tiği bir metni yürürlükten kaldıramazsınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Komisyon Başkanı
nın ifadesini dinlediniz, sayın önerge sahibinin de açık
lamasını dinlediniz. 

Öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 

Anlaşılmadı efendim, affedersiniz. 
öneriyi tekrar onayınıza sunuyorum : Kalbul eden

ler... Kaibul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir efen
dim. 

9 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde hakkında önergeler var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Köy ve mahalle muhtarlarına maaş bağlanması 

ile ilgili kanunun 8 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Sakarya Konya 
M. Vedat Önsal Faruk Sükan 

Muğla Trabzon 
Adnan Akarca Ekrem Dikmen 

Adana 
Battal Koksal 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 8 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Burdur İstanbul 

Osman Aykul Kâzım Özeke 
Yozgat Eskişehir 

İlhami Çetin Niyazi Onal 
Çanakkale Eskişehir 

Hasan Sever A. Aliye Koksal 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. Birikmiş ödenekler, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde öde-. 
nir. 

Sayın Başkanlığa 
Muhtarlara ödenek verilmesine dair 367 S. Sayılı 

Yasa tasarısının 8 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini saygıyle öneririz. 

Artvin Bolu 
Ekrem Sadi ErdemN Abdi Özkök 

Antalya Samsun 
Fahri Özçelik Fuat Uysal . 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Madde 8. — Bu yasa 1 . 1 . 1976 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

Gerekçe : Bu konudaki yasa teklifinin ilki geçen 
devreden kalmış bulunmaktadır. Bu dönem verilen 
önerilerin çoğu 1974 ve 1975 yıllarına aittir. Umutla 
bekleyen muhtarlara hiç olmazsa 1976 yılı başından 
itibaren ödenek verilmekle haksızlık bir ölçüde gide
rilmiş, hakkaniyetle davranılmış olur. 

BAŞKAN — Aykırılığa göre işleme koyacağız 
efendim. Aykırılığına göre okutuyorum: 
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(Artvin Milletvekili Ekrem Şadı Erdem ve 4 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, Devlete, Hazineye ağır 
yük yükleyeceğini belirterek katılmadığımızı ifade 
ediyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Öneriyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
İki ayrı önerge aynı tarihi öneriyor, bir tanesini 

okutuyorum efendim. 
(Sakarya Milletvekili M. Vedat Önsal ve 4 arka

daşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Daha ay

kırısı var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha aykırısı mı var? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — O kondu reddedildi. Hayır, yok efen
dim. İkisinde de aynı tarihler var. 

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Hangi tarih
li daha evvel Sayın Başkan? Aykırısı var. 

BAŞKAN — Aykırı dediğiniz hangisi Sayın Er
dem? 

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — 1 . 1 . 1976 
tarihli. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Tamam, reddedildi. 

BAŞKAN — O reddedilen önergeyi mi söylüyor
sunuz efendim? O reddedildi Sayın Erdem. 

Yürürlüğün 1 Mart 1976 tarihinden itibaren baş
lamasını öneren bu önergeleri onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeler red
dedilmiştir. 

Maddeyi okunan biçimiyle onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 10. — Bu Kânunu Bakanlar Kurutu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, «Görüşmekte olduğumuz 

367 Sıra Sayılı Yasa tasarısının başlığı, İçişleri ve 
Bütçe Plan komisyonlarında; Köy ve Mahalle Muh
tarlarına Ödenek Verilmesi ve Bunların 1479 Sayılı 
BAĞ .-- KUR Kanunu kapsamına Alınmasına Dair 
Kanun» olarak benimsenmişti. Halkımız kanunları 
daha çok başlığı ile hatırlar, konuşur. Bu gelenek 
gözönüne alınarak başlığın kısa ve Türkçe olmasına 
özen gösterilmelidir. Bu nedenle 367 Sıra Sayılı Ya
sanın başhğımn (Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik 
yasası) olarak değiştirilmesini saygı ile öneririz» diyor 
Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın Tekin İleri Dikmen, 
Sayın Fahri Özçelik, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, 
Sayın Mikail Ilçin, Sayın Necati Cebe arkadaşları
mız. 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılırız efendim. 
BAŞKAN — Evet, katılma olanağınız olmadığı 

için katılmıyoruz diyorsunuz. 
Başlığın bu biçimde değiştirilmesi hususunda ve

rilen önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde son söz olarak bize şu ana kadar 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Na
dir Lâtif İslâm, Sayın Vahit Bozath, Sayın İsmail 
Hakkı Köylüoğlu, Sayın Hasan Yıldırım ve -Sayın 
Müfit Bayraktar'm istemi ulaşmıştır. 

Sayın Uysal, son söz, kısa, öz olacak; buyurun 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Uzun yıllardan beri üzerinde mücadelesi yapılan 
bir önemli ülke sorunu, bugün Yüce Meclisin bütün 
partilerine mensup milletvekillerinin oylarıyla kabul 
edilmiş bulunuyor ve çözülmüş oluyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1969 yılında ilk sos
yal fikir olarak, sosyal görüş olarak Cumhuriyet 
Halk Partisinin seçim bildirgesine aldığı bir konu
dur bu. 1969 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bütün 
yurt düzeyinde geniş bir açıklama ile, seçim bildir
gesine aldığı, muhtarları sosyal güvenliğe kavuştur
ma ve muhtarları aylığa bağlama sorununu o gün
den bugüne, 8 yıldır titizlikle, adım adım izlemiş ve 
nihayet bugün... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir dakikanızı alayım 
efendim, çok affedersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa açık oylamaya ta
bidir. Sayın milletvekili arkadaşlarımız Genel Kurul 
salonunu terk etmezlerse, belki çıkarma olanağımız 
olacaktır. 
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Teşekkül ederim Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Ve niha

yet bugün Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildir
gesinde Türk kamuoyuna yansıyan sorun özlem ol
maktan, umut olmaktan çıkmış ye gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bazı insanların ve bazı 
partilerin akıllarının almadığı bazı sosyal görüşler 
vardır. Bu görüşler, zaman içerisinde, çağımızda on
lara ileride sahip olma olanağım verir. İşte bu görüş 
de, Türkiye'de diğer sosyal görüşler gibi, ilk olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ortaya atılmış; 
fakat zamanla bu görüşe diğer partiler de katılmış
lardır. Onun içindir ki, sosyal güvenlik sorunlarına, 
ilk önce bu görüşlere, sosyal görüşlere karşı çıkan 
grupları, insanlan, partileri çağunız etkileyerek, bizim 
gibi sosyal görüşlü partiler etkileyerek, sağlam bir yola 
ve düzeye getirmiş olmaları da memleket için kazanç 
oluyor, memleket için büyük ölçüde sevindirici bir 
olay oluyor 

Onun için şimdi değerli arkadaşlarım, muhtarlara 
sosyal güvenlik hakkı verilmesi ve onlara aylık bağ
lanması konusunu Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak mutlulukla, sevinçle karşılıyoruz. Elbette ki, 
bu yasada bizim önergelerimizle ortaya koyduğumuz 
bazı değişiklikler, bütün çırpınmalarımıza rağmen, 
isteklerimize rağmen, oyumuzun yeterli olmaması 
nedeniyle yerine getirilemedi; ama Meclisimiz bugün 
yine bir tarihî karar verdi, seçimlerin Haziranda ya
pılmasını kararlaştırdı. Seçimler Haziranda yapıldığı 
zaman bu Parlamentoya gelecek olan, inşallah ikti
dar olacak olan Cumhuriyet Halk Partisi, bu eksik
likleri, bu yetmeyen tarafları bugün bütün mücadele
sine rağmen değiştirmeye muvaffak olamamışsa, o 
gün değiştirecek, daha gelişmiş bir yasa haline, Sos
yal Güvenlik Yasası haline getirip muhtarlarımızı 
buna kavuşturmak için o gün birtakım değişiklikler 
yapacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 8 yıl önce 
ortaya attığımız bu ilke, bu temel fikrin burada bu
gün tahakkuk etmesinden ötürü büyük sevinç duyu
yor ve Türk muhtarına bu yasanın, Sosyal Güvenlik 
Yasasımn hayırlı olmasını diliyoruz, saygılar sunuyo
ruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bir sayın üyeye daha söz 
vereceğim. Ancak, bu arada çalışma süremiz dola-* 
bilir. Açık oylama sonucu da alınacaktır. Onun için 
sürenin, söylediğim bu işlemler tamamlanıncaya kat 
dar çalışma süresinin uzatılması hususunda onayını-* 
zı alıyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aleyhte söz isteyen sayın üye? Yok. 
Sayın Milletvekilleri, yasa tasan ve tekliflerinin, 

bu konudaki tekliflerin kabulü açık oylarınız sonuı 
cunda mümkün olacaktır. 

Açık oylamanın kürsüye kupa konulmak ve sa
yın milletvekillerinin ismi okunduktan sonra kürsü
de oylannı kullanması suretiyle yapılması hususunu 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmen 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kürsüye kupayı koyun Kitfen. 
Basılı oy pusulası bulunmayan sayın arkadaşla-

nmız; seçim bölgelerini, isimlerini, imzalarım ve kat 
bul, ret veya çekinser ifadesini de kullandıktan son
ra oylannı söylediğim şekilde de kullanabilirler. 

Adana ilinden başlayarak oylamaya geçiyoruz 
efendim. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupayı kaldınnız. 
(Oylann ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Muhtarlara 

Ödenek ve Sosyal Güvenlik Tasan ve tekliflerinin 
açık oylamasına 227 sayın üye katılmış olup, 226 ka
bul oyu kullanılmış bulunmaktadır. 

Yasa Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Yasanın gerek muhtarlarımıza ve gerekse ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim efendim. (A. P. sı-
ralanndan alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm, çalışma süremiz bitmiş bu
lunmaktadır. Genel Kurulun aldığı karar uyannca, 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki 11/6 esas 
numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alın-* 
maması konusunu görüşmek, Anayasa Mahkemesine 
üye seçimini yapmak. Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleriyle sözlü sorulan görüşmek 
için 6 . 4 . 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te top-! 
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19.12 

mu* 
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Millet Meclisi Genel Seçimlerinin Yenilenmasına İlişkin Anayasa Komisyonu Raporuna Yerilen Oyların 
Sonucu 

(Kabul edilmiyor.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutki 
Mete Tan * % 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Aılıeı 
Orhan Alp 
Kemal Aitaman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Er kovan 
Necdet EvIyagâH 

Üy-e sayısı : 45d 
Oy verenler : 351 

Kabul -edenler : 342! 
Reddedenler : U 

Çekrinseırler : 8 
Geçersiz oylar : —* 

Oya katılmayanlar : 95 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

Mustafa İmirzalıoğlıl ^ 
M. Rauf Katıdemir 
Cahit Kayıra 
î. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmuil Kınlkoğliu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
ibrahim Sıaffet Omay 
Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztüdk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Salbalhıattin Selek 
H. Turgut To&er 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahıiım Erdem 
Fahni özçeliilk 
Remzi Yııkruaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekresm Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytelkün 

Cihat Bilgehan •'• 
Necati Cebe 
ibrahim Behram. Eıkeır-
Ahmet Ihstan Kırımlı 
Sadüllah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK ı > ı ı M M \ yi iv . 

Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

ROLTT İ J V J J U 

Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmalk 
Abdi özkök J*X tJ \MX v_/ * u i \J J.V, 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Fiverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
A TlTTI pf Tfî T*İTPİ ' 

X J L 1 1 I I İ İ V U X IA.L JS.K5L 

ÇANAKKALE 
Osman Orrjıan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Et em Eken • 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyku Erçelik 
Rıza Gençoğkı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtöf Ensaırüıoğılıu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Güllkan 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ-
Atillâ Atillâ 
Raslim Küçülkel 
A. Onhan Senıemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çerttinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasıim CıiaıMü 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
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Gıyasettin Karaca 
İsmail Halklkı Yıldırımı 

ESKİŞEHİR 
M. İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Alıiıye Koksal 
Orlhan Oğuz 
Nıîyazi Gnal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
MuMaf a Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Nizamettin Erktaıen 
IbraMtn Etem Kılıçopu 
Haısan Vamılk Teklin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuneer 
Tuırgut Yücıel 

HAKKÂRİ 
Mikail ficin 

HATAY 
iSahahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Saıbri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz ı i 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
(Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Abdullah Baştürk 

Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir/git 
Yahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Afbdurrahman Koksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmem 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 

Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erden* 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşlkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özıdal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Aradı 
Kemali Oikyay 
Gemili Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlham 
Mehdii Kesiklin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan AvşargdI 
Turhan Feyzioğlu 
Selçulk İmamoğlu 
Hayrettin Nakfİboğlu 
Kâmil özsarıyıüdıız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Aksalla 
Mehmet Atagüm 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yah§5 

KONYA 
Mehmıet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettân Gökakm 
M. Necati Kalaycııoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kötkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavdt Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
HaJlil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haandi Çelebi 
Tekin Ilerd Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taramıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Duırukan * 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Fahri Bireı 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SIÎBT 

îdris Arı'kan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmeıt NebH Oktay 
Albdülkerim Zilân. 

SÎNOfl 
Mustafa Kaptan 
Tevflik Fükret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
N. Nazif Aralan. 
Vahit Bomtü 
Ahmet Durafeoğlu 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol <* 
Nâhan Ilgüri 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Gevat Atılgan 
Ismiada Haikkı Birler 
FeyzulılaJh Değerli 
Ali Şevki Erek ^ 

AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oind 
Ömer Çakuroğlu 
H. Kadri Eyüboglu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Neomettin Cevheıri 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

(Reddeden) 

SİVAS 
Vahdettin. Karaçorlu 

[Çekinirler] 

ADANA 
Battal Koksal 

ANTALYA 
Fadz Şarlar 

ADANA 

Mehmet Can 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Abdurrahman Ünsaıl 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı r *„* 
Rasim Hancıoğlu 

AÖRI 
Mor Bahıattirı Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koojkar 

DENİ2LÎ 
Hasan Korfemazcan 

GAZİANTEP 
Orhan Tokuz 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Zülfîkâroğlu 

KONYA 
özer ölçmen 

[Oya Katılmayanlar] 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Cevait önder 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıeeil 

BİNGÖL 
! Abdullah Bazemcir 

BİTLİS 
s Abidin İman Gaydalı 
! Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Emin Acar 
H. Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Recıaâ fekeıuderoğlu 
Hafflit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepodu 

ELÂZIĞ 
Ömer Naâmi Barım 
Hasan Buz 

VAN 
İhsan BedMıanoğlu 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ilhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkma/z 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Alhmet Ndbat Akın 
Zek'âi Altmay 
Kemal Anadoll 
Sebati Ataman 
Büleiılt Eoeviit 
Fevzi Fırat 
Orhan Gömcüoğlu 
Mehmet Zeka Okur 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoj 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkuit Özal (B.) 
Zekâli Yaylalı (î. Ü.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
imam Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Çilesaa 
M. Emin Turgutnüp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlü 
(Bşk, V.) 

İÇEL 
Nazım Baş 
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İSTANBUL 
Hasan Afcsay (B.) 
FeTruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Osman Özer (I.) 

IZMIR 
Yüksel Çakmur 
KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bazfeuıtt 
AJbdülkerifen Doğru (B.) 
Kemal Güven (Balkan) 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Cemal Cebecli 

* 
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KIRŞEHİR 
! Memduh Epâ&mir 

KOCAELİ 
Sedat Akıay 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat AOrisoy 
Şener Battal 
Bahrû Dağdag 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây Imer 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 

MANİSA • 
Hilmi Okçu 

1 M. Gündüz Sevilgen 
MARDİN 

Fehim Adak (B.) 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

•»» D — > • 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

ORDU 
Memdub Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
1 tsmai Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Hilmi Türkmen 
irfan Yankutan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Mustafa TLmM 

'elikler] 

1 
1 
1 
1 

4 

<m ••»• 

5 ~ 

TEKİRDAĞ 
ı Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Halil Millî 
Abdülkadıir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Muslih Görentaş 
Mehmet Saöih Yıldız 

YOZGAT 
Ömer Lütfi Zararsız 

1 ZONGULDAK 
Cahit Karafeaş 

-
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Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 
(18.3.1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 10 ncu 

. 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali ihsan Ulubahşi 

AÖRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
Caihit Kayra 
ismail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
ismail Hakkı KÖylüoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Önder iSav > 
Hayrettin Turgut Toker | 

Maddesine Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı) 

Üye sayısı : 45Q 
Oy verenler .• 227 

Kabul edenler : 226} 
Reddedenler : —< 

Çekinserler : —' 
Geçersiz oylar : 1 

Oya katılmayanlar : 219 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul Edenler] 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nah'it Menteşe 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan E&at Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Ardf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai îskenderoğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atilâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 

(Kabul edilmiştir.) 

Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE. 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAmAY 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğltı 
Süleyman Şlimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Vahit Çalın 
Nilüfer Gürsoy l 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
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Hüseyin Özdernir 
M. Kâzım Özeke 1 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinei 
ihsan" Toksan 
Nedet Uğur 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Eemzi özen 
Orhan Demür Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu i 

KARS 
Doğan Araslı 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
M. Necati Kalaycıoglu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
A. Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Necmi Özgür 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDtN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli t 

MUŞ 
Tekin Heri Dikmen 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Samli Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer > 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

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

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

(Geçersiz Oy) 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Selâhattiin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul Kemal Tabak 

İbrahim Tekin 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğh 

Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 
Mir Bahattin Yardımcı 
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AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asliltürk (B.) 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan (B.) 
M. Rauf Kandemir , 
Cer at Önder 
Femha Fatma öjztürk 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Faiz Şarlar 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) ^ 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hüseyin Suat Sungur 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hati'boğlu 

Kasım Parlar 
İhsan Tonıbuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (İ. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahiın Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim E tem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgüray 
Hasan Aksay (B,) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgat 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
Osman Özer (İ.) 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar '* 
Mehmet Emin Sungur 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Re?it Ülker 
Halûk Ulman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
A. Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 

Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA' 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmelt Aütınsoy (Bşk. V.) 
Haydar Özalp 

ORDU 

Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Seııai Yazıcı 

RÎZJE 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

i SAKARYA 
Kenan Durukan , 
M. Vedat önsal . 

j İsmail Müftüoğlu (B.) 
SAMSUN 

Ali Acar 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
I İdris Arıkan 
1 Abdülbaki Cartı 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

[ N. Nazif Arslan 

Vahit Bozath 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 

i Vahdettin Karaçorlu 
1 Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
j Halil Başol (B.) 
i Nihan Ilg'ün 

1 TOKAT 
ı Hüseyin Abbas 
] Ali Kurt 

1 TRABZON 
Ekrem Dikmen 

i Lütfi Köktaş 

URPA 
| Abdülkadir Öncel 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

1 
1 
1 
1 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz (1.) 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

1 YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzii Fırat 

i Mehmet Zeki Okur 

Toplam 

ı^m^n 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 4 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

a 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu ve aday listesi. (3/173) (S. Sayısı : 57 ve 57'ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1974, 9.3.1977) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

3 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ* 

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 Buldanlı ve 9 arka
daşının üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacryle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 düzeni yok 
etmek istiyen iç ve dış etkenlerle alınacak tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 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 artışını, aynı cins ijâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybım önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

3. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 s kısmına el konulalbileceğinin 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-
ıcadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

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 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 arı 
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile İlgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 



olmadığım tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

8. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer ölcmenün, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi îçtüzüğüpün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis 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 içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meç-

* Üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

13. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bîr Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin 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, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 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 bir 
sarsınıtıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Iice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına İlişkin önergesij 
(10/44) 

18. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır. 
sa Türkiye'min yararına olacağım saptamak amacıy< 
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma-' 
sı açılmasına ilişkin önergesi. (1Ö/45) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sine
macılığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir» 
leri saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesig 
(10/46) 

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



21. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını* yapılan nakil ve 
atamalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci 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 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

23. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 8£ 
nci, Miiet MecM içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesij (10/50) 

24. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarmca bir.Meclis Arattırması 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 il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 noi, Mil
let Mecisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/52) 

26. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme alımı poltikalarıının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarmca 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 elline geç
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta

mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarmca 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 Meclisi içtüzüğünün 102 nci 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 Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğını elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki
lilerin tutum ve davranışlar) konusunda, Anayasa-
tun 88 noi, Millet Meclisi Içtüzüpnün 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
nınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi* 
(8/6) 

31. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-! 
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

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 nci, Millet Mecisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis 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 
ilişkin 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 Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi, (10/61) 
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35. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 

9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 noi, Miiet Mecisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

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

37. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştanas» 
açılmasına ilişkin önergesij (10/64) 

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

39. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yaltaklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Mıiiet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

40. — Kütahya Milletvekili Haşim Bçnli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 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 amacıyle, 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 gereki1' ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

43. — Malatya MiUetvekili Celâl Ün ver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesiadeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, 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 amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
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 amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
tçtüzüğünün 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 olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açdmasına 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 amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

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

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



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 bir 
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
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

52. — îçel Miletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/8T 

53. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında /apıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10y82) 

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 İçtüzüğünün 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 Meçlisi 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
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıylet 

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 
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ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncu maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmalına Jişkin 
önergesi. (10/84) 

58. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi va 
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 Mehrne* Altınsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
wıe>uana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
\nayasanin 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

60. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşımn, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca biı Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

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

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
yasamn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

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

arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yeüştiri- I 
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bîr I 
şçkilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde- I 
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin I 
önergesi. (10/90) 

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

66. — Konya Milletvekili özer ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin «ılmış oldu- I 
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle. I 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır- I 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) I 

67. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve I 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana I 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle. Anayasanın 88 nci, Millet M edişi Içtüzü- I 
günün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis I 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) I 

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

69. Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve I 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 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 içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen I 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak I 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102: ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) | 

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

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

73. — içel 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

74. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarım, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

75. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açd-
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

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

77. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DÎSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 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 nci maddeleri uyarınca bu 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

79. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
. Grupu adına Grup Başkanvekilleri istanbul Millet

vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin UysaPm, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu -saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi. (10/104) 

80. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi 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 tuzları 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, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 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 ilişkin 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 iliş
kin önergesi. (10/113) 

89. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BÎRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını 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 ilişkin 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 ilişkin önergesi, 
(10/116) 
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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) 

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

95. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, istanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

96. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

97. — Hatay Milletvekili Sabri ince ve 9 arka
daşının, Hatay ü sınırlan içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

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

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

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

103. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılf 
masına ilişkin 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde* 
leni uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/129) 

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

107. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 Anayasamn 88 nci, MiMeı 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 



109. — 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
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öneri 
gesi. (10/133) 

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

111. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 25 
arkadaşının, Van ve Ağrı illerinde meydana gelen 
deprem dolayısıyle yurt içinden ve yurt dışından ya
pılan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp dağıtıl
madığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
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
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

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

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

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

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

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 
uygulamaları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/141) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Haşim Benli 
ve 12 arkadaşının, yurdumuzdaki depremlerle ilgili 
olarak alınan ve ahnacak 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 
arkadaşının, İstanlbul Belediyesi hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (lOj/143) 

121. — Kütahya Milletvekili A. Haşim Benli ve 
9 arkadaşının, Kütahya ve çevresi köy elektrifikas
yonu uygulaması ile ilgili olarak Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/145) 

123. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 10 
arkadaşının, Çorum'da yapılmasına karar verilen 
Şeker Fabrikasının gecikme nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.' (10/146) 



124. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 10 ar
kadaşının, buğday ihraç ve ithali konularında Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/147) 

125. — Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan ve 
9 adkaldaşıniin, Hükümetin Barut cevheri poltlikası 
konusunda Anayasanın 88 ndi, Millet Meclisi İçtiK 
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyanınca bin 
Meclis Araşitırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(40/148) 

126. — Malatya Milletvekili Celâl Ün ver 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 saptamak 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. fi 0/151) 

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) 

130. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 
arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığının imam kad
rosu ihtiyacını saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/158) 

131. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol 
ve 12 arkadaşının, ülkedeki huzursuzluğun nedenleri 
ile alınacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasa

nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/159) 

132. — Trabzon Milletvekili Lütfi Köktaş ve 9 ar
kadaşının, çay ürününün sorunlarını ve çözüm yolla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/160) 

133. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
12 arkadaşının, Millî Eğitimimizin sorunlarını ve alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/161) 

134. — Malatya Milletvekili Turhan Akyol ve 9 
arkadaşının, TRT'nin dinî yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/162) 

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) 

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) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 
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7. — Kars Milletvekili Yasın TBozkurt'un, et ta

ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü sona önergesi." (6/76) 

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

9. — istanbul 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. — içel 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 Zorİu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

14. — içel Milletvekili ibrahim 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 üçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

ı 

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

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'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 îlhan 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 Milletvekih' 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 Bakamna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

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

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

27. — Kahramanmaraş Milletvekili ismet Aga-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân 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 nehrinden 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) 

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

33. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe ilişi 
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner* 
gesi. (6/128) 
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34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-,, 
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri 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 İhsan 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 Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/168) 

49. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul 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 tüccarı 
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilciliklerim 
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 Buldanlı'nın^ 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

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

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka^ 
nından sözlü soru önergesi. (61\ 94\ (*) 

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

59. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncellin, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/180) 
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60. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

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

62. — îçel 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' 
m, 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 Âli 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 îlter 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) (*) 

71. — istanbul Milletvekili ilhan Özbay'ın, Ba
ksın i Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 
72. — Diyarbakır Milletyekili 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 ilişkin 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü som 
önergesi. (6/191) 

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

76. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Bafloğlu'nun, Spor Aka* 
demişinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Milî Eğitini Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/195) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencin 
terin eylemlerine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu, (6/196) 

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

79. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, 
Antalya - Ahath Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

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

81. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler 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 ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözMi soru önergesi. (6/201) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/229) (*) 
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86. — İstanbul Milletvekili Mehmet • Emin Sun-

gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilşkin Güm* 
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/230) •(•) 

87. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakain ve Bayındırlık 
Bakanı Feshim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/232) (*) 

88. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbafcan'ın 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 felâketlinden kurtarılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

90. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö
nüldün, Evlenen bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

91. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

92. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul 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 soru 
önergesi. (6/236) (*) 

94. — Bingöl Milletvekili Haşan Celâlettin Ez-
man'm, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/211) 

95. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alman Milli Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü soru 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 Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir * Avanos ilçesinde karakola götürülen 
Q H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

98. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi4 

(6/241). H 

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

100. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Milli 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. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/248) (*) 

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

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

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

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

107. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdo
ğanın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos
luklarımıza yapılan suikastlere ve alman korunma 
tedbirlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/215) 

108. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere Mİşkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/253) (*) 

109. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şefefyan'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesij (6/254) (*) 

110. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygın Yükseköğretim Kururu Genel Sekreterine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

111. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçi öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmen
lerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 



— ı s 
ı n — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 

Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/257) (*) 

113. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir 
genel müdüre ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sbru önergesi. (6/258) (*) 

114. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerine ilişkin Mül Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

115. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Tic&r! İlimler Akademilerine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü ioru önergesi. (6/260) (*) 

116. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma ka
rarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/261) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

118. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve nakillerle saldırıyla uğrayan öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi, 
(6/263) (*) 

119. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'm, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/2€4)(*) 

120. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

121. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.- (6/266) 
(*) 

122. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*)' 

123. —— tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

124. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim, 
ithal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

126. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

127. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

128. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

129. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
öğlu'nun," Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/301) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

131. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

132. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

133. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa
lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan «öz
lü soru önergesi. (6/219) 

134. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

135. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü-
Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

136. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1974 
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru öntrgesi. (6/280) (*) 

137. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

138. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü sorti- önergesi. (6/281) (*) 

139. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama-
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tarla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi^ (6/282) .(*) 

140. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
Kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

141. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 .1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

142. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

143. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

144. — Kırşehir Milletvekili Sait Şayiam'in, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

146. — 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) (*) 

147. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

148. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi s (6/293) •(*) 

149. — içel MHletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

150. — Aydın Milletvekili Isa 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) (*) 

151. — Eskişehir 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) (*) 

152. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY • 
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkir 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

153. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
tşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-ı 
gil'in, Kayseri Mimar Sinan îlköğretmen Okulu Mü-
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

155. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/299) (*) 

156. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar-* 
şük olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi, 
(6/240) ' 

157. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'* 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara İlişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

159. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/302) (*) 

160. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiTin, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

161. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerMİn şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/304) (*) 

162. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta^ 
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

163. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin t>akım ve onarımı için yapılan ması 
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raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner-' 
gesi. (6/307) 

164. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren
cilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi, 
(6/308) (*) 

165. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma kararı alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

166. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

167. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eğitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/314) (*) 

169.. — 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) (*) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

171. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 
okul kitaplanyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

172. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/318) (•) 

173. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

175. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/324) (*) 

176. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alman ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) (*)' 

178. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

179. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santraü inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 

180. — İstanbul 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) (*) 

18L — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlb 
soru önergesi. (6/332) (*) 

183. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

184. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

185. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirci'm, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*.) 

186. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

187. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhayoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 
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188. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

189. — Balıkesir Milletvekili Necati 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. (6/34*0) (*) 

190. — 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) (*) 

191. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

193. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

194. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

195. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

196. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

İ 97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenraesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

198. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Mülî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 

199. — Eskişehir Milletvekiil Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSÎ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

200. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Çifteler ilköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

201. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

202. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Siirt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin izmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

203. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

204. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

205. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ilköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

206. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay -
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/366) (*) 

207. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mersin bölgesin
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi? (6/374) 
(*) 

208. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına giren kuruluşların kadrolarına 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/375) (*) 

209. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
için yapılacak merkezî sistem sınavlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/376) (*) 

210. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı küttü pamuk taban fiyatı ile ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 
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211. — Trabzon Milletevküi Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

212. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'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) (*) 

213. — izmir Milletveküi Necoar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödesnmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

214. — tzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

215. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm' 
m, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

216. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

217. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/384) (*) 

218. — Muğla Milletvekili Halü Dere'nin, 1975 -
1976 öğretim yılında îlköğretmen okulları ve Eğitim 
Enstitülerinde derslerin kesilme nedenleriyle bu okul
larda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/388) (*) 

219. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
TtM - DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
inergesi. (6/389) (*) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/390) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/391) (*) 

222. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da
nıştay Dava .Daireleri Kurulunca verilen karamı uy
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

223. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin istanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

224. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

225. — Itsanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

226. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

227. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

228. — istanbul Milletveküi Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/392) (*) 

229. — içel Milletvekili Çeiin Yılmaz'ın, ükokul 
kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/393) (*) 

230. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin yol ve ulaşım sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/394) (*) 

231. — Eskişehir Milletveküi Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eğitim enstitülerine öğrenci almış şekline iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/396) (*) 

232. — Artvin MillctveJdli Ekrem Sadi Erdem'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alınış şekline ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/397) (*) 

233. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
askerlik görevi yaparken ticaretle iştigal eden bir ki
şiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/398) (*) 
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234. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, 
Eğitim enstitülerine öğrenci alımında merkezî sistem
den özel mülakat sistemine geçişin nedenlerine iliş
kin Millî EğMim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/400) (*) 

235. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, istan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsü Halk Edebiyatı Dersi 
Öğretmenine ve Ankara'da bazı okullarda alman ön-
kayıt ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/402) (*) 

236. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1975 -
1976 öğretim yılında Bakanlıkça bastırılan ders ki
taplarına ve ilkokullar ile orta dereceli okulların sı
nıf durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/403) (*) 

237. — Muğla Milletevekili Halil Dere'nin, Eğitim 
enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ile öğrenci alınış 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/404) (*) 

238. — 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) (*) 

239. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, istan
bul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim karşılığı para 
alınıp alınmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/406) (*) 

240:( — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, Rize ili ve ilçelerinin okul ve öğret
men durumları ile Türkiye'deki eğitim enstitüleri ve 
meslek liselerinin sayısına ilişkin Millî Eğitim Baka-
mndan sözlü soru önergesi. (6/407) (*) 

241. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du - Gölköy - Düzyayla Belediyesi sınırları içinde 
yapılan ortaokulun yerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/409) (*) 

242. — Hatay Milletevekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/410) (*) 

243. — içel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
İçel - Silifke ilçesi Uzuncaburç Ortaokuluna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/411) 
(*) 

244. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, işini 
takibeden bir vatandaşın Bakanlıkta dövüldüğü id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/412) (*) 

245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

246. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Gi
resun Eğitim Enstitüsünde yapılan giriş sınavlarında 
öğrencilere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/413) (*) 

247. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
istatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

248. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Eğitim Enstitülerinde görevli öğretmenler ile yapılan 
giriş sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/415) (*) 

249. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar isteği dı
şında tayin edilen öğretmen ve ilkokul müfettişleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/417) (*) 

250. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, öğ
retmen liseleri ile eğitim enstitülerine öğrenci alım 
şekline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/418)- (*) 

251. — Çanakkale Mületvekili O. Orhan Çan-
eri'nin, Film - San Vakfına ve düzenleyeceği festi
vale ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/420) (*) 

252. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar Kız Lisesinden atılan bazı öğren
cilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/395) 

253. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, temeli atılan tesislerin durumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/421) (*) 

254. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, gö
revle Suudi Arabistan'a giden Bakanlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/422) (*) 

255. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, orta dereceli okulların öğrenci sayısı ile öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/423) (*) 

256. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, uçak seferlerini de
ğiştirdiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/424) (*) 
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257. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun, barit cevheri işleten ve üreten firmalara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
soru önergesi. (6/416) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎGER İŞLER 
1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 

ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkıada kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

2. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
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) 

'3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım 
ve 5 arkadaşının, Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla ta
dil edilen 140 ncı maddenin birinci fıkrası ile 116 ncı 
maddemin değişttk-dlmesine ait kanun teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/498) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 10.1.1977) 

4. — 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 işleri ve Plan komisyonlarL raporları. (1/440) 
(S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1977) 

5. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ucü maddesi 
(a) fıkrasının deği§tMlmesint dair yasa önerisi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

X 6. — 18 , 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın,. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 4 arkadaşı
nın, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi ve Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalk* Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve içişleri ve Plân komisyonları ra

porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 ve 367'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 .: 1976; 10 . 2 . 1977) 

X 7. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhis Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan 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 Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Manisa 
Milletvekili Gündüz Sevilgen ve 8 arkadaşının, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile AH 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 tarini : 16 . 6 . 1976) 

8. — 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 kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494, 2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 11 .6.1976) 

X 9. — 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, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/424) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 5.4.1976) 

X 10. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekili. Oğuz Aygün'ün, C, Senatosu Sinop Üyesi 

K 
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Nâzım tnebeyli'nin teklifleri ve Anayasa Komisyo- { 
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlar* raporları. (1/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) I 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'detı 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet, komisyon
ları raporları (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/26) (S, Sayısı : 341) (Dağıt
ma tarihi : 18.5 1976) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, yaban
cı memleketlerde bulunan yurttaşların oy kullanma
larını sağlamak için 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı I 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/428) (S. 
Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 28.12.1976) 

X 13. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu, ta- j 
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve ı 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili İhıami Ertem ve 8 arkadaşının, 
İslâmî İlimler Akademileri kanun teklifleri ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492. 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e l.nei ek) (Dağıtma 
tarihleri: 14.7.1976; 22.7.1976) 

X 14. — 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, Kütahy.ı Milletvekili 
İlhan Ersoy'un, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanunda 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 204'o 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
1 4 . 6 . 1976) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Postacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve kondoktör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevracı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi. hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/18) 
(S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 1 .6.1976) 

X 16. — 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. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (1/470) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 1 .1977) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina ki
ralan hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/496) (S. Sa
yısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3.6.1976) 

X 18. — 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 Miliî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Büecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi. 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 . 1976) 

X 20. — Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

X 21. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır) (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 
29.6,1976) 

22. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülbis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç-
îar 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) 

23. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili Jlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

24. — 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 Komisyonu 
-.Peru. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma-tarihi : 
20 , 4 . 1976) 

25. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo-
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

26. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı M'iilet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19.6.1975) 

X 27. — 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 
başkanlıMarı 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) 

28. — 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) 

29. — istanbul 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) 

30. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nei 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) 

31. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

32. — 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 . i . 1976) 

33. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi, (içtü

züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 .1976) 

34. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Cê  
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/256) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 19.3.1976) 

35. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 ... 3 . 1976) 

X 36. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergm Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/415) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3 .1976) 

37. — 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) 

38. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı 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 işler Komisyonu raporu. (2/181, 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

39. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü değişiklik 
teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca günde
me alınmıştır.) (2/515) (S. Sayısı : 287) (Dağıtma ta
rihi : 13.4.1976) 

X40. — istanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke' 
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama of M hakkında kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/126) (S, Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 10. 4 .1976) 

X 41. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

X 42. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu tek-
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lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 43. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

44. — 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 saydı tş 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) 

45. — Muş Milletvekili Tekin ileri 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 ve 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
3.7.1975;11.5.1976) 

46. — 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) 

47. — 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) j 

48. — 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 49. — 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, (içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/440) (S. Sayısı : 333) 
(Dağıtma tarihi : 18.5 1976) 

50. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili AbdulVah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dolayısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba

yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

51. — 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 52. — 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) 

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — 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) 

56. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi :9.6,1976) 

57. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
di ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 ncı maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
11 .6.1976) 

58. — 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 oirinc.» 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1976) 

X 59. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice dep [em 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) 

60. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (1/432) 
(S. Sayısı : 375) (Dağıtma lariFhi : 22.6.1976) 

61. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın,'4250 
sayıh İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınmıştır.) (2/599) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma 
tarihi : 22.6.1976) 

X 62. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Bat
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun. 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 6 . 1975; 25 . 6 . 1976) 

63. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddenin eklenmedi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

X 64. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci 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) 

65. — 1475 sayılı Jş 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 nci maddesinin birin* 
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 nöi fıkrasının (e) ben-» 
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi. 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/303* 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

66. — 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 t 1976) 

67. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi YH 
ğit Köker'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatanî hizı 
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 7 1976) 

68. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
eşi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Korniş-* 
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1976) 

69. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kat 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madı 
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmeline İlişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan korriîsyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

70. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve-babasına 

'vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

71. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir-c 
ne Milletvekili llham'i Ertemin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak-. 
kında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/644) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 16.9.1976) 

72. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanu-t 
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/286, 
2/408) (S, Sayısı : 205 ve 205'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 1 , 7 , 1976; 11 , 11 L 1976) 



X 73. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/456) (S. Sayısı : 397) (Dağıt
ma tarihi : 11 .11 .1976) 

X 74. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel 
ve 28 arkadaşının, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi (İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/419) (S. Sayısı : 399) 
(Dağıtma tarihi : 11.11.1976) 

X -75. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (İçtüzüğün ^8 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1976) 

X 76. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun tek
lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1976) 

77. — istanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi, 
(içtüzüğün 38 nci 'maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihî : 
11 . 11 . 1976) 

78. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi'uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (1/165) (S. Sayısı : 403) (Da
ğıtma tarihi : 11 11 .1976) 

, 79. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89. 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/438) (S. Sayısı : 409) 
(Dağıtma tarihi : 23 .11 .1976) 

X 80. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
Ondokuz Eylül Ünüversitesi kanun teklifi, (içtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/518) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 24. 11 .1976) 

81. — Bolu Milletvekili Abdi Özk'ök'ün, Arıcılık 
Yasası teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/611) (S. Sayısı : 406) (Dağıt
ma tarihi : 24. 11 ,1976) 

82. — istanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ile 
Balıkesir Milletvekili Sadulîah Usurni'nin, Türk 
Ceza Kanununun 51 nci maddesinin birinci fıkra
sının değiştirilmesine dair yasa önerisi. (İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/582) 
(S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 24. 11 .1976) 

83. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
18 arkadaşımn, Sakarya Üniversitesi açılması hakkın
da kanun teklifi, (içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (2/490) (S. Sayısı : 408) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1976) 

X 84. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 
arkadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, içişleri, 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 
25. î l . 1976) 

85. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara^ 
koç'un, 45 saydı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcı
lar Kurulu Kanununun 32, 53 ve 77 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzü-: 
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/439) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 25. 11 .1976) 

X 86. — C. Senatosu Diyarbakır Üyesi Sabahattin 
Savcı ve 9 arkadaşının, çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri
ne olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faizlerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 
noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/584) 
(S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 7.12.1976) 

X 87. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl 
vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun tasarısı. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (1/457) (S. Sayısı : 412) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 12 1976) 

X 88. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm ve 2 arkadaşının, Sakarya Üniversitesi kuruluş 
kanunu teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/503) (S. Sayısı : 413) (Dağıt
ma tarihi : 13.12.1976) 

89. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 
arkadaşının, Milli hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya-̂  
rmca gündeme alınmıştır.) (2/616) (S. Sayısı : 414) 
(Dağıtma tarihi : 14 .12.1976) 

90. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan 
ve 7 arkadaşımn, sosyal maksatlı fon ve krediler
den faiz alınmaması hakkında kanun teklifi.- (İçtüzü
ğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/636) (S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 17,12.1976) 



91. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek Geçici 4 ncü 
Madde (f) ve (i) fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da kanun' teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınmıştır.) (2/573) (S. Sayısı : 417) (Da
ğıtma tarihi : 17.12.1976) 

92. — 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 Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu raporu. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/116, 2/549) (S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi : 27.12.1976) 

. 93. — Nevşehir Milletvekili M. Sabri Dörtkol ve 
5 arkadaşının, kamu göreviilerinin tayinleri hakkın
da kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/637) (S. Sayısı : 420) (Dağıt
ma tarihi : 28.12.1976) 

, 94. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız' 
in, 359 sayılı Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumu 
Kanununu değiştiren 1568 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/687) (S. Sa
yısı : 422) (Dağıtma tarihi : 3 . 1 . 1977) 

X 95. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir İlinde Aşı'kpaşa Üniversitesi açılmasına dair 
kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (2/617) (S. Sayısı : 423) (Dağıt
ma tarihi : 4 .1 . 1977) 

96. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, temiz 
hava kanunu teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınmıştır.) (2/22) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1977) 

X 97. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
sağlık kurum ve kurul uslarında tam süre çalışma esas
larını düzenleyen yasa teflcMfi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/702) 
(S. Sayısı : 425) (Dağıtma tarihi : 4 . 1 ; 1977) 

98. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Bahriye Üçok ve 8 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/624) (S. Sayı
sı : 426) (Dağıtma tarihi : 4 , 1 . 1977) 

99. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar« 
sız'ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. (İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmış
tır.) (2/561) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . 1977) 

100. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 6570 
sayılı Yasanın 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır. (2/665) (S. Sa-: 
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1977) 

101. — 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) 

X 102. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur ve 13 arkadaşının, Asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım aylığı bağlanması hakkında kanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde-: 
me alınmıştır.) (2/647) (S; Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi-: 27 . 1 . 1977) 

103. — İsparta ili, Yayla Mahallesi Hane 131, cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osmanoğîu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğ-
bay)'m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/518) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.2.1977) 

104. — Malatya, Merkez ilçesi, İsmetiye 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) 

105. — 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) 

106. — 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) 
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107. — istanbul 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 îşler 
Komisyonu raporu. (2/691) (S. Sayısı : 448) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1977) 

108. — Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedilmiş 
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
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 îşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1/405, 2/502, 2/523) (S. Sayısı : 443) (Da
ğıtma tarihi : 8.2.1977) 

109. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Asker 
kişilere ait bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun 
teklifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/645) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1977) 

110. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezlctresi ve M. Mecîisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/212; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı: 106 ve 106'ya 1 nci ve 2 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihleri: 
1 . 11 .1974; 14. 2 . 1977) 

X 111. — istanbul Milletvekili S. Arif Emre 
ve 28 arkadaşının, Kur'an kurslarına yapılacak yar
dım ve bağışlar hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 
38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) (2/727) 
(S. Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

112. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul ili, Şişli ilçesine bağlı Kâğıthane 
(Betedryesii) nde Kâğıthane adiyle bir ilçe kurulma
sı hakkında kanun teklifi, (içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/342) (S. Sa
yısı : 455) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 ,_ 1977) 

113. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 38 aıkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile 
298 ve 306 sayılı Kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve kaldırılması hakkında kanun teklifi. 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : I 
15 , 2 . 1977) I 

114. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar•* 
sız'ın,, 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, (içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) 
(2/686) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

115. — Devlet Denizcilik Akademisi Kanunu ta
sarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) 
(S. Sayısı : 458) (Dağıtma tari'hi : 15 s 2 . 1977) 

116. — Fahrettin Dönertaş'ın, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /458) 
(S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

117. — Mustafa Şen'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/463) (S. Sa-* 
yısı : 460) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

118. — Mihrali Koçak'ın, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa^ 
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

119. — İbrahim Yeler'in, özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/466) (S. Sâ  
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 , 2 . 1977) 

120. — Celâl Aydın'ın, çzel affına dair kanun ta
samı ve Adalet Komisyonu raporu (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) 

121. — Ahmet Turan Gülpınar'ın, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 15.2.1977) 

122. — Aydın Aydın'ın, özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

123. — Bekir Usta'nın özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 2 1977) 

124. — ismail Demiröz'ün, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/465) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

125. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M. 
Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) cezasının affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/376) 
(S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

X 126. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 2 arkadaşının, Tarım Üniversitesi ıkanun 
teklifi, (içtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca günde
me alınmıştır) (2/168) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma ta-. 
ri'hi : 16 L 2 . 1977) 
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127. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu ve 51 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekMfi. (İçtü
züğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme alınmıştır) 
(2/340) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 17.2.1977) 

128. — Devlet Arşiv Kanunu tasarısı ve Adalet, 
içişleri ve Plan Komisyonları raporları (1/128) (S. 
Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1977) 

129. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı. (İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) > (1/428) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tari
hi : 21 . 2 . 1977) 

130. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 15 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tdklfi;: (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
•alınmıştır) (2/661) (S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi r 
21 . 2 . 1977) 

131. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Koca
man ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 nci 
maddesi ile aynı Kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır) (2/685) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihli : 
2 1 : 2 : 1977) 

132. — Metin Öner'in özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/464) (S. Sayı
sı : 507) (Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1977) 

133. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile An
kara Milletvekili Cevat Önder'in, 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun geçici 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/447) (S. Sayısı : 508) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 2.1977) 

v 134. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı Tabloda ve Aynı Kanunun 12 nci Maddesinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/119; C. Senatosu: 2/107) (S. Sayısı: 225 ve 225'e 1 
nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri :. 4 . 7 * 1975; 
3.6,1976, 7.3.1977) 

135. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plan Kornişonları raporları. (1/134) (S. Sayısı : 
510) (Dağıtma tarihi: 7 , 3 . 1977) 

X 136. — Çorum Milletvekili Turhan Utku ve 3 
arkadaşının, 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanunu
nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2 nci maddesi 
ile, değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası, 21 ve 31 nci 
maddelerinin 6, 7 ve 8 nci bentleri ile 33, 37, 50 ve 
71 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ile 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (2/767, 1/442) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1977) 

137. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ile, Kastamonu Mil
letvekili Mehdi Keskin ve Sabri Keskin'in, Adana 
Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, C. Senatosu Sivas 
Üyesi Âdil Altay ve 7 arkadaşının ve Muş Milletvekili 
Tekin İleri Dikmen'in 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun geçici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldı
rılmasına dair kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/400,, 2/627, 2/704, 2/710, 2/765) (S, 
Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

138. — Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Sanayii 
Müessesesinin T. Çimento Sanayi T.A.Ş. ne Devri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan Komisyonları raporları (1/40) (S. 
Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.3.1977) 

139. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşler-. 
meleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları (1/166) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi ; 10.3.1977) 
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X 140. — Nafaka yükümlülüğü konusundaki karar
ların tanınmasına ve tenfizîne ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/487) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 15.3.1977) 

X 141. — Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak Ka
nuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/485) (S. Sayısı : 516) (Da
ğıtıma tarihi : 15 d 3 , 1977) 

142. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur 
ve 7 arikaıdaşının, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik ek geçici 3 neü maddesinin değiştiril
mesine ve bir geçici madde eklenmesin© dair kanun 
tdklifi. (2/725) (İçtüzüğün 3i8 nci maddesi uyannca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tari
hi : 22 < 3 , 1977) 

143. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa bir 
dk madde eklenmesi hakikın'da kanun tökifi. (2/642) 
(İçtüzüğün 3*8 nci maddesi uyarınca gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 22.3.1977) 

144. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 21 ar
kadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümle
rinin kaldırılması ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkında kanun teklifi. (İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınmıştır.) (2/444) (S. Sayı
sı : 519) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1977) 

145. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (İçtü
züğün 38 nci maddesi uyannca gündeme alınmıştır.) 
(1/526) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1977) 

146. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin C. 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince bendrn-
iserimeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisli, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri. (M. Meclisli : 2/44; C. Se
natosu : 2/97) (M. Meclisi S. Sayısı : 223, 223 e 
1 nci ek ve 223 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 568) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 15 . 6 . 1976, 
29 . 3 . 1977) 

* • • " • 

(M. Meclisi Birleşim : 76) 
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M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 523 

İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 157 Arkadaşı ile 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 3 Arkadaşının, Seçimlerin 
Yenilenmesme İlişkin Önergeleri ve Anayasa Komisyonu Raporu 

(4/317, 4 /318) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde son genel seçimlerin üzerinden üç yılı aşan bir zaman geçmiştir. 
1973 seçimleri ile hiçbir parti iktidara gelememiştir. Bu> sebepte Türkiye'de yeniden koalisyon hükümetleri 

kurulması zarureti ortaya çıkmıştır. 
Koalisyon hüMmetlePİnin uzun süre devam* genellikle güç olmasına rağmen, bugüa Hükümet her türlü 

zorluğu yenerek 23 aydan beri görevini yapabilmiş ve ayakta kalabilmiştir. 
Bugün Türkiye iç ve dış politikasında ortaya çıkan gelişmeler gerek Parlamento içinde ve gerekse kamu

oyunda yeniden ve vakit kaybetmeden milletin hakemliğine gitme seçimleri yenileme yönünde kuvvetli bir eği-. 
lim yaratmıştır. 

Bu neetettte 1 Nisa® 1977 tarihinden itibarem 3£6 sayılı Seçim- Kanununun 6 ncı madde» g«ıe$ince iki ayın 
bitimine raslayaa 5 Haziran 1977 Pazar günü milletvekili ve Senato kısmî seçimlerini» yapılması hususunda 
Yüce Millet Meclisi kararının istihsal edilebilmesi için bu önerimizin gerekli işleme tabı tutulmasını arz eder, 
saygılar sunarız. 

İsparta Milletvekilf 
Süleyman Demireî 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Atagün 

Adana Milletvekili 
Ahmet Topalbğtu 

Afyonkarahisar Milletvekili 
M. Rrza Çerçet 

Ağrı Milletvekili 
Kerem Şahin 

Ankara Milletvekili 
Orkan Eren 

Ankara Milletvekili 
Hasan Özçelik 

Antalya Milletvekili 
Remzi Yılmaz 

Balıkesir Milletvekili 
tlhan Aytekin 

Bitlis Milletvekili 
Ab idin İnan Gaydalı 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

Erzincan Milletvekili 
Hüsamettin Atabeyli 

Adana Milletvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Mete Tan 

Ankara Milletvekili 
Orhan Alp 

Ankara Milletvekili 
/. Hakkı Keten&ğtu 

Ankara Milletvekili 
Fikri Pehlivanlı 

Aydın Milletvekili 
Behie Tozkoparan 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat BiTgehan 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin 

Edirne Milletvekili 
tlhami Ertem 

Adıyaman Milletvekili 
Halil Ağar 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Alt thsan Uhıbahp 

Ankara Milletvekili 
0$#z Aygun 

Ankara Milletvekili 
/. Hakkı Koyluoght, 

Ankara Milletvekili 
H. Turgut Toker 

Balıkesir Milletvekili 
Mıtst&fa Kemah AtWr 

Bilecik Milletvekili 
Muzaffer Erdem 

Boru Milletvekili 
Ahmet Çakmak 



Burdur Milletvekilli 
Faik Kırbaşlı 

Bursa Milletvekili 
Cemâl Külâhlı 

Bursa Milletvekili 
Ahmet Türkel 

Çorum Milletvekili 
Yakup Çağlayan 

Diyarbakır Milletvekili 
A. Lâtif Ensarioğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Özkaya 

Gümüşhane Mıilletvekili 
Mustafa Karaman 

İsparta Milletvekili 
Ali İhsan Balım 

içel Milletvekili 
Rasim Gürsoy 

İstanbul Milletvekili 
Gülhis Mankut 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

izmir Milletvekili 
Âdil Demir 

izmir Mıilletvekili 
İsmail Taşlı 

Kars Milletvekili 
Cemil Ünal 

Kastamonu Milletvekili 
Hilmi Öztürk 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Özsarıyıldız 

Konya Milletvekili 
Mehmet Oğuz Atalay 

Konya Milletvekili 
Necati Kalaycıoğlu 

Kütahya Milletvekili 
Mehmet Ersoy 
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Bursa Milletvekili 
Ali Elverdi 

Bursa Milletvekili 
Hüseyin Suat Sungur 

Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen 

Denizli Milletvekili 
Sami Ar si an 

Edirne Milletvekili 
Veli Gülkan 

Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen 

Hatay Milletvekili 
M. Sait Reşa 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

istanbul Milletvekili 
Servet Bayramoğlu 

istanbul Milletvekili 
Hüseyin Özdemir 

istanbul Milletvekili 
Cemâl Suer 

istanbul Milletvekili 
Cemil Yavaş 

izmir Milletvekili 
Yücel Dirik 

izmir Mıilletvekili 
Cemâl Tercan 

Kastamonu Milletvekili 
Mehdi Keskin 

Kayseri Milletvekili 
Selçuk İmamoğlu 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

Konya Milletvekili 
Muzaffer Demirtaş 

Kütahya Milletvekili 
H. Cavit Erdemir 

Malatya Milletvekili 
Ahmet Karaaslan 

Bursa Milletvekili 
Halil Karaatlı 

Bursa Milletvekili 
Mustafa \Tayyar 

Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu 

Denizli Milletvekili 
Rıza Gençoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
M. İsmet Angı 

Giresun Milletvekili 
M. Emin Turgutalp 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 

İsparta Milletvekili 
Yusuf Uysal 

istanbul Mıilletvekili 
Mustafa Kara 

İstanbul Milletvekili 
Osman Özer 

İstanbul Milletvekili 
Hüsamettin Tiyanşan 

izmir Milletvekili 
Talât Asal 

izmir Milletvekili 
Sinasi Osma 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Halit Evliya 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin 

Kayseri Milletvekili 
Hayrettin Nakiboğlu 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay 

Konya Milletvekili 
Kemâlettin Gökakın 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

Manisa Milletvekili 
Ahmet Balkan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 523) 

file:///Tayyar


Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

Mardin Milletvekili 
S ey fi Güneş tan 

Muş Milletvekili 
Kasım Emre 

Niğde Milletvekili 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Ordu Milletvekili 
Kemâl Şensoy 

Rize Milletvekili 
Cevat Yalçın 

Samsun Milletvekili 
Doğan Kitaplı 

Sinop Milletvekili 
Mustafa Kaptan 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

Urfa Milletvekili 
Mehmet Aksoy 

Urfa Milletvekili 
Halil Millî 

Yozgat Milletvekili 
İhsan Arslan 

Adana Milletvekili 
Selâhattin Kılıç 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

îzrnir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

îstanbul Milletvekili 
Dr. Sadettin Bilgiç 

Samsun Milletvekili 
Hüseyin Özalp 

Artvin Milletvekili 
Sabit Osman Avcı 

Zonguldak Milletvekili 
S ebat i Ataman 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 
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Manisa Milletvekili 
Necmi Özgür 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner 

Niğde Milletvekili 
Haydar Özalp 

Ordu Milletvekili 
Bilâl Taranoğlu 

Sakarya Milletvekili 
Nadir Lâtif islâm 

Samsun Milletvekili 
Hayati Savaşçı 

>Sivas Milletvekili 
Enver Akova 

Trabzon Milletvekili 
Ömer Çakıroğlu 

Urfa Milletvekili 
Mehmet Celâl Bucak 

Uşak Milletvekili 
Orhan Dengiz 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Nihat Akın 

Aydın Milletvekili 
Nahit Menteşe 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum 

Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Boyar 

Erzurum Milletvekili 
4. Hakkı Yıldırım 

Manisa Milletvekili 
Önol Sakar 

Istanlbul Milletvekili 
Nilüfer Gür soy 

îstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Tuncel 

Muğla Milletvekili 
Ünat Demir 

Niğde Milletvekili 
Ş. Yaşar Arıbaş 

Ordu Milletvekili 
Ata Bodur 

Ordu Milletvekili 
Senai Yazıcı 

Samsun Milletvekili 
Mustafa Dağıstanlı 

Siirt Milletvekili 
İ dr is Ar ikan 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 

Trabzon Milletvekili 
Mehmet Özgür 

Urfa Milletvekili 
Mustafa Kılıç 

Van Milletvekili 
Kinyas Kartal 

Zonguldak Milletvekili 
Fevzi Fırat 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Eskişehir Milletvekili 
Seyfi Öztürk 

Tokat Milletvekili 
Ali Şevki Erek 

Urfa Milletvekili 
Necmettin Cevheri 

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

Aydın Milletvekili 
Mutlu Menderes 

Tokat Milletvekili 
Feyzullah Değerli 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 
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Gümüşhane Milletvekili Elâzığ Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
•Turgut YSkseî Rasim Kuçükel Sabrı ¥ahşi 

Yozgat Milletvekili Mardin Milletvekili Balıkesir Müietaekili 
Mustafa Asri Ünsür İbrahim Aysoy Dr. Ahmet İhsan Kırımlı 

Zonguldak Milletvekili 
Orhan Gömcüoğlu 

24 Mart 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1973 genel seçimleriyle oluşan Millet Meclisi bileşiminden, ülke soranlarına geçerli çözümler getirebilecek 
ve gelişmemizi hızlandırabilecek, tutarlı ve demokratik anlamda etkin bir Hükümet çıkamayacağı belli idi. 

Ülkemizde henüz karana Hükümetlere veya azınlık hükümetlerine işlerlik kazandıracak geleneklerin yerleş-* 
memılş olduğu da göz önünde tutulursa, Millet Meclisinde yeterli çoğunluğa dayanan bir hükümet kurulması 
olanağını sağlamak üzere millet iradesine başvurulması zorunluydu. 

Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gruptmun, 1973 sonlarından başlayarak 1975 başlarına ka
dar bu nedenle ileri sürdüğü erken seçim isteklerini öteki gruplar desteklemediler. 

Onun yerine, karma »hükümetlerin ülkemiz koşullarında karşılaşacağı güçlükler ve yaratacağı sorunlar biline 
biline, 1975 başlarında dört partili bir karma hükümet kuruldu. 

Bu karma hükümet dönemi ülkemiz için görülmemiş bir kargaşalık dönemi oldu. Siyasal cinayetler ve saldı
rılar günlük olaylar durumuna geldi. Dünyada ekonomik bunalımın etkileri azalırken Türk ekonomisi ağır 
bir bunalıma sürüklendi. Yaşam pahalılığı dar ve orta gelirli yurttaşlarımızın taşıyamayacağı boyutlara vardı. 
Dış ödeme güçlüklerimiz ekonominin gelişmesini ve geleceğini de ülkemizin bağımsızlığını da tehlikeye soka
cak noktaya erişti. Ulusal güvenlik sorunlarımız iki yıldan uzun bir süredir askıda bırakıldı. Türkiye zorunlu 
savunma araçlarını ve gereçlerini sağlamada bile büyük güçlüklerle karşılaştı. İvedi uluslararası sorunlarımız 
ertelenerek büsbütün ağrrlaştı. 

Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin temel unsurlarından olan denetim görevini bile yapa
maz duruma getirildi. Bu yüzden yolsuzluklar ve yasa dışı uygulamalar önlenemez oldu. 

Sonuç olarak, Türkiye bugün iç ve dış güvenlikten yoksun bir ülke durumuna gelmiştir. 
Ülkeyi bu durumdan bir an önce kurtarmak üzere, demokrasi kuralları içinde her çözüme başvurulması 

gerekiri 
Bu çözümlerin başmda da seçim gelir. 
Şimdi, seçimlerin öne alınabilmesi için gereken çoğunluğun Millet Meclisinde sağlanabileceği anlaşılmak

tadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu, seçimlerin yenilenmesi ıjçin 1973 sonlarından beri aldığı 

kararlan, bu aşamada da» 23 Mart 1977 günü yenilemiş bulunmaktadır, 
Grupuroıuzun bu kararma uygun olarak, ülkemize .barış ve güvenlik getirebilecek, demokrasimizi güclendi-

rebilecek, ülke sorunlarına geçerli çözümler sağlayabilecek ve gelişmemizi hızlandırabilecek tutarlı ve demok
ratik anlamda etkin bir iktidar olanağını bir an önce sağlamak umuduyla millet iradesine başvurmak üzere 
Millet Meclisi Genel ve Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin 5 Haziran 1977 Pazar gününe 
alınmasını ve bunun için gereken işlemlerin zaiBafiında yapılmasını Anayasamızın 69 nou maddesi ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Yasasının 6 ncı maddesi uyarınca -saygı ile öneririz. 

Bülent Ecevît 
Zonguldak Milletvekili 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı 

Orhan Eyüb&ğlu Ali Nejat. Ölçen Hayrettin Uysal 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Sakarya Milletvekili 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri Millet Meclisi Grupu Başkanvekili Millet Meclisi Grupu Başkan vekili 
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Anayasa Komisyonu Rapora 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. .: 4/317, 4/318 

Karar No. : 17, 

4.4. 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Anayasa Komisyonu Başkanlığına 4 t 4 , 1977 günü saat 20.30'da 
havale edilen ; 

1, Sayın Süleyman Demirel ve 157 arkadaşının 24 . 3 . 1977 gün ve 4/317, 
2. Sayın Bülent Ecevit ve 3 arkadaşının 24 . 3 . 1977 gün ve 4/318 sayılı (Millet Meclisi seçimlerinin 

yenilenmesi hakkındaki) önergeleri ile birlikte 643 sayılı Millet Meclisi İçtüzüğünün 93 ncü maddesinin değiş
tirilmesine mütedair Millet Meclisi kararının neşrine ait 4 < 4 . 1977 tarihli ve 15899-2 nci mükerrer sa
yılı nüshası; Millet Meclisi Başkanlığının 4 ncü dönem, 4 ncü toplantı, 66 sayılı ve 4 . 4' . 1977 tarihli gelen 
kâğıtlar belgesi ve seçimlerin yenilenmesi hakkında yapılacak Anayasa Komisyonu toplantısının hemen yerine 
getirilmesi hakkındaki İzmir Milletvekili Remzi özen ve arkadaşlarının önergesi, ülkenin sosyal ve siyasal 
şartlan bakımından derhal Komisyonumuzca incelenmesinde zorunluluk olduğu takdir edilerek Anayasa Ko
misyonu Başkanlığınca gündemi hazırlanmış ve İçtüzüğe uygun şekilde ilgililere çağında bulunulmuştur. Ge
rekli ilânlar yapılmış olması üzerine Anayasa Komisyonuna toplantı saati olan 21.30'da komisyon üyesi 22 
üyenin hazır bulunduğu ve Millet Meclisi Başkanlığını temsilen İdare Amiri Afyonkarahisar Milletvekili Dr. 
Mete Tan'ın da hazır olduğu görülerek basına açık olarak müzakerelere başlandı. 

önce gündem tarih ve saatinin tespiti için İçtüzüğün 27 nci maddesindeki «Komisyon gündemine hakim
dir» kuralına dayanılarak gündem oylandı, bir ret oyuna karşı, çoğunlukla ve bu toplantıda müzakerelerin 
yapılması ve intacı hususu kabul edildi. 

Önergeler ayrı ayrı okundu. Birleştirilmesi hakkında verilen önerge müzakere edildi, oylandı, bir ret oyu
na karşı çoğunlukla kabul edildi. 

Teklifte belirtilen seçim tarihinin çıkarılması hakkında verilen önerge müzakere edildi, oylandı, ittifakla ka
bul edildi, 

Millet Meclisi seçimlerinin Anayasanın 69 ncu, İçtüzüğün değişik 93 ncü maddelerine ve ülkenin sosyal 
ve siyasal durumu gözönünde tutularak yenilenmesine mütedair önerge oylandı, bir ret oyuna karşı çoğunlukla 
kabul edildi. 

İçtüzüğün 53 ncü maddesinde yer alan bekletilme süresine bağlı kalınmadan hareket edilmesi için veri
len önerge yapılan müzakere sonunda görülen zarurete binaen Genel Kurulun tasvibine arzı hususu ittifakla 
karar altına alındı. , 

İşbu rapor, Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz edilmek üzere Millet Meclisi Başkanlığına saygıyle su
nulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Malatya İzmir 

t Hakkı Ketenoğlu Celâl Ünver Remzi özen 

Ankara 
Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. 

Cevat Önder 

Elâzığ 
Orhan Senemoğlu 

İsparta 
Mustafa Cesur 

İstanbul 
Necdet Ökmen 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

Elâzığ 
Rasim Küçükel 

İsparta 
Yusuf Uysal 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Diyarbakır 
Mahmut Uyanık 

Hatay 
M. Sait Resa 

İstanbul 
H. Basri Akkiray 

Kars 
Doğan Ar aslı 
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Rize ..Sakarya •••.• Traibzon 
Cevat Yalçın Nadir Latif İslâm Hüseyin Kadri Eyüboğlu 

Zonguldak Çanakkale Kırklareli 
Kemal Anadol Refet Sezgin Tankut Akalın 

Traibzon 
Âdil Âli Cinel 
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D. P.ANKARA MİLLETVEKİLİ CEVAT ÖNDER'İN MUHALEFET ŞERHİ: 

1. Seçimlerin öne alınması hususunda C. H. P. ve A..-P. tam bir uyum ve işbirliği içinde hareket etmek
tedirler. Öyle ki seçimlerin öne alınması hususunda A. P. ve C. H. P. tarafından verilen önergeler, ka
nuna aykırılık bakımından da birbirine benzemektedir. Bu önergelerde 5 Haziran 1977 tarihi seçim tarihi 
olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple önergeler 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesune ay
kırıdır. Mezkûr kanuna göre önergede seçim günü tayin edilemez. Seçimler Meclisin karar verdiği günden 
sonraki 60 günün ilk Pazarında yapılır. Kanuna aykırı olan bu önergelerin Meclis Başkanı tarafından Ana
yasa Komisyonuna havale edilmemesi gerekirdi. Anayasa Komisyonu kanuna aykırı olan bu önergeleri gün
demine alıp konuşamaz. Bu sebeple önergeler sahiplerine iade olunmalıdır. 

2. Millet Meclisinin 4 . 4 . 1977 tarihli Birleşiminde İçtüzük kaideleri hiçe sayılmıştır. Millet Meclisi
nin bu birleşimini yöneten Başkanvekiİi Memduh Ekşi, keyfî yönetimle, Türk Parlamento tarihine hazin 
bir leke bırakmıştır. İçtüzüğün 93 ncü maddesi değiştirilirken Anayasaya ve İçtüzüğe aykırılık yapılmıştır. 
Anayasa Komisyonu İçtüzüğe aykırı olarak değiştirilmiş 93 ncü madde gereğince bu gece saat 9.30'da 
alelacele toplantıya çağırılmıştır. 

3. İçtüzük değişikliğinin mükerreren Resmî Gazetede bir saat içinde yayınlanması ve Anayasa Komis
yonunun toplantıya bunu mütaakıp bir saat sonra çağırılması ibret vericidir. Anayasa Komisyonu gün
deme alma konusunda öncelik ve ivedilik kararı da vermemiştir. Solcu C. H. P. ile çok uluslu dernek 
mensubu ve beynelmilelci Demirel'in partisi A. P., elele vererek, Türk Milletine yeni bir emrivaki hazırla
mışlardır. Sel önünde kütük ve yangından mal kaçırmaktadırlar. 

4. Türkiye'de can güvenliği yoktur. Başbakan Demirel'in itirafına göre anarşi hükümeti aşmıştır. Mem
leket bir iç kavganın eşiğine gelmiştir. Böyle bir ortamda seçim güvenliği sağlanamaz. Demirel 3.4.1977 
tarihli gazetelerde yer alan beyanında Türkiye'yi bir iç kavganın ve ihtilâlin kenarına getirdiğini itiraf et
miştir. Yapılacak seçimlerde cinayetler işlenirse bunun müsebbibi ve mesulü C. H. P. ve A. P. olacaktır. 

5. Başbakan Demirel ve bazı Bakanlar hakkında iki önemli konudan dolayı soruşturma açılması isten
miştir. Bunlardan birisi Başbakanın yeğeni Yahya Demirel'in yaptığı mobilya yolsuzluğu, diğeri ise Türki
ye'de dağıtılan 13 milyon lira ile ilgili Lockheed yolsuzluğudur. Başbakan, Meclislere ve Türk mahkemele
rine hesap vermeden millet huzuruna çıkamaz. 

6. Erken seçim, yolsuzluklara bulaşmış ve hakkında 50'ye yakın soruşturma talebi olan dosyalı Başba
kan Demirel'i kurtarma taktiğidir. 

7. Partilerarası seçim komisyonunun gündeminde 17 konu vardır. Bunları D. P. teklif etmiş, bunlar di
ğer partilerce de kabul olunmuştur. Bu konuların bellibaşlı birkaçını sıralıyoruz : 

a) Seçim güvenliğini sağlamak için kanunî ve fiilî tedbirler alınmalıdır. 
b) Televizyonda siyasî partilere propaganda yapmak imkânı sağlanmalıdır. 
c) Yurt dışındaki işçilere oy hakkı kullanmaları sağlanmalıdır, 
d) Seçmen yaşı 18'e indirilmelidir. 
A. P. ve C. H. P. bu konulardan vazgeçmiştir. Bu partiler bu defa da kamuoyu karşısında taahhütlerini 

unutmuşlardır. C. H. P. muhalefet görevinden de vazgeçmiştir. Başbakan ise Hükümetten kaçmaktadır. 
8. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Millet Meclisinde yaptığı konuşmada seçim güvenliğinin sağlana

mayacağını; yurdun bir iç harp manzarası içinde olduğunu söylemiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kerim Doğru ise, bu hükümeti hiyaneti vataniye suçuyla itham etmiştir. 

Böyle bir hükümetle ve bu ortamda seçime nasıl gidilebilir? 
9. Demokratik Partinin teklifleri şunlardır : 
a) Evvelâ bu hükümet istifa etmeli veya yasal yoldan düşürülmelidir. D. P. nin bu konuda gensoru öner

gesi vardır, 
b) Lekesiz ve namuslu bir seçim hükümeti kurulmalıdır^ 
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c) lYolsuzluklar görüşülmelidir. Hırsızlar» rüşvetçiler ve görevini kötüye kullananlar, yetkili mahkeme^ 
lerin huzurunda hesap vermelidirler. 

d) Seçim güvenliği ve can güvenliği sağlanmalıdır. 
e) TRT ve Anadolu Ajansmdaki partizan ve keyfî tutuma son verilmelidir, 
0 idare, partizanlıktan kurtarılmalıdır; 
g) Cepheci partilerin gelir kaynakları denetime tabi tutulmalıdır. Bu suretle her siyasî partiye eşit şart

larda seçime girme imkânı verilmelidir. 
D. P. ye göre bu ve diğer şartlar hazırlandıktan sonra seçime gidilebilir. Hatta seçimler öne de alına-f 

bilir. Aksi halde seçimler Türkiye'nin meselelerini çözmeyecektir. Bu gerekçelerle tekliflere muhalifim. 

4 . 4 . 1977 
Cevm Önden 

D. P. Ankara Milletvekili 

~..y. Q>C^< 
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