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I. — GEÇEN TUTANAK 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Nihat Erim'in, kuvvet 

komutanlarının son günlerde basında yer 
alan demeçleri ve bu demeçler üzerine bâzı 
Parlâmento üyelerince sorulan sorular 
hakkında gündem dışı demeci. 170:172 

2. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'-
m, son günlerin siyasi olaylarının gelişme 
yönü, hakkında gündem dışı demeci. 172:175 

3. — içişleri Bakanı Hamdi ömeroğlu'-
nun, Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, 27 . 9 . 1971 tarihli 168 Birle
şimde yapmış olduğu gündem dışı deme
cinde temas ettiği hususlara dair cevabı. 175: 

170 
4. — istanbul Milletvekili Aydın Yal-

çın'ın, Ortak Pazar Karma Parlâmento Ko
misyonunun 12 nci toplantısı izlenimle
rine dair gündem dışı demeci. 176:178 

5. — Sakarya Milletvekili Mustafa Ve
dat önsal'ın Ortak Pazarla ilgili ortaklık 

Sayfa 
anlaşmasının uygulanması hakkında gün
dem dışı demeci. 178:179 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm, ve
killik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/637) 180 

7. — Ulaştırma Bakanlığından istifa 
eden Halûk Arık'a yerine tâyin yapılınca
ya kadar Bayındırlık Bakam Cahit Kara-
kaş'm vekillik etmesinin uygun bulundu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/638) 180 

8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığından istifa eden ihsan Topaloğlu'-
nun yerine tâyin yapılıncaya kadar Ada
let Bakanı îsmail Ârar'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/639) 180 

9. — Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Attilâ Karaosmanoğlu'nun, toprak 
reformu ön tedbirler kanun tasarısının, 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Ko-
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Sayfa 
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/531, 4/209) 180 

10. — Konya Milletvekili Bahri 
Dağdaş ile Kubilay İmer ve izmir 
Milletvekili Şükrü Akkan'm, Konya Mil
letvekili Bahri Dağdaş'm, tarım ve toprak 
reformu kanun tekliflerinin, toprak re
formu ön tedbirler kanun tasarısını gö
rüşmek üzere bu birleşimde kurulması ka
rarlaştırılan Geçici Komisyona havalesine 
dair önergesi (2/569, 4/210) 180:181 

11. — Bursa Milletvekili Kasım Ön-
adım'ın, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
nun geçici maddesinin tadiliyle ilgili ka
nun teklifinin* havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan seçilecek 4 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/566, 4/207) 181 

12. — Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı ve Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'-
m 2/564 esas sayılı kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (2/564, 4/208) 181 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 182 

1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 8 er 
üyeden kurulu 19 No. lu Geçici Komisyo
nun birinci ve ikinci raporları (1/310) 
(S. Sayısı : 311 ve 311 e 1 nci ek) 182:183,186: : 

191,196:197 
2. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savun

ma idaresi Başkanlığı Fon işleri Sayman
lığının 1967 takvim yılı genel blânçosu 
hakkındaki raporun sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayısı : 
393) 183:184 

3. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya 
öner eski Amasya Milletvekili Reşat Ar-
pacıoğlu, eski Diyarbakır Milletvekili 
Hilmi Güldoğan ve istanbul Milletvekili 
ilhamı Sancar'ın, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cum
huriyet Senatosu 4/66) Millet Meclisi S. 

Sayfa 
Sayısı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 442) 184 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 1 ., 7 . 1963 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 399 sıayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5/2; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı 
: 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) 184 

o. — Eski Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1494 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet 
Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 522) 184 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun, 
22 . 5 . 1961 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Önerigesi ve 
Dilekşçe Karma Komisyonu raporları 
(Millet Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Sena
tosu : 4/74) Millet Meeclisi S. Sayısı : 
174 ve 174 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı 784, 784 e 1 nci ve 2 nci ek) 184 

7. — İzmir Milletvekili İhsan Gür-
san'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 3659 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önerigesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) 184:185 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler 
Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden 
düzenlenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet, Anayasa ve Plân komisyonların-
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Sayfa 
dan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) 185 

9. — Noterlik kanunu tasarım ve Ça
lışma, Adalet, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu 9 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/92) 
(S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 185 

10. — Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kay
seri Üyesi Sami Turan'm, Orman Suç-

Sayfa 
lan Af Kanunu teklifi, Kastamonu Mil
letvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının, 
bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şansı haklarının 
düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ile 
Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in,, beş 
yıllık erteleme süresi sonunda bâzı or
man suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 
2/518,, 2/529) (S. Sayısı : 420) 191:195 

»•<e 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İçel Milletvekili Turhan özgüner, ATAŞ 
grevi ve ATAŞ tesislerinin devletleştirilmssi 
ve 

Kayseri Milletvekili Şevket Doğan da, as
kerlik şube ve dairelerinin yeniden teşkilât
landırılması konularına dair gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'-
nun, Gaziantep ilinde yokluğundan şikâyet 
edilen suni gübre ve seyyar jandarmanın so
rumsuz davranışları konularındaki demecine 
iSanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu 
cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım 
Bakanı M, Orhan Dikmen'e Orman Bakanı 
Selâhattin inan'm vekillik etmesinin uygun 

görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısının görüşülmesine de
vam edilerek 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 
19 ncu maddeleri ile geçici 1 ve 2 nci madde
leri kabul olundu. 

29 . 9 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,28 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Kemal Ziya Öztiirk Mustafa Orhan Daut 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Toprak Reformu Öntedbirler kanunu 

tasarısı (1/531) (Anayasa, Adalet, Sanayi ve 
Ticaret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, 
Tarım ve Plân komisyonlarına) 

Teldif 
2. — Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 

Tarım ve Toprak Reformu kanun teklifi 
(2/569) Anayasa, Adalet, Sanayi ve Ticaret, 
İçişleri, Maliye, Köy işleri, Orman, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekilİ Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 169 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik 'cihazla yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin yoklamaya katılma-
lanını rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; çalış 

malarımıza başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Nihat Erim'in, kuvvet ko
mutanlarının son günlerde basında yer alan de
meçleri ve bu demeçler üzerine bâzı Parlâmento 
üyelerince sorulan sorular hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, gündem dışı 
s&z takibinde bulunmuşsunuz; buyurunuz efen
dim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli) — (Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Son günlerde, Silâhlı Kuvvetlerimizin 3 
kuvvet Komutanının ve aynı zamanda G-enel-
kurmay Başkanımıza vekâlet eden »Sayın Kara 
Kuvvetleri Komutanının basında demeçleri 
çıktı. 

Bu demeçler üzerine Parlâmentomuzun bâzı 
üyeleri, sözle veya yazı ile bu konuda aydın
lanmak ihtiyacını duyduklarıan belirttiler ve 
benim Başbakan olarak, yürütme kuvvetinin 
başı olarak meımur sıf atındaki bâzı kumandan
ların bu davranışları hakkında ne düşündüğü
mü sordular. Tabir aynen kendilerinindir... 

Değerli arkadaşlarım; 
Ordumuzun büyük komutanları hiç şüphe 

yok ki, kişisel düşüncelerini değil, ordunun 3 
kuvvetinin görüşünü Ortaya koymuşlardır. 

Üçünde de müşterek olan bu (görüşleri, de
meçleri, ben dikkatle gözden geçirerek şöyle 
tesbit ettim. 

Büyük komutanlarımız diyorlar ki; «Bizim 
aramızda aınlaşmazlık olduğu yolunda bâzı söy
lentilerden balhsediyorsunuz; 'bizim aramızda 
hiçibir anlaşmazlık yoktur.» diyorlar ki; «Biz

ler Atatürkçüyüz.» Yine diyorlar ki; «Reform
ların vakit kaybetmeden yapılmasından yana
yız.» Yine aynı demeçlerde şunu da söylüyor
lar; «Reformları daha iyi bir şekle ulaştırmak 
için her türlü tartışma yapılabilir; fakat tartış
ma perdesi altında reformlar dejenere edilme
melidir, yahut edilmiyecektir.» 

Arkadaşlar; hu dört noktanın dördünde ele 
kelimesi kelimesine, ben sayın komutanlarla 
aynı düşüncedeyim ve onların bu közlerinin so-
rumluluğnnu taşıyorum, kabul ediyorum. >(C. 
H. P. sıralarından, «Bravo» sf 

Zannetmiyorum ki; Büyük Mecliste hiçbir 
fert, kumandanlar arasında anlaşmazlık olma
masından, memnuniyetten başka bir duygu sa
hibi olsunlar. 

Yine zannetmiyorum ki; 'Büyük Meclisin hiç
bir üyesi, «Biz Atatürkçüyüz» diyen kuman
danları, bundan dolayı eleştirsinler. 

Yine zannetmiyorum ki; - Eğer bu (kürsü
den yapılan (beyanlara itibar etmek lâzımgelir-
SÖ - reformlara karşı, paırtilerlin hiçbirinde kim
se yoktur. 

Reformları daha iyi bir ışekle ulaştırmak 
için tartışma yapılacağını, tartışma yapılması
nın taJbiî olduğunu söylemenin de bir sakıncası 
olabileceğini sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu vesile ile Ibâzı konuları bu kürsüde apa

çık konuşmakta fayda vardır. 

Geçen gün, ayın 23 nde burada sıkıyöneti
min uzatılması görüşülürken, A. P, nin sayın 
sözcüsü; «12 Mart muhtırasını şimdi eleştir-

— 170 



M. Meclisi B : 169 29 . 9 . 1971 O : 1 

mek için henüz mevsim gelmemiştir; bunu eleş
tirmek mevsimsizdir, erkendir» buyurdular. 

Bunun mefhumu muhalifinden «Mevsimi 
gelince, vakti gelince bunu eleştireceğiz; bunun 
hakkındaki düşüncemizi söyliyeceğiz» mânası çı
kar. 

Ben o gün bu cümle üzerinde durmadım ve 
bu cümlenin mânasını tahlile girişmedim; ama 
A. P. nin Sayın Genel Başkanının 25 Eylül gü
nü yaptığı bir konuşmadan sonra - o konuşma
nın ifadesi, zamanı bu cümle ile birleştirildiği 
zaman - gelecek için maksadın ne olduğu hu
susunda zihinlerde birtakım tereddütler ister 
istemez uyanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer 12 Mart muhtırası eleştirilecek ise, 

onu şimdiden eleştirmek gerekir. 

Bana soru tevcih eden A. P. li sayın millet
vekiline şunu söylemek isterim: Bu soruyu bu
gün bana değil, 12 Mart günü kendi partileri
nin Genel Başkanına ve Başjbakanma tevcih et
mesi lâzımdır. (0. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Keza C. H. P. den bir sayın üye de, Genel
kurmayda kumandanlarla yapılan bir toplantı 
vesilesiyle - benim bulunmadığım bir oturum
da = eleştirilerde bulunmuş. 

Arkadaşlar, Hükümet Başkanı - her zaman 
söylüyorsunuz - Silâhlı Kuvvetlerin de siyasi 
sorumlusudur. Lüzum görürüm Genelkurmay
da toplantı yaparım, lüzum görürüm başka bir 
binada toplantı yaparım. Bu şekil ve protokol 
konuları üzerinde durup da işin esasına inmek
te samimiyet yoktur, arkadaşlar. (O. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

12 Mart muhtırasını kabul ettik mi etme
dik mi? Ben ettim; 12 Mart muhtırasından 14 
15 gün sonra bana Hükümeti kurma vazifesi, 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verildi ve o 
vazifeyi büyük bir şeref addederek üzerime al
dım. Ama, 12 Mart muhtırası verildiği zaman 
ses çıkarmayıp, demokrasiyi yaşatalım diye va
tanperverlik yapıyoruz deyip, arkadan bu kür
süden «Zamanı gelince onu da eleştiririz» de
mek ve bu kürsü dışında, şurada burada 12 
Mart muhtırası hakkında şöyle veya böyle ko
nuşmalar yapmak, bence mertlik değildir. 
Mertlik; o muhtırayı burada kabul edip etme
diğini konuşmakla olur. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Konuşul
muştur Sayın Başbakan. (0. H. P. sıralarından 
«sus» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Başbaka-

ni da ikaz edin, kimseyi tehdit etmesin. 

BAŞKAN — Müdahale edenlere müdahale
de bulunmak da Başkanlığın görevidir. Lütfen 
siz de mukabil şekilde müdahalede bulunmayı
nız efendim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Değerli arkadaşım benim sizi tehdidetmek için 
hiçbir kuvvetim yoktur ve ben ilk günden beri 
ilân ediyorum; Anayasa dışında Parlamento
suz bir rejimin başbakanı ben olamam. (O. H. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar ve «Bravo sesleri.) 
Ben sizinle çelişkiye düştüğüm zaman, bir da
kika geçirmeden Cumhurbaşkanımıza koşar, 
emaneti iade ederim. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Çelişiyor. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, lütfen müdaha
le etmeyiniz efendim. 

(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası ile 
Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu arasında 
karşılıklı münakaşa.) 

Müdahale etmeyiniz efendim. Sükûneti 
muhafaza ediniz efendim. Sayın Azmioğlu, ri
ca ediyorum efendim. Sayın Hanağası, Sayın 
Hanağası lütfen efendim. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Ben, komutanlarımızın son demeçlerinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir dav
ranış görmedim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Yahu esir 
miyiz biz? 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu... 
(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası ile 

Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu arasında 
karşılıklı münakaşa ve ayağa kalkmalar.) 

Lütfen ilgili arkadaşları göreve davet edi
yorum efendim. Müdahale etmeyiniz efen
dim... Sükûneti muhafaza etmenizi rica ediyo
rum efendim. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım; 
Böyle şekiller, formaliteler, protokollar üze

rinde duracak yerde, sayın A. P. li arkadaşla. 
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rıma bilhassa söylüyorum; siz Parlâmentonun 
en kalabalık partisisiniz, 12 Marta memleket 
niçin geldi? Bunun esası, temeli üzerinde, 
durup, derin derin araştırma yapmak ve bir 
daha o hale gelmemek için alınacak tedbirle
rin ne olduğunu tesbit etmek lâzım. 

12 Martta o muhtıraya imza koyan komu
tanlar durup dururken akıllarına öyle estiği 
için mi yaptılar onu? Yoksa kendilerine ge
rek ordunun içinden, gerekse kamuoyundan 
bir vazife duygusunun hatırlatması ihtarı gel
diği için mi yaptılar? Niye kendimizi gerçek
lerden uzak tutuyoruz Gerçeklerin derinli
ğine inelim. 11 Mart akşamı ne haldeydi Tür
kiye? Gelin bunu da halledelim burada. Bunu 
tahlil etmeyip, anadan 6 ay geçtikten sonra 12 
Mart Muhtırasının şurasından burasından «Za
manı geldiği zaman onu da ele alacağız.» di
yerek, henüz kabuk tutmaya başlamış olan ya
rayı kaşırsınız, bundan sonra olacak olan 
olayların sorumlusu ben değil siz olursunuz. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Olursa 
olur, ne olacak? 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
12 Marttan önce olduğu gibi. (Sıralar arasın
da karşıliklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma
larla hiçbir meselenin halledilemiyeceği bü
tün saym üyelerin malûmudur. Lütfediniz, sü
kûnetle dinleyiniz efendim. 

Buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN. NİHAT ERİM (Devamla) — 

Memleketin idaresi elinizde iken, tedbir al-
mıyacaksmız 12 Martta gelinecek. O geçecek, 
aradan aylar geçtikçe unutulacak, 11 Martta ne 
halde olduğumuz unutulacak; ondan sonra 12 
Mart Muhtırasını veren, ona imza koyan komu
tanları şurasından burasından, «Bâzı Devlet 
memuru komutanlar.» diye önerge verdirip 
eleştireceksiniz. Bu, samimiyetle bağdaşacak. 
bir davranış değildir, arkadaşlar. 

Onun için, herkes sorumluluğunu yüklen
sin ve Meclisin, Parlâmentonun en kalabalık 
partisi olarak 12 Marttan önceki davranış
larınızı bir daha gözden geçirip, kendi partini
zin içinde bâzı halledilecek meseleler olduğunu 
düşünerek, bundan sonra bir daha 12 Mart
lara gelmemenin çarelerini tesbit etmek lâzım
dır. Her halde ben Başbakan olarak 12 Mart 
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I Muhtırası gibi bir muhtıraya muhatabolma-
dan baüa düşeni yapacak dikkatten biran uzak 
kalmıyacağım. 

Saygılar sunarım. (C H. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri. 

2. — Bolu Milletvekili Ahmet (Jeıkmak'ın, son 
günlerin siyasi olaylarının gelişme yönü, hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmak. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Baş

bakan, benim «dün Yüksek Başkanlığa takdim 
ettiğim sözlü soruma cevap verdiler. Bu hu
susta benıim cevap bafltikaım, 'doğmuştur... 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, bir dakikanı
zı rica edeyim efendim. 

•Sayın Bıaışihaıkaınnn, konuşması, sizin soru 
önergesizdeki ilerdi sürülen1 hususları içine al
mıştır. Ancak, Saym Başbakan sözlü sorunuza 
cevap verdiği için değil, bir gündem dışı söz 
talebiniz (olduğumdan siae söz haikkı tanıyo
rum. Çünkü, gündemimizde soru önergelerinim 
müzakeresi yoktur. Soru önergenize cevap 
şeklinde değil, gündem dışı söz talebinizi ka
bul etmek suretiyle söz veriyorum, buyuruınuız. 

Yalnız 5 dakikayı geçirmeyiniz efendim. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Neden? 

BAŞKAN — Benim taikdiriım öyle de onun 
için efendim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Evvelâ sözlerime şöyle başlamak istiyorum. 
Bu Mecliste (milletvekili olarak murakabe göre
vini yapabilmenin ve bumun neticesini alabilme
nin imkânı sağlanmalıdır. Sayın Başbakan, 
belki dana ömıergem kendilerine varmadan, met
inine ibelki vâıkıf olmadan burada bir gündem 
dışı görüşme ile benim sözlü soruma cevap 
vermek istediler. Az evvel Sayın Başkandan 
da işittiğiniz gibi, komuşimaıım Sayım Başkan 
5 dakika ile talhdidettiler. Bu şekilde bu ka
dar önemli bir Ikonunum geçiştirilmesi mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Çaıkmıak, geçiştirmek 
bahis konusu değil efemdim. 

A&hında size gündem dışı... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gün-

I' dem 'dışınım mevzuu ne? 
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BAŞKAN — Belli efendim, konuşulanı ko
nu. 

Aslında, gündem dışı söz 'hakkı Başkanım, 
mutlak takdirine aittir. Fakat, soru önerge
nizle Sayın Başbakanın cevabı birleştiği için 
gündem dışı söz talebimizi is'aıf ettim; ama bu
nun süresinim, takdiri bana ait. Lütfediniz, 
benilm takdirimin dışına çıkmayımız efendim. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım; huzurunuzda iner şeyden evvel bu 
Millet Meclisinin bir üyesi olarak konuşuyo
rum. Burada 10 sene birçoklarımızla beraber 
ve şimdi hepinizle demioikratik rejimin yaşama
sı, millete hizmet imkânının bulunması bakin 
mından büyük bir feragat ve gayretle çalışan 
bir arkadaşınızım. Naçiz bir gayrettir, takdir
lerinize tafDİdir. 
Şimdi, önergem bahis konusu olunca, evvelâ 

önergemi takdim ederek ıttılaınıza sunmak, 
metınıiıne vâkıf olmamızı sağlamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, önergeniz üze
rinde değil, gündem dışı söz talebiniz olduğu 
için »ize söz verdim, önergeyle karıştırmayı
nız, önergeniz 'gündemdedir, sırası geldiğinde 
görüşülecektir. Ben ısize gündem dışı söz ver
dim efemdim. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Çok Sayın 
Başkanım, önerige bahis konusu oldu. önerjge-
de ne dediğim değerli arkadaşlarım tarafından 
bilinmeden söyliyeceklerimıin mânâsımın amla-
şılmasîma gerektiği giibi bilinmesinle imkân var 
mı? 

BAŞKAN — Söyleyeceklerinizi söyleyiniz 
de efendim, önerge ile irtlibatlandırmayımıız, 
o bakimdan arz ettim. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Ben öner
gemi kısaca arz edeceğim !Başkanım. 

Son günlerin siyasi olayları ve bunların 
gelişme yömü bdühassa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin davranışlaıriyle ilgilidir. Bu
na mukabil parlamenterlerin memleket menf aa-
ti için bugüne kadar izlemek sorumluğunu duy
duğu hareket tarzı, yüksek malûmunuzdur. 

Diğer yandan, görev deruhde ettiğiniz gün
den beri daima Parlâmentoya dayandığınızı ve 
ondan kuvvet aldığınızı ifade etmektesiniz. Hal 
böyle iken, bir dergiye verilip dün Türkiye rad
yolarından yayınlanan ve bugünkü gazetelerde 
geniş şekilde yer alan, kendilerini millî İrade

nin teoelligâihı Türkiye.Büyük Millet Meclisi üs
tünde gören Devlet memuru sıfatındaki bâzı 
kumandanların açık ve kesin tutum ifade eden 
demeçleri, korumaya çalıştığımız şeklen de olsa 
demokratik rejim ve parlâmento için son ağır 
darbeyi teşkil etmiştir. 

Ayrıca, Başkanlığınızdaki. kabinenin bugü
ne kadar ki, Hükümet etme anlayışı ve mevzuu-
bâhis mabfellerle olan durumu, bir başka yönü 
teşkil etmekte; içte ve dışta olumsuz yankılar 
uyandırmaktadır. 

Bu durumda kanaatimce milletvekillerine 
düşen görev, kutsal emanetin ve Atatürk'ün bu
yurduğu şekilde «Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.» ilkesi uyarınca millî iradenin ha
kiki sahibine, aziz Türk Milletine başvurmak; 
bildiri yayınlama, miting ve gösteri yollarına 
sapmıyan, daima vekarını muhafaza eden bü
yük sessiz kütle ile, muhalif muvafık Türk seç-
meniyle temas etmek ve onun arzusuna göre ha
reket etmektir. Ancak, bu hususun temini, par
lâmentonun çalışmalarına aralıksız devam et
mesi ve Meclis Başkanı riyasetinde yapılan par-
tilerarası toplantının karan uyarınca, tatile gi-
remeyişi sebebiyle mümkün olamamıştır. Fakat 
bundan sonra ki ilk müsait zamanda, tahakkuk 
ettirilebilir. 

12 Mart muhtırasından sonra Anayasamız 
memleket gerçeklerine uygun duruma getirildi
ğine, tatbik durumunda bulunduğuna ve «ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir.» İlkesi var 
olduğuna göre; Türkiye Cumhuriyeti Başbaka
nı ve icra kuvvetinin başı olarak bu demeç ve 
davranışlar hakkında tutumunuz ve tedbirleri
niz nedir? 

önergemde ifade ettiğim ve baştan da söyle
diğim gibi her şeyden evyel bu Meclisin bir na
çiz üyesi olarak ifade ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri 12 Mart muhtırasından 
sonra büyük bir vatanseverlik örneği göstere
rek demokratik rejimin korunması, devam et-
mesî, daha iyi günlere gidilmesi için eMen gelen 
gayreti göstermemişler midir? 

iSayın Başbakanın iftiharla ifade ettiği ve 
dünyaya da ilân ettiği gibi, Cumhuriyet hükü
metlerinin en büyük güven oyunu alarak bu 
Meclisten çıkmamış midir? Bu Meclis, daha 
Meclise reform tasarısı gelmeden, sözü dahi yok-

— 178 — 



M. Meclisi B : 169 29 . 9 . 1971 O : 1 

ken, bütün bir yaz aralıksız çalıştığı halde, bu
günlere takaddüm eden günlerde Meclis Baş
kanı Riyasetinde partilerarası komisyon olarak 
toplanarak mesaisine devam etmek karan al
mamış mıdır? Niçin yapmıştır bunu? Mevzuu-
bahis Anayasadaki reformları tahakkuk ettir
mek için yapmıştır. Bunlardan, toprak reformu 
Meclise geldi. 

Arkadaşlar; bütün partileri İfade ederek söy
lüyorum, bu reforma karşı bir tane parti çık
mış mıdır, reformları yapmıyalım diyen çıkmışı 
mıdır, karşısına çıkan olmuş mudur?, 

Arkadaşlar, Anayasa var ise ki, daha mürek
kebi kuramadı değiştirdiğimiz hükümlerinin -
ve 1961 Anayasasından kalan hükümler de var 
ise, demokratik rejim vardır; Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisi vardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin içerisinde yine Anayasanın söylediği 
gibi, «vazgeçilmez unsurları olan siyasi parti
ler» de vardır. Her partinin de parti olarak bir 
programı vardır, hedefi vardır ve bunu tahak
kuk ettirmek için millet önüne çıkmıştır, ona 
göre rey almıştır, güven almıştır. 

O halde, gelen bir reform tasarısı burada 
Türkiye'nin gerçeklerine göre, partilerin prog
ramlarından gerektiği zaman yapacakları fe
ragatle, partilerarasında toplanarak varıla
cak görüş birliği ile millet menfaatine en iyi şe
kilde çıkarsa, bundan zarar mı görülür?.. Biz 
bunları çıkarma durumunda iken, tamamen 
yanında ve bunlara paralel bir düşünüş içinde 
iken, ancak bunun kararname ile değil, kanun
la, Meclis içinde tartışılarak en iyi şekliyle 
çıkmasını isterken, bu beyanlar nedir?.. 

Arkadaşlar; (Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» yazısını göstererek) şu yazının altın
da oturan sizler, demin Sayın Başbakan ifade 
ederken, üzülmediniz mi? Kendimizi inkâr mı 
edelim? Bizi buraya gönderen millî iradeye, 
bize verilen kutsal emanete ihanet mi edelim? 
(A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesle
ri.) 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, süreniz dol
muştur, lütfen tamamlayınız. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; bu Anayasa varken, cari iken, 
yapılan bu hareket bizatihi Anayasaya bir ka
sıttır. Anyasaya karşı çıkmaktır. 

Biz Meclis olarak reformları burada tartı
şırsak, vatandaşın huzuruna gittiğimizde on
ları ikna etmek, onları aydınlatmak ve daha 
iyi kabul ettirmek mümkün olur. Ama hal böy
le iken, böyle beyanlar olursa şimdiden re
formlar gölgelenmiş değil midir? Reformların 
başarı şansı böylece daha da azalmış değil mi
dir? 

Beyanlarda, Meclisten bir kelime ile bahse
dilmiş olduğuna eğer raslasa idim, belki bu 
sözlü soruyu da vermez ve huzurlarınızda da 
bulunmazdım. 

Bugünlerde ve daima herkes Atatürk'ten 
bahsediyor; ama işte Atatürk'ün sözü: «Egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir.» 

Aziz arkadaşlarım; Atatürk, Millî Mücadele 
günlerinde, memleket karışıkken ve hattâ o 
zamanın Parlâmentosu içerisinde karışıklık
lar çıkarken hiç Parlâmentoyu bırakmış mı
dır? Daima ona istinat ederek Türkiye Cum
huriyetini kurmuş ve başarıya ulaşmıştır. 

Arkadaşlar; yapılan bu hücumlar doğrudan 
doğruya Parlâmentoyadır, kendimizedir. Emin 
olunuz ki, bu itirazlarınızı katiyen anlamak im-
kârını bulamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, lütfen tamam
layınız efendim, sürenizi aştınız. 

AHMET ÇAKMAK (Devamla) — Tamamlı 
yorum efendim. 

Bu beyanları yalnız Parlâmentoya müte
veccih olmakla kalmıyor. Esasen müşkülât için
de olan sosyal ortam, ekonomik ortam fevka
lâde rahatsız oluyor, arkadaşlar, işte Hüküme
tin kuruluşundan bu yana yükselen hayat 
pahalılığını, çeşitli çıkmazları hepimiz gör
mekteyiz ve bu içte olduğu kadar dışarıda da 
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hakikaten olum
suz neticeler tevlidetmektedir. 

Ben, sözlü sorumu verirken Sayın Erim'-
in de bir Milletvekili olarak bu Meclis içinde 
bulunduğunu düşünmüştüm; ama gördüm ki 
Sayın Erim konuşmaları, tamamen başka bir 
mecraya çekmek istediler. Ben, milletvekili ola
rak konuştuğumu söyledim, yine bu şekilde ka
lacağım. Sayın Erim ise 12 Mart'ı bana soru
yor.. (C. H. P. sıralarından, «Bize soracak de
ğil ya..» sesleri) 

O halde şöyle söyliyeyim. Ellerinizi vicdan
larınıza koyunuz; 12 Mart'a gelişte bütün bu 
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memlekette çeşitli teşekküllerin, yegân yegân 
şahısların, müesseselerin hiçbirisinin günâhı 
yok mu? Tamamen bize mi ait? Sayın Nihat 
Erim, Anayasa taslağı için bir profesörle bera
ber çalışıp evine gittikten sonra, o profesörü, 
örfi idare nezaret altına aldı. 

Çok rica ederim; 12 Mart'a herkes kendi ka
bahatini bilerek geldik, bilmemiz de lâzım. Du
rup dururken gelinmedi. 

Sayın Başkan ikaz ediyor, sözlerimi uzat
mak istemiyorum. Ancak, şunu bir defa daha 
söylemek istiyorum ki, bir milletvekili olarak 
şu sıralarda oturmak istiyorum; huzur içinde 
oturabilmek istiyorum. («Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir.» yazısını göstererek) Bu ya
zının anlamı devam etsin istiyorum. Bu yazının 
altında bir milletvekili olarak haysiyetimle, şe
refimle oturmak istiyorum; bunu sizin namını
za söylüyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Başka türlü yollara çekerek bana cevap ve
ren Sayın Erim'in sözlerinden üzüntü duydum, 
intibaha gelmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar..) 

3. — İçişleri Bakanı Hamdı Ömeroğlu'nun, 
Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, 
27' .-9 . 1971 tarihli 168 nci Birleşimde yapmış 
olduğu gündem dışı demecinde temas ettiği hu
suslara dair cevabı. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşsunuz, buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

•27 . 9 . 1971 günkü Millet Meclisi Birleşi
minde Gaziantep Milletvekili Sayın Şinasi Ço
lakoğlu'nun gündem dışı yaptığı konuşmada Ba
kanlığımla ilgili olarak temas olunan hususu 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

ISayın Çolakoğlu bu konuşmasında Gazian
tep ve Kilis şefhirlerinıin özelliklerine ve önemi
ne temas ettikten sonra, kaçakçılığın men ve ta
kibi ile görevli seyyar jandarmamın zaman za
man sorumsuz davranışlarda bulunduğunu ileri 
sürmekte, en son Eylül 1971 ide istanbul gazete
lerine atfen, minibüse açılan ateş neticesinde 
iki kişinin öldürüldüğüne işaret ederek, seyyar 

jandarma mensuplarının bu tutumlarının Hükü
metçe nasıl karşılandığını sormaktadır. 

önce, herhangi bir yorum yapmadan olayı 
nakletmek istiyorum. 

'27 Eylül 1971 günü saat 7.00 sıralarında sey
yar jandarma tabur komutanı, yanında bir bö
lük komutanı ve bir onbaşı ile göreve giderken, 
İslâhiye istikametinden Kilis istikametine sey
reden, içinde iki sivil şahıs ve kaçak eşya bu
lunduğu görülen '27 AT 153 jeep otosuna «Dur!» 

• emri ve işareti vermiştir. Bu* ikaza, araçtan 
Hayri Dinçbaş beline kadar sarkarak, görevli-
ere ateş ile cevap vermiştir. Bunun üzerine sey
yar jandarma tabur komutam yanındaki er'de 
bulunan piyade tüfeğini alarak, uzaklaşmakta 
olan cipe beş el ateş etmiş; fakat durdurmaya 
muvaffak olamamıştır. 

Kilis ilçesine yakın bir yerde cereyan eden 
bu olaydan sonra araç gözden kaybolmuş; bilâ-
hara, müsademe sırasında kafasından isabet al
mış olan Hayri Diaıçbaş'ın öldüğü anlaşılmıştır. 
Olaya Küs Cumhuriyet ;Savcılığı el koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; islâhiye - 'Kilis 
yolu Türkiye - Suriye hududuna parailel ve hu
duda çok yakın bir Devlet karayoludur. Beşi 
kilometrelik daimî tedbirler bölgeısindediir. Bu 
yol, seyyar jandarma kuruluşlarının devamlı 
kontrol ve murakabesi altındadır. 1918 sayılı 
Kaçakçılığın men ve Takibime dair Kanunun 
6289 sayılı Kanunla değişik 11 nci maddesine 
göre gümrük mıntakası dâhilinde havaya silâh 
atmak suretiyle vâki «Dur!' ihtar ve işaretine 
itaat etmiyen canlı cansız kara nakil vasıtaları 
sürücülerine de, salahiyetli memurlar silâh isti
maline mezundur. 

ISeyyar jandarma kuruluşları, kaçakçılığın 
mıen ve takibi ile görevli ve sorumludurlar ve 
hudut boylarında güç şartlar içinde görevlerini 
ifa ve kanuni yetkilerini istimal etmektedirler. 

Yurt ekonomisine büyük zararlar ika eden 
kaçakçılığın önlenmesi hususunda Hükümeti
miz, her türlü fedakârlığın yapılması ve bu hu
susta görevli kuruluşların vazifelerini bihakkın 
yapabilmeleri için gereken tedbirlerin alınma
sı hususunda azimli ve kararlıdır. Her yurtda-
şın da görevlilere bu konuda yardımcı olması, 
şüphesiz beklenmektedir. 
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Sabahın erken saatlerinde görev başında bu
lunan seyyar jandarma tabur komutanı ve be
raberindekilerin de yaptıkları, kendilerinden 
beklenen görevlerdir. «Dur!» ihtarına riayet 
edilmesi halinde, arzu edilmiyen sonuçların 
doğmasına meydan verilmemiş olurdu. Olayda 
malesef, «Dur!» emrine itaat yerine, silâh ile 
karşılık verilmiştir. Kaldı ki, olaya Cumhuri
yet Savcılığınca el koyulmuş ve adlî işlem baş
lamıştır. 
Saygılarımla arz ederim. 

4. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçm'ın, 
Ortak Pazar Karma Parlâmento Komisyonunun 
12 nci toplantısı izlenimlerine dair gündem dı§ı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Yalçın, Ortak Pa
zar son toplantısı ile ilgili söz talebinde bulun
muşsunuz, kısa olmasını rica ediyorum. 

AYDIN YALÇIN (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Parlâmentomuzdan 15 üye ile Avrupa Par
lâmentosundan aynı sayıda üyenin katıldığı 
Karma Parlâmento komisyonumuz 12 nci top
lantısını, 13 - 18 Eylül tarihleri arasımda Brük-
seltte yapmıştır. 

Bu toplantıda alınan tavsiye kararları hak
kında komisyonumuzdan bir saym üye, bu kür
süden daha önce bâzı açıklamalarda bulunmuş
tu. Ben bu noktaları tekrar etmeden, Türkiye'
nin belirli bir süre sonra tam üye olarak ka
tılma kararı aldığı Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun parlömanter organı olan Avrupa Parlâ
mentosu üyeleri ve diğer yetkili kurullarının 
temsilcileri ile yaptığımız uzun görüşmelerde, 
Parlâmentomuzu ve Türk kamu oyunu yakın
dan ilgilendiren hususlar hakkında mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. 

Bilindiği gibi Avrupa Ekonomik Topluluğu 
yani Ortak Pazar, önce iktisadi alandan başlı-
yarak Avrupa'da bir siyasi birlik kurulması he
define yönelmiştir, iktisadi birliğin gümrük 
birliği safhasını geride bırakmış, Ortak Pazar'
ın altı müteşebbis üyesi şimdi, ingiltere, İrlan
da ve iki iskandinav ülkesini içine alarak 10 dev
lete çıkma teşebbüsünü tamamlamak üzeredir. 

Avrupa haritasına bakılacak olursa, İsveç, 
isviçre ve Avusturya gibi tarafsız ülkelerle Av
rupa'nın eteklerinde yer alan izlanda, Portekiz, 
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ispanya, Malta, Kıbrıs, Yunanistan ve Türki
ye gibi devletler henüz bu çekirdeğin dışında 
gibi görülmektedir, izlanda, Malta ve Kıbrıs, 
çapları ve ağırlıkları bakımından; Portekiz, is
panya ve Yunanistan iç rejimleri yüzünden; is
veç, isviçre ve Avusturya ise geleneksel dış po
litika prensipleri ve barış anlaşmaları nedenle
riyle tarafsızlıktan ayrılamıyacakları için bu 
safhada Avrupa^daki birleşme hareketine katı
lmamaktadırlar. 

Türkiye ise, son olarak onaylanan katma 
protokol ile ingiltere ve diğerlerinin elde ettiği 
tam üyelik haklarından yararlanamamakla be
raber, nihai kararını vermiş ve adımını ona gö
re atmış bir aday üye statüsü içindedir. 

Benzer bir statü içinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamış 
olan Yunanistan ise, Ortak Pazar'ın siyasi he
defleri arasında bulunan demokratik sistem
den askerî darbe sonucu ayrılıp, diktatörlük 
idaresine kaydığı gerekçesiyle askıya alınmış
tır. 

G-enişliyen Ortak Pazar üyelerinin Parlâ
mentosu haline geldikten sonra, Avrupa Par
lâmentosunun Avrupa Konseyinin de yerini al
ması, konseye üye ülkelerin çoğunluğunun Av
rupa Ekonomik Topluluğuna intikalleri ile da
ha kesin şekilde belirecektir. 

Esasen Konseyden de uzaklaşmış olan Yu
nanistan'ın dış ilişkiler bakımndan tam bir te-
cerrüt içine sürüklenmesi, hızlanmış olan Av
rupa Birliği dışında kalmasiyle daha ciddî bir 
hal alacaktır. 

Ortak Pazar, Türkiye'nin çeyrek asra yakın 
bir süredir sıkı ilişkiler kurduğu NATO ve Av
rupa Konseyi gibi ortak teşebbüslerin yerini 
alabilecek tempoda gelişmektedir ve bu neden
le artık Avrupa Birliğinin nüvesi olarak kabul 
edilmektedir. 

Amerika'nın yavaş yavaş milletlerarası so
rumluluklarını gevşetmesi ve kısıtlamasiyle, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun her alandaki 
önemi büsbütün artmaktadır. Totaliter saldırı
lara karşı hürriyetin savunulması, Batı Avru
pa'nın güvenliği, dış ekonomik ilişkiler Dünya 
ticareti, az gelişmiş ülkelere yardım gibi konu
larda bu topluluk artan iktisadi ve siyasi gücü 
ile orantılı olarak ağırlığını hissettirmeye baş
lamıştır. 
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Türkiye, katma protokolü imzalamak sure
tiyle böyle bir teşebbüsün dışında kalamıyaca-
ğmı, hürriyet ve güvenli kalkınma dâvalarında 
kaderinin hür Avrupa ile birleşmiş bulunduğu
nu göstermiştir. Faşizm ve komünizm tehlikesi
nin bir daha Avrupa üzerine çökmemesi için 
Avrupa'nın büyük devlet adamları Dr. Adena-
uer, De Gasperi, Sohuman nasıl Avrupa Ekono
mik Topluluğunu tek ümidolarak görmüşlerse, 
Türkiye'nin ileri görüşlü devlet adamları da 
aynı ihtiyaç ve perspektif içinde bu büyük ha
reketi değerlendirmişlerdir. 

Karma Parlâmento Komisyonumuzun son 
toplantısında Türk Heyeti olarak konuya bu 
açıdan baktığımızı, Avrupalı parlömanterlere 
bir kere daha teyidettik. Meselenin iktisadi 
yönunu kat kat aşan hayat tarzı, hayat felse
fesi ve siyasi düzen bakımından Türkiye'nin 
Avrupa'nın bir parçası gerçeğini çeşitli parti
lere mensup milletvekillerimiz ağzından kendi
lerine ifade ettik. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye'yi 
birbirine bağlayan demokratik düzen, parlöman-
ter rejim, hür secim, insan hak ve hürriyetlerine 
saygı gibi mânevi değerlerin Türkiye'de haya
tiyetinden hiçbir şey kaybetmediğini, kaybet
mesine de imkân bulunmadığını kendilerine te
min ettik. Gelişmekte, ilerlemekte, eğitim sevi
yesi artmakta, hür dünya ve bilhassa Batı Av
rupa bağları her alanda sıklaşmakta olan yeni 
Türkiye'de vatandaşın vesayete boyun eğmiye-
ceğini, Devletine ve Parlâmentosuna sahip çıka
cağını kendilerine hatırlattık. Türk Milletine 
güvenmelerini, onun gerçek temsilcisi olan ve 
bizzat onun tarafından seçilmiş bulunan Türk 
Parlâmentosuna kulak vermelerini istedik. 

Türkiye'de hürriyetleri yok etmek istiyen 
aşırı akımlara ve onun yarattığı anarşiye karşı 
alman bâzı tedbirleri yanlış yorumlamamaları-
nı, son olayları bu bakımdan değerlendirmeleri
ni istedik. Türk Ordusunun, Orta - Doğu ve 
Lâtin Amerika'daki gibi milletin sivil kurulla
rınca görülen işlere el atmak niyet ve gelene
ğinde bulunmadığını belirttik. Her demokratik 
ülkede olduğu gibi, askerî gücün hür seçimle 
gelen ve millet hâkimiyetini temsil eden Parlâ
mentoya karşı sorumlu sivil icra gücünün kont-
rolunda bulunan bir müessese oluşunun, Ata
türk geleneği olduğuna bilhassa dikkati çek
tik. 

Karma Komisyon müzakereleri boyunca Av
rupa Ekonomik Topluluğu kurallarıyla, Avru
pa parlâmentosundan bâzı meslektaşlar Türkiye' 
deki son olaylar hakkında bâzı tereddüt ve en
dişelerini ifade ettiler. 

Demokratik sistemin akıbeti yanında iktisa
di alanda da son zamanlarda yayılan söylentiler 
ve verilen demeçler hakkında açıklamalar yap
mamızı rica ettiler. Bu cümleden olarak; Ortak 
Pazar mefhumu topluluk içinde sermaye hare
ketlerinin gittikçe serbestleştirilmesini öngören 
bir teşebbüs olduğu halde, Türkiye'de bu alan
da bâzı kısıtlamalara gidileceği, hattâ devletleş
tirmelerden söz edildiğinden bahsettiler. Aynı za
manda Avrupa tarım rejimine uyma bakımın
dan Türk tarımında ne gibi yenilikler düşün
düğümüzü soranlar oldu. Avrupa'daki iktisadi 
olmayan ve çok sayıda insan gücü kullanan ta
rım ünitelerinin birleştirilmesi yoluyla tarım 
sektörü reformunun öngörüldüğü hatırlatılarak, 
esasen çok parçalanmış olan toprakların daha da 
parçalanması ile Türkiye'de zıt bir yol takibedi-
lip edilmeyeceğini istiyenler oldu. 

Gerek resmî toplantılarda, gerekse toplantı 
sonu yapılan görüşmelerde Parlâmento delegas
yonumuzdan çeşitli partilere mensup arkadaş
larımız, yöneltilen soruları ve ifade edilen te
reddütleri cevaplandırmak için büyük gayret 
sarf ettiler. 

Toplantı sonuna doğru, bir çok alanlarda zi
hinlerde beliren tereddütlerin giderildiğini, söy
lentilerin açıklığa kavuşturulduğunu Avrupa 
Parlâmentosuna mensup bâzı konuşmacılar biz
zat ifade ettiler. 

Türk delegasyonu olarak Avrupa Ekonomik 
Topluluğu kurallarından talebettiğimiz bâzı hu
suslar hakkında kesin bir cevap verilmemekle 
beraber, meselenin ilerde daha kolaylıkla çözü
lebileceği yolunda beyanlarda bulundular. Fa
kat, bütün toplantı boyunca Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun temelinde hür dünyanın hayat 
felsefesi yatan parlömanter demokrasiye bağlı, 
hür ülkelerin üye bulunduğu bir nevi siyasi 
kulüp niteliği fikri devamlı olarak işlendi ve 
tekrarlandı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu mâruzâtımla şu noktayı bilhassa belirt

mek istiyorum Türk Milletine hür batı dünya
sının hayat tarzını örnek olarak veren Atatürk, 
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eşsiz rehberliğini her alanda bize hissettirmek
tedir. Birleşmiş hür Avrupa camiası içinde Türki
ye'nin yerini almasını istiyen dışarıda dostlarımız 
çoktur. Kalkınmasını demokrasi ve hürriyet dü
zeni içinde gerçekleştirme yolunu seçen Türk 
Milleti, dünyada yalnız olmadığını hatırlama
lıdır. Mâruz kaldığımız ve kalabileceğimiz güç
lükler, ortaklarımız olan batı dünyasında ilgiy
le ve hassasiyetle izlenmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile kurmuş ol
duğumuz ortaklığın başarılı olabilmesi için ken
dilerinden beklediğimiz yardım, işbirliği ve an
layışa gerçekten güvenebileceğimiz kanısında
yız. Çeşitli alanlarda ileri sürdüğümüz istekle
rin iyi niyet ve anlayışla karşılandığım göste
ren ortak tavsiye kararları bunun delilleri ara
sındadır. Türkiye hürriyet rejimi içinde siyasi 
istikrarını koruduğu sürece, dünyanın en zen
gin, en ileri ve dinamik bir topluluğu haline ge
len Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yakın iş
birliğimiz bize muazzam imkânlar hazırlayacak
tır. 

Karma Parlâmento Komisyonumuzun son 
tonlantısından bu inançla ve izlenimlerle dön
düğümüzü Yüce Meclisin sayın üyelerine hür
metle arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

5. — Sakarya Blilletvekili Mustafa Vedat Ön-
sal'ın, Ortak Pazarla ilgili ortaklık anlaşmasının 
uygulanması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal da Ortak 
Pazarla ilgili gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. 

Kısa olmak kaydıyla buyurunuz efendim. 
VEDAT ÖNSAL (ıSakarya) — Muhterem 

Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık vücuda getiren Ankara 
Anlaşmasının geçiş dönemine girlillmesiyleilgili 
katma protokolün Medlisimıiade görüşülmesi sı
rasında grupları veya şahısları adına konuşan 
hatipler çoğunlukla katma protokolün, Ankara 
Anlaşmasının öngördüğü dengeyi sağlamaktan 
uzak olduğunu ve bu protokolün Türk ekono
misini bir dar boğaza sürüklyebileceğıini be
lirtmişlerdi. 

Müzakerelerin hitamında hükümet adına gö
rüşlerini ifade eden (Sayın Dışişleri Bakanı, is
teklerimizin hepsini elde edemediğimizi beyan 
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ile; «Geçiş döneminin ekonomik yönü uygula
ma öncesi dönem dâhil, bütün olanaklar kulla
nılarak daha yararlı hale getirilmeye çalışıla
caktır» demişti ve Meclisin, kararını bu çerçeve 
içinde vermesini talebetmişti. 

Bu müzakerelerden sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından onaylanan katma 
protokol Ortak Pazaır üyesi ülkeler parlamento
larınca henüz onaylanmamış olduğu için onay
lama işlemi tamamlanana kadar Topluluk ile 
Türkiye arasındaki ilişkileri düzeniyen ve kat
ma protokol hükümlerine eşdeğer hükümler ta
şıyan biır geçici anlaşma imzalanmış ve geçiş 
dönemi şartları böylece yürürlüğe konulmuştur. 

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Parlâmento Komisyonunun bu ay içinde 
Brüksel'de yaptığı toplantıya Yüce Meclisimi
zi temsilen katılan üyelerden birisi olarak Brük
sel'de cereyan eden müzakerelerin ışığı altın
da ve Hükümetin biraz önce zikrettiğim beyanı 
muvacehesinde ortaklık .anlaşmasının tatbikatı 
konusunda görüşlerimi açıklıyacağım. 

Evvedâ şu hususu sarih olarak beyan etmek 
isterim: Avrupa Ekonomik Topluluğunun genel 
prsf eranslar sistemi çerçevesinde gelişme yolun
daki 91 memlekete 1 Temmuz 1971 tarihinden 
itibaren tanımış olduğu karşılıksız ve tek taraf
lı tâvizler ile aslında dengesiz olan kaitma pro
tokol, iyileştirme yolunda alınacağı ifade edi
len tedbirler va'dinin tersine, çok daha denge
siz hale gelmiştir. 

Zira; memleketimizin birçok vecibeler yük
lenerek elde ettiği tâvizlerin daha fazlası geliş
me yolunda olan ülkelere, karşılığında hiçbir 
şey alınmadan verilmiş bulunmaktadır. Böylece, 
Türkiye'nin elde ettiği avantajların önemi bü
yük ölçüde azalmıştır. Bu mevzuda bir kaç mi
sal vermek isterim; 

Malûmlarınız olduğu üzere katma proto
kolde Türkiye menşeli sınai maımûller için mik
tar kısıtlamaları ile sınırlı oktııyan tam bar 
gümrük muafiyeti öngörülmüştü. Ancak, bâzı 
petrol ürünleri ve dokuma sektöründe üç tarife 
pozisyonunda istisnalar getirilmişti. Bu istisna
lara göre, Türkiye bir kıısım petrol ürünlerini, 
yılda 200 bin tonluk bir kontenjan dâhilinde, 
Gümrük Vergisinden muaf olarak Topluluğa 
ihraç edebilecektir. Bu miktar, petrol ürününün 
tahmini bedeli 4 milyon dolar civarındadır. 



M. Meclisi B : 169 29 . 9 . 1971 O : 1 

Genel preferanslar sistemi çerçevesinde ise; 
topluluk, gelişme yolundaki memleketlere bâzı 
petrol ürünleri için kontenjan açmış ve bir ül
kenin ihracedebileceği miktarı 10 761 800 dolar 
ile sınırlandırmıştır. 

•Böylece, Türkiye'ye tanınan 4 milyon dolar
lık tâvize mukabil Üçüncü ülkelere 10 milyon 
doların üzerinde bir tâviz tanımış olmaktadır. 

Pamuk ipliklerinde, Türkiye'ye 500 tonluk 
bir kontenjan içinde gümrük muafiyeti tanımış 
ölmaıma mukabil, gelişme yolundaki memle
ketlerden her birine 1 314 tonluk kontenjan 
dâhilinde gümrük muafiyeti tanınmıştır. Sair 
pamuklu dokumada da aynı durum vardır. 

Türkiye'nin sıfır gümrüklü 1 OTO tonluk 
kontenjanına mukabil, diğer ülkelere aynı şart
larla 1 744 tonluk ihracat yapabilme imkânı ve
rilmiştir. 

Diğer birçok mamul ve yarı mamul sınai 
maddelerde de bu ülkelere gümrük muafiyeti 
tanımış, 1 ilâ 25 nci fasıllara dâhil tam ve kısmi 
işlenmiş tarım ürünlerine değişik gümrük iritfil-
riımleri sağlanmıştır. 

Şimdi, Türkiye hiçbir vecibe yüklenımeksizrin 
diğer ülkelerin elde ettiği bu tâvizleri, ortak 
olarak elde edebilmenin çabası içindedir. Di 
ğer ülkelere tanınan bu tâvizler, Türkiye'nin 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna müteveccih ih
raç imkânlarını elbette daraltacak ve esasen mev-
cudolmıyan dengeyi Türkiye aleyhine daha da 
bozacaktır. 

Daha fazlasının hiçbir vecibe yüklenmemiş 
ülkelere tanınması hususu, 'Türkiye'nin Katma 
Protokol ile ağır yükümlülükler altına gire 
rek, elde ettiği tâvizlerin ne kadar yetersiz ol
duğunun açık bir belgesidir ve bu konuda yapı
lan tenkidlerin haklılığını isbat etmektedir. 

Tarım sektöründe, işgücü alanında yeni hiç 
bir şey elde edilemediği ise, evvelce çok söylen
miş ve belgeleriyle ortaya konulmuş hususlar
dır. 

Topluluğun; ingiltere, Danimarka, Norveç 
ve irlanda'nın da katılmasiyla genişlemesinin 
Türkiye'yi yeni problemlerle karşı karşıya bıra
kacağı ve Türkiye'nin bu ülkelere olan ihracatı
na tesir edeceği muhakkaktır. Zira, bilhassa ta
rım ürünlerinde bu ülkelerin, özellikle büyük 
ölçüde ihracat yaptığımız ingiltere'nin Güm
rük Vergileri, topluluğun gümrük tarifelerine | 

göre çok düşük, hattâ sıfır mertebesindedir. Bu 
durumda, bu ülkelere yapacağıanız tarım ürün
leri ihracatında Ortak Pazarın gümrüklerine 
uyulması için gümrüklerin yükseltilmesi gibi 
bir durumla karşılaşacağımız aşikârdır. Bu ise 
tabiatiyle ihracatımızı etkiliyecektâr. 

ülkemiz, ekonomik kalkınmasını aksatmadan 
gerçekleştirmek mecburiyetinde olan bir ülke
dir. Hür ve müstakil olarak mevcudiyetimizi 
devam ettirebilmemizin temel şartı budur. Kal
kınmamızın aksamadan yürütülebilmesi ise, her-
şeyden evvel, kalkınmaımızın kendi kaynakları
mızla yapılabilmesine, daha başka bir ifade dle, 
dış ödemeler dengesinin kurulmasına bağlıdır. 
Anlaşmadaki dengesiz durum ise, Türkiye'yi bu 
imkândan mahrum edecek karakterdedir. Av
rupa Ekonomik 'Topluluğu ile olan ticaretimiz 
aleyhimize inkişaf etmektedir. Ortaklığın baş
ladığı 1964 yılında Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile olan ticaret açığımız, aleyhimize 16,7 mil
yon dolar iken, 1970 de bu açık, aleyhimize 86,5 
milyon ddlâra ulaşmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, Katma Proto
kol şartlarını göz önünde bulundurarak yaptığı 
bir projeksiyona göre, bu açığın 1973 te 240, 
1978 de 340 milyon dolara çıkacağı tahmin edil
mektedir. Katma Protokoldeki denge, biraz ön
ce izah ettiğim .sebeplerle aleyhimize bozulma 
istidadı gösterdiğine göre, bu açığın daha da 
artacağından korkulur. Bu ise, Türkiye'yi itha
lât yapmadığı ülkelere ihracat yapmak mecbu
riyetinde bırakacaktır. Kanaatimce, gerçekleş
mesi imkânsız olan bu husus, ekonomimizi cid
dî krizlere sürükliyeoek ve kalkınma gayretle
rimizi aksatacaktır. 

Kendisime «Reform Hükümeti» ismini yakış
tırarak, Türkiye'nin çözülmesi uzun zaman isti-
yen problemlerinıi süratle çözmek iddiasında 
olanların, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini 
alâkadar eden bu çok hayati konudaki hare
ketsizliği ve şartların düzeltileceği va'dine 
rağmen, dengenin daha da bozulması karşısın
daki aczleri çok düşündürücüdür. 

Bizzat Sayın Başbakanın mevzua eğilerek, 
hükümet cinde bu konuda mevcudolmadığını 
müşahede ettiğimiz koordinasyonu sağlamasını 
ve memleketimizin geleceğini tehdideden bu çok 
önemli meseleye bir çözüm getirmesini gönülden 
diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar.) 
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6'. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'a Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sadi Koeaş'ın, vekillik etme
sinin uygun bulunduğuna dair (hımhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/637) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Sadi Koçaş'm vekillik ötmjesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş oldunu arz ede 
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — IH aştırma. Bakanlığından istifa eden 
Halûk Arık'm yerine tâyin yapılıncaya kadar 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ııı vekillik et
mesinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/638) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığından istifa eden Halûk 
Arık'm istifası kabul 'edilmiş ve asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar; bu Bakanlığa, Bayındır la 
Bakanı Cahit Karakaş'ın vekillik etmesi, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sun ay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
dan istifa eden İhsan, Topaloğlu'nun yeerine tâ
yin yapıhncaya kadar Adalet Bakanı İsmail 
Arar'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair (hınıhurbaşkamlığı tezkeresi (3/639) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından is
tifa eden îhsan Topaloğlu'nun istifası kabul edil
miş ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar, bu Ba

kanlığa, Adalet Bakanı İsmail Arar'm vekillik 
etmesi, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sun ay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Attilâ Karaosmanoğiu'nııu, Toprak reformu ön 
tedbirler kanun tasarısının, havale edilmiş olduğu 
l'onnsyonlardan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir 
(fecici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/53.1, i/209) 

BAŞKAN — Bir Geçici KomÜsyon kurulma
sına dair Hükümet önergesi vardır, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak reformu ön tedbirler kanunu tasarı
sının önemine binaen biran evvel kanunlaşma
sı için havale edilmiş olduğu Anayasa, Ada
let, Sanayi ve Ticaret, içişleri, Maliye, Köy İş
leri Orman, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden kurulu Geçici Bir Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Attilâ Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
BAŞKAN — Önergede istendiği şekilde bir 

Geçici Komisyon teşkilini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
Irjl edilmiştir. 

10. — Konya Milletvekilleri Bahri Dağdaş ile 
Kubilay İmer ve İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
•in, Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, tarım ve 
toprak reformu Kanun teklifinin, toprak refor
ma Ön Tedbirler kanan tasarısını görüşmek üze
re bıı Birleşimde kurulması kararlaştırılan Ge
çici Komisyona havalesine dair önergesi (2/569, 
4/210) 

BAŞKAN — Bir önerge daha gelmiştir, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Şmidi Geçici Karma Bir Komisyona tevdiine 
karar verilen toprak reformu ön tedbirler ka
nunu tasarısiyle yekinen ilgi ve irtibatı bulu
nan ve Başkanlıkça da aynı komisyonlara hava-
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le buyurulan, Konya Milletvekili Bahri Dağ- ı 
daş'ın, tarım ve toprak reformu kanun tekli
finin de aynı komisyona şevkini arz ve teklif 
ederiz. 

Bahri Dağdaş Şükrü Akkan 
Konya İzmir 

Kubilay imer 
Konya 

VEFA TANIR (Konya) — Bir tanesi ka
nun, bir tanesi tedbir kanunudur. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?. 
VEFA TANIR (Konya) — Hayır. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

VEFA TANIR (Konya) — Ayrıdır efendim. 

BAŞKAN — Ayrı değil efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Efendim, birisi 

ön tedbirler kanunudur; öteki «Toprak refor
mu» diye ayrı bir kanundur. | 

BAŞKAN — Efendim, söz isteyip istemedi
ğinizi sordum, «istemiyorum» dediniz. Ben oya 
sundum, Umuumi Heyet reddeder efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ne | 
için oy kullanacağımız anlaşılamadı. j 

BAŞKAN — Dinlemediniz şu halde. Oylama
ya geçtikten sonra olur mu yani Rica ederim 
Sayın Karagözoğlu. 

Efendim, ben oylamaya sundum, reddeder
siniz efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. I 

11. — Bursa Milletvekili Kasım Önadınım, I 
1168 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici mad- I 
desinin t adil i yi e ilgili kaniDt teklifinin havale I 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 4 er I 
üyeden kurulu Bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergeleri kabul edildi. (2/566, I 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon teşkiline 
dair önerge vardır, onu da okutuyorum efen- I 
dini. I 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici 
maddesinin tadili ile ilgili kanun teklifimin 
sevk edildiği Ticaret ve Sanayi, Plân, Tarım, 
ve Adalet komisyonlarından seçilecek 6 şar üye 
ile kurulacak Bir Geçici Komisyonda müstace
liyeti dikkate alınarak müzakere edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

24 Eylül 1971 
Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Önergeyi oylarııza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, biraz evvelki konuda münakaşa
ya lüzum yok. Komisyon gereğini yapacaktır. 
Ben önergeyi oya sunmaya mecburum. Lehte 
aleyhte söz istiyen sayın üye olmadı, Umumi 
Heyet kabul etti. Teklifinin bir Geçici Komis
yona havalesini istiyor. Oya sundum, kabul et
tiniz. 

VEFA TANIR (Konya) — Geçici Komis
yon... 

BAŞKAN — Tamam efendim. Bitti. Ben mü
nakaşa için söylemedim. 

12. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapsızhn 2/564 esas 
sayılı kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (2/564, 4/208) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2/564 Esas Nolu kurban, kurban derisi, fit
re ve zekâtın Türk Hava Kurumunca toplan
ması hakkındaki kanun teklifimi geri alıyo
rum. 

Gereğine müsadelerinizi saygı ile arz ede
rim. 
Yozgat Milletvekili Konya Milletvekili 

ismet Kapısız ihsan Kabadayı 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 No. lu 
Geçici Komisyonun birinci ve ikinci raporları 
1/310) (S. Sayısı ; 311 ve 311 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Köy iş
leri Bakanlığı teşkilât Kanunu tasarısı üze
rindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

18 nci madde üzerindeki önergeleri Ko
misyon geri almışlardı. Komisyondan gelen 
18 nci madde ile ilgili yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kabul olunan önergelere göre redaktesi 
yapılan 18 nci madde ekte sunulmuştur. Ge
reğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

ismet Angı 
Madde 18. — Köy işleri Bakanlığı YSE, 

Topraksu ve Köy Araştırma ve Geliştirme Ge
nel müdürlüklerinin yapacağı inşa ve tesisler 
için ithal edilecek her nevi malzeme, motorlu 
ve motorsuz makina (Binek arabası hariç) ci
haz vs vasıta, âlet ve edevat ve bunların yedek 
parçaları ve lâstikleri her türlü vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. 

Bu ithalât Bakanlık tarafından yapılır. 
Kars İçel 

Kemal Okyay Cavit Okyayuz 
Bolu Adana 

H. ibrahim Cop Turgut Topaloğlu 
Mardin Ankara 

Şevki Altındağ Cengizhan Yorulmaz 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere bit
ti efendim. Şimdi önergeleri görüşüyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeni bir mad
de geldi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. Asabiyete kapılmayınız hemen Sayın 

(1) 311 S. Sayılı basmayazı 125 ve 311 e ek 
S. Sayılı basmayazı 155 nci Birleşim tutanağına 
elüiddr. 

Ataöv. Evvelâ komisyonla görüşelim bir, mese
leyi anlıyalım. 

Sayın komisyon, siz 18 nci madde üzerinde 
verilmiş olan bir önergeye uymuştunuz, bir 
diğer önergeye de uymamıştınız. Hazırladığınız 
bu metin, daha önce hazırlanmış olan 18 nci 
madde metninden ayrı bir metin midir; 

Hazırladığınız bu metin, kabul ettiğiniz, uy
duğunuz önergeyi içine alan bir metin midir; 

Bu metin, uymadığınız önergeden hüküm 
alan bir metin midir? Lütfen bu konuyu açık
lar mısınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 18 nci madde üzerinde 
iki tane önerge verilmişti. Komisyonca hazırla
nan ilk metinde sadece Köy İşleri Bakanlığı 
YSE ve Topraksu Genel müdürlüklerinin ih
tiyacı olan makiiıa ve parçlarm ithalinin her 
türlü resim ve vergiden muaf olacağı kabul edil
mişti. Fakat Yüksek Meclisiniz verilen bir öner
geyi kabul ederek, Araştırma ve Geliştirme Ge
nel Müdürlüsünü de bu iki ünitenin yanında 
maddeye ithal etmişti. 

Bu ithalâtın bakanlık veya kamu kuruluşla
rı tarafından yapılması için verilen önerge de 
Meclisinizce kabul edilmişti. Komisyon bu öner
geye filhal katılmadı ve maddeyi önergelerle 
birlikte ?eri aldı. 

Esasen daha evvelce kabul edilen 6246 sayı
lı Kanuna istinaden YSE, Topraksu ve Mec
lisin kabul ettiği diğer ünitelerin ihtiyacı olan 
makinalar Bakanlık tarafından ithal edilmekte 
idi. Önerce veren arkadaşlarımızla da görüşe
rek, fiilî durumu maddeye dercetmek suretiyle 
maddeye okunduğu şekil verilmiştir. Maddeyi 
kapsıyan durum bu suretle Yüksek Meclisini
zin malûmatına arz olunur. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim, cüm
leyi tam olarak öğrenmek istiyorum, reyimi ona 
göre kullanacağım. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okuturum 
efendim, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Önergeyi biz ver
dik Sayın Başkan. 
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Bu itibarla, tekrar okunup, arkadaşlarımı
zın ıttılaına arz edilmesini biz de uygun görü
yoruz. 

BAŞKAN — Okuyacağız efendim. Sizin söy-
-üyeceğiniz başka bir şey yok mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi, tekrar okutuyorum 
efendim. 

(Geçici Komisyon önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın komisyon, bir şeyi öğ

renmek istiyorum; geçen birleşimde, Sayın Ka-
ragözoğlu tarafından verilmiş olan önergede, 
aynen; «bu ithalât, doğrudan doğruya Bakanlık 
veya kamu kuruluşlarınca yapılır» şeklinde bir 
ibarenin, maddeye ilâvesi istenmişti. 

Siz, komisyon olarak, bu önergeye katılma
dınız, Umumi Heyet, bu önergeyi benimsedi. 
Komisyona, filhal katılıp katılmadığını sorduk; 
«Katılmıyoruz» dediniz. 

Buna rağmen, bu defa verdiğiniz önergede 
hem «redaksiyon» diyorsunuz, hem filhal katıl
madığınız bir önergeden, bir ibareyi madde met
nine alıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — İbareyi, tam ola
rak almıyoruz. 

BAŞKAN — O vakit, bir metin değişikliği ya
pıyorsunuz. Bu önergede, komisyon karar nisa
bını aramak durumundayım. Hatırladığıma gö
re, geçen celsede, sizin beyanınız da o merkez
de idi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Geri alalım efen
dim. 

BAŞKAN — Geri alıp, rapor ve imza işlemi
ni ikmâl edeceksiniz. Bu hususun biraz zaman 
alacağını tahmin ediyorum. Şayet, Yüce Heyet, 
uygun mütalâa ederse, diğer konuya geçelim. 
Bu hazırlığın ikmaline kadar zamanımızı israf 
etmiyelim efendim. Bu hususu tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

2. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1.967 
takvim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu ranoru (3/478) (S. Sa
yısı : 393) 

BAŞKAN — Gündemimizin 23 - 35 nci sı
ralarındaki kesinhesaplarla ilgili kısma geçiyo
ruz. 

M. NURlKODAMANOĞLU (Niğde) —Siya
si Partilere Yardım Kanunu da var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde o da 
var. Fakat, hazırlanan gündem sırası itibariyle, 
sıra buna gelmiş bulunuyor. Bundan sonra Di
lekçe Karma Komisyonu kararları var. Ondan 
sonra da Siyasi Partiler kanunu müzakere edi
lecek efendim. 

BAŞKAN — öncelik önergesi vardır, oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, bir defa görüşülecek işler kıs

mında bulunan S. Sayısı 393 olan, İçişleri Ba
kanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığının, 1967 takvim yılı genel bi
lançosu hakkındaki Sayıştay Komisyonu rapo
runun, ehemmiyetine binaen, bütün işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim, 

Antalya 
Refet Sezgin 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
yerine. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ön
celik önergesi aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gündemin 11 nci sırasını işgal etlen ve ay

lardan beri iki gözü yaşlı ailenin sabırsızlıkla 
beklediği kanun teklifi rafta. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın; şehit komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, eşine ve çocuklarına vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair vermiş olduk
ları kanun teklifi, uzun zaman komisyonlarda 
müzakere edilmemişti. Bu sebeple, teklif sahip
leri, keyfiyeti Yüce Meclise etraflı olarak arz 
etmişler, meselenin, komisyonlarda bekleme sü
resinin geçmiş olması sebebiyle Mecliste müza
kere edilmesini istemişlerdi. 

Yüce Meclis, bu açıklamaya karşılık, yapı. 
lan teklifi yerinde görmüş, müddetin de geçmiş 
olduğunu değerlendirerek, keyfiyetin Heyeti 
Umumiyede karara bağlanmasını istemişti. 
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Bunun üzerine, kanun teklifi gündemimizde 
sırasını aldı. 11 . 3 . 1971 tarihinde yapılmış 
olan bu teklif, aradan altı ay gibi uzun bir za
man geçmiş olmasına rağmen müzakere edil
miyor. 

Komando eri Mevlût Meriç, Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesindeki çatışmalar sırasında bir 
kurşuna hedef olarak şehit olmuştu. Köyündeki 
annesi, dul karısı ve çocukları bakımsızdır. An
nesine, karısına ve çocuklarına, vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasını öngören teklif, 
bir maddeden ibarettir. Müzakeresi, beş dakika 
dahi sürmez. Altı aydır evlerine tek lokma ek
mek girmiyen bu yetim ailesinin gözledikleri 
bir kanun teklifini geride bırakıyor, diğerlerini 
ele alıyor ve neticeye bağlıyoruz. Bu, adaletle 
kabili telif olan bir husus değildir. Çünkü, Yü
ce Meclis, mesele, komisyonda vaktinde müza
kere edilmediği için Heyeti Umumiyede dikka
te alınmasını karara bağlamıştır. Bu kararını 
uzun zaman geriye itmesi ise, vermiş olduğu ka
rarla da çelişir. 

Bu sebepledir ki, gündemin 11 nci sırasında 
yer alan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
deki çatışmalar sırasında bir şakinin kurşununa 
hedef olarak şehit olan komando erinin aile ef
radına maaş bağlanmasına imkân verecek olan 
kanun teklifini neticelendirmeden, diğer kanun 
teklif ve tasarılarını ele alamazsınız ve alma
malısınız. 

Bu huisuisu dikkatinize arz ederken, bu se
beplerle, verilmiş olan cmergenıin aleyhinde 
olduğumu iıfıaıde ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan öncelik öner
gesini eylarınııza sunuyorum. Kafbul edenler... 
Kalbul etoıiyenler... KaJbul edilmemiştir efendim. 

3. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpaçıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'ın, Bilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 taHhli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhuriyet 
Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171 
ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 442) 

29 . 9 . 1971 O : 1 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1.7. 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
172 ve 172 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 523) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurıdu-
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet 
Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 173 
ve 173 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) 

6. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayüı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Millet 
Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci 
ve 2 nci ek) 

7. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9.7. 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet Se
natosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175 ve 
175 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Saya
sı : 898) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince, Dilek
çe Kartaıa Komisyonumun kararlarının müzake
resine gelimüş (bulunuyoruz. Bununla ilgili öner
geyi 'okutuyorum efendim. 

Millet Mecliiisi Yüksek Başkanlığına 

1961 - 1965 yıllan arasında, Komisyonumuz
ca, haklarında rapor tanzimi edilip, muihltelitf 
tarihlerde Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kuru
lunda karara bağlanan, Millet Meclisi 5/2, 
t5/3, 5/4, 5/5 ve 5/6 esıas numaralı rakorları-
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mız, döneım ve toplantı yılı değişmelerine ve ye
nliden tekaibülîıeıre konu olmasına rağmen, yıl
lardan beri sonuçlaınidırılıaımaımış bulunmakta-
dır. 

Anayasamın 62 nci maddesiyle tanıman hak
kın, daha fazla geciktirilmeden gerçekleştiril-
mesinıi sağlamak amaciyle, gündemin, Tüzük 
gereğince bir defa görüşülecek işler kısmımın. 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 6 nci sıraîamnda 
yer alan Karnına Komisyonumuz rakorlarımın 
(öncelikle görüşülmesi hususunda karar ittihazı
nı arz ve teklif ederim. 

ıSelâhaititin Acar 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
BAŞKAM' — Efendim, ilgili Komisyon ve 

Hükümeti rica ediyorum... 
Dilekçe Karma Komisyonunu temsil edecek 

sayın üye yok mu efendim?. («Yok» sesleri) 
olmadığına göre, önergeyi muameleye koymu
yorum efendim. 

8. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimiz gereğin
ce Siyasi Partilere yardımla ilgili kanun teklifi
nin müzakeresine başlıyoruz. İlgili Komisyon 
temsilcisinin ve ilgili Hükümet üyesinin yerleri
ni almalarını rica ediyorum efendim.. 

ilgili Hükümet ve ilgili Komisyon temsilcisi
nin bulunmadığı anlaşılmaktadır. («Dışarıdalar 
efendim, çağıralım» sesleri) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, engellemeye mi uğraşıyorsunuz? 

BAŞKAN — Ne engellemesi efendim? Dışa
rıdan gelecek ilgiliyi bekleyecek değilim. Ben 
daha fazla bekleyemem efendim, nerede ise bu
lunsunlar. Heyeti Umumiye Bakanla, Komisyon 
Balkanını beklemez ki.. 

Buyurun çağırın nerede ise, bekliyorum. 
Sayın Komisyon temsilcisi, sayın Maliye Ba

kanı veya yetkili temsilcisi yoklar mı efendim? 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Siz on

ları beklemeye mecbur değilsiniz ki efendim. 
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BAŞKAN — Değilim, gayet tabî efendim. 
Tekrar soruyorum, yoklar mı efendim... Yoklar. 
Bunun da görüşülmesinin mümkün olmadığı an
laşılmıştır efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — (Niğde 
Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'na hitaben) Bek
lese ne olur, senin bir ziyanın mı olur? 

BAŞKAN — Efendim, lütfediniz. Heyeti 
Umumiyede bulunduğumuzu unutmayalım efen
dim. Sayın Alpaslan, size hitabediyorum efen
dim. 

Sayın Angı, acaba Köy İşleri Bakanlığı Teş
kilât Kanunu ile ilgili önerge hazırlandı mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hazırlanıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Hazırlanıyor efendim. 

9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimiz gereğin
ce Noterlik Kanunu Tasarısı üzerindeki müzake
relere başlayacağız. İlgili Komisyon Başkanını 
ve ilgili Hükümet üyesini rica ediyorum efen
dim. 

Adalet Komisyonu Başkanı veya sözcüsü, 
buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Geçici Komisyondur efendim. 

BAŞKAN — Geçici komisyon başkanı veya 
sözcüsü? 

Sayın Gaciroğlu?... Yok. 
Sayın Hamamcıoğlu?.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hamam

cıoğlu dışarıda efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin yetkili mümessili 
hazır olmasına rağmen komisyon temsil edilemi
yor. Bu sebeple.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hamam-
cıoğlu'nu çağırıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir sayın üye sayın Hamamcı
oğlu'nun dışarıda olduğunu belirtmişti; kasdedi-
len, Meclis dışında-mı efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Koridor-
do efendim, çağırayım. 

BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımızın 
da olmadığı anlaşıldı. Bu tasarının da müzake
resi bu suretle maalesef yapılamıyor, 
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1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun iaşarisi ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S.Sayısı': 311 ve 311 e 1 nci ek) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, ha
zırladık efendim. 

BAŞKAN — Hazır mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Hazır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Köy işleri Bakanlığı 
teşkilât kanun tasarısı üzerindeki müzakereye 
avdet ediyoruz. 

Sayın Angı, tamam mı efendim? 
" GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Tamam gönderi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu suretle değişik bir metin 
gelmiş oluyor, değil mi, sayın Komisyon Baş
kanı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Evet efendim, ko
misyondaki arkadaşların da iştiraki ile yeni bir 
metin tedvin edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Anladım efendim, yani, bir 
metin değişikliği var. 

Efendim, yeni bir metin Umumi Heyete in
tikal etmiş olduğu için, madde üzerinde yeni
den müzakere açılması gerekir. Bu konuda söz 
istiyen sayın üye varsa lütfen işaret buyursun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeniden okun
sun efendim. 

BAŞKAN — Demin okunanın aynı efendim, 
tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kabul olunan önergelere göre redaktesi ya

pılan 18 nci madde ekte sunulmuştur. Gereğini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Mehmet İsmet Angı 
Madde 18. — Köy İşleri Bakanlığı YSE^ 

Topraksu ve Köy Araştırma ve Geliştirme, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin 
yapacağı inşa ve tesisler için ithal edilecek her 
nevi malzeme, motorlu ve motorsuz makina, 
(Binek arabası hariç) cihaz ve vasıta, alet ve 

edevat ve bunların yedek parçaları ve lâstik
leri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf
tır. 

Bu ithalat Bakanlık tarafından yapılır. 
Kars İçel 

Kemal Okyay Cavit Okyayuz 
Bolu Ankara 

H. İbrahim Cop Cengizhan Yorulmaz 
Mardin Adana 

Şevki Altındağ Turgut Topaloğlu 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurunuz efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Başkan, 
kanunun lehinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sizden Önce söz 
istiyenler var, liste elimde bakacağım efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oyumu izhar 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Onun için de var efendim. 
Sayın Kemal Ataman... Yok. 
Sayın Şevket Doğan... Yok. 
Sayın Çilesiz... Yok. 
Sayın Hasan Çetinkaya.. Yok. 
Sayın Ziya Yılmaz... Yok. 
Sayın Sebahattin Savcı... Yok. 
Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı, kurulduğu günden bu 

güne kadar memleketimizin çeşitli bölgelerine, 
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bilhassa bu Bakanlık kurulmadan önce hizmet 
gidemiyen Anadolu köşelerine çok güzel hiz
metler götürmüştür. 

Bu itibarla, Köy İşleri Bakanı olarak bu
güne kadar bu müessesede görev almış değerli 
arkadaşları ve bu Bakanlık bünyesinde feragat
le çalışan teknisyen, umum müdür ve diğer ar
kadaşları, Yüce Meclisin huzurunda takdirle^ 
şükranla anıyorum, 

Türkiye'de, bugün hâlâ hastasını salla taşı
yan köy vardır. Köylünün sırtından ağır mü
kellefiyetler kalkmamıştır. Köy yolu yapılır
ken, dozerin akaryatmı, yoldaki kayaların pat
laması için kullanılan dinamiti, hattâ ve hattâ 
yolda çalışan şantiyedeki personelin, yemek mas
rafını daJhi köylü vermektedir. 

Köy işleri Bakanlığımız, bu teşkilât Kanu
nuna kavuştuktan sonra, zannediyorum ki, köy
lünün sırtından bu ağır yükün bir kısmını ala
caktır, alması lâzımdır. Köylü vatandaş, dina
mit temin etmek için çeşitli sorumlulukların al
tına girmektedir. Dinamitin naklinin, muhafa
zasının nasıl zor olduğu hepinizin malûmudur. 

Köylümüz, kendi yoluna hizmet eden insan
lara misafirperverlik yapar; ama orada çalışan 
kişilerin, köylünün kendilerine arzuladığı misa
firperverliği yapmadığı zaman, yolda gecikme 
yaptığı, makinalarda kasten bozma yaptığı, ma-
kinaları çalıştırmadığı, verimi düşüldüğü bir 
gerçektir. Köy İşleri Bakanlığına, illerde bulu
nan makinaların senelik saat çalışmalarını orta
ya koydukları zaman, birçok makinaların muat
tal kaldığını göreceklerini hatırlatmak isterim. 

Yol, su, elektrik konusunda, bilhassa son za
manlarda elektrik bakımından köylerimize bü
yük hizmet edilmiştir. 

ıŞ'imdi Yüce Meclisin kabul ettiği ve Köy İş
leri Bakanlığı Bütçesine koymayı kararlaştır
dığı fon yardımı ile ve Yüce Meclisin bütçeler
de Köy İşleri Bakanlığını biraz dalha destekle
mek suretiyle yapılacak akaryakıt yardımların
da köylünün yükünü almak gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, 
İçişleri Bakanlığı, bütün illere bir tamim 

yapmıştır. Sayın Bakanı irşa'dediyorum; Sayın 
Bakan, illerdeki YSE müdürlükleriyle, bölge 
müdürlükleriyle temas ettiği zaman, benim bu 
söylediğim hususun derinliklerine inecektir. İç
işleri Bakanlığının valilere yaptığı bu tamimde 

hususi muhasebe bütçelerinde köylere yardım 
faslına konan paraların köy muhtarlıklarına ve 
YSE bütçelerine aktarılmasını yasaklamıştır; 
«köy birlikleri kurunuz, köy birliklerine bu 
yardımı yapınız..» demektedir. ıSeçilmiş olan, 
köyün oyu ile gelmiş olan muhtara güven kalk
mıştır. Bugüne kadar grup köylerinin yolu iyi 
kötü inşa edilmiştir. Yapılamıyan yollar, mün
ferit yollardır, tek köy yollandır, büyük mas
raf bekliyen yollardır. Eğer, bu 'yolların akar
yakıtı köylere yardım faslından yapılmaz, Ba
kanlık da yardım etmezse köy bütçesinden kal
dırmak mümkün değildir. Ben, 38 kilometrelik 
köy yoluna, o köyün akaryakıt temin etmek 
için ne büyük fedakârlıklara katlandığını bili
rim. 14 bin, 20 bin lira akaryakıt bedeli veren 
köy vardır, köy mahallesi vardır. Bugünkü 
şartlar altında küçük bir köyün, motorlu vası
taya, tekerlekli vasıtaya kavuşmak için 20 bin 
lira fedakârlık yapmak durumunda kalmasının, 
o köyün yola olan aşkının ne büyük delili oldu
ğu meydandadır. Bu yönü ile, Sayın Bakanlı
ğın illere gönderdiği para, personel maaşını kar
şılamamaktadır. Bugün iki ayadır, üç aydır, be
nim kendi ilimde üç aydır personelin maaş ala
madığı iddiası vardır. Personel maaşını dahi 
veremiyen bir devlet bütçesinin «köye yol yap
tım» iddiası açıkta kalır. 

Valilere emir vererek köy bütçelerine yar
dımı yaptırmayı durduran bir Hükümetin, köy
lüden akaryakıt, dinamit, imece istemek sure
tiyle, köylüden yiyecek parası istemek suretiy
le «köye hizmet götürüyorum» diye yaptığı id
dia, köyde istifhamla karşılanmaktadır. 

Ben, şimdiye kadar yapılan çok büyük köy 
hizmetleri yanında, köylünün sırtından bu ağır 
yükün yavaş yavaş kaldırılmasının bir zaru
ret olduğuna inanıyorum. 

Toprak Su Umum Müdürlüğü, cazibe ile 
akan sulardan büyük randıman almıştır. Fakat 
terfi motorları kullanmak suretiyle yapılmış 
olan işletmeler köylü tarafından işletilememek-
te ve bu tesisler ve harcanan paralar heder ol
maktadır. 

Bu bakımdan, Türkiye1de yapılan program 
çalışmalarında, daha çok cazibe ile akacak su
lara Öncelik verilmesinde çok büyük değer var
dır. Zaruret olan, rantabl olan yerlerde terfi 
motoru ile de çalıştırılmaya gidilebilir; ama 
böyle olan yerlerde Bakanlığın bir sene, iki sene 
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deneme işletmesi yapmak suretiyle, bunun haki
katen verimli olduğunu bizim köylümüze an
latması icajbeder. Böyle yapılmadığı takdirde 
köylerimiz maalesef motor ıbakımı, bekçi para
sının verilmesi gibi yükleri çekememekte ve bu 
yüzden meselenin mesuliyetimi bir köy üzerime 
almadığı ve çeşitli köyler de bir araya gelerek 
bunu yapmadığı için o tesis işliyemez hale gel
mektedir. 

Bir misal vermek isterim : İsparta ve Bur-
dur'ıa doğru gidenler göreceklerdir. Dinar'ı 
geçtikten sonra sağ taraftaki ovada bulunan 
kanaletlerin üzerimde «Topraksu» yazıkdır. 
Oralarda yeraltı sulan bulunmuş, Devlet iSu 
îşleri raporumu vermiştir, fakat senelerdir o 
kanaletler kırılmakta, içerisinden su akıtılmfa-
maktadır. 

Güzel hizmetler, güzel gayretlerle değerlen
dirilmektedir. Köy îşleri Bakanlığımızın Toprak 
îskân Umum Müdürlüğü bütçesinde istimlâk 
parası olmadığı için ibu Umum Müdürlük iskân 
işlerini yerine getirememektedir. Köy îşleri Ba
kanlığımız ancak şu kanun çıktıktan sonra biraız 
güçlenecektir, fakat esas güç gönüllerde, düşün
celerde ve kafalarda olmalıdır. Köy îşleri Ba
kanlığını köye hizmet götüren gerçek bir mü
essese haline getirebilmek içim, onu, yalnız per
soneline maaş verebilecek bir bakanlık olmaktan 
çıkarmaya mecburuz. Yüce Meclis, Köy îşleri 
Bakanlığına ödenek yönünden biraz daha des
tek olduğu takdirde, Köy îşleri Bıakanlığımızım 
bugünkünden çok daha güzel hizmetler yapaca
ğıma inanıyorum. Sayın Bakanla yaptığım bir
kaç temasta kendisinin bu konuda çaresizlik 
içerisinde bulunıduğunu, çırpındığımı gördüm. 

Yüce Meclis, Köy îşleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanununa, şimdiye kadar bu Mecliste müzake
re edilen kanunların hepsinden daha çok önem 
vermiş, daha büyük mesai sarf etmiştir. Böyle j 
(bir mesai ile, kanunu çıkaran Yüce Meclisin, omu 
madde olarak da, tahsisat olarak da destekle- I 
mesi 'hizmetlerini tamamlar. | 

Şayet, Köy îşleri Bakanlığı kurulduğu gün- j 
den beri bu Bakanlığa laymlmış olan tahsisat- j 
lar gibi dar tahsisatlarla iköye hizmet götür©- i 
ceğimizi umuyorsak, ne kadar güzel kanun çı
karırsak çıkaralım, köye hizmet götüremeyiz. 
Artık köylü, köye gidecek olan vasıtanın ge
çeceği köprünün ide köye yaptırılmasından, yo-
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I 1un da külfetinin köye çektirilmeskıden ibik-
mistir. Geçim darlığı içecrfeinde, zor şartlar al
tında bulunan Türk köylüsüne Yüce Meclisle
rim biraz daha yardımcı olması lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlarım, 
!Bugün nahiye yolları Karayollarının üzerin

dedir. Karayolları, ormam yolları ve koy yol
lan koordine çalışmanın içerisinde değildir. 
Karayollarına yol çok pahalıya mâloîmatetadır. 
Karayolları «çok hizmet yaptı, güzel hizmet 
yaptı» diyenler, bir kilometre yolun Karayolla
rında kaça mal olduğunu, YSE, de ise aynı yo
lun kaça mal olduğunu hesaplarlarsa, köylü ile 
Devletin müşterek çalışması sonunda YSE. nm, 
Karayollarından çok daha fazla hizmet yaptığı 
ortaya çıkar. 

BAŞKAN — 'Sayın Ataöv, süreniz doldu, lût-
j fen tainamlayın efendim. 

ÎKSAN ATAÖV (Devamla) — Tamamlıya-
yım Sayın Başkanım. 

Orman yollan ormanın standardınla göre ya-
j pıîmaktadır; bunlar da mümkün mertebe köy

lerin civanndam geçmektedir. Hükümet; Köy 
îşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Bıayındır-

Î lık Bakanlığı ile yapılacak koordine bir çalış-
| madan sonra, köy yollarını, karayollan ve or-
| man yolları standardına göre değil, YSE. 
! standardıma göre yaptığı takdirde o köy yola 

kavuşur, Köy îşleri Bakanlığının yükü hafif
ler. Bir köye giden Devletin çeşitli umum mü
dürlüklerine ait teknisyenler, paralar ve imkân
lar da bir elde birleşir, bir seferde hizmetler ta
mamlanır. 

Bu bakımdan, su konusunda Devlet Su İs
leriyle, yol konusunda Orman Bakanlığı, Bayın
dırlık Bakanlığı ve Köy îşleri Bakanlığı ile, 
elektrik konusunda TEK ile koordime bir ça
lışma yapmak suretiyle, hizmetleri bir yere 
teksif ederek, köylünün yükünü haflflatmsk 
ve hizmetleri daha çabuk götürmek imkânı hâ
sıl olacaktır. 

Bu kanun Yüce Meclisin, kurulmuş olan ye
ni bakanlıklar içerisinde çıkardığı ilk teşkilât 
kanunudur, Yüce Meclisin Türk köyüne ne ka
dar gönül verdiğinin em güzel delillidir. Bütçe
lerin yapılmasında da, bu gani gani gönlümüzü 
harekete geçirirsek, Türk köyü dajhıa. güzal 
hizmetlere kavuşacaktır. 

Kanunun Köy îşleri Bakanlığına ve Yüc-s 
milletimize hayırlı olmasını dilerken, teşkilât 
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kanunu bulunmadan dar imkânlar içerisinde, 
büyük yokluk içerisinde sonsuz feragat ve fe
dakarlıkla köylere hizmet götüren Köy İşleri 
Bakanlığı teşkilatına ve onun vatanperver men
suplarına saygılarımı sunar, hepinizi hürmetle 
selamlarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, tümü üzerinde 
mi, yoksa oyunuzun rengini belirtmek bakımın
dan mı söz istiyorsunuz? 

LEBİT YURJDOĞItfJ i(tstanhul) — Oyumun 
renıg&ni belirtmek için. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LEBİT YUKDOĞLU (tstanfbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Köy işleri Bakanlığının kuruluşu Türk top

lumu içim hakikaten büyük bir başarıdır. Bu 
başarıda emeği geçen, başta sayın Ibakan olmak 
üzere, ISayın Parlâmento üyelerine candan min
net hislerimi sunmak isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Aslında hu Bakanlığın kuruluşu bir idari 

reform başlangıcıdır. Nereden doğdu bu ihti
yaç? Dünyada pek böyle bir teşekkül yok. «Köy 
işleri Bakanlığı» diye (nereden çıktı bu ihti
yaç?... 

Görülmüştür ki, merkeziyetçi bir idare, 
uzuna ıseneler Türk toplumundan, yani büyük 
ekseriyetle köyden uzaktı. Bu idareyi köye ya
kın ibdr ihale getirmek lâzımdı. Aslında yeni bir 
hakanlık kurulmamış, yeni daireler teşkil edil
memiştir; mevcut daireler halka hizmet yapa
cak bir hale getirilmek için bir reformdan, bir 
yeni düzenden (geçirilmiştir. 

Geçen seneler igöstermiştir ki, tam tatbik 
edilmemekle beraber, bu sistem köy hizmetle
rinde daha başarılı olmuştur ve karşısına çı
kanlar bile bulgun onu takdir eder hale (gelmiş
lerdir. Bunu, bir siyasi polemiğe (girmek için 
söylemiyorum, bu tarz meseleler üzerinde kabil 
olduğu kadar siyasi polemikten uzak, teknik 
seviyede kalmalıyız; bundan Sonraki hizmetlere 
istikamet vermeye çalışmak için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu idarî reformun üzerinde hâlâ bâzı sözler 

vardır : «Efendim, merkezî bir idari reform baş
ladığı zaman Köy işleri Bakanlığı ne olacak? 

Bu realiteleri görenler, kim olursa olsun, Tür
kiye tâe bir idari reform isterlerse; yukarı se
viyede bir çalışma değil, köydeki bu çalışma

lardan faydalanarak, Köy işleri Bakanlığımın 
çalışması üzerinde yeni bir idari reforma yöne
leceklerdir ; yani onu temel unsur saymaları lâ
zımdır. 

Aslında Köy işleri Bakanlığı hâlâ tam ku
rulmuş değildir. Mevcut çalışmalar bugünkü 
çıkardığınız kanuna nazaran çok geride kal
mıştır. 

Şuradan geliyor bu zaruret: Köy işleri Ba
kanlığı seçimle, reyle, politik meselelerle çok 
ilgili bir Bakanlık. Devamlı tazyik altında se
çime doğru yöneliyor, gerçek kalkınmaya doğ
ru yönelmiyor. Yol, su, elektrik gibi meseleler 
önplâna geçiyor, onun yanında belki o kadar 
mühim ihtiyacolmıyan, yani ön ihtiyaç olanı-
yaın, ama kalkınmada mühim unsur olan mese
leler geri plânda kalıyor. Yani, bir politik istis
mara doğru Bakanlık kullanıldıkça Türkiye 
köylerinin kalkınması gecikiyor. 

O halde bu Bakanlığın; bu kanunu eline 
aldıktan sonra, siyasi tazyiklerden kurtularak 
yol, su, elektrik meseüesline değer vermekle be-
ıraiber diğer eksiklerini, kuruluşunu, hizmetle
rimi tamamlaması lâzım. Oyumu kullanırken bil
hassa bunu belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Bakanlığın kuruluşundaki maksat, yal

nız şu, şu daireleri toplayıp bir elde çalıştır
mak, biraz daha hız vermek değildi; Türk kö
yünün ekonomik ve sosyal yapısını değiştirme 
hedeflerini güdüyordu ve bugünkü kanunu için
de de bu var. Bunları tatbik etmek lâzım. 

Ne yapacak bu bakanlık? 
Evvelâ kalkınmak için belli bir şey lâzım. 

O köylerin, mümkünse bir ilçe seviyesinde kal
kınma plânlarını yapmak lâzım ve bu (güç bir 
mesele değil. Her üçe için böyle bir ekip yapıl
sa ve bir vilâyette evvelâ bir ilçeden başlansa, 
bu plânlama süratle gelişir. Bu plânlama için 
hazır malzeme bugün artık vardır. Toprak ha
ritaları büyük ölçüde 'gelişmiştir. Köy işleri 
Bakanlığının envanter çalışmaları tamamlan
mıştır. Biraz sosyal çalışmalarla bir plânlama
ya girmek çok kolay hale gelmiştir. Bakanlık 
kurulduğundan beri biraz gayret sarf edilmiş, 
yapılan plânlamalar da maalesef uygulanma
mış, hepsi Bakanlık dosyalarında toplanmaya 
bırakılmıştır. 
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Arkadaşlarım, 
Plânlı kalkınma, köyde plânlı .kalkınmayı 

başarmakla mümkündür. Yoksa, plânları bir 
ıtarafta tozlandıracaksın, onun karşısında, «Köy
lü 'çok istiyor, rey verecek» diye yalnız yol, su 
gayretleri içiınlde bulunacaksın... O köyün kal
kınması mümkün bir 'hale gelmez. 

O halde, [Bakanlık bu kanunu eline aldık
tan sonra, plânlı gayretlere ve mevcut plânla
rın tatfodıkine süratle gdrişmelidir. Ben bu ka
nunda bunları gördüğüm için reyimi müspet 
kullanacağım. 

Ofîiun dışında sevgili arkadaşlarım, «Türk 
toplumunun yapısını değiştirmek» derken, eği
tim mühim bir hâdisedir. Bunu yalnız okul eği
timi diye almıyorum. Okul eğitimi bugün çok 
gerilerde kaldı. 

Artık eğitim bir toplumda beşikten mezara 
kadar devam ediyor ve herkesin vazifesi devam
lı eğitim oluyor. Her müessesenin vazifesi de
vamlı eğitim oluyor. Yalnız Millî Eğitim Ba
kanlığının değil yalnız, Tarım Bakanlığının, Sa
nayi Bakanlığının değil, her bakanlığın, her 
Devlet dairesinin, her Devlet memurunun de
vamlı eğitim vazifesiyle karşı karşıya bulunma
sı lâzım. Bu toplumun başka türlü hayatını de
ğiştiremezsiniz. Hayat içinde eğitim yapma
dıkça, ona işinde, ona hayatında devamlı bilgi
ler, devamlı yeni davranışlar kazandırmadıkça 
o toplumun kalkınması mümkün değil. Bugün 
eğitim bu noktaya geldi. 

Köy işleri Bakanlığının kuruluşunda var 
bu Toplum Kalkınması Enstitülerinin mânası 
bu. Hem Devlet memurlarını halkı eğitir hale 
getirecek, yetiştirecek, bütün Devlet memurla
rına toplum kalkınması eğitimini verecek, hem 
de köyden konu liderleri alıp, bakanlıklarla be
raber çalışarak bir konuyu öğretecek. «Bu da
ma mı lâzım?», alacak o konuda lider yetiştire
cek. Bir köyde küçük bir elektrik işi mi vardır, 
onun liderini yetiştirecek. Kooperatif mi kuru
lacak, böyle yüksek seviyede, Hükümetin en 
yüksek mevkilerinin Devlet kooperatifleri de
ğil, halktan insan yetiştirerek, halkın kendinin 
benimsettiği, kendinin murakabe ettiği koope
ratiflerin aşağıdan yukarıya gelişmesini; de
mokratik şekillerle gelişmesini sağlıyacak. Top
lum Kalkınması Enstitülerinin gayesi bu. 

«Devlete yeni kadrolar verilmesin, yeni maaş

lar çıkmasın, bu Devlet kadrolar! mümkün de» 
ğildir» diye boş duran halk eğitim binalarını, 
boş duran halk eğitim kadrolarını bu Bakanlığa 
vermiştik. Şimdi bunlar geri gitti arkadaşlarım. 

Soruyorum size; ne yapıyor halk eğitim 
kadrolan ve binaları? Lütfen, gittiğiniz zaman 
vilâyetlerinizde tetkik ediniz; Devlete bir yük
tür, masraftır. Gitti bunlar geriye... 

Şimdi, «Bakanlık, yeni kanuna göre Toplum 
Kalkınması Enstitüleri açsın» diyorlar. Ne ya
pacak? Ya onları geri almaya mecburdur ki, 
bence bunu yapmalı, veyahut yeniden Devlete 
bir sürü masraflar, bir sürü kadrolar yükliye-
rek Toplum Kalkınması Enstitülerini açmaya 
çalışmalıdır. 

O halde bunu yapmak zarurettir, yapmak lâ
zımdır. Başka türlü Türk toplumunu, Türk köy
lüsünü ekonomik ve sosyal kalkınmaya doğru 
götüremeyiz. O halde bunu süratle yapmalı, ge
rekirse halk eğitim kadrolarından masrafların
dan ve binalarından Köy îşleri Bakanlığı yine 
faydalanmanın imkânlarını araştırmalıdır. 

işte ben, kabul ettiğiniz ve hakikaten takdir
le karşıladığım kanımda bu imkânları gördü
ğüm için reyimi müspet kullanacağım. 

Yeni arkadaşlarıma candan basanlar dile
rim, saygılarımı sunarım. (O. H, P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Köy îşleri Ba
kanı, kanunun müzakeresinin bitmiş olması se
bebiyle teşekkür için söz talebinde bulunmuş
tur; kendilerine söz veriyorum. Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

KÖY ÎŞLEEÎ BAKANI CEVDET AYKAN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Köy îşleri Bakanlığının kuruluş ve görevle
rini belirten kanunun müzakeresinin, uzun gö
rüşmeler sonunda bitirilmiş olmasından dolayı, 
gerek Sayın Başkana ve Başkanlık Divanına, 
gerekse Yüce Meclise teşekkür etmek için söz 
istemiştim. Bu görevi, bu teşekkürümü büyük 
bir mutluluk içerisinde yapıyorum. 

Bu kanunun görüşülmesinde bütün gruplar 
katkıda ve yardımda bulundular. Bütün grup
lara ve grup dışında bulunan sayın milletvekil
lerine ve bunlar arasında Sayın Osman Bölük-
başı'na ismini belirterek teşekkür etmek iste
rim. 
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Bu Büyük Meclis 1961 yılında çalışmaya bu 
binada başlamıştır, bu bina içerisinde bugüne 
kadar hiçbir kanun bu süre görüşülmemiştir. 
Bu kanunun görüşülmesi Meclisin yedi oturu
munu aşmış, halen sekizinci oturumdayız. Bu 
kanun üzerinde 80 den fazla değişiklik önergesi 
verilmiştir; 50 civarında arkadaşımız da yine 
kanun üzerinde konuşmuştur. Bu sayıda öner
ge ve konuşma 20 maddelik bu kanun için bir 
rekor mahiyetindedir. 

Bütün bunları, bu Meclisin değerli üyeleri
nin bu kanunun hizmet götüreceği köylü vatan
daşlarımıza, yani, toplumumuzun en fakir, güç
süz ve çoğunlukta bulunan kesimine götürüle
cek hizmetlere verdiği değerin bir belirtisi ola
rak kabul ediyorum ve Köy İşleri Bakanı clarak 
da bütün emek sahiplerine tekrar şükran borcu
mu, tekrar şükranlarımı arz ediyorum. 

Benden önce konuşan ildi arkadaşımız, Köy 
işleri Bakanlığının hizmetleriyle ilgili genel te
mennilerini belirttiler. Bu kanunun görüşülmesi 
içerisinde pekçok arkadaşımız değerli fikirlerini 
bize duyurdular. Gayet tabiî bundan sonraki 
uygulamalarda ben ve benden sonra gelecek 
arkadaşlarımız için, bu uyarılar yol gösterici 
olacak bunlardan yararlanılacaktır. Bu hususun 
da Yüce Meclis tarafından bilinmesini istiyo
rum. 

Bir hususu daha arz etmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu, benim 
ölçüme göre bir anlamda örnek olmuştur. De
mokratik kurallar içerisinde ve demokratik mü
esseseler içerisinde sabırla, iyi niyetle ve devam
lı çalışmalarla sonuç alınabileceğini de bu ka
nun vesilesiyle şahsan tekrar anlamak imkânını 
buldum. 80 önerge, verilmesi 50 den fazla arka
daşımızın söz alması kanunun bütünlüğünü ge
liştirilmiş ve bu kanunun bütünlüğünü bozma-
mıştır. Bu müşahademi de hepinize saygı duy
gularımla belirtmek isterim. 

Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim, say
gılar sunarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, tasan açık oylarını
za sunulacaktır. Oy kutuları önce sıralar ara
sında dolaştırılacak, sonra kürsü önünde bek-smaa dolaştırılacak, sonra kursu onunde bek
letilecektir; sayın üyelerin oylamaya katılma
larını rica ediyorum efendim. 

10. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turanhn, Orman Suçları Af Kanunu ieldifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı: 420) 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

169 ncu Birleşime ait Millet Meclisi gün
deminin 30 • ncu sıra numarasında kayıtlı, 
«Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülme
sine» dair kanun teklifinin, gündemde mevcut 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine karar verilmesini saygı ile arz 
ve ve talebederim. 

Adalet Komisyonu 
'Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekine! 

BAŞKAN — Okunan önerge ile ilgilii dos
yayı getirtiyorum efendim. Esasen açık oy
lamanın da sonuma intizar ediyoruz. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Baş
kan, gruplararası anlaşma uyarınca mı geldi 
bu önerge?. 

BAŞKAN — Hayır efendim; öyle bir şey 
olsaydı ifade ederdim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Ama biliyor
sunuz, Sayın Başkanlık Divanınız, gruplar-
arası toplantıların neticesinde öncelikle gö
rüşülecek kanun tasarısı ve teklilflsrini tes-
bit etti. 

BAŞKAN — Evet, ama ben de size ceva
ben şunu arz edeyim : Gündemimiz de bu an
laşma gereğince tanzim edilmişti, Yüce He
yetin de malûmudur; o gündem üzerinde ça
lışırken bir sayın üyenin öncelik aleyhine 
vâki konuşması üzerine Umumi Heyet bu ko
nuşmayı kabul etti ve gündemimizi değişik 
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bir hale getirdi. Onun için, biz gündem üze
rinde daha önceki anlaşmanın dışında bir ça
lışmaya tabi olmak durumunda kaldık Sayın 
önder. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Centilmen an
laşmaları kabul edilmiyor demek. 

BAŞKAN — Onların hepsi de ayrıca tada-
dedilmiştir zaten, söylediğiniz doğrudur. 

TURHAN öZGtfNER (içel) — Sayın Baş
kanım,, her zaman olduğu gibi, bu oylamanın 
neticesini beklemeden görüşmelerin devamı ge
rekmez mi? 

BAŞKAN — Efendim, dosyayı beklediğimi 
ifade etmiştim. Dosya gelsin, onu ayrıca tas
vibinize sunacağım efendim. 

Efendim, okunan önerge ile ilgili olarak 
sayın Komisyon ve sayın Hükümet burada 
mıdırlar?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — 
Komisyon burada efendim. («iHükümet yok» 
sesleri.)! 

iSayın Başkan, bir dakika müsaade eder 
misiniz efendim?... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Bu kanunun önemi aşikârdır. 

Bu itibarla biran evvel gündeme alınıp 
konuşulması lâzımdır. Ben Komisyon Başkanı 
olarak, gündemdeki, sırasını tesbit edelim 
diye bu önergeyi vermiş bulunuyorum. El-
betteki Sayın Bakanımız geldikten sonra, bun
dan sonraki celsede görüşmesi yapılacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, zaten Hükümet 
yoksa bunu muameleye koymam mümkün de
ğil. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
iGründeme girer fakat görülşülnıesi meselesi 
ayrıdır. 

IBAŞKAN — Hanigi gündem efendim, gün
demde aslında. Siz öncelik istiyorsunuz, ön
celiği oylıyabilmem için evvelâ Hükümetin 

de temsil edilmesi lâzım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Tüzükde de vardır bu hak. Tüzüğümüze göre 
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bu hak Komisyon Başkanına ve Hükümete 
aittir. Komisyon Başkanı olarak ben bu hak
kımı kullanıyorum efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Siyasi 
Partiler Kanunu var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, başka 
hususları münakaşa konusu yapmayınız lüt
fen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakika müsa
ade ediniz efendim. 

iSayın Tekinel, gündemde değil mi efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, Tüzük öncelik, ivedilik ve diğer işlere 
takdimen görüşme konusunda yetkili şahısları 
tadadetmiştir. Bu haklardan bir tanesi de ko
misyonların başkanlarına verilmiştir. Ben Ko
misyonun Başkanı olarak böyle bir talepte bu
lunuyorum; takdir elbetteki Yüce Meclise ait
tir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bunun 
gündemde yeri değişecektir. Sayın Bakan bu
rada yoksa, elbette M, görüşülmez. Bugün bu 
konu görüşülnıiyecektir; ancak eğer Yüce Mec
lis önergeyi kabul ederse, gündemde ön sırada 
yerini alacaktır ve bundan sonraki birleşimde 
görüşülmüş olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tekinel, elbette 
komisyon başkanlarının öncelik önergesi ver
mek haklarıdır. Ancak, Meclisimizin teamülle
rine göre, birleşimlerde bir tasarı veya teklifin 
derhal göruşülebîlmesini temin bakımından ön
celik ve ivedilik önergeleri verilir, önerge oyla
maya tabi tutulur ve Yüce Meclisin kabulün
den geçtikten sonra da konunun müzakeresine 
başlanır. 

Şimdi siz, diğer oturumlara sâri olacak bir 
karan daha önceki bir oturumda almak gibi ye
ni uygulama istiyorsunuz. Ben o bakımdan bu
nu.... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın 
Başjkan, takdir size aittir. Ben bu Meclisin te-
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amüllerini de bilirim, tüzüğünü de bilirim; ha
talı bir teklifte bulunmadım. Zaten Hükümet 
burada vardır. 

BASK AK — Evet, Hükümet var mı efen
dim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, takdir size aittir. Ben bu Meclisin teamül
lerini de bilirim, tüzüğünü de bilirim; hatalı bir 
bir teklifte bulunmadım. Zaten Hükümet bura
da vardır. 

BAŞKAN — Evet, Hükümet var mı efen
dim?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bunu ge
tirişimin sebebi... 

BAŞKAN — Hayır, Hükümet var mı efen
dim ; ben aradım Hükümeti. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Bu nazik 
bir konudur, önemli bir konudur; meclislerden 
sürüncemede kalmadan çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim anlıyorum, anladım 
onları Sayın Tekinel. Sayın Hükümet burada 
mı?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — Burada 
efendim; Devlet Bakanı burada, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı burada... 

BAŞKAN — Neredeler efendim? Sayın Te
kine!, lütfediniz gösteriniz, ben göremiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Olmadık- , 
lan anlaşılıyor, Başkanlık görüşünü ifade et-
etmiştir efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan!... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu tutumu

nuz İçtüzüğe aykırıdır. Usul bakımından tutu
munuzun doğru olmadığını... 

BAŞKAN — Hay hay efendim, bir dakika 
müsaade buyurunuz. 

Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı 
fendim... («Var» sesleri) 

Lütfen kullanınız efendim. Buyurunuz Sa
yın Ataov. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclisin Tüzüğünde tasrîh edilmiş 
maddeler bundan önce de çeşitli teamüllerle tat
bik edilmiştir. 

Şimdi, Komisyon Başkanı olan arkadaşımız 
bir takrir veriyor; bu takrirde; orman affı ka
nun teklifinin öncelikle müzakeresini teklif edi
yor. 

Sayın Başkanımız takrir müzakeresinde ba
kan arıyor. Takrir müzakeresinde bakan aran
maz. Takrir oya sunulur, kabul veya reddedilir. 
Biran için kabul edildiğini düşünelim; kabul 
edildiği anda, geçen celsede ivedilik kararı ve
rilmiş, müzakeresine başlanmış bir kanun var
dır, onun altındaki sırayı alır. Partilere yardım 
kanunu için Hükümet ve komisyon bulunmadı, 
müzakeresi yapılmaldı; buna sıra gelir. Sayın 
Başkan sıra bu konuya geldiği zaman, Bakanı 
ve komisyonu arar. Yoksa, takriri oya sunarken 
Bakan ve komisyon aranmaz. 

Nitekim, Karma Komisyonun takriri sunu
lurken de Bakan ve Komisyon aranmadı, Diğer 
taraftan bundan önceki öncelik ve ivedilik tak
rirlerinin hiçbirisinde, Hükümet aranmamıştır. 
Hükümet, kanun müzakereye başlandığı zaman 
aranır. 

Bu yönden Sayın Başkanın tutumu hatalı
dır, Komisyon Başkanının vermiş olduğu öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunacaktır, Yüce 
MedliiS eğer bunu kabul ederse, siyasi pastillere 
yairdım Kanununun altında öncelik .sırasını ala
caktır, siyasi partilere yardım Kanunundan! 
sonra müzakereye başlanacağımdan, Başkan o za
man hükümeti arayacaktır, Komisyonu arıya-
caktır. Şu anda takrirle Hükümetin bir alâkası 
yoktur; takrir bir kanun teklifiime Yüce Medi-
sin öncelik verme teklifi şeklindedir ve ondan 
evvel öncelik sırası da almıştır kanunlar, onla
rın önüne geçmesi de mümkün değildir; onlar
dan sonraki sıraya yazılacaktır. 

Bu bakımdan, takririn oylanması lâzımidır, 
teamüller böyledir. Yeni teamüller yaratırsak, 
bundan sonraki öncelik ' tekliflerinin hepsin
de hükümeti ararız, Hükümetli çok zaman bura
da bulmak mümkün olmuyor, gündemi sırailıya-
mayız, âcili kanunlarda ıda gündemi sırahya-
mayız. 
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'Bitiğime kadar Meclisimizi dirayetle idare et
tiğine kaani olduğum ve bu bakımdan da ha
kikaten saygı duyduğum Yüce Başkanımız, Ko
misyon Balkanının verdiği önergeyi oya sun
sun, kabul edilirse Siyasi Partiler Kanununun 
alitındaki yerini alsım. Eğer, müzakere sırası 
gelirse Hükümet çağınlsın. Hükümet aranmıya-
cağı zaman, Hükümeti arıyarak; «Takriri mu-
ameleye koymuyorum» derse, yanlış bir teamül 
kurar. Sayın Başkana bir kere dana İçtüzüğü 
ve teamülleri düşünmesini ve önergeyi oya sun
masını saygı ile istirham ediyorum. 

'BAŞKAN — Bu konuda başka sayın üye ar
kadaşınım görüşü var ımı efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, anüsaade ederseınıiz arz edeyim. 

İBAŞKAN — Buyurun efendim, kürsüden 
ifade ediniz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-
kaın, arkadaşımız Divanın tutumu hakkında ko
nuştu, ben önerge hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, önerge hakkında 
da konuşabilirailndz. 

İHSAN ATAÖV (Antaya) — ötnerge mua
meleye konuyor mu? 

BAŞKAN — önerge muameleye (konmadan 
hakkında konuşulur zaten, değil mi Sayın Ata-
öv? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — önerge mua
meleye konuyorsa... Ben usul hakkında konuş
tum... 

BAiŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun, önergeyi oya sunmadım, önergeyi oya 
sunsam zaten böyle bir talep de olmaz, böyle bir 
©öz de olmaz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım,, usulü vazetmeden, usulü neticelendirmeden 
esasa, önergenin müzakeresine giremezsiniz. 

İBAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, önergenin 
usulü bakımından söz aldı. 

İHSAN ATAÖV (AntaJIya) — Arkadaşımız 
önerge üzerinde söz aldı. 

BAŞKAN — önerge üzerinde mi, önergenin 
UGUIÜ üzerinde mi söz aldınız 'Sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) —- Sayın Baş
kan, Sayın Atacv Divanın tutumu hakkında söz 
aldı, ben usul hakkında değil de, eğer müzakere 
açıyorsanız önerge üzerinde söz aldım. 

— İD 

BAŞKAN — Daha o safhaya gelmedik Sa
yın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Peki efen
dim. 

İBAŞKAN — Ben, Başkanlığın tutumu hak
kında Sayın Ataöv'ün açtığı istikamette görüş
lerini bekliyorum sayın üyelerin. 

M. NURİ KODAJMANOĞLU (Niğde) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı 

efendim? Yok. Oylama işflemi bitmiştir. Kutu
ları kaldırınız. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başjkan, değerli arkadaşlaırım, 

Bendeniz bu konuda Başkanlık Divanının 
tutumunun içtüzüğe ve maslahata uygun oldu
ğunu arz etmek için huzurunuzu işgal ediyo
rum, 

Peşinen ifade etmek istiyorum ki, gerçekten, 
biran evvel görüşülmesini istedikleri teklif 
önemlidir; görüşülebilse iyi olur, Meclisin böyle 
bir .konuda biran evvel karara varması fay
dalıdır; bütün bu konularda arkadaşlaınmla be
raberlim. 

Ancak, Meclisimiz belli bir disiplin içerisinde 
ve belli kurallara uyarak çalışmak mecburiye
tindedir. 

Sayın Başkanlık, şu mülâhazalarla meseileyi 
vaz'etti, ki tamamen katılıyorum : 

İvedilik ve öncelik; Meclisin bir meseleyi 
diğer meselelerden önce konuşmasını sağlamak 
i$n alınan bir karardır; bu bir. 

İkincisi; Meclisin gündemini tesbit etmek 
Başkanihık Divanının yetkisindedir. Ancak, Mec
lis gündemine hâkim olduğu için takdim ve te
hir yapmak yetkisine sahiptir. 

Şimdi, bu iki İçtüzük hükmıü karşısında ne 
yapmak lâzımdır? Evvelâ belirtmek icabediyor, 
Başkanlık gündemi yapmış, bu meseleyi 30 ncu 
sıraya koymuş. 

Şimdi arkadaşlarımız (diyorlar ki; «Meclis 
gündemine hâkimdir; öyle İ3e, hilâfına karar 
vererek meseleyi -öncelik ve ivedilikle öteki iş
lerin önüne geçirelim ve görüşelim.» 

İEvet, böyle bir talepte bulunmak mümkün
dür. Yalnız, bu talepte bulunmak yetmez. Mec
lis, böyle bir karar aldığında, bu kararını yürü
tecek imkânların içinde de bulunmalıdır. 
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Oysa Meclis, böyle bir karar verse dahi, bu 
konuyu şimdi ivedilik ve öncelikle konuşmak 
imkânından yoksundur. Niçin yoksundur? Çün
kü Hükümet yok. 

öyle ise, Meclise bizzat icra etmesi mümkün 
olmıyan bir karara aldırmanın anlamı yoktur. 
Onun içimdir ki Sayın Başkan, Mecöriısi abesle 
iştigal ettirtmemek için, bunun oylanamıya-
oağı mülâhazasını beyan ve tasvibimizi dilemek
tedir. 

ıSayın Başkanlığın tutumu kanaAtâmee ta
mamen yerindedir. 

Şimdi bir nokta kalıyor. Acaba, bu ara sa
yın Hükümet teşrif etse ne olur? O takdirde, 
Sayın Komisyon Başkanlığının tekrar bu talep
te bulunmak imkânı vardır, O zaman, mesele 
tekrar görüşülür. 

O halde, müzakeresi mümkün olmıyan, daha 
doğrusu Meclisin müzakeresi için imkâau otmı-
yam bir meselede müstaceliyet kararı alması 
yer;'z olacağından, yanlış bir tatbikata mahal 
verftmemok üzere, Başkanlık Divanının kara
rının taıvi'bsdilmesimi saygı ile dilerim. (C. H, P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım... 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 

Söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Tekinel. 

Sayın Tekime! önergesini verdikten sonra 
bir açıklama yapmak lüzumumu hissetmeseler 
idi, ömeılgtemim anormal olarak Sayım, Ataöv'üm 
belirttiği işleme tabi tutulması gerekli idi. 
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Ancak, Sayın Tekinel, beyanlarında; «Ben 
bu önergeyi, bu tasarınım bugün görüşülmesi 
içim değil, bumdan sonraki birleşimlerde ta
sarınım yerimi alması baknmından verdim» şek
limde bîr beyanda bulundular. 

Bendeniz, Millet Meclisinin gelecek birle
şimlerimi birkaç güm evvelden kemdi kendine 
tahdidetmemesi bakımından bir düşümce ile, 
«Madem ki bu foirlleşimde görüşülmesimi istemi-
yorsumuz, görüşüleceği birleşimde bumu oylı-
yahım» mülâhazası ile bumu oya sunmıyacağis-
mı ifade etmiş idim ve şahsi kanaatim de bu 
merkezdedir. 

Ancak, bu arada hem sayım üyelerin beyan
larımı dimlediktem, hem de Kanunlar Müdürlü
ğü ile yapttağımı temastan sonra, bu yolda tat
bikatlar yapılmış olduğunu ifade etmek istiyo
rum. Yüce Meclisim tatbikatları, şahsî düşüm-
cenıiaim üstündedir. Bu itibarla önergeyi oya 
sumuyiorumı. 

önergeyi kaibul edenler... Kabul etmiyem-
ler... Kabul edilmiştir efendimi. 

Muhteremi arkadaşlarım, açık oylamamam 
(neticesini arz ediyorum. Açık oylama işlemime 
96 »ayım üye katılmış; 95 kabul ve 1 çekimster 
oy çıkmış ve gerekli çoğunluğum temim edilme
diği anlaşılmıştır. Açık oylama tekrarlanacak
tır. 

Çoğunluğumıuzum olmaması sebebiyle; 30 Ey
lül 1971 Perşembe günü saat 15 ite toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum efemdm 

(Kapanına saati : 17,25) 

• • 
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Köy İşleri Bakanlığı Kurulüg ve Görevleri feak kında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Oüceoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
'Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaın 

AYDIN 
M. Keımıal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Kemal Er^dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Etfgül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuızkan 

BURSA 
Ertuğrutl Mat 

ÇORUM 
Kemal Demjirer 
Abdurrahman Güler 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 347 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışmıan 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Angı 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Bahir Ersoy 
ismail Hakkı Telkinel 
Reşit Ülker 
Leb i tYurdoğlu 

İZMÎR 
Burhanettiin Asutay 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımal önder 
Orhan Demir Sorguç | 
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| Ali NaJki Ün er 
• KARS 

Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Mustafa Kubilay tmer 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Ereız 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

NÎĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

6 - ^ (1) 

1 M. Naci Çerezci 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 

SAMSUN . 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğraşız oğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Eçevit 



M. Meclisi B -.: 169 29 . 9 . 1971 O : 1 

[ÇekinserlerJ 

KIRKLARELİ 
Peyzullah Çanlkçı 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

7 
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Saat : 15,00 

A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

6 İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö-
»evleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 313 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılma? Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü mıaddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız 

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzüî? 
teklifi ve gündeme alınmasına dair ön<erge« 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilek

çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin 
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü 
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko 
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kum
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayıb Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum 
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa 
vısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S 
>ayısı 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh-
>ı Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko-
nisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
'Taftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil-
et Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
\ Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 

l nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelirde-

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir 



ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
killi Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) 
(IS. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi- : 
16 . 6 . 1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan kan kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad 
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1OT1) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
3G9; (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 .7 .1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec-



lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, "5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 , 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesiınhesabı-
na alt genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 

ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres
te f a-brikalaraıın 1965 yılı bilançosunun sunuldu-
ğuaıa dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesaıbına aiıt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) ; 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinıhesaıbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayışıtay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131 ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. —'Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabma ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 



Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Hüsaanettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550). (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ, GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve 
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kananla deği 
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt 
ma tarihî • 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamum teklifi ve Sanayi. 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 N e lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi 
10 .3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür 
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Üztürk' 
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi 
18 . 3 . 197i) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
mıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi • 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Vda'let ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarrsı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve imar ve îsskân, tçiışteri 
ve Plân komisyonjlaruıdan 5 er üye seçilerek ku>-
ruilan 7 numaralı Geçici Komisyoaı raporu (1/161, 



2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
mıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Viğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve. 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
m ı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
UyukoYen köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl. 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
ı Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtana tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Deminbağ'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakandık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) 0S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaFın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 35)2) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komiısyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . £ . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se-
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çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumları Kanununun 2.1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

X 30. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya
lı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı onman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişjkiın kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeıki Çeliker'in, <beış yıllık 'erteleme süre
si sonumda 'bâzı orman suçlarının affına ve tan
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine iliş/kin feanun teklifi ve Orman ve 
Adalet Jkoımiisyonları raporları (2/348, 2/5.18, 
2/529) (S. 'Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60* nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 197.1) 

X 32. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri; kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tanm ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

• • 

(Millet Meclisi 169 nou Birleşim) 


