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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Nuri Eroğan, 336 sayı
lı Seçim (Kanununda yapılan değişikliğin Ana
yasa Mahkemesince iptali; 

Kayseri Milletvekili Şevket Doğan, Kayseri 
yeraltı geçidi inşaatı; 

Sivas Milletvekili Ekrem Kanjgal, Sivas ili 
çevresinde görülen şap (hastalığı, konularında 
gündem dışı birer 'demeçte bulundular. 

Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, Tunce
li halkınım âcil olan ihtiyaçları konusundaki gün
dem dışı demecine iSağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı KemalDemir; 

Kırklareli Milletvekili Beyti Arda'nın, Trak
ya tarım ürünlerinin değerleri üzerindeki gün
dem dışı demecine Ticaret (Bakanı Naim Talû 
cevap verdi. 

'Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, Ça
nakkale'nin 'Gelibolu ilçesimde dün gece vukua 
gelen sel felâketi münasebetiyle gündem dışı 
bir demeçte bulundu. 

Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in, pamuk 
ve çiğitin taban fiyatlarımla dair gündem dışı 
demecine Devlet Bakanı Doğan kitaplı cevap 
verdi. 

Kayseri Milletvekili Elnver Turgut, toplu 
sözleşme müzakerelerinden bir (netice alınama
ması ve Yüksek Hakem Kurulunun toplanama-
yışı nedenlerine; 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar, 
Tunceli'nde cereyan eden zabıta olaylarına 
dair ıgündem dışı birer demeçte bulundular. 

Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, Mali
ye Bakanlığının bir tamimi münasebetiyle yap
tığı gündem dışı demecine, Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalıköğlu, 
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde; 

Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu, 'An
kara 'da vukubulan sel felâketi; 

Konya Milletvekili Özer ölçmen, Ortak Pa
zar; 

Erzincan Milletvekili (Hasan Çetinkaya, tek
nik personel; 

izmir Milletvekili Kemal önder, İzmir Bele
diyesi ile Buca Belediyesi arasında çıkan ihtilâf 
ve, 

Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğlu, geçim 
sıkııntısı içinde bulunan emniyet mensuplarının 
durumu ile illgili konularda gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Devletçe işletile
cek madenler üzerindeki hakların geri alınması 
ve hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkında 
kanun teklifinin 83 numaralı Geçici Komisyona 
havalesine dair Enerji 'Komisyonu Başkanlığı 
ve, 

iktisadî 'Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 
verildiği iddia olunan israf ile sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için ya
pılan harcamalar konusunda araştırma yapmak
la görevli, (10/4, 10/8) Meclis Araştırma Ko
misyonunun görev süresinin 31 .12 . 1972 tari
hine kadar uzatılmasına ıdair adı geçen komisyon 
başkanlığı tezkereleri kabul edildi. 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine ıdair kanun (1/612) (S. Sayısı : 583) ta
sarısının g'örüşülm'esi tamamlanarak, tümü ka
bul olundu. 

6 Temmuz 1972 Perşembe günü saat 15,00' 
te toplanılmak üzere (Birleşime saat 19,47'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangü Enver Akova 

Kayseri 
T. Doğan Avşargü 
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II • GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin ve 

21 arkadaşının, Askerî Tıp Fakültesi kurulması 
hakkında, kantm teklifi (2/724) (Millî Eğitim, 
Millî Savunma ve Plan komisyonlarına). 

Rapor 
2. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Sav-

BAŞKAIN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

IV. 

1. — İçişleri Bakam Ferit Kuhat'm, Tunceli 
Milletvekili Hüseyin Yenipınar'm, bir evvelki 
birleşimde yapmış olduğu gündem dışı konuşma
sı ile ilgili demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın İçişleri Ba
kanı Ferit Kubat söz istemişlerdir. 

Dün görüşen hatiplere cevap vermek üzere, 
buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

iSayın Milletvekili Hüseyin Yenipınar'm 
dün Millet Meclisinde Tunceli Emniyet Müdü
rü ve ilçe Jandarma Kumandanı teğmen hak
kında yaptığı konuşmayı cevaplandırmak üze
re kusurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Evvelâ Yüce Meclise arz etmek isterim ki, 
kalkınmaya muhtaç bir bölge olarak telâkki et
tiğimiz Tunceli vilâyetinin Emniyet Müdürü 
kadrosunu da diğer vilayetlere kıyaslamak ve 
üstün seviyede tutmak suretiyle oraya tecrü-

cılar kanununun bazı maddelerinin, değiştirilmesi 
ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Adalet ve Plan 
komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 
74 üiumaralı Geçici Komisyon raporu (1/614) 
(S. Sayısı : 712) ((Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1972) 
(GÜNDEME) 

BAŞKAN —T Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

beli emniyet müdürü arkadaşlarımı gönderme 
gayretini sağlamış bulunmaktayım. Diğer vi
lâyetlerin umumiyetle kadroları 4 ncü derece 
olduğu halde Tunceli vilâyeti Emniyet Müdürü 
kadrosu bir üst olarak 3 ncü derecededir ve 
oraya gönderdiğimiz arkadaşımızın da hakika
ten tecrübeli bir arkadaş olduğu ısözle değil, 
biraz sonra arz edeceğim olayların hepsinin 
faillerini yakalamış olması suretiyle ehliyetini 
ispat ettiği kanısındayım. Dosyasında yaptığım 
tetkikatta da bu Emniyet Müdürü arkadaşımı
zın 7 tane takdirnamesi, 1 maaş mükâfatı kar
şılığı hiç cezası yoktur. 

Tunceli'de 30 . 10 . 1071 gününden başla
mak suretiyle kısa zamanda 12 olay cereyan 
etmiş ve TÎU olayların birçoğu siyasî ve anarşik 
mahiyette olaylar olmasına rağmen hepsinin 
failleri yakalanmış ve adlî mercilere teslim edil
miş bulunmaktadır. 

30 . 10 . 1971 günü saat 19 «ıralarında Ya
pı ve Sanat ve Kız Sanat okulları dış fcapı-

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

AÇILMA SAATİ : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhamgil 

KATİPLER :'Şevket Doğan (Kayseri), T. Doğan Avşargil (Kayseri) 

DAŞKAN — Millet Meclisinin 121 nci Birleşimini1 açıyorum. 

III - YOKLAMALAR 

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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larına «Dev - Genç», lise duvarlarına da «Ya
şasın Dev - Genç», «Devrimciler ölür, devrimler 
yaşar» şeklinde yazılar yazılmış, bunun failleri 
yakalanmak suretiyle kendi itiraflarıyle de ad
lî makamlara teslim edilerek tutuklanmışlar
dır. Bilahara mahkemelerinin serbest olarak 
cereyanlarına karar verilmiştir. 

İkinci olay 26 . 11 . 1971 gününde cereyan 
etmiş, gene «Türk Halk Kurtuluş Ordusuna 
üye olun» ibaresini taşıyan bir yazı bir öğren
ci tarafından lisenin yazı tahtasına tebeşirle ya
zılmış, bunun da faili bir öğrenci yakalanarak 
adlî makamlara teslim edilmiş, duruşması gay
ri mevkuf olarak devam etmektedir. 

Üçüncü olay, 1 9 . 2 . 1972 günü yapılan ara
mada, bir evde yapılan aramada yasaklanmış 
sol yayınlar ele geçirilmiş, faili adalete tevdi 
edilmiş ve tutuklu olarak duruşması devam et
mektedir. 

Dördüncü olay, 27 . 2 . 1972 günü Mazgirt 
ilçesinde Lenin ve Mao fikirlerini yayan, elle 
yazılmış beyannameleri duvara yapıştıran bir
kaç vatandaşımız - bunların içinde öğretmen ve 
öğrenci de vardır - yakalanmış, adlî makamlara 
teslim edilmiş ve duruşmaları devam etmekte
dir. 

Beşinci olay, 9 . 3 . 1972 günü Mazgirt ilçe
sinde, yine bir öğrenci tarafından okul sırala
rına «Önce devrim sonra okul» şeklinde yine 
solu över mahiyette yazılar yazılmış. Durum 
tetkik edilmiş, faili yakalanmış Sıkıyönetim 
Komutanlığına teslim edilmiş ve tutuklu olarak 
mahkemesi devam etmektedir. 

Altıncı olay, 14 . 3 . 1972 günü Tunceli Li
sesinde öğretmenlerin kifayetsizliği bahanesiy
le bir öğretmenin nakli ileri sürülerek... - Bu 
öğretmen hakkında bilahara bilgi vereceğim -
Elâzığ Lisesine nakledilmiştir. Bir avukatın 
eşidir. Bu avukat bey de bugün Suriye'ye 
firar etmiş durumdadır. Bu sayın Öğretmen 
hanımın eşi bugün Suriye'ye firar etmiş 
durumdadır ve bu öğretmenin nakli için 
lisede bir boykot hareketine tevessül edilmiş, 
bunun da suçluları, evvelâ nerelerde top
lantı yapıp, bunu kararlaştırdıkları tespit 
edilmek suretiyle yakalanmış, adlî makamlara 
teslim edilmişlerdir. 

HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli) — O öğ
retmen de sizin (hükümetiniz tarafından tayin 
edildi, sizin tarafınızdan tayin edildi. 

6 . 7 . 1972 O : 1 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Yine bu arada bir öğretmen «Ben 
Atatürk'ü sevmem, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ve Anayasasını tanımam» şeklindeki ko
nuşmasından, kendisi hakkında gerekli mua
mele yapılmış ve ilgili mahkemece tutuklan
mıştır. 

Yedinci olay, yine 1 . 4 . 1972 günü Maz
girt ilçesinde, aşağıda ibareleri belirtilen pan
kartlar bazı yerlere asılmış ve bunların da üç 
faili yakalanarak adlî makamlara tevdi edil
miş, mahkemeleri tutuklu olarak devam etmek
tedir. Pankartların bir kaçı şöyledir : 

«ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.» 
«ölenlerin acısını kanlanyle ödeyecektir.» 
(Sekizinci olay, 7 . 5 . 1972 günü saat 22.00 

sıralarında Jandarma Merkez Birlik Komutanı 
Teğmenin evine bir patlayıcı madde atılmış, 
çatıda tahribat yapmış. Yine bunun da failleri, 
6 faili yakalanmış - aralarında öğrenciler de 
vardır - adliyeye verilmiştir. Adliyece 3'ü tev
kif edilmiş, 3'ünün de serbest olarak mahkeme
leri devam etmektedir. Ayrıca; bu harekete te
vessül etmeden evvel iki yerde toplantı yapıldı
ğı da bu arada tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Dokuzuncu olay, 13 . 5 . 1972 günü cereyan 
etmiştir. Sıkıyönetim Komutanlığınca aranan 
Yusuf Arslan, Hıdır Arslan ve Perihan Aksoy 
adlı şahısları 3 kişi - yine birisi öğrencidir - ev
lerinde saklamaktan yakalanmışlar, adlî ma
kamlara tevdi edilmişler ve tutuklanmışlardır. 
Kendilerinden birisi bunun 10 bin ura karşılığın
da yaptığını, diğerinin 25 lira ile amele olarak 
bu işte çalıştığını itiraf etmiş bulunmaktadır. 

Onuncu olay, yine uzman çavuş ve yine ora
da görevli jandarmalardan birisinin evlerinin 
camlarını kırmak suretiyle sol üst köşesine kı
zıl yıldız işaretiyle «Kahrolsun faşizm, yaşa
sın ihtilâl» ibaresi bulunan, altına da TKKP 
rumuzlu beyannameler yapıştırılmıştır. Bunla
rın da failleri yakalanarak adlî makamlara 
tevdi edilmiş ve tutuklanmıştır. 

Onbirinci olay, il merkezinde bazı yerlere 
kırmızı boya ile «Devrimciler ölür, devrimler 
yaşar» gibi yine sol tandansta yazılar yazılmış, 
bunların da failleri yakalanmış - yine araların
da öğrenciler mevcuttur - adlî makamlara tevdi 
edilmiş, adlî makamlarca da tutulanmış olarak 
mahkemeleri devam etmektedir. 
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Onkinci olay da, yine aranmakta olan İM 
şahsı, bir şahıs evinde gizlediğinden kendisi 
hakkında takibat yapılmıştır. Olay 2.6.1972 
günü cereyan etmiştir. Faili yakalanmış ve tu
tuklanmıştır. Tutuklu olarak mahkemesi devam 
etmektedir. 

Arz etmek istediğim husus, Tunceli'de son 
zamanda bazı anarşik olay ve eylemlere teves
sül edilme istidadı vardır, teşebbüslere girişik 
mistir. İftiharla beyan ediyorum ki, bu gibi 
olaylara tevessül edenlerin hepsi yakalanmış, 
adlî mercilere teslim edilmiş ve % 95 'i de adlî 
makamlarca tutuklanmıştır. 

Görülüyor ki, oradaki zabıta teşkilâtı, Em
niyet Müdürü ve İlçe Jandarma Birlik Ku
mandanı hakikaten vatanseverhane vazife yap
maktadırlar... 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — An
kara'ya alın Sayın Bakan, Ankara'ya alın. 

BAŞKAN — Sayın Yenipınar, lütfen müda
hale etmeyiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Aksi takdirde, bu kadar kısa zaman
da cereyan eden saydığım yalnız siyasî mahi
yetteki olayların faillerini hemen yakalayıp ad
lî makamlara tevdi etmek güç olurdu. 

Şunu ilâve etmek istiyorum : Hiç bir kişiyi 
himaye etmek üzere söz almış bulunmuyorum 
ve tab'ım itibariyle de kimsenin müdafaasını 
yapacak kişi değilim. Ancak, yaptığımız tetki-
kat budur. Yüce Meclisin bunu bilmesinde fay
da mütalaa etmekteyim ve oradaki arkadaşları
mızın bütün hal ve hareketleri hakkında Ba
kanlığımıza veya ora savcılığına intikal etmiş 
bir husus bize intikal etmemiştir. Takdir buyu
rursunuz, vatandaşlarımız için gerek idarî, ge
rek adlî yollar ıdaima açıktır. Haksızlığa uğra
yan her hangi vatandaşımızın bu gibi talepleri 
nezdimizde dikkatle, itina ile incelenmekte ve 
vatandaşlarımızın hak ve hukukuna azamî hür-
mek ve riayet gösterilmektedir. 

ıSaygıyla arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşan sayın mil
letvekillerinin dile getirdikleri hususlara cevap 
vermek üzere Tarım Bakanı Sayın llyas Kara-
öz, buyurunuz. 

2. — Tarım Bakanı llyas Karaöz'ün Sivas 
Milletvekili Ekrem Kangal'ın bir evvelki Birle
şimde yapmış olduğu gündem dışı konuşması ile 
İlgili demeci. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan değerli 
milletvekilleri; 

Millet Meclisinin 5 . 7 . 1972 günkü Birle
şiminde gündem dışı bir konuşma yapan Sivas 
Milletvekili değerli arkadaşım Ekrem Kangal'ın 
şap hastalığı hakkındaki görüşlerine kısaca ce
vap arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, şap, çift tırnaklı hay
vanların ağızmda, meme ve tırnak arası derisi 
üzerinde veziküllerin teşekkülü ve bunların pat
laması ile husule gelen erezyonlarla seyreden 
ateşli ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. Ağızda ve 
ayaklarda husule gelen yaralar hayvanın yem
den kesilmesine, topallamasına, tırnağının düş
mesine sebebolmaktadır. Genellikle şap hastalı
ğında ölüm nispeti düşük olmakla beraber has
talığa yakalanma nispeti çok yüksek bulunmak
tadır. Şapa yakalanan hayvanlar hastalık süre
since beslenemediklerinden süt, et ve iş veri
minden husule gelecek ekonomik zararlar çok 
büyük olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şapın bu özelliği, bu 
hastalıkla mücadeleyi güçleştiren önemli fak
törlerden biri bulunmaktadır. 

İlçe, bucak ve köy olmak üzere 1 245 yer
leşme yeri olan Sivas ilimizde bu yıl 27 köyde 
şap hastalığı çıkmıştır. Bunlardan ikisi sönmüş, 
diğerleri de tamamen kontrol altına alınmış bu
lunmaktadır. ihbar edilen bu vakalara zama
nında elkonmakta, hastalar veteriner teşkilâ
tınca meccanen verilen ilâçlarla tedavi edilmek
tedir. 

Diğer taraftan, şapa yakalanmış hayvan
lardan alınan mârazî madde süratle Ankara 
Şap Enstitüsüne gönderilerek hastalık amilî vi
rüsün tipi tayin edilmektedir. Virüs tipi belli 
olduktan sonra çevrede sirayete maruz hayvan
lar meccanen aşılanmakta ve Hayvan Sağlık 
Zabıtası Kanunu gereğince gerekli karantina 
tedbirleri konulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvan varlığımıza 
büyük zarar veren bu hastalık muhtelif tipler 
taşımaktadır. Bakıyorsunuz bu sene başka bir 
tip var, öbür sene maalesef hudutlardan içeriye 
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giren bu mikrop vasıtasıyle başka bir tip has
talık; bilfarz, geçen sene (A 22) denilen bir 
tip memleketimizde görülmüş bulunmaktadır. 
Bir tipe tatbik edeceğiniz ilâç, aşı başka olmak
ta, diğer bir tipe tatbik edeceğiniz aşı da baş
ka olmakta. Her ne kadar tipler itibariyle bir
birlerine yakın bulunmakta iseler de aşının 
müessiriyeti bakımından bu husus önem arz et
mektedir. 

Bu arada, Sivas ilimizin Kangal ilçesinin bir 
köyünde de şap hastalığı çıkmış, aynı tedbirler 
uygulanmıştır. Ancak, hayvanlarına büyük kıy
met veren Kangal yetiştiricisi, şap hastalığı 
tehlikesi melhuz olmasa dahi, hayvanlarını ko
ruyucu olarak aşılatmak istemektedir. Bu gibi 
hallerde üretim miktarı sınırlı olan şap, hayvan 
sahipleri tarafından bedeli mukabilinde temin 
edildiği takdirde, yine veteriner teşkilâtı tara
fından bedava tatbik edilmektedir. Bu işlem 
için hayvanlarını bedeli mukabilinde aşılatmak 
isteyen kimse ilçe veterinerine müracaat ederek 
aşı bedelini de şap enstitüsüne PTT vasıtasıyle 
yollamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunda ben sürat 
görmüyorum. Sürat görmediğim için de, uygu
lanmakta olan bu usulü değiştirmeye karar 

BAŞKAN — Bir saatlik kanunların müza
keresine geçiyoruz. Bu bir saatlik süre içinde 
Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi yapı
lacaktır. 

1. — Yüksük Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Milli Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
Sayısı : 702) (1) 

ÖBAŞKAN — İSayın Millî Savunma Bakanı 
îzmen'in bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan «Yüksek Askerî Şûra

nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasa
rısı» Anayasanın 110 ncu maddesi ile 1324 sa
yılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetki
leri Hakkındaki Kanun ve 1325 sayılı Millî (Sa

fi,) 702 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

vermiş bulunmaktayız. İktisadî bir değer olan 
hayvanın, köylünün istediği anda mutlak suret
te hastalığının giderilmesine yardımcı olmak 
bakımından süratin temin edilmesi zarurî bu
lunmaktadır. 

Normal olan bu işlemi beklemeyerek istical 
gösteren bazı vatandaşların vilâyet merkezine 
ve hatta Ankara'ya kadar geldikleri vâkidir. 
Sivas iline şap mücadelesi için gerekli aşı, ilâç 
zamanında gönderilmiş bulunmaktadır. Vâki 
olacak yeni talepleri de süratle karşılayacak 
stokumuz da bulunmaktadır. 'Sivas Veteriner 
Müdürlüğünden alman bilgiye göre her sene 
zuhur eden şap hastalığının bu sene de bir fev
kalâdelik olmadığı öğrenilmiştir. Esasen şap 
hastalığının mücadelesi yalnız aşılama ile müm
kün olmayıp hayvan harekâtının sık kontrolüne 
konan karantina tedbirlerine harfiyen riayete 
ve vatandaşın veteriner teşkilâtı ile çok sıkı bir 
işbirliği yapmasına lüzum göstermektedir. Bu 
tedbirler alınmış bulunmaktadır. Arkadaşımın 
müsterih olmasını rica edeceğim. Elimizden ge
len, Tarım Bakanlığı olarak bütün tedbir alın
mış bulunmaktadır, saygılar sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

vunma Bakanlığının görev ve teşkilâtı hakkın
daki kanun hükümlerine istinaden hazırlanmış 
olup, Yüksek Askerî Şûranın Ağustos 1972 top
lantısından evvel kanunlaşması gerekli bulun
duğundan, diğer işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Mehmet îzmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada
lar. İSayın Millî (Savunma Bakanının önergesi 
ile gündemimizin 702 ıSıra sayısında kayıtlı 
Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının okunan gerekçeli 
önergede belirtildiği veçhile bütün işlere takdi
men ve öncelikle görüşülmesi taletoolunmakta-
dır. Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

. İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon ra
porunun okunmasını kaibul edenler... Etmeyen
ler... Okunmaması hususu Genel Kurulca kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 
Madde 1. — Yalnız barış zamanında görev 

yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askerî Şûra 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
hul edilmiştir. 

Başkan ve üyeler : 
Madde 2. — Yüksek Askerî Şûranın üyele

ri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Sa
vunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Ko
mutanları (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde esidi 
komutanlar), Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reteri, Donanma Komutanı ile Yüksek Askerî 
Şûra üyeliğine atanan orgeneral ve oramiral-
lerdir. 

Jandarma Genel 'Komutanlığı ile ilgili konu
larda, Jandarma Genel Komutanı da üye olarak 
Yüksek Askerî Şûra toplarlılarına katılır. 

Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Bara
kan, Barbakanın bulunmadığı zamanlarda Ge
nelkurmay Başkanı yapar. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz İs
teyen sayın üye? Buyurun Sayın Diker. 

RBŞÎT ÜLKER (istaribul) >— Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu ikinci madde de 
«Yüksek Askerî Şûranın başkanlığını Başba
kan, Başbakan bulunmadığı zamanlarda Ge
nelkurmay Başkanı yapar» hükmü mevcuttur. 
Anayasamızın 110 ncu maddesine göre Başko
mutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
manevî varlığından ayrılmaz ve Cıraıhurbaş-

kanı tarafından temsil olunur. Millî güvenliğin 
sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa 
hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Mec
lisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.» 
Şimdi halen yürürlükte olan kanuda da yani 
Askerî Şûra ile ilgili Şurayı Askerînin Teş
kilât ve Vezaifi hakkındaki Kanunda da Mil
lî Savunma Bakanına yetki verilmiştir. Askerî 
Şûranın yalnız 3 ncü maddede yazılı olan daimî 
üyeleri ile toplanması halinde başkanlık Millî 
Savuma Bakanı ve bulunmadığı zamanlarda 
Genelkurmay Başkanı tarafından yapılır. Şim
di Ibu Anayasa hükmüne göre normal olan şe
kil Bakanlar Kurulundan bir kimsenin, sorum
luluğu taşıyan Bakanlar Kurulundan bir kim
senin ki o da 'tabiî olarak Millî Savunma Baka
nıdır, Millî Savunma Bakanının başkanlık et
mesi gerekir. Bu hangi sebeple değiştirilmiş
tir? Bunu sayın komisyondan ve sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum. Anayasamızın esprisi 
budur, her halde bir değişiklik yapıldığına gö
re ciddî hir sehep olması lâzım gelir. Bu sebe
bi öğrenmek istiyorum, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
görüşmek isteyen sayın (milletvekili? Yok. Bu
yurun sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri, sayın Ülker'in ileri sür
müş olduğu hususlar Anayasamızla bir çelişki 
halinde değildir. Zira Yüksek Askerî Şûranın 
istişarî mütalaada bulunacağı konular Bakan
lar Kurulunun veya Millî Savunma Bakanının 
görev alanına taallûk eden konular olmayıp Ge
nelkurmay Başkanının görev alanına taallûk 
eden konulardır. Genelkurmay Başkanlığı da 
Anayasamızda bir müessese olarak yer aldığı 
gibi üçüncü maddede ki görevler tetkik edildi
ği zaman genellikle Genelkurmay Başkanlığı 
müessesesinin görev alanlarına giren konular
da mütalaa verdiği için, istişarî mütalaa bu ba
kımdan Genelkurmay Başkanının başkanlık et
mesi tabii görülmektedir. Komisyonumuz bu 
düşünce ile herhangi bir değişiklik yapmamış
tır, arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşecek sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Görevler : 
Madde 3. — Yüksek Askerî Şûranın görev

leri şunlardır : 
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan 

askerî stratejik konseptinin tespiti ve gerekti
ğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında 
görüş (bildirmek; 

b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve he
defleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 

e) 'Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli 
görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları
nı inceleyip görüş bildirmek; 

d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya 
Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri hal
lerde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular 
hakkında görüş bildirmek; 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Buyurun sayın Ülker. 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım bir 
baskı hatası vardır bu madde de, üçüncü sa
tırdaki «konseptinin» değil «konseptin» olacak, 
(in) hecesi kalkacak. 

BAŞKAN — Tabı hatası var diyorsunuz, 
(in) kalkacak. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu üçüncü madde de gö
revler sırasında (A) bendinde esas ihtisas ko
misyonu olan, uzmanlık (komisyonu olan Millî 
Savunma Komisyonu bir değişiklik yapmış ve 
orada «a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırla
nan askerî stratejik anafikrin tespiti ve gerek
tiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususların
da görüş bildirmek» demiş. Halbuki Hüküme
tin teklifiınıde «askerî stratejik konseptin» bunu 
ihtisas komisyonu kabul etmemiş, Türkçe karşı
lığını koymuş, Bütçe Plan Komisyonu ki, esas 
itibariyle ihtisas komisyonu değildir, Bütçe Plan 
Komisyonu da konsept kelimesini tekrar almış
tır. Şimdi burada anafikir veya kavram karşılı
ğıdır, fakat anafikir ihtisas sahibi olan arkadaş
lar tarafından anafikir olarak ileri sürüldüğü
ne göre uygun olanı anafikir kelimesinin muha
fazasıdır. Eğer Nato veya Uluslararası askerî 
terimler bakımından bir kargaşalık yaratılabi
lir diye düşünülüyorsa anafikrin yanına bir 
kerre içinde konseptin denilebilir alışma devre

si için. ileride de alışılırsa bu kaldırılabilir. Onun 
için bendeniz bir önerge veriyorum. Millî Savun
ma Komisyonunun metnindeki gibi kabul edil
mesini istirham ediyorum. Türkçedir, hepimiz 
anlayacağız, herkesin de anlaması lâzım. Eğer 
İsrar ediyorsa muhterem komisyon bir kerre içi
ne lütuf buyursunlar, konsept kelimesini de ko
yalım ve bu mesele çözümlenmiş olsun. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde başka 
görüşmek isteyen sayın üye? Yok. Sayın Ülker 
tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Üçüncü maddedeki «Oonsept» kelimesi yeri

ne «anafikir» konmasını öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, konsept 
kelimesi milletlerarası literatürde kullanılan bir 
kelimedir, muhafazasında fayda vardır. Ancak 
bunu parantez içine almak suretiyle anafikrin-
den sonra konsept kelimesinin kullanılması su
retiyle iştiraz ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon sayın Ülker'in izah 
ettiği ve takririne ek olarak ta metinde bulunan 
konseptin kelimesinin muhafazasına muvafakat 
etmektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Toplantının zamanı ve yeri: 
Madde 4. — Yüksek Askerî Şûra her yılın 

Şubat ve Ağustos aylarında olağan olarak top
lanır. Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya 
Millî Savunma Bakanınım istemi üzerine de ayrı
ca toplanabilir. 

Başbakanın görüşü alınarak; toplantının za
manı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı 
tarafından tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz isteyen sa
yın üye? Buyurun sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkanım elimizdeki metinde (ve) kelimesi 
var (veya) olacak. 
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BAŞKAN — Veya olacaktır, biz doğru oku
lduk, esas metin öyledir. Madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : 
Madde 5. — Yüksek Askerî Şûra, bütün üye

lerin katılması ile toplanır. Ancak özrü olanlar 
toplantıya katılamayacaklarını (toplantı günün
den önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler. 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt ço
ğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Baş
kanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. 'Oy
lama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık 
olarak yapılır. 

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki 
konular 'hakkında görüşlerini yazılı olarak bil
direbilirler. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşlerini bil
dirmek isteyen sayın milletvekili .. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; toplantı nisabı her 
dernekte görüldüğü üzere olmalıdır iddiasını ya
pıyoruz, ancak bunda bazı özellikler görmüş ola
rak tamamının toplantıya katılmasını, Yüksek 
Askerî Şûra üyelerinin, zorlayıcı bir madde ge
tirilmiş, tedvin edilmek istenmiş. Fakat, bütün 
iyi niyete rağmen, getiriliş espirisine rağmen 
toplantının yapılamaması neticesini doğurabi
lir. Meselâ, burada «Yüksek Askerî Şûra bütün 
üyelerin katılmasıyle toplanır, ancak özrü olan
lar toplantıya katılamayacaklarını (toplantı gü
nünden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirir
ler» demekle bunu bir nebze istimal edilebilir, 
kullanılabilir hale getirmek istemiş iseler de, 
haddi zatında bunun tatbikatta çok sakıncala
rı olacaktır. Hiç değilse toplantı gününden ön
ce bunun yazılı olmadan da bildirilmesinin sara
hate kavuşturulması, öyle anlaşılıyor ama uygu
lamada bir zorluk çıkarmaması bakımından, 
zapta geçmesi bakımından ve hatta tedvinde 
bir aksama olmadan, maddeyi geri almadan sa
yın Komisyon üyeleri bir değiştirge önergesine 
iltifat etseler isabetli olur. Yani şöylece belirt
mek isterim, toplantı gününden evvel yazılı, ya 
da sözlü olarak özrünü bildirmek, kâfi gösteril

melidir. Tatabikatta anlaşmazlığa meydan bı
rakmamak için bunu belirtiyorum. 'Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

Genel sekreterlik : 
Madde 6. — Genelkurmay ikinci Başkanı 

Yüksek Askerî Şuranın Genel Sekreteridir. Top
lantılara katılır. Ancak oy kullanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum, kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 
Madde 7. — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; 

kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan 
general ve amirallerin yükselme veya emeklilik
leri ile ilgili konularda toplantılara katılamaz
lar. 

{BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kahul buyuranlar.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kararların gizliliği : 
Madde 8. — Yüksek Askerî Şûra toplantıla

rı gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan 
kararların açıklanması veya yayınlanması yasak
tır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askerî Şûra
nın kararıyle müsaade edilen konular Genel Sek
reterlik aracılığı ile yayınlanır. 

Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, 
tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan karar
ların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırı
lacağı içtüzükte gösterilir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, burada tüzükte gösterilir diyor. 
Hangi müddette, yani ne zaman çıkacaktır bir 
sarahat yok. Ne zaman çıkarılır tüzük? 3 sene
de mi çıkar, 5 senede mi çıkar? Bu bakımdan 
Komisyonun, görüşü nedir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KA-

RAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, tüzük 
değil içtüzüktür. Bu kanunun tatbikiyle bera
ber derhal hazırlanıp yürürlüğe konması gere
kir. Çünkü, aynı zamanda kanunun tespit etme
diği birtakım hususları da tespit edecektir. Ya-
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ni, iç düzeniyle, iç çalışıma düzeniyle ilgilidir. 
O bakımdan hemen çıkması gereken bir içtüzük
tür arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, sonunda zaten içtüzükte 
gösterilir diyor. Tüzüğü açıklamış, yani içtü
zük haline getirmiş. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ne 
zaman çıkarılır belli değil. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırılmıştır. 
8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yönetim : 
Madde 9. — Yüksek Askerî Şûranın yöneti

mi, çalışma usulleri, Genel Sekreterliğin her tür
lü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca kabul 
edilecek bir içtüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 
Madde 10. — Şûrayı Askerînin Teşkilât ve 

Vezaifi hakkındaki 22 . 4 .1341 tarihli ve 036 sa
yılı kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü madde
lerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, elimizdeki metinde 5490 yazıyor, bir 
yanlışlık var. 

BAŞKAN — Biz 5400 okuduk, bizdeki me
tin doğrudur. 5490 Hükümetin teklifindeki me
tin, ama esas kabul edilen Millî Savunma Ko
misyonunun değiştirişine bakarsanız 5400'dür 
o; biz de onu okuyoruz. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayım mil
letvekili?.. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 11. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasan Meclisimizce kabul edilmiş bulunmak
tadır hayırlı olmasını temenni ederiz. 

2. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele eden 
hükümlü Ömer An ve Mehm&t Gökmen'in özel af
fına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonunun 
raporu (2/681) (S. Sayısı : 708) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı ta
rafından verilmiş bir önerige vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gündemin 50 nci sırasında yer alan Ömer 
An ve arkadaşı haklarındaki özel af kanun tek
lifinin Meclislerimizin yaz tatilinin yaklaşmış 
olması ğöz^önünde tutularak görüşülmesinin ge
ciktirilmesi halinde mevzuun kalmaması bahis 
konusu olacağından öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN* — Gündemimizde 708 sıra sayıy
la kayıtlı Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşı tarafından verilen kanun teklifi
nin, okuman önergede gerekçeli belirtildiği veç
hile bütün işlere takdimen, öncelikle g'örüşül-
mesi hususu talebolunmaktadır. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili var mı?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Rapor okun
madı sayın Başkam. 

(1) 708 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Rapor bu efendim, okundu, bu 
kadar. Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kamil et
meyenler.. Kamil edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. KaJbul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir, 

Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer An 
ve Mehmet Gökmen'im özel affına dair kanun 

teklifi 

Madde 1. — Yargıtay 1 nei Ceza Dairesinin 
8 . 2 . 1972/TR 1972 - 491 esas 1972-376 karar 
tebliğname 1B/335 karar sayılı üâmlarıyle ke
sinleşen Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 
8 . 12 . 1971 tarih ve 1970/37 E, 1971/2412 K sa
yılı kararıyle T. C. K. 243/1, 59 ncu maddesi •ge
reğince 10 ay ağır hapis ve 2 ay 15 gün memuri
yetten menine cezalarıyle hükümlü, Raşitoğlu 
Sıdıka'dan" doğma 1839 doğumlu Ömer An ile, 
Mustafaoğlu Fatma'dan doğma Mehmet Gök-
men'in mahkûm olduğu işbu cezalan bütün hu
kukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan Komisyondan bir sual sormak istiyorum. 

Rapor okunduğu zaman bir sarih malumat 
sahibi olamadık. Bunun sarahata kavuşması 
için bu raporu kaleme alan ve sözcü olan ve Ko
misyonu burada temsil eden sayın üyenin ge
rekli bilgiyi vermesi üzerine ve bu aydınlandık
tan sonra şüphesiz beyanda bulunacağız. Hiçbir 
sarahat yok çünkü. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Arıkan. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (içel) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; konu Safranbolu Belediye 
Başkanı Ömer An ile, Belediye Zabıta Amiri 
Mehmet Gökmen haklarında Türk Ceza Kanunu
nun 243/1 ve 59 ncu maddelerine göre verilen 
hapis cezasının hukukî sonuçlanyle affına dair
dir. 

Safranbolu ilçesi Belediyesine ait grayderin 
saatinin çalınması üzerine kendisinden önce 
şüphe edilen ve bilâhara da bu işi kesinlikle iş
lediği anlaşılan aynı yer YSE akaryakıtçısı 

Şaban Sarıkaya'nın müsnet suçun faili olduğu 
kanısına vararak sanık gösterilenlerin halen 
mahkûm, sırf Devlet malının çalınmış olması 
ve bunu yapanın ise bir resmî görevli kişi bulun
ması karşısında, herkesin böyle bir amme göre
vine tahsis edilmiş makananın parçasını çalma
ması gerekeceği, zira birçok önemli işlerin yüz 
üstü kalmış olacağı inancının husule getirdiği 
elem altında, Türk Ceza Kanununun 6 ncı fas
lında yazılı Hükümet memurları tarafından ef
rada karşı yapılacak suimuameleleri tecziye 
eden T. Ceza Kanununun 243 ncü maddesinde 
yazılı suçu işledikleri için bu maddeye göre ce
za tertibedilmiştir. 

Ayrıca, mahkeme sanıkların bu suçu işlerken 
yaşadıkları psikolojik hali ve hissiyatın samimi
yetini nazara alarak haklarında Türk Ceza Ka
nununun 59 ncu maddesine göre cezadan indir
me yapmıştır. Böylece bir anlamda mahkeme, 
tam olmamakla beraber, sanıklara bir mazeret 
tespit ve tatbik etmiştir. Cezaların tatbikinde 
kanunilik prensibi, hiç şüphe yoktur ki, bütün 
dünyanın itibar ettiği bir ilkedir. Burada hu
kukun üstünlüğü, umumiliği ve eşitliği prensibi 
önplanda tutulan bir husustur, Ancak, gerek 
Anayasamızda ve gerekse ona tab'an Türk Ceza 
Kanununda özel af müessesesi yer almıştır. İşte 
hangi hallerde özel af atıfetinden istifade edile
ceğinin yukarıdaki prensipleri zedelemeyecek 
şekilde iyi takdiri gerecektir. 

Burada haklı alarak şu sual sorulabilir: 
«Böyle bir suçun ve cezanın özel affa tabi olma 
keyfiyetini herkese tanımaz isek ve tanımıyor
sak bu muamele bir istisna teşkil ederek, eşitlik 
prensibini bozmaz mı? Netice itibariyle aynı 
suçu işleyip de özel aftan istifade edemeyenle
rin kusuru nedir?» 

Bu sual yerindedir. Ancak, suçu işleyenle
rin mizaç ve meşrebi, ahlâki durum ve tutum
ları kendilerim suç işlemeye sevk ve tahrik eden 
sebeplerin bir özelliği varsa, işte bu hal özel af 
atıfetini gerektirir ve özel af düşünülmelidir. 
Mazbut, sakin, sabıkasız ve insanî duygularla 
dolu bir kişi, ani bir tahrik ve elemle ve eğer 
böyle bir sebep olmasa idi bu suçu işlemesi kabil 
değilken suçu işlemişse, bu kimsenin özel aftan 
istifade etmesi bu hukuk müessesesinin var oluş 
gayesine uygun düşer. 

Suç nedir? YSE akaryakıtçısı Şaban Ban
kaya, Belediyeye ait grayderin saatini çalmış. 
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Şaban Sarıkaya resmî görevli, hem de bu maki-
nalann akaryakıtını teminle görevli bir kişidir. 
Böyle bir suçu işlemek değil, karşısına çıkacak, 
önleyecek kimse olmalıdır. Meseleyi böyle dü
şünen ve değerlendiren sanıklar bu işten son 
derece üzülmüşler ve sırf Devletin zarar gördüğü 
bir olaya karşı son derece reaksiyon duymuşlar
dır. Sair hallerde böyle ve benzeri bir suçu iş
lemeleri kabil olmayan Belediye Reisi Ömer An 
ile Zabıta Amiri Mehmet Gökmen'in bu hareket
lerine özel durum sebebolmuştur. Kendilerinin 
de neticeden üzgün oldukları, mağdurun şikâ
yetinden vazgeçtiği ve konunun özelliği nazara 
alındıkta; bu kişilerin sabıkalı bırakılmaları sa
kıncalı olup, bunların yine sabıkasız olarak ce
miyete iadelerinde amme menfaati mülâhaza 
edilmiştir. 

Bu bakımdan özel af teklifi yerindedir, key
fiyet saygıyle arz olunur. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bir ithamı ortadan ısilebilmek için Komis

yona sual sormuştum. Teşekkür ederim, aydın
landığımı söyleyebilirim. Hakikaten rapor çok 
kısa olarak kaleme alınmış ve geçen oturumlar
da özel affın münakaşasının yapıldığımı hatır
ladığım için bunun müspet ya da menfî geçe
bilmesi, saraihata 'kavuşmasına bağlı olduğu 
inancıyle, saraihata kavuşmasında yarar gör
düm ve o sebeple şu hususları ilâve ile yetinece
ğim. 

Arkadaşlarım, bu özel affa konu olan dos
ya sözcünün saraJhaten (belirttiği üzere Devlet 
malını çalan (bir Devlet memurunun takip ve tah
kiki neticesiyle meydana gelmiştir. Devlet ma
lının çalınması Devlet memuru tarafından ih
tiyar edilmektedir. Şüphesiz kamu oyunda hiç 
te tasvip edilmeyen ve suçlar silsilesinde haki
katen ahlâkî redaet bakımından ağırlık taşıyan 
Tbir suç nevi. İBunun takibi ve tahkiki ile görev
li diğer Devlet memuru ise efrada karşı suimua-
melede bulunmuş; bu da suç. Ancak, raporun 
şöylece bir okunmasında hangi suçun takibi 
halinde, tahkiki halinde efrada karşı kötü mu
amele yapıldığı anlaşılamadığı için ve saraha-
ta da kavuşmuş olan bu durum muvacehesinde 
Devlet malı gibi, şüphesiz korunmakla mükel
lef olan kişinin bilâkis onu çalmak cüretini gös
termesi üzerine infiale kapılan memurun da bir 

ölçüde ısınırı aşıp suç sayabileceğimiz bir durum
da 2 nci bir dosyanın maznunları olarak bu ki
şilerin huzura gelmiş olduğunu görmekteyiz ve 
bunu, şüphesiz yargılayan organ da Iböyle te
lâkki ettiği içindir ki, 59 ncu maddenin tatbiki
ni lüzumlu ve gerekli görmüştür. 

Bu Ibakımdan saraihata kavuşan bu durum 
muvacehesinde şüphesiz bir atıfet olan özel af
fın, tatbik ettiğimiz hirlçok haller muvacehesin
de ve özellikle tezahür eden şu durum muva
cehesinde bu kişilere de tatbikinde kamu oyu 
halamından yararlı bir netice alınacağı zan-
nındayım. 

Bunu böylece eleştirir, müspet oy kullanılma
sının yararları üzerinde tekrar durur saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın Ok
tay, buyurun. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Sürt) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir şahıs, ister Devlet malını çalmış olsun, 
ister lalettayin bir şahsın malını çalmış olsun, 
bu şahıs Deıvlet malını çaldı diye bu şahsa reva 
görülen eziyeti ne Anayasamız ne de herhangi 
bir kanun hiçjbir suretle himaye etmez. 

Şimdi (biz bu şahıs haikkında özel bir af çı
karabiliriz. Ancak ıbunun şöyle bir neticesi ve 
anlamı olur: Herhangi bir vatandaş yarın Derv-
lete ait bir malı veya bir müesseseye ait bir ma
lı çalıp ta bu şahsı suçu zorla ikrar ettirildiği 
zaman o şahıs özel affa müstehaktır manası an
laşılır. Bunun neticeleri yaygın olur. Zabıtada 
yaygın olur, suçu tahkikle mükellef olan yetki
li şahıslarda yaygın olur, iyi bir emsal yarat
mış olmayız, iyi bir tatbikat yaratmış olmayız. 

Şimdi burada «Efendim, mahkeme 59 ncu 
maddeyi tatbik suretiyle esasen bu şahsın fiiline 
bir nevi hafiflik vermiştir» şeklinde bir esbalbı 
mucibe vardır, 59 ncü madde hiçbir şekilde bu 
anlamı taşımaz. Herhalde sanık mahkemede su
çunu ikrar etmiştir, bir hüsnühal göstermiştir, 
ileride bu suçu işlemeyeceği kanaati hasıl ol
muştur ve 59 ncu madde tatbik edilmiştir. 

Mesele hunun yaratacağı tesirdedir. Biz böy
le bir af cihetine gideırsek; yarın bir polisin, her-
hanlgi bir suçu tahkikle mükellef bir Devlet me-
mununun dayak atmasını, zorla herhangi olayı 
ikrar ettirebilmesini terviçetmiş oluruz ki, bu
nun tatbikatı ve umumî efkârda yaratacağı in
tiba herhalde müspet olmaz. 

_ 360 — 
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!Bu itibarla kati surette - şahsî kanaat olarak 
ileri sürüyorum - iböyle bir affın müspet neti
celeri olmaz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
özel affın aleyhinde muhtelif görüşmeler 

yapılmıştır; ama bu mesele onlarla eşit değil. 
Dilekçe Komisyonuna takdim edilmiş olan 

raporun gerekçesi, insana bu özel affa olumlu 
oy kullandırabilecek bir yeterlik halindedir. 

YSE akaryakıtçısı Şaban Karakaya'nm ik
rarını temin için Belediye Başkanı Ömer San ve 
belediye zabıta amiri Mehmet Gökmen tarafın
dan suimuamele gördü diye bir husus var. De
mek graydere ait bir saatin çalınması tespitten 
sonra vazifeli belediye memuru ve zabıta memu
ru, bu saatin nasıl yok olduğuna dair mesul ar
kadaştan bir soru sormuş. Netice itibariyle in
kârı tespit edince tartaklamıştır, belki tokatla-
mıştır. Bu husus anide tespit edilemediği için 
bu taarruza maruz kalan kişiler adliyeye müra
caat etmişler ve netice itibariyle tartaklandık
larını tespit ettikleri için almış oldukları rapcr-
la mahkemeye müracaat etmişlerdir. 

Raporun 3 ncü paragrafında, hadisenin İlk 
tahminler gibi açıklığa kavuştuktan sonra müş
tekilerin davadan vazgeçmiş olması, hükümlüle
rin bu fiile teşebbüslerinde kendilerinin kuvvet
li bir tahrik unsuru olduğu da tespit edilmiştir 
diye muhaffef bir husus da var. Demek bu sray-
dere ait saati çalanlar inkârları tespit edilme
yince bu fiili işledikleri tespit edildiği zaman, 
mahkeme huzurunda mesul olmuşlar, mahkûm 
olmuşlar, ve kendisini tartakladıkları için hak
larında bir kanunî takibat yapılması için yap
tıkları müracaatın da vicdanla kabili telif olma
dığı kanaatine vararak şikâyetlerinden vazgeç
mişlerdir. O halde ortada bir hadise ve vaka 

vardır ve nitekim raporda belediyeye ait olan 
bir malzememin çalınmasından dolayı duydukla
rı üzüntü yanında, belediye içinde bu hırsızlık 
olayından duydukları üzüntü sonucu bir hadise
nin vukubulduğu ve bu kişilerin halk tarafın
dan da sevildiği, halkın hizmetinde hiç bir ku
sur etmedikleri tespit edilmiştir. O halde bir işin 
başı iken v% o işte mesul olan bir arkadaşın halk 
hizmetinde olan bir vasıtadan bir hırsızlık w 
kuunu önleyebilmek için yaptıkları bir suimua
mele o kişilerin mahkûm olmasına sebep teşkil 
etmez. 

Bu bakımdan verilmiş olan raporun yerinde 
olduğu, bundan evvel geçen oturumlarda husu
sî affın karşısına çıktığımız zaman o kişi ruh
satsız silâh taşıyordu, hedefi ne idi, maksadı ne 
idi, o silâhı niçin kullanacaktı belli değildi. 
Onun için karşısına çıkılmıştır; ama halk hiz
metinde olan bir arkadaşın tehevvüre kapıla
rak vukubulmuş bir hadise, bundan evvelki ruh
satsız silâh taşımada istenilen özel afla eşitliği 
yoktur. Bu bir atıfete sebep olacak mahiyette
dir. Bu hususu arz ederim. 

Teşekkür edeıİm. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başkaca 

görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. 
(C. H. P. sıralarından Malatya Milletvekili 

Hakkı Gökçe, Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydibeyoğlu, Ankara Milletvekili Cengizhan 
Yorulmaz, Çanakkale Milletvekili Mustafa Ça-
lıkoğlu ve Konya Milletvekili Orhan Okay aya
ğa kalktılar) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
londa ekseriyet yok Sayın Başkan. 

100 bin kişi içerde yatıyor; bir kişi için Mec
lis uğraşamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, Sayın Yorulmaz, 
Sayın Oalıkoğlu, Sayın Seydibeyoğlu, Sayın 
Okay Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı
nı beyan etmiş bulunuyorlar. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Beş sayın milletvekilinin isteği 

üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel Ku
rulumuzda müzakereye devam nisabının olma
dığı anlaşılmıştır. 

Bu sebeple 7 Temmuz 1972 Cuma günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,50 

>>e<< 
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'Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge-
şiei Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
'Dağıtma tariki : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril-
mesfine ve !bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesima kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 nen maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesiae 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/011, 
2/659, 2/0616) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1OT2) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şacl'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

2 Perşembe 

: 15.00 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 .4 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Taıam 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

IV 
i A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivlil (Savunma Kanununa 

iiki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. ISayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 .12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'sn afifi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 , 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

4. — İçel Milletvekili» Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veli

ce,) Açık oya sunulacak isleri gösterir, 
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bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada- I 
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
yayılan : 353. ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekilli Kesit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 1 -7 .6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

G. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eğinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl- | 
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu rapora (2/423) (S. Bayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında [ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (ıS. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu rapora (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bar fıfora eklen- | 

mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

lo. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulun mı yan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halkkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları .-.372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 26. 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri :, 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

.15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun töklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16 . — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. 'Senatosu (Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kadran teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tıarih ve 15'80 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası-



nm kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/678) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşlerdi Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 088) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

23. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . <6 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nei mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadrm'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçü'k Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım 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 Plan 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) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öziürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nei 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 G 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
\sutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
-'S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 
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7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, elit 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osnıanoğlu, Nazmiye1den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yaıma ile aynı nüfusa kayıtlı 
Eunin Km, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
(S. Sar/ısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ 
iu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sıreadı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş 1in 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a l nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . G . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Çontay köyü, hane 4, cilt 23, 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 (3/4S9) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanmı'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 

1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Anlkara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. İu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 8 . 1 0 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yarg:lama usulleri hakkındaki Kanu-
uun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 , 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 



nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 ,1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tariki : 4 . 2 .1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
num 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi •. 
8 . 2 . 1972) 

22. — B.artm ilçesinin Esenyıırt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nın Ödüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9*84) (S. Sayısı : 51(1) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 

teklifi 2/6(10) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka-
nua. tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

28. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçiei Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madda eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko-



misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Çorum, Milletvekili €aihit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

' 35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

36. — 15 . .12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 .6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyed Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 17.1 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet -Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma knoperatif-
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leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul (Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1.972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Dcliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1972) 

42. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. .Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları (1/667) (S. 
Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi 24 . 6 . 1972) 

45. — Osman oğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/523) (S. Sayısı : 705) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

46. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanım tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entcrn-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yaırdıım. ve1 

Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
ıSayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245 e 1 nci -ek) (Dağıtma tarihileri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 



48. — Zonguldak (Milletvekili Gahit Karakas 
vo 2 arkadaşının, Efrada kargı suimuamelc 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in 
özel affına dair kamın teklifi ve Adalet Ko
misyonunu raporu (2/681), (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1972) 

49. — 27 Mayıs 1960 tarihim müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 50. — 29.7.1970 tarih ve 13.18 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Kara hisar Milletvekili Haindi Ha-
mameıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili! Kâzım Özeke'niıı, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 

2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 51. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
'değiştiiren 202 sayılı Kamıuun değişik geçici 
4 neü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları1 

(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 52. — 261 sayılı Kanun gereğince hükü
metçe alınan kararın onaylanması hakkında 
kanım tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 667 ve 667'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 53. —• 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Saynsı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtm'ai 

I tarihleri : 16 .. 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

54. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 

i 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Çalışma ve Plan komisyonları ra
porları (2/554) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma ta-

I rihi : 3 . 7. 1972) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yüksek Askerî Sûra'nm kuruluş ve görevleri hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları raporları (1 /667) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 5 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1455/4992 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî ıSavunına Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar /Ku
rulunca 10 . 5 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Yüksek Askerî Şûra'nm kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan Y. 

GENEL GEREKÇE 

22 . 4 . 1925 gün ve 636 sayılı Şûrayı Askerînin Töşkilât ve Vezaifi Hakkımda Kanun, 4.5 yılı 
aşan bir süre önce kabul edilmiş bulunmaktadır. Aradan geçen süre içinde çeşitli nedenlerle «Şû
rayı Askerînin Teşkilât ve Vezaifi Hakkında Kanun» Yüksek Askerî Şûranın, kuruluş gayesine 
uygun olarak görev yapmasını tam aulamıyle karşılayacak bir kanun hüviyetinde bulunmamakta
dır. 

Şöyle ki : 
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Millî Savunma Başlıklı 110 ucu maddesinde; Silâhlı Kuv

vetlerin savaşa hazırlanması konularında prensipler konmuştur. Bu madde hükmüne göre; Si
lâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Ku
rulu sorumludur. Genelkurmay Başkanı -Silâhlı Kuvvetlerin Komutanıdır. Görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri, Genelkurmay Başkanlığı ve 
Kuvvet Konıutanlıklarıyle ilişkileri kanunla düzenlenir. 

2. Anayasanın, yukarda belirtilen 110 ncu maddesine istinaden; Genelkurmay (Başkanının 
görev ve yetkileri 1324 sayılı Kanunla, "Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri 1325 sayılı 
Kanunla düzenlenmiştir. 

3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 111 nci maddesi gereğince çıkarılmış bulunan 129 sa
yılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu ile Yüksek Askerî Şûraya ait görevlerden bir kısmı Anaya
sanın 111 nci maddesine istinaden Millî Güvenlik Kuruluna verilmiştir. 

4. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38, 49 ve 59 ncu maddeleri ile 
albay ve general - amirallerin yükselmeleri ve general - amiral kadrolarının tespiti ve emekli
likleri konularında, Yüksek Askerî Şûraya görevler verilmiştir. 

5. 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 2 nci maddesinde; Askerî Hâ
kim ve Askerî 8avcı ihtiyacının sağlanacağı kaynaklar gösterildikten sonra; bu kaynaklardan 
hangisinden ve ne şekilde faydalanılacağı hususu Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınarak 
Millî ISavunına Bakanlığınca tespit edileceği belirtilmiştir. 
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Yukarda kısaca özetlenen Anayasa hükümleri ve ilgili kanunlarla getirilen hükümler; Yük
sek Askerî Şûranın kuruluş ve görevlerinin yeni baştan (gözden geçirilip düzenlenmesini gerektir
diği ıgibi, 686 sayılı Kanunun bu güne kadar yapılan uygulamasında tespit edilen eksikliklerinin 
giderilmesi için «Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve görevleri» niıı yeniden tedvini zorunlu gö
rülerek bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi 63G sayılı «Şûrayı Askerînin Teşkilât ve Vezai.fi Hakkında 
Kanun» un 1 nci maddesinden aynen al m iniş an< ak dil değişikliği yapılmıştır. 

2 nci Madde : Yüksek Askerî Şûra'nın Başkan ve üyelerini göstermektedir. Bu madde 636 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine benzer olarak hazırlanmıştır. Maddenin yürürlükteki kanundan 
farklılığı şunlardır. 

a) Yürürlükteki kanunda, Yüksek Askerî Şûra üyeleri arasında, Millî Savunma Yüksek Ku
rulu genel sekreteri de bulunmaktadır. 129 sayılı. Kanımla Millî Güvenlik Kurulu Kurulmuş ol
duğundan Millî Savunma Yüksek Kurulu yerine ikame olunan Millî Güvenlik Kurulunun genel 
sekreteri, ıŞûra üyesi olarak gösterilmiştir. 

b) Donanma komutanı da Yüksek Askerî Şûra üyeleri arasına dahil edilmiştir. 
e) Ayrıca kanunî üyeler dışında Şûra üyeliğine atanabileceklerin nitelikleri de gösterilmiş

tir. 
Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını 636 sayılı Kanunda belirtildiği gibi Başbakan yapacak

tır. Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Şûra başkanlığı Genelkurmay Başkanı yapacaktır. 

3 ncü IMaddc : Yüksek Askerî Şûra'nın görevlerini göstermektedir. İstişari bir organ olan Şû
ranın görüşlerinin tespit edileceği konular anal atları ile maddede sayılmış ayrıca, Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı ve Millî Savu uma Bakamımı lüzum gördükleri hallerde Silâhlı Kuvvetlerle 
ilgili diğer konular hakkında da görüş bildireceği belirtilmiştir. 

Genel gerekçe kısmında açıklandığı üzere diğer kanunlarla Şûraya görev verildiği gözönün-
de bulundurularak bu konuda da maddeye acıkbk getirilmiştir. 

4 ncü Maddede; Yüksek Şûranın her yılın Şubat ve Ağustos aylarında olağan olarak topla
nacağı belirtilmiştir. Yürürlükteki kanunda Şûranın her yıl Şubat aynım başında veya lüzum gös
terilecek zamanlarda toplanacağı gösterilmiştir. Ağustos ayında Yüksek Askerî Şûra yükselme 
konularını incelemek için toplanmaktadır. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu da 
bunu amirdir. Bu itibarla Yüksek Askerî Şûranın Ağustos ayında olağan olarak toplanacağının 
belirtilmesi gerekli görülmüştür. 

Tasarının 5 nei Maddesinde; Yüksek Askerî Şûranın, bütün üyelerin katılmasıyle toplanacağı 
gösterilmiştir. Gerçekten Şûraya intikal ettirilen konuların Silâhlı Kuvvetler yönünden önemi ve 
üyelerin aslî görevi ile bu konuların doğrudan doğruya ilgili olması bütün üyelerin toplantıya 
katılmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla Şûra toplantılarına kaitılmak ihtiyarî değil mecbu
rî tutulmuştur. Ancak toplantıya katılamayacak derecede bir özrü çıkan üyenin toplantıya bu 
nedenle katılamaması halinde Yüksek Askerî Şûranın toplanamaması gibi bir durumla karşılaşıl
maması için bu konuda Şûranın işleyişini temin edecek hükümlere madde metninde yer veril
miştir. 

6 nci maddede; Genelkurmay İkinci Başkanının Yüksek Askerî Şûranın genel sekreteri oldu
ğu Şûra, toplantılara katılacağı, ancak oy kullanamayacağı belirtilmiştir. 

Yüksek Askerî Şûraya intikal edecek konuların özelliği ve bu konuların ikinci başkanın em
rindeki (J) başkanlıklarınca etücledileıı işler bulunması nedeniyle ikinci başkanın Şûra genel sek
reterliğini yapması işlerde sürat, kolaylık ve kadro tasarrufu sağlayacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 702) 
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Tasarının yedinci maddesi düzenlenirken, Askerî hiyerarşi yönünden bir askerin kendinden 
kıdemli, veya emsali ile kendi hakkında söz ve oy sahibi olmasının sakıncaları gözöııünde bulun
durulmuştur. 

8 nci madede; Yüksek Askerî Şûra toplan!darının gizli olduğu görüşmelerin ve alman ka
rarların açıklanması ve yayınlanmasının prensibolarak yasak olduğu belirtilmiş, açıklamanın han
gi hallerde yapılacağı gösterilmiştir. Yüksek Askerî Şûrada konuşulan konuların özelliği böyle 
bir hüküm getirilmesini .gerektirmiştir. 

Tasarının 9 neu maddesinde; Yüksek Askerî Şûranın yönetim ve çalışma usulleri ile, genel 
sekreterliğin her türlü iş ve işlemlerinin Yüksek Askerî Şûraca kabul edilecek bri içtüzükle dü
zenleneceği belirtilmiştir. Gerçekten Şûra genel sekreterliğinin idarî faaliyetlerinin nasıl yürütü
leceği, Şûranın yönetimi, görüşme ve kararların alınma usulleri gibi Yüksek Askerî Şûranın iş
lemleri ile ilgili faliyetlerin Yüksek Askerî Şûraca kabul edileeek bir içtüzükle düzenlenmesini 
gerektirmektedir. 

10 ncu madde, yürürlükten kaldırılan kanunları göstermektedir. 
Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/667 7 . 6 . 1972 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsil

cilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 
Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse temsilcilerin verdikleri 

mütemmim malûmata göre : 
22 . 4 . 1925 gün ve 636 sayılı Şûrayı Askerînin Teşkilât ve Vezaifi hakkındaki Kanun 45 se

neyi aşan bir süreden beri tatbik edilmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle Yüksek Askerî Şûra
nın kuruluş gayesine uygun olarak görev yapmasını tanı anlamıyle karşılayacak bir kanun hüvi
yetinin kalmamış olması sebebiyle bu kanunun yerine kaim olmak üzere yon i bir tasarı hazırlanmış
tır. 

196İ tarihli Anayasamızın bazı maddelerini değiştiren 334 sayılı Kanunun 110 ncu maddesine 
istinaden; 1324 sayılı Kanunla Genelkurmay Balkanının görev ve yetkileri, 1325 sayılı Kanunla 
Millî Savunma Bakanının görev yetki ve vazifeleri düzenlenmiş, Anayasanın 111 nci maddesine is
tinaden de 129 sayılı Millî Güvenlik Kurulu Kanunu ile Yüksek Askerî Şûraya ait görevlerden 
bir kısmı Millî Güvenlik Kuruluna verilmiştir. 

926 sayılı Türk .Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38, 49 ve 59 ncu maddeleri ile albay ve 
general - amirallerin yükselmeleri ve general - amiral kadrolarının tespiti ve emeklilikleri konu
larında Yüksek Askerî Şûraya görevler verilmiş bulunmaktadır. 

357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî Savcılar Kanununun 2 nci maddesinde Silâhlı Kuvvetle
rimizin askerî hâkim ve savcı ihtiyaçlarının hangi kaynaklardan sağlanacağı derpiş edilmiş ve bu 
kaynaklardan hangisinden ne şekilde faydalanılacağı Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınarak 
Millî Savunma Bakanlığınca tespit edileceği belirtilmiştir. 

Netice olarak : 

a) Anayasanın 110 ve 111 nci maddelerinin amir hükmü, 
b) Yarım asra yaklaşan bir süre sonra kamın dilinin düzeltilmesi gereği, 
c) Bazı zorunluluklar icabı, 
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d) İstişarî organ vasfının yanında karar organı da olması. 
Dolayısiyle Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve görevleri Kanununun yeniden tedvini gerekli 

görüldüğünden Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 5 . 1972 tarihinde kararlaştırılıp Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza tevdi buyurulan tasa
rının tümü prensibolarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca uygun mütalaa olunarak aynen kabul edil
miştir. 

Görevler matlabı altındaki tasarının 3 ncü maddesi Yüksek Askerî Şûranın görevleri sayılır
ken (a) fıkrasında (Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik konseptin tespiti ve 
gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek) hükmünü getirmiştir. Bu 
ibaredeki (konsept) dilimize girmiş bir İngilizce kelime olmasına rağmen Komisyonumuzca ka
nun diline yaraşır görülmediğinden yerine «anafikir» birleşik kelimesi konmuş, (c) fıkrasında 
Yüksek Askerî Şûranın görevleri arasında; (Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, 
tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek) olduğu belirtilmiştir. Komisyonumuz sadece inceleme
yi yeterli görmediğinden fıkrayı (inceleyip görüş bildirmek) şeklinde düzeltmiş ve madde bu de
ğişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 4, 5 ve 6 neı maddeleri Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Ancak; toplantı zamanı ve yeri matlabı altındaki tasarının 4 ncü maddesinin ikinci fıkrasında 
(Başbakanın görüşü alınarak; toplantının zamanı-, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı tarafın
dan tespit edileceği) bildirilmiştir. Bu fıkradaki (yer) kelimesinin mekan olarak anlaşılması ge
rekir, mahal değildir ve bu toplantı mutlaka Ankara'da tensibolunaeak bir yerde yapılacaktır. 
1 nci maddedeki yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askerî Şûra 
kurulmuştur hükmüne parelel olarak. Bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek ve tefsire git
meye lüzum kalımaması için değişiklik gerekçesinde bu hususun belirtilmesi Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılmaması matlabı altındaki tasarının 7 nci maddesi; Yüksek Aske
rî Şûra üyeleri kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirellcrin yükselme veya emek
lilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamaz hükmünü getirirken Şûra üyelerinin kendileri 
hakkındaki emeklilik ve terfii ile ilgili hususlarda toplantılara katılmaması gerekmektedir. Tasarıda 
sehven unutulduğu kanısına varan Komisyonumuz metindeki (kendilerinden) kelimesinden evvel 
(kendileri,) kelimesini madde metnine ithal etmiş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 8 ve 9 ncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yürürlükten kaldırılan kanunları gösteren tasarının 10 ncu maddesinde bir tabı hatası olarak 

(5490) şeklinde yer alan Kanunun numarasının esasen «5400» olması gerektiğinden bu şekilde 
düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 11 ve 12 nci' maddeler Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan. Sözcü Kâtip 
Bursa Samsun Kastamonu Bingöl 

M. Tayı/ar /. Kıhç İT. Tosyalı M. Bilgin 
Çankırı. Giresun İstanbul. İstanbul 

/ / . Dağlı II. İpek O. Kabihay S. Orlnnıt 
Maraş Ordu Van 

Z. Kiirşad F. Giüey F. TürVoğhı 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 17 . 6 . 1972 

Esas No. : 1/667 
Karar No. : 165 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve görevleri hakkında 
kanun tasarısı), Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelen
di ve görüşüldü : 

Kurtuluş Savaşını müteakip, Türk Devletinin yurt savunmasının esaslarını, gücünü ve asrın 
teknolojisini de gözönünde tutarak her zamaıv kuvvetli bulundurulması için gerek subay ve 
eratın talim ye terbiysi ile hazarda, sefere hazırlanmasını ve gerekse silâh, araç ve gereçle dona
tılması hususunda kararlar tespitini sağlamak üzere 22 . 4 . 1925 tarihli ve 636 sayılı Kanunla 
(Şûrayı Askerî Kanunu) bir Askerî Şûra teşkil edilerek görevleri tespit edilmişti. 

Uzun süre yürürlükte kalan bu Kanun, 1961 Anayasamızın getirdiği esaslara uygun olarak gö
revlerini yeteri kadar ifa edemez duruma gelmiıtir. Çünkü 22 . 4 . 1925 tarihli ve 636 sayılı 
Kanunla görevleri belirtilmiş bulunan Askerî Şûranın görevlerinin bir kısmı, Anayasamızın Millî 
Savunma başlıklı 110 ncu ve Millî Güvenlik Kurulu başlıklı 111 nci maddesinde belirtilen kuruluş
lara verilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, yeni Anayasamızın hükümleri muvacehesinde kısmen görevleri başka kuruluşlara 
devredilen ve kısmen de yeni çıkarılan kanunlarla bazı görevler ilâve edilen Askerî Şûranın bu 
durumlar karşısında yeniden düzenlenmesi gerekeceği cihetle, hazırlanmış bulunan (Yüksek As
kerî Şûranın Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı) Komisyonumuzca yerinde görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca, tasarının, 1, 2, 4. 5, fi, 8, 9, İL ve 12 nci maddeleri tasarıda olduğu gibi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun 3 ncü maddesinin (a) ve (c) bentlerinde yapmış olduğu değiş-
tirişl erden (c) bendi aynen, 

(a) bendindeki; (stratejik anafikir) değiştirişi ise, beynelmilel bir terim olması sebebiyle 
(stratejik konseptin) olarak kalmasının daha uygun olacağı gerekçesiyle tasarıdaki şeklinin mu
hafaza edilmek suretiyle değiştirerek, 

7 ve 10 ncu maddelerde Millî Savunma Komisyonunun yaptığı değiştirişlere uyularak aynen 
kabul edilmiştir. 
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Bu kanun tasarısı, Anayasamızın çıkarıllımasını öngördüğü kanunlar ımeyanmda bulunması 
gerekçesiyle, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

'Başkan 
B'alııkesir 

G. Bilgehan 

KâMp 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

B:aşkaııivefcili 
'Niğde 

N. Çerezci 

Afyon Karadıiısar 
H. Hamamcıoğlu 

Aydın 
N. Monlteşe 

î-m salda bulunamadı 

•Haıtay 
H. Özkan 

Manisa 
H. Okçu 

Zoıugulldak 
K, Nedilmoğikı 

İmzada buluınıaflnadı 

Sözcü 
Anlkaıra 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Ay gün 

ıBolu 
H. İ. Oop 

tmzald'a bulunamadı 

İçel 
G. Okyayuz 

Sakarya 
N. Biayar 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek Askerî Şûranın kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askerî Şûra 
kurulmuştur. 

Başkan ve üyeler : 

MADDE 2. — Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savun
ma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi komu
tanlar), Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Donanma Komutanı ile Yüksek Askerî Şûra 
üyeliğine atanan orgeneral ve oramirallerdir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili konularda, Jandarma Genel Komutanı da üye olarak 
Yüksek Askerî Şûra toplantılarına katılır. Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Başbakan, Baş
bakanın bulunmadığı zamanlarda Genelkurmay Başkanı yapar. 

Görevler : 

MADDE 3. — Yüksek Askerî Şûra'nın görevleri şunlardır : 
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik koniseptin tespiti ve gerektiğinde 

yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek; 
b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 
c) Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 

incelemek; 
d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri hal

lerde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek; 
e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Toplantı zamanı ve yeri : 

MADDE 4. — Yüksek Askerî Şûra her yılm Şubat ve Ağustos aylarında olağan olarak top
lanır. Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanının istemi üzerine de aynca 
toplanabilir. 

Başbakanın görüşü alınarak; toplantının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı tara
fından tespit edilir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : ; 

MADDE 5. — Yüksek Askerî Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özrü olanlar 
toplantıya katılamayacaklarını (toplantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler. 
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MILLÎ SAVUNMA KOMISYONUNUN 
,DEĞİŞTİ!Ra3Şt 

Yüksek Askerî Şûramn kuruluş ve görevleri 
baklanda kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyeler : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Görevler : 
MADDE 3. — Yüksek Askerî Şûranın gö

revleri şunlardır : 
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan 

askerî stratejik anafikrin tespiti ve gerektiğin
de yeniden göaden geçirilmesi hususlarında gö
rüş bildirmek; 

b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve he
defleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 

cj Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli gö
rülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 
inceleyip görüş bildirmek; 

d) Bafbakan, Genelkurmay Başkanı veya 
Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri hal
lerde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular 
hakkında görüş bildirmek; 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yap
mak. 

Toplantı zamanı ve yeri : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

9 - -

I BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞâŞTÎKİŞt 

Yüksek Asikerî Şûranın kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Başkan ve üyeler : 

MADDE 2. — Tasarmm 2 nci maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir. 

Görevler : 

MADDE 3. — Yüksek Askerî Şûranın görev
leri şunlardır : 

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan 
askerî stratejik konseptinin tespiti ve gerekti
ğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında 
görüş büdirmek; 

b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve he
defleri ile ilgili konularda görüş bildirmek; 

c) iSilâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli gö
rülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını 
inceleyip görüş bildirmek; 

d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya 
Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri hal
lerde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular 
hakkında görüş bildirmek; 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yap
mak. 

Toplantı zamanı ve yeri : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak 
yapılır. 

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki (konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bil
direbilirler. 

Genel sekreterlik : 

MADDE 6. — Genelkurmay İkinci Başkanı Yüksek Askerî Şûranın Genel Sekreteridir. Top
lantılara katılır. Ancak oy kullanamaz. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması :. 

MADDE 7. — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve 
amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar. 

Kararların gizliliği : 

MADDE 8. — Yüksek Askerî Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan 
kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askerî Şûra
nın karariyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır. 

Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların 
gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir. 

Yönetim : 

MADDE 9. — Yüksek Askerî Şûranın yönetimi, çalışma usulleri, Genel Sekreterliğin her tür
lü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca kabul edilecek bir içtüzükle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 10. — Şûrayı Askerînin Teşkilât ve Vezaifi hakkındaki 22 . 4 . 1341 tarihli ve 636 
sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddelerini değiştiren 2136 ve 5490 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Millî 'Savunma Komisyonunun değiştirişi 

Genel sekreterlik : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 

MAİDCDE 7. — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; 
kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan 
general ve amirallerin yükselme veya emekli
likleri. ile ilgili konularda toplantılara katıla
mazlar. 

Kararların gizliliği : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 10. — Şûrayı Askerînin Teşkilât 
ve Vezaifi hakkındaki 22 . 4 . 1341 tarihli ve 
636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Genel sekreterlik : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu
nun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kararların gizliliği : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yönetim : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 10. — Millî Savunma Komisyonu
nun 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Yürütme : 

MADDE 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan V. 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Tu. ve Ta .Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaph 

Adalet Bakanı V. 
1. öztrak 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Devlet Bakanı 
A. 1. 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Grüm. ve Tekel Bakanı 
C. Ayhan H. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. B. Uzuner 

imar ve iskân Bakanı 
8. Bingöl 

Sa. ve Tekno. Bakanı En. 
M. Erez 

Köy işleri Bakanı 
N. Sönmez 

10 . 5 . 1972 

Devlet Bakanı 
/. Kmaöz 

içişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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Millî Savunma Komisyonunun değistirişi 

Yürütme : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun değistirişi 

Yürütme : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 3 
Toplama 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 2 arkadaşının, Efrada 
karşı suimuameleden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /681) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ömer An ve Mehmet Gökmen haklarındaki hükmün affedilmesi için vaki kanun teklifimiz ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını saygılarımızla arz ederiz. 11 . 5 .1972 

Zonguldak Kastamonu Zonguldak 
Cahit Karakaş Muzafer Akdoğanh Nihat Akın 

G E R E K Ç E 

Safranbolu'da belediyeye ait greyderin saatimin çalınması üzerine hadiseyi işlediği sonradan ke
sin oılarak anlaşılan YSE akaryakıtçısı Şaban Sarakaya'nm ikrarımı temin etmek için Belediye Baş
kanı Ömer Arı ve Belediye Zabıta Amiri Mehmet Gökmen tarafından suiımuamele gördüğü gerek
çesiyle mevzırabaM'S şahıslar; hakkımda suç ika edilmiştir. Bu şahı&lar vazifeleri gereği ve bahusus 
vazifelerine aşın bağlılıkları sebebiyle Belediyeye ait böyle bir hırsızlık olayının şiddetli tesiri al
tında kalarak hâdiseyi biran önce aydınlatabilmek gayesıiyle böyle bir fiile i'stemiyerek tevessül 
etmişlerdir. 

Hadisenin ilk tahminler gibi açıldığa kavuşmasından somra da müştekilerin davasından vaz
geçmiş olması hükümlülerin bu fiile teşebbüslerimde kendisinin kuvvetli bir tahrik unsuru olduğunu 
kabul ettiğinin işareti olarak değerlendirilmek icabeder. 

Esasında gerek belediye başkanı ve gerekse belediye zabıta amiri bu kabil hadiseleri yapan 
kimseler olmadıkları gibi şimdiye kadar başkaca hiçbir sabıkaları bulunmamakta, muhitlerinde dü
rüst ahlâklı ve itibarlı kimseler olarak bilinmektedirler. Üstelik muhitlerinde hemşehrilerime kar
şı yardım severlikleri ve iyilikleri ile de temayüz etmişlerdir. Kaldı ki, üzerlerinde bulundurduk
ları sıfatlar da beldenim itimat ve teveccühünü üzerlerinde taşıdıklarını göstermektedir. 

Belediyeye aidolan bir malzemenin çalınmasından dolayı duydukları üzüntü yanında belde için
de bu hırsızlık olayımın duyulmasayle, halkın psikolojik olarak tedirginliğinin süratle önlenebilme
si için hırsızın biran önce yakalanabilmesi gayreti de bu olayım doğmasında rol oynamıştır. 

Yalnızca vazife duygusunun şiddetli tesiri altında hüküm giyen bu şahıslar hakkında Yüce Mec
lisin af, lütuf ve atıfet hislerinin doğacağıma ve beldelerime şerefle hizmet eden Belediye Başkan 
ve Belediye Zabıta Amirinin bundan böyle yine şerefle hizmetlerine imkân sağlaması olanağının 
yaratılacağına inanmaktayız. 

Yukarıdaki sebeplere binaen işbu kanunu teklif etmiş bulunuyoruz. 
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— 2 — 
Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 2/681 
Karar No: 73 

26 .6 .1972 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletve'kili Cahit Kara'kaş ve iki arkadaşının, efrada karşı suimuameleden hüküm
lü Ömer An ve Mehmet Gükmen'in özel aflarına dair kanun teklifi Komisyonumuza havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif sahiplerince hazırlanan gerekçe ve bu gerekçeye ilişik olarak tanzim edilen özel af kanu
nu teiklifi yerinde mütalaa olunarak benimsenmiş, Komisyonumuzca da özel aflarmm uygun olaca
ğına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

İstanbul 
t. Hakkı Tekinel 

Artvin 
A. Naci Budak 

Bu Rapor Sözcüsü 
İçel 

Mazhar Arikan 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Konya 
İrfan Baran 

Kâtip 
Sinop 

Hilmi Biçer 

Oümüşante 
Mustafa Karaman 

Niğde 
MeMLüit Ooafecı'oğlu 
JDıruzajda buluniaimaıdı 

Sivas 
Te/vf ük Koraltan 

İnızaida bulunamadı 
Kars 

t. Hakkı Alaca 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ CAHİT 
KARAKAŞ VE 2 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 
Efrada karşı suimuameleden hükümlü Ömer An 
ve Mehmet Gökmen'in özel affına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesi
nin 8 . 2 . 1972/TR 1972-491 esas 1972 -370 
karar tebliğname lB/335 karar sayılı ilâmlarıy-
ıle kesinleşen Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi
nin 8 , 12 . 1971 tarih ve 1970/37 E 1971/240 K 
sayılı kararı ile T. C. K. 243/1, 59 ncu maddesi 
gereğince 10 ay ağır hapis ve 2 ay 15 gün me
muriyetten men'ine cezalarıyle hükümlü, Raşit 
oğlu Sıdıka'dan doğma 1339 doğumlu Ömer An 
ile, Mustafa oğlu Patinajdan doğma Mehmet 
Gökmen'in mahkûm olduğu işbu cezaları bütün 
hukukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe* girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

Efrada karsı suimuameleden hükümlü Ömer An 
ve Mehmet Gökmen'in özel affına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 708) 


