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A) Gündem dışı ko7iuşmalar 272 
il. — Ankara Milletvekili Oğuz Ayfgün' 

ün Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde mey
dana gelen sel felâketleri hakkında gün
dem dışı konuşması. 272:273 

2. — Ankara Milletvekili M. Rauf 
Kandemir'in; Ankara'nın Kırıkkale ilçe
sinde meydana gelen sel felâketleri hak
kında gündem dışı konuşması. 273:274 

3. — Çalışma Bakanı Önder Sav'ın, Kı
rıkkale'de meydana gtelen sel felâketi db-
layısiyle yapılan gündem dışı konuşma
lara cevap veren konuşması.- 274 

4. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in, yüksek mahkeme üyelerine veri
lecek tazminatlar konusunda gündem dışı 
konuşması. 274:276 

Sayfa 

B) Danışma Kurulu teklifleri 276 
1. — Genel Kurul toplantılarının Salı, 

Çarşamba, ve Cuma günleri saat 115.00 -
20.00 arasında yapılarak, çalışmaların yal
nız kanun tasarı ve tekliflerine aymlma-
sıına dair Danışma Kurulu önerisi. 276 

'2. — Millet Meclisinin 13 Temmuz 
1974 tarlhnden başlamak ve 1 Kasım 1974 
günü saat 15.00'te sona ermek üzere ta
tile girmesine dair Danışma Kurulu öneri-. 
fil 276 

3. — Eki listede belirtilen kanun t)ek-
lif ve tasarılarının, komisyonlardan geliş 
sırasına göre 48 saat beklemeksizin Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesinle dair Danışma Kurulu 
önerisi. 276:276 

C) Çeşitli işler 283 
1. — îmgilteıre Parlamentosundan altı 

ikişilik bir heyetin yurdumuza davet edil
mesinin uygun görüldüğüne dair C. Se
natosu ve M. Meclisi Başkanlık. Divanları 
Müşteıiek Toplantısı karan. 283 
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Sayfa 
2. — Çeşitli parti gruplarından oluşa

cak • dfrrt ilâ beş kişilik bir Parlamento 
'Heyetinim înıgiltere Hükümetinin daveti 
üzierine Inlgiltere'yi ziyaret etmelerinin 
uygun görüldüğüne dair C. Senatosu ve 
M. Meclisi Başkanlık Divanları Müşterek 
Taplantı&ı karan. 283:284 

3. — Millet Meclisi Başkanının Baş
kanlığındaki 'bir Parlamento Heyetinin, 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Mec
lîsi Başkanının davleti üzerine Buligaris-
tanı ziyaret etmelerinin uygun görüldü
ğüne dair C. .Senatosu ve M. Meclisi Baş-
kanlıik 'Divanları Müşterek Toplantısı ka
ran . 284 

Ç) Tezkereler ve önergeler 28.4 
1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet 

'Ata/gün'ün; 21/57 esas sayılı kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi (2/517, 4/315) 284:285 

•2. — Aflyon Karalhisar Milletvekili Me
te Tan'ıın, Genel Sağlık Sigortası kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi (2/146, 4/36) 285:287 

V. - Usul hakkında görüşmeler 278 
1. — «Danışma Kurulu önierisi» olarak 

'sunulan hususun «Danışma Kurulu öneri
si» niteliğinde olup olmadığı hakkında. 278:283 

VI. - Seçim 287 
,1. — M. S. P. Grup Başkanvekiii Feh

mi Cumaboğlu'nun, Sağlık ve Sosyal İşler 
Kiomisîyîonundıa açık bulunan üyeliğe Nev
şehir Milletvekili Mehmet Salbri DörtJkoT 
un aday gösterildiğinle dair önergesi. 287 

VII. - Görüşülen işler 287 
'1. — Deniz Hukuku ile iDgil'i Yetki ka

nunu tasarısı ve Adalet ve Pışişleri ko

misyonları raporları. (Ü/l'4'1) 
71) 

Sayfa 
(S. Sayısı : 

287:302,308:311 

VIII. - Sorular ve cevaplar 302 
A) Yazılı sorular ve cevapları 302 
1. — Afyon Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına 'bağlı bazı geniet müdürlükler
de kiralanan lojmanlara ilişkin sıoruısu ve . 
Köy İşleri ve Kooperatifler Balkanı Mus
tafa Ok'un yazüı cevalbı (7/1154) 302:303 

2. _ Afyon K. Milletvekili Mete Tan' 
in, Afyon Hükümet binasına ilişkin soıra-
su ve Maliye Bakanı Deniz Baykal'm ya
zılı eevahı (1/Vol) 303:304 

3 — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy' 
un, Kütahya'da uçak fabrikası kurulma
sına ilişkin Millî Savunma ve Sanayii ve 
Teknoloji Bakanlarından yazılı sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık* 
in yazılı cevabı (7/169) 304:305 

4 — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy' 
un, Kütahya'da kimya ve maden fakültele
ri açılmasına ilişkin sorusu, ve Millî Eği
tim Bakanı Mustafa Üstündağ'm yazılı 
cevabı (7/170)1 305 

5. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif 
İslâm'ın, Sakarya Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi bina vesair tesisleri
nin inşasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağ'ın yazılı cevabı 
(7/174) 306:307 

6. — Adana Milletvekili Yılmaz Hoca-
oğlu'nun, Adana - Kadirli ilçesinde erkek 
sanat okulu ile kız enstitüsü açılmasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Müs- . 
tafa Üstündağ'm yazılı cevabı (7/186) 307 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar, Türki
ye - AET Karma Parlamento Komisyonunun 
toplantısı; 

Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül, 
fındık üreticilerinin karşılaştıkları soranlar; 

Siirt Milletvekili İdris Arıkan da, Siirt ilin
de tütün ekicisine verilmekte olan avanslann ve
rilme zamanı ve miktarı konularında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 
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T. B. M. M. Eski Üyesi ve Başkanlarından 
Befik Koraltan'm ölümü dolayısıyle, hatırası
nı taziz için (1) dakikalık saygı duruşunda bu
lunuldu. 

Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan Devlet 
Bakanı İsmail Hakkı Birler'e Maliye Bakanı 
Deniz BaykaPm, 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Turan Güneş'e de Millî Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmelerinin uygun gö
rülmüş olduğuna Cumhurbaşkanlığı tezkerele
ri ile; 

Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılan seçim sonunda Genel Kurul
da çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

25 Haziran 1974 Salı günü «aat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.10'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargü 

Divan Üyesi 
Siirt 

tdris Arıkan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2 1 . 6 .1974 dunla 

Raporlar 
1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletve
kili Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Ka
nununun 401 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

(1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1974) (Gündeme) 

2. — Deniz Hukuku ile ilgili Yetki kanunu 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/141) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 .1974) (Gündeme) 

2 4 . 6 .1974 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi, bazı 
hükümlerinin kaldırılması ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/170) (Plan Komisyonuna) 

2. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin bir kıslm borçlarının tahkimi hak
kında kanun tasarısı (1/171) (Plan Komisyo
nuna) . 

3. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına ve bu maddeler yerine yeni mad
deler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 
sayılı Kaçakçılığın men ve takip ve tahkikine 
dair Kanunun değişik 24 neü .maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı (1/172) (Plan 
Komisyonuna) 

4. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında Kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/173) 

/ (P lan Komisyonuna) 
5. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgi

li Yetki kanunu tasarısı (1/174) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan Komisyon
larına)1 

6. — İnönü Üniversitesi kanun tasarısı, 
(1/175) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

7. — 5584 Sayılı Posta Kanununun Bazı 
maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/176) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonuna). 

8. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Kanun tasarısı (1/177) (Millî 
Savunma ve Plan Komisyonlarına) 

._ 269 — 
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9. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sa
yılı Kanunla Eklenen ek 1 nei ve ek 2 nci mad
deleriyle 136 neı maddesine eklenen (e) bendi
nin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/178) 
(Millî Savunma ve Plan Komisyonlarına) 

10. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi, Bazı maddelerinin yürürlükten kaldı
rılması ve Bu kanuna bir ek geçici madde ek
lenmesi Hakkında Kanun tasarısı (1/179) (Mil
lî Savunma ve Plan Komisyonlarına) 

Teklifler 
11. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, 

Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı (Internlik) 
hakkında kanun teklifi (2/248) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

12. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu ve 3 arkadaşının 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/249) 
(Millî Eğitim ve Plan Komisyonlarına) 

13. — İstanbul Milletvekili Fehmi. Cumalı-
oğlunun 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunun 25 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/250) 
(Millî Eğitim ve Plan Komisyonlarına) 

Tezkere 
14. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi

nin 1972 yılı bilanço kâr ve zarar hesaplarının 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/219) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

Raporlar 
15. — Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 

Dışı Eylemlerin önlenmesine İlişkin 23 Eylül 
1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/145) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) (Gündeme) 

16. — Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Ba
zı eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo 
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişle
ri Komisyonları raporları (1/146) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 ,1974) Gündeme) 

17. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/127) 
(S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 
(Gündeme)i 

18. — Hayvanların Uluslararası Nakliyat sı
rasında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 
(1/144) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) (Gündeme) 

19. — İşçi Yatırım Bankası Kurulması ile il
gili Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları 
(1/4) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi 22 . 6 . 
1974) (Gündeme) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/63) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 6 .1974) (Gündeme) 

21. — İsparta Milletvekili Süleyman Demi-
rel ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nun 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 .1973 gün 
ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanunun 20 . 6 . 1973 tarihli 
ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü madde 
(A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. 
Senatosu 2/73) (M. Meclisi : 24 ve 24'e 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 354) Dağıtma tarih
leri : 20 . 3 . 1974 ve 24 . 6 . 1974) (Gündeme) 

— 270 — 



M. Meclisi IB : 100 25 . 6 . 1974 O : 1 

Yazılı soru 
22. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 

nin, Başbakanın Millet Meclisinde yaptığı ko-

Tasarı 
1. — Van Gölü İşletmesinin Türkiye Cumhu

riyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğüne devri ve bu Genel Müdürlükçe İşletil
mesi hakkında kanun tasarısı (1/180) (Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan Ko
misyonlarına) 

Teklifler 
2. — Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz' 

un, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununu değiştiren 8 . 7 . 1971 tarihli 
ve 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin 1 
nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tekli
fi (2/251) (Plan Komisyonuna) 

3. — Sivas Milletvekili Vahit Bozath'nm, İs
tiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hiz
met tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkın
da 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 
1/1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/252) (Plan Komisyonuna) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin önlerindeki beyaz 
düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

Efendim yoklamaya katılmamış sayın üye 
var mıdır?.. Yoklamaya nihayet vereceğim efen
dim... Yoklamaya katılmamış sayın üye varsa 
lütfen katılsın efendim.. 

nuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi. (7/205); 

Raporlar 
4. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporları ve Millet Meclisi met
ni (M. Meclisi : 2 / 1 ; C. Senatosu : 2/217) (S . / 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 
(Gündeme) 

5. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1974 ayları hesabına ait M. Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (518) 
(S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 
(Gündeme) 

6. — Kooperatifler Bankası ile ilgili yetki ka
nunu tasarısı (1/169) Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
Komisyonları raporları (S. Sayısı : 81) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 6 . 1974) (Gündeme) 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir efen
dim. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmaları
mıza başlıyoruz efendim. 

25 . 6 . 1974 Sah 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztiirk 

DİVAN ÜYELERİ : llhami Çetin (Yozgat), İdris Ankan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

— 271 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün An
kara'nın Kırıkkale ilçesinde meydana gelen sel 
felâketleri hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz isteğinde bulunan sayın üyeler var
dır, bunlardan üçüne söz vereceğim. 

Sayın Ay gün, Kırıkkale'deki sel afatı nede
niyle gündem dışı söz istiyorsunuz, buyurun 
efendim. Beş dakikayı aşmamanızı rica ediyo
rum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Ankara'nın Kırıkkale ilçemizde birbiri ar
dından vukua gelen sel felâketleri münasebe
tiyle, Ankara Milletvekili olarak seçim bölgemi
zin seçmenine seslenişin eda ve tavrı içerisinde 
değil, saımimî bir gayretle durum muhasebesi 
yapıp, yapılması icap edenleri tespit ve tescil 
için huzurlarınızı kısa bir müddet işgal edece
ğim. 

Birkaç gün ara ile vukua gelen sel felâketle
rinden birincisinden sonra 200 hanesi, ikincisin
den sonra 100 hanesi oturulamaz hale gelen Kı
rıkkale ilçemizde 80 ev de tamamen yıkılmış 
bulunmaktadır. Sanayi Çarşısı gibi şehrin ha
yat merkezinde büyük çapta malzeme lıarab ol
muş, iş hayatı felce uğramıştır. 

Manzaranın dehşetini izah babında arz et
mek istiyorum ki, sel kanalına düşen iki adet 
Murat marka binek otomobili, bir biçerdöver, 
iki traktör ve iki kamyon tamamen harab olmuş 
ve kullanılamaz hale gelmiştir. 

Birinci selden sonra, sel anakanallarınm ve 
Kırıkkale'nin Karakaya ımevkiiindeki sel setle
rinin dolan birikintileri temizletilerek boşaltıl
mış olsaydı, ikinci sel felâketi önlenmiş olacak
tı. İki sel arasındaki zamanın çok kısa oluşu 
ve tedbirlerin realize edilememesi, teknik mal
zeme ve makinelerin noksanlığı bu tabiî afetin 
zararını artırmış bulunmaktadır. Komşu vilâ
yet ve ilçeler belediyelerinin yardımları şayanı -
şükran olmuştur. Bu vesile ile takdir ve tebrik
lerimi huzurlarınızda arz etmeyi vazife addedi
yorum. , 

Hükümet bu afetten sonra ilgi göstermiş ve 
vaatlerde bulunmuştur. Ancak; iki ay kadar ön

ce İmar ve İskân Bakanlığında, Kırıkkale alt
yapı tesisleri için dört milyon, gecekondu ıslah 
bölgeleri için de sekiz milyon tahsisatın muame
lesinin ikmal edilerek, son safhası olan Sayın 
Bakanın imzasına sunuluşu sırasında, Bakanın 
içtinap ederek bekletmesi keyfiyetini hatırlaya
rak, bu gibi hareketlerin belediyelerin başında 
bulunan şahısların, Hükümetin bulunduğu par
tiler dışındaki siyasî teşekküllerden gelmiş ol
malarının sonucu alabileceği kanaatiyle, devlet 
büyüklüğü içinde, Hükümet tarafsızlığının ke
der ve üzüntü getireceğini düşünür ve endişe 
ederiz. 

İki üyesi Ankara Milletvekili olan Hüküme
tin vaatlerini kemaliyle ve zamanında yerine 
getirmesini istiyoruz. Aksi halde, Allah koru
sun bir başka afetle daha karşılaşacak olursak 
maruz kalacağımız felâket ve zarar çok daha 
büyük olacaktır. İnsaflı ve makul bir müddet 
içinde Hükümetin icraatını beklemekte fayda 
vardır. Hükümeti kınamak, tenkit etmek ve ha
talı bulduğumuzu söylemek için değil de, ikaz 
etmek, dikkat, alâka ve meselenin hassasiyeti 
sebebiyle ihtimama sevk etmek için işaret edi
yor ve bekliyoruz. 

Hükümet bilmelidir M, böyle tabiî afetler 
olduğunda gerekli sürat ve alâka ile meselenin 
üzerine eğilmedikleri takdirde karşılarında sa
dece bu afetzede vatandaşlarımızı ve onların 
alâka ve şefkat isteyen ıstırab ve sıkıntılarını 
değil, vatandaşın saadet ve huzurunu ne paha
sına olursa olsun tesis etmenin haysiyetli ve sa
mimî vakarını taşıyan, muhalefet görevini ya
pan Adalet Partili parlamenterleri de karşıla
rında bulacaklardır. 

ıBu nedenle, Hükümetin sayın üyelerinden 
mutlaka görev ifa etmelerini isteyeceğiz. Bu 
kürsülerde, bu muhalefet görevimizi ifa edecek 
vazife anlayışı ile meseleleri dile getireceğiz. 
Bunun ciddî ve kararlı takipçisi de olmakta de
vam edeceğiz. 

Bu noktadan hareketle, Cenab-ı Allah'ın 
memleketimizi afetlerden korumasını niyaz edi
yor, sevgili Kırıkkale beldemizin de bir an önce 
yaralaıınm sanılmasını temenni ediyor, hepini-
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ze saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygıiıı. 
ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Anka

ra) — Söz rica ediyorum efendim. 
OSAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 

Sayın Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili M. Ravf Kav d emir' 
in; Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde meydana ge
len sel felâketleri hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Sayın Kandemir, bu konuda 
zatıâlinizin de söz talebi var. Aslında, bu konu
da sizin talebiniz ilk defa vaki olmuş, müracaa
tınız bana ancak bu sabah intikal etmiştir. Hal-
bukij dünkü gün ben Sayın Aygün'ün ve Sayın 
Fikri Pehlivanlı'nm bu konudaki müracaatları
nı bizzat almış ve kendileriyle mutabakata var
mıştım. Sizin müracaatınızın geç kalmış olması 
nedeniyle ve fakat ilk müracaat sahibi olmanız 
sebebiyle size de aynı konuda, söz veriyorum. 
Rica ediyorum söylenenlerin dışında konular 
varsa onlara temas buyurun. 

M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Sayın Başkanın, çok dürüst ve nazik açık
lamasından sonra söz almak istemezdim. Hattı 
zatında benim müracaatım Cuma günü olmuş
tur. Yanlışlık, Riyaset makamında değil herhal
de muamelede olmuştur. Ondan dolayı da üzül
müş değilim, yalnız bana söz vermiş oldukların
dan dolayı teşekkür etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, Kırıkkale'deki sel felâ
ketini duyan her partili milletvekilleri gibi C. 
H. P. milletvekilleri de hadiseyi haber alır al
maz olay yerine gitmişlerdir. Hasar hakkında 
biraz sonra bazı rakamlar vereceğim, ama üzün
tü ile belirtmek isterim ki, benden evvel söz alan 
arkadaşım şu 4,5 aylık Hükümetin ihmaline 
verdiği sel felâketi, Kırıkkale'nin yeni bir ha
disesi değildir. Kırıkkale Belediyesinin basiret
siz bir tercihi ile sanayi çarşısının kuruluşu ve 
sel mıntıkası olan bu yerde kanalizasyon ve sel 
kanallarının çok iyi bir plana bağlanması gere
kirken, o zaman Belediye Meclisinde uzun uzun 
bunun doğuracağı felâketler izah edilmişken, 
seneler senesi belediye iktidarını elinde tutan
lar sanki yeni bir vaka ile karşılaşmış, sanki ye
ni bir felâketle karşılaşmış, sanki bunun mesu

lü de iki ay evvel İmar ve İskân Bakanlığına 
aksettirilmiş bir müracaatın is'af edilmemiş ol
ması gibi olaylara bağlamalarına hayret ettim. 

Sayın Aygün, tecrübeli bir parlamenterdir, 
iki dönemdir... 

BAŞKAN — Sayın Kandemir, istirham edi
yorum efendim; aslında Sayın Bakan bu konu
da söz istemişlerdir, siz sadece Ankara Milletve
kili olarak afet nedeniyle görüş ve isteklerinizi 
belirtiniz lütfen efendim. 

M. RAUF KANDEMİR (Devamla) — Sa
yın Başkan, Hükümetin vazifesini üzerime al
mış olarak veya grup adına da konuşmuyorum, 
şahsım adına konuşuyorum. Üzüntümü belirt
tim, ikazınıza teşekkür ederim, daha fazla ileri 
gitmiyeceğim. Ama insanlar evvelâ iğneyi ken
disine, çuvaldızı başkasına denemelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım, hadiseyi basit gör
mek mümkün değildir. Bugünkü rakamlara gö
re 300 konut ve 113 işyeri bu felâkete uğramış 
bulunuyor. Yalnız Sanayi Çarşısındaki esnafın 
zarar ziyanı 40 - 50 milyon liranın üzerindedir. 
Evleri, işyerleri harap olan insanlar büyük bir 
sıkıntı içindedir. Fakat, gerek Hükümet, gerek
se Kızılay'ın yardımları zamanında yetişmiştir, 
tedbirler alınmıştır, hatta gıdalarına varıncaya 
kadar. Bununla yetinilmediğini ve bugünkü Hü
kümetin bu acı dersten ve felâketten kendine 
dersler çıkaracağına inanıyoruz. Nitekim, biraz 
sonra Hükümet adına konuşacak arkadaşlaıı-
mız belki rakamlar vereceklerdir. Bunun ilk ve 
son değil, hiç olmamasını temenni ediyoruz. 

Kırıkkale 1950 yılında 30 bin nüfustan bu
gün 140 bin nüfusa çıkmıştır, anormal bir yayı
lış tarzı içinde âdeta şehir değil de bir köy gö
rünümü içindedir. Eğer bu konu, belediyenin 
üzerinde, bir Hükümet meselesi yapılmadığı 
müddetçe bu felâketleri önlemek mümkün olma
yacak ve sık sık bunlarla karşılaşacağız. Nite
kim, bir hafta içinde Kırıkkale üç defa sel fe
lâketine uğramıştır. 

Bu itibarla, Hükümetten bazı noktaların 
kaale alınmasını dileyerek sözlerime nihayet 
vermek istiyorum. Mahallindeki çalışmaları biz
zat gördük, bununla beraber tespit edebildiğim 
kadarıyle şu hususlara dikkat buyurulmasmı is
tiyorum : 

1. — Maddî zararın kesin bilançosu çıkarıl
dı mı? Çıkarıldıysa miktarı nedir? 
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2. — Zarara' uğrayan halkın yükünün hafif
letilmesi, hasar gören evlerinin tamiri veya ye
niden inşaası içlin-ne gibi bir yardım düşünül
mektedir'? 

3. — Sanayi çarşısı esnaf ve sanatkârlarının 
normal çalışma hayatına girebilmeleri için borç 
ve krediler yönünden alman veya alınacak ted
birler nelerdir? 

4. — Demin de arz ettiğim gibi nüfusu 1950 
yılında 30 bin iken bugün 140 bine ulaşan şehir
cilik görüş ve ölçülerine aykırı anormal bir ge
nişleme gösteren ve bu sebeple de gelecek on 
yılda Hükümet için bir problem halini alacak 
Kırıkkale ilçemizin sel, kanalizasyon, su, elek
trik ihtiyaçlarının ciddi bir etüte ve plana tabi 
tutulması aç/in ne düşünülmektedir ? 

Hükümetten bu sorularımın açıklanmasını 
istiyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kande-
mir. 

3. — Çalışma Bakam Önder Sav'ın, Kırıkka
le'de meydana gelen sel felâketi dolayısıyle yapı
lan gündem dışı konuşmalara cevap veren konuş
ması. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili olarak, cevap 
vermek üzere buyurunuz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kırıkkale'de meydana gelen sel felâketi do
layısıyle maddî ve manevî kayba uğrayan Kı-
rıkkalelilerin üzüntülerini bölüşmemek müm
kün değil. 

Dün ben de Sayın İmar İskân Bakanı arka
daşımızla beraber sel bölgesini gezdim. Daha ön
ce Hükümetimizin üyesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Cahit Kayra arkadaşımız, 
seli takip eden gün buradaki teknik yetkili ele-
manlanyle birlikte Kırıkkale bölgesine gitmiş 
ve gereken incelemeleri yapmıştır. Biz gittiği
mizde İmar iskân Bakanlığının yetkilileri za
rarı tespitle meşgullerdi. 

ıSayın Oğuz Ay gün arkadaşımızın konuyu 
buraya getirip Hükümetin dikkatini çekme ih
tiyacını, bu bakımdan biraz geç kalmış bir ihti
yaç olarak niteliyorum. Hükümet zamanında, 
vakit geçirmeden meseleye el koymuş, felâkete 
uğrayan vatandaşın dertlerine parmak uzatmış 
durumdadır. Aslında teknik bar meslekten gel
memiş olmama karşın, durumu yerinde inceler

ken; «Nasıl olur da böyle bir bölgeye sınaî te
sisler kurulur, sanayi bölgesi olarak böyle bir 
yer seçilebilir?» diye düşündüm. Çanak gibi bir 
havzanın en dibine kurulmuş bir sanayi bölge
si. Ergeç burada bu türden bir felâket beklene
bilirdi. Aslında felâkete uğrayan vatandaşların 
üzüntülerine katılmakla beraber, bu felâkete se
bep olanları kmamamazlık edemeyiz. 

ş 

İmar İskân Bakanlığının teknik elemanları
nın bütün direnmelerine rağmen, Kırıkkale'de 
bu sanayi bölgesinin kurulmasına izin verenleri 
kınamak gerekir. Ama kınamak, zarara uğra
yan, üzülen vatandaşın derdine çare bulmak de
mek değildir. Hükümetimliz bu çareleri de o sı
kıntı içindeki vatandaşın yanma ve yardımına 
getirmiş durumdadır. Bir taraftan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ve ona bağlı Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, gecesini gündüzüne 
katan çalışmaları sürdürürken öte yandan imar 
iskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü 
yetkilileri Sayın Bakanın Hükümetten gelen di
rektifi ile de konuya eğilmişler ve Kınkkaleli 
vatandaşların dertlerini ve sıkıntılarını çözüm
lemeye başlamış durumdadırlar. Hiçbir arkada
şım kuşku duymasın, bu millî felâket gününde, 
bugün iş başında olan Hükümet hiçbir politJik 
eğilim gütmeden bütün zarara uğrayan vatan
daşın yanında olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

4. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in, 
yüksek mahkeme üyelerine verilecek tazminatlar 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yüksek mahkeme üyelerine ve
rilecek tazminatlar konusunda Sayın Refet Sez
gin, gündem dışı söz talep etmişlerdir. Sizden 
de içtüzüğümüzün tayin ettliği süreyi aşmama
nızı rica ediyorum efendim. 

Buyurunuz Sayın Sezgin. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; bir aktüel ve 
önemli konuyu huzurunuzda takdim etmeye ça
lışacağım. 

Bilindiği üzere, hâkim tazminatlarında ge
tirtilmesi düşünülmekte bulunan ve hazırllıkla-
rının yapııMığı anlaşılan farklı bir uygulama 
Ibuigünlerde 'baısınımızda ve ilgili mercilerde, 
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bu yolda da kamuoyunda çıok önemli bir mesele 
ile 'karışı karşıya bulunduğumuzu gö&fermekte
dir. 

Hükümetin kuruluşundan önce Saiyın Talû Hü-
(kümetd zamanında bu konuda çıkarılmış bu
lunan bdr kararname, Hükümetin iş başına gel
mesi sırasında, ilk icraat olarak, Anayasaya ay
kırılığı düşlünoesliiyle bir Bakanlar Kurulu ka
rarı üzerine iptal edilmiş bulunmakta idi. O 
tarihten bu yana yüksek kaza organlarında 
ve yargı mereillerinde görevli bulunan muh
terem zevatın tazm'inatllariyle ilişkili olarak 
Hükümetçe 'bir kanun tasarısının hazırlanmak
ta 'bulunduğu ve bir fasını mercilere gönde
rildiği de bilinmekte idi. 

Hazırlanmakta 'bulunan ve esasları, ölçüleri 
içerisinde kamuoyuna intikâl etmiş bulunan 
(bu tasan maalesef açıkça Anayasaya aykırı 
hükümler taşımakta, eşitlik ilkesini bozmak
ta, adaleti zedelemekte, adliyede, yüksıek ka
za organlarında vazife gören muhterem zeva
tı da bu yönü itibariyle tedirgin etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, mesele bir para 
meselesi, bir tazminat mesellesi olarak değil, 
mesele bir adalet tevzii meselesi, adaletin ifa 
-ettiği" fonksiyon meselıesi ve manevî yönü iti
bariyle ağırlık taşıyan bir mesele olarak karşı
mızda durmaktadır. Bendeniz meseleyi bu ağır
lıkta gördüğüm ikin yüksek huzurunuza me
seleyi bir kere daha duyurmak suretiyle vazi
femizi yapmak istedim. 

Gayet sakin bir düşünce ile karşı karşıya 
kaldığımız gözüküyor, Meselâ, Anayasa Mah
kemesinde görevli bulunan bir hâ'kime aldı
ğı maaşın % 60'ı nispetinde bir tazminat; Yar-
gıjtayda görevi bulunan bir üyeye, bir baş
kana bunun % 30'u nispetinde bir tazminat; 
Danıştayda vazifeli bulunan bir görevliye, üye 
sıfatını, üye seviyesini izhar etmiş ıoİan bir gö
revliye % 30 nispetinde bir tazminat; kürsü 
hâkimi diye icat edilen ve aslımda hukuk sis
temimizde bir yeri bulunmayan, yeni icat edil
miş kürsü hâkimine % 25; raportöre vesaire 
gübi %. 20, %m, % 30, % GO'a varan; fakat ada
letin izharı bakımından, ayin fonksiyonu ifa 
eden hâkimlerin tazminat yönünden ayrıcalığı
nı, anlayamadığımız bir sebeple, ortaya koyan 
bir tasarruf karşısındayız. Oysaki adlî fonksi-
'yonunu, ka.za fonksiyonunu ifa edelbilmek içtin 

meseleyi bir bütün şeklinde görmek, ancak 
adaletin bütün uzuvlarının faaliyetinin neti
cesinde tecelli edebileceğini bilmek lâzımdır. 
Bu hukukun başat kuralıdıa*. Bunu herhalde 
bütün ilgililerin lâyiki veçhile bilmesi gere
kir. 

Yüce Meclis huzurunda, aslında istemilyo-
rum ama, 27 sene 'evvel hâkim tazminatı me
selesi bu Mecliste konuşulurken aynen ka
tıldığımız bir konuşmanın çok kusa bir iki 
cümlesini, meseleye verilmesi gereken önemi 
27 sene önce ne olduğunu ve bugün 27 seneden 
Sonraya geri dönüş gibi bir vaziyetle karşı
laştığımızın tespiti bakımından ifade etmek 
istiyoırum. 

27 sene evvel bu kürsüde, bugün rahmete 
kavuşmuş bir muhterem parlâmariter aynen 
şöyle diyordu: «Hakkı ve hürriyeti elinden 
alman insanın tek mesnedi adalet merciidir. 
insan zekâsı Devlet cihazı içerisinde bundan 
ileri, bundan iyi bir merci kuramamışjtiır. Dev
let uzvunun yapacağı hataya veya fenalığa 
karşı âdil mahkemenin varlığı ferdin ve cemi-
/yetin huzurunu sağlar. Devlet organları içe
risinde hâkimin kararını bozacak bir kud
ret yoktur. Hâkimin kararından stınra yegâne 
mjerci insanlar için Allahtır.. 

'Nitekim, aynı düşüncelerden hareket eden, 
Anayasamızın 1$4 ncü maddesini vazeden Ana
yasa vazıı bu maddenin gerekçesinde de şu
nu iffc.de ediyor, diyor ki : Hâkimlerin aylık 
ve ödeneklerinün tespiti hususunda adalet iş
lerinin özelliğinin ve öneminin göz'önünde tu
tulması için kanun koyucuya istikamet gösteril
miştir. 

Bu istikamet Anayasada var. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, karar hâkimi, 
kürsü hâkimi, tetkik hâkimi, Anayasa Mahke
mesinde görevli bir hâkim, Daniştay'da görev
li bir hâkim, Yargıtay'da görevli bir hâkim di
ye meseleyi tefrike tabi tutarak, hâkim tazmi
natını tespite farklı olarak çalışmak mutlaka 
Anayasaya aykırıdır; adlî fonksiyona, adlî vazi
fenin ifasına aykırıdır ve şimdiye kadar memle
ketimizin bu konuda almış bulunduğu merha
leye çok aykırıdır. O zaman, ister istemez, «Aca
ba, bu kaza mercilerinin ifa ettiği vazifeler ve 
fonksiyonlar itibariyle kendilerine intikal eden 
meseleler bakımından tazminat nispetlerini de-
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ğiştirmekte özel bir itina göısterilmesinin başka 
sebepler mi vardır?» gibi bir düşünce akla gelir. 
Böyle bir meseleye, yargı fonksiyonunun önemi 
bakımından, vardırmama ve adaleti rencide et
tirmeme, adlî vazifeyi yapan kişileri bu vazife
yi şevkle, haysiyetlerine vakarlarına uygun öl
çüler içerisinde ifalarını temin etme bakımından 
ayrıcalıktan, ayrılıktan, Anayasaya aykırı bir 
davranış içerisinde bulunmaktan tevakki etmek 
lâzımdır. Nitekim, bugünkü bir gazete, Sayın 
Yargıtay Başkanının, Sayın Anayasa Mahkeme
si Başkanının bu konuda işgal ettikleri mevki

lerin ağırlığı ile mütenasip olarak vermiş bu
lundukları beyanları Sayın Hükümetin dikkati
ne sunar ve meselenin adliyenin fonksiyonuna, 
mehabetine uygun bir biçimde ve farksız ola
rak tatbik imkânını hazırlayan bir tasarının aci
len sevkedilmesi lüzumunu saygılarımla Yüce 
Huzurunuzda bir kere daha ifade etmek iste
rim. 

Teşekkür ederim. ( A / P . sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezıgin. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. •— 'Genel Kurul toplantılarının \Sali, Çar
şamba, Terşembe ve ıCuma günleri mat ,15,00 • 
20,00 arasında '.yapılarak, çalışmaların yalnız ka
nun i t e n *ve tekliflerine ayrılmasına [dair danış
ma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, sı-
rasıyle arz ediyorum efendim. 

Meclisimizin çalışma .gün ve saaiti ile ilgili 
olarak Danışma Kurulu önerisi vardır, okutu
yorum. 

DANIŞMA KURULU ÖNERlfât 
No. as 

Millet Meclisinin tatile girmeden önce sonuç
landırılması öngörülen kanun tasarı ve teklifle
rinin sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyle, Ge
nel Kurulun, haftanın Salı, Çarşamba, Perşembe 
ve Cuma günleri saat 15.00 - 20.00 arasında çalış
ma yapması ve çalışmaların yalnız /kanun tasarı ve 
tekliflerine ayrılarak gündemde yer alan diğer 
bütün işlerin ertelenmesi hususlarının, Genel 
Kurulun onayına sunulması önerilmiştir. 

Millet Meclisi 
(Başkanı Y. C. H. P. Grupu 

Başkanvekili ~ Başkanvekili 
Memduh Ekşi Necdet Uğur 
A. P. Grupu M. S. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Cihat iBilgelhan Fehmi Cumalıoğlu 
D. P. Grupu C. G. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Korkmazcan Vefa Tanır 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu öne
risini oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Ka
bul etmeyenler... KaJbul edilmiştir efendim. 

2. — Millet Meclisinin 13 Temmuz 1974 tari
hinden [başlamak "ve 1 Kasım 1974 günü ısaat 
15,00'te isona \ermek 'üzere \tatile girmesine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Meclisimizin yaz tatili ile ilgili 
Danışma Kurulumuzun yine bir önerisi vardır, 
okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. 19 
Millet Mecliisiinin 13 Temmuz 1974 tarihinden 

Ibaşl'am'alk ve 1 Kasım 1974 Cuma günü saiat 
15,00% sona 'ermek üzere tatille girmesinin Genel 
Kurulun onayına 'sunulmusı önerilmiştir. 

Millet Meclisi 
B a ş t a ı Y. C. H. P. Grupu 

©aşkanvekiili ©aşfkanvetoili 
Memduh Ekşi Necdeıt Uğur 
A. P. Grupu M. 'S. P. Grupu 
Balşkanvefei'li Başkanıvekıili 

Cihat Bi'lıgehan Fehmi Cumalıoğlu 
D. P. Grupu C. G. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Koıikmazcan Vefa Tanır 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza soınuyorum 
efendim. Kalbul 'edenler... Kaibul 'etmeyenler... Ka
ibul 'ediimiştıir. 

3. — Eki listede belirtilen kanun teklif ve ta
sarılarının, komisyonlardan geliş sırasına göre 48 
saat beklemeksizin Gelen Kâğıtlardan gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesine dair Danışma 
Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Yine Danışma Kurulunun, Mec
lisimizin tatile gireceği 'güne kadar görüşülmesi 
(temennisinde ıbulunduğu kanun tasan ve teklif -
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teriyle ilgili listeyi ve önerisini okutuyorum efen
dim. 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. 21 
İlişik listede isimleri yazılı kanun ıteMİf ve ta

sarılarının (biran önce sonuçlandırılni'asını sağla
mak amacıyle komisyonlardan geliş sırasına gö
re 48 saat ıbeMemeksizin Gelen Kâğıtlardan gün
deme 'alınarak öncelikle görüşülmesinin* Genel Ku
rulun onayına sunulması önerilmiştir. 

Millet Medıüı 
Başkam Y. 
Başfcanvefcili 
Memduh E'k î 
A. P. Grupu 
Başkanvekili 

Cühait Bilgehan 
D. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hasan Korkanazöan 

C. H. P. Gmpu 
Başkanvekili 
Necdet Uğur 

M. S. P. Grupu 
Başkanvekili 

Fehmi Cuınıalıoğlu 
C. G. P. Grupu 

Başkanvekili 
Vefa Tanır 

Yetki kanunu 'taşanlarının listenin "başında 
yer alması seibdbiyle 1 ve 21 noi önerilere katıl
mıyorum. 

Denizli 
Hasan Korkmazdan 

'Sayın Korkmazcan'ın önerisine katılıyorum. 
(İve 21.) 

Konya 
Vefa Tanır 

HASAN K'ORKMAZCAN (Deniri) ~ Saym 
Başkan... 

BAŞKAN — ıSayın Korknıaızcan, (bir mülâha
zanız mı var ef endim? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Da
nışma Kurulu kararı niteliğinde (bulmuyorum. 
Biraz önce okutmuş olduğunuz önerge hakkında 
İçtüzükle ilgili görüşlerimi 'izah için söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Şıı listeyi (tamamlayalım da 
efendim. 

MeöMn Tatilinden önce sonuclandırttoıası 
öngörülen ıteMif n̂e (tasanlann. fetesi 

1/4 İşçi Yatırım Bankası Kurulması ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısı, 

1/169 Kooperatifler Banlkası ile ilgili yetki ka
nunu tasarısı, 

1/174 (Şehirleşme ve konut sorunları ile ilıgili 
yetki kanunu tasarısı, 

1/(150 f633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve görevleri Hk. Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna 4 geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, 

1/17(3 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür-
ikiye Bilimsel Araştırıma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddeleri-
nim değiştirilmesine dair kanun tasarısı, 

1/149 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
(kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kamun 
(tasarısı, 

2/249 m . 6 . 197i3 tarih ve 17ı50 sayılı Üni
versiteler Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesme dair kanun teklifi 

2/12150 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
nun 25 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı, 

1/1312 Dört Üniversite kurulması hakkında 
(kanun tasarısı, 

1/176 İnönü Üniversitesi Kanunu tasarısı, 

1/1Û8 Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 
6595 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, 

1/131 Yedek Subay adaylarının kısa süreli 
askerlik hizmetine taibi tutulmasına iliş
kin kanun tasarısı, 

1/141 iDeniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu 
tasarısı, 

1/53 27 Ağustos 197,3 tarihinde Ankara'da im
zalanan «T. C. Hükümeti ile Irak Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hampet-
rol Boru Hattı Anlaşması» nın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı, 

1/6 T. C. Hükümeti ile S. S. Birliği Hükü
meti arasında sınırdaki Arpaçay (Ahur-
yan) Nehrinde Baraj inşası ve Baraj 
ıgolünün teşekkülü konusunda işbirliği
ne dair anlaşmanın onaylanmasının uy-
Igun ibulunduğu hakkında kanun tasarısı, 

1/2 T. C. ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ara-
snıdia Emlâk sorunlarının Çözülmesine 
Dair Sözleşme ve Eki ödeme protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, 

l/li7ll| Belediyelerin, Belediyelere bağlı müesse
se ve işletmelerin ve Kamu İktisadi Te-

— 277 — 



M. Meclisi \B : 100 25 . 6 . 1974 O : 1 

şehhüslerinin bir kısım Suçlarının tah-
ikimi hakkında kanun tasarısı, 

1/167 Istanlbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
İmarı hakkında kanun tasarısı, 

1/1155 Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu 
l(ıöROEN) (ORÜZ) Kuruluş kanunu tasa
rlısı, 

l/]17ı2 ıl9 . 7 . 1972 günlü ve 1625 sayılı Güm
rük Kanununun :hazı maddelerinin yü
rürlükten kaldırılmasına ve bu madde-
• deler yerine yeni maddeler konulmasına 
ve 7 . !l . 1902 gün ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takip ve Tahkikine 
CDair Kanunun değişik 24 ncü maddesinin 
değiştirilmesine, 

1/140 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
•Ceza Kanununun 401 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair, 

1/1126 Devletçe îşletileee'k madenler üzerinde
ki hakların geri alınması ve hak sahip
lerine ödenecek tazminat hakkında ka
nun tasarısı, 

2/5)5 6831 sayılı Orman Kanununun 34 neü 
maddesinin değiştirilmesine ve bir geçi
ci madde eklenmesine dair kanun ta&a-
nisı ı(2/65, 70, 111, 112> 

1/37 İlkokul öğretmenderi Sağlık ive İçtimaî 
(Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 neü maddelerinin kal
dırılması ve M. Eğitim Mensupları Sağ
lık ve Stosyal Yardım Sandığının ku
rulmasına dair kanun tasarısı, 

1/135 .'854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı, 

İFMıkir ve İnanç Hürriyetleri Kanunu, 
İSeıçim Kanunlarında değişiklik, 

1/170 6434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun hazı hükümlerinin değiştirilmesi, 
Ibazı hükümlerinin kaldırılması ve hu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı, 

1/177 (926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per* 
sonel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 

1/178 '92i6 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 3jl . 7 . 1970 tarih ve 
İİ323 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
ive Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci mad
desine eklenen (e) bendinin değiştiril
mesi ve kanuna bir madde eklenmesi hak
kında, 

1/179 ı926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hazı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılması ve bu kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı. 
Vakıflar Kanununa bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı, 
40)36 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı, 

2/108 1306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
ile, 

2/1159 1648 sayılı Siyasî Partiler Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 

2/162 12566 sayılı Hâkimler Kanununun tadili, 
iSözleşme ve anlaşmaların onayına dair 
kamun teklifleri, 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — <(I>om%smaKurulu önerisi» olarak su
nulan hususun «.Danışma Kurulu önerisi» nite
liğinde olup olmadığı hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazean, lütfen ye
rinizden bir daha izah buyurur musunuz, han
gi konuda söz istiyorsunuz? 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz kürsüden izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, onu takdir etmek 
için ihtiyacım var; neyi belirtmek istiyorsunuz? 

HASAN KORKMAZDAN (DenMi) — Biraz 
önce Danışma Kurulu önerisi okundu., önerge
de benim imzam yoktur. Vefa Tanır arkadaşı
mızla.. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz okundu 
efendim. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Bazı 
hususlar bulunmadığı için muhalefet şerhimizde 
izah etmiştik. 

Bu duruma göre, okunan önerge Danışma 
Kurulu önergesi niteliğinde değüdir. Danışma 
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Kurulu önergelerinde bütün grup temsilcileri
nin imzası bulunması gerekir kanaatindeyim. 
Bunu İçtüzüğe dayanarak izah etmek istiyo
rum. 

'BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, İçtüzüğü
müzün 19 ncu maddesi, Danışma Kurulunun 
çalışma sistemini ve çalışmaları sonunda ortaya 
çıkardığı sonucun niteliğini tarif etmiş bulunu
yor. Diyor M, «Danışma niteliğinde görüş bil
dirir». Yani, Danışma Kurulunun aldığı, ça
lışma sonunda vardığı sonuçlar bir karar değil
dir, bir görüş bildirmedir. 

Bu okunan görüşe siz ve Sayın Tanır, Grup 
Başkanvekilleri olarak muhalefet etmişsiniz, ka
tılmamışsınız. 

Bunun dışında neyi belirtmek istediğinizi an
lamak istiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkanım, Danışma Kurulunun başka gö
revleri de var. Danışma Kurulunun oylama 
usulleri, karara bağlama usulleri hakkında İçtü
zükte açık hükümler yok.. 

BAŞKAN — Evet yok-
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Böy

le bir önergeye de ilk defa rastlıyorum; böyle 
bir önerge ile Meclisimiz ilk defa karşı karşıya 
kalıyor. 

Bu bakımdan, ilerideki tatbikata ışık tutar 
inancı ile söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olması kaydıyle söz veri
yorum, buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aleyh

te efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Demdi) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Danışma Kurulu, Meclisimizin bundan son
raki çalışma programını yapmak üzere dün top
lanmıştı. Bilindiği gibi, Danışma Kurulu İç
tüzüğümüzün 19 ncu maddesindeki usul çerçeve
sinde toplanmakta ve İçtüzüğün kendisine ver
diği görevlerle, Başkanın istemi üzerine danış
ma niteliğinde görüş bildirmektedir. 

19 neu maddenin ikinci fıkrasından anlaşıl
dığına göre, Danışma Kurulu sadece Başkanla
rın istemi üzerine görüş bildirmez; Danışma Ku

rulunun, İçtüzüğün başka maddelerinde yazılı 
görevleri de vardır. Danışma Kurulunun sade
ce istişarî mahiyet arz eden görüş bildirimi, 
Başkanların lüzum göstermesi üzerine yapılacak 
toplantılarda, bahis konusu olur ve bunların bel
ki bir karara bağlanıp bağlanmaması önem ta
şımayabilir. Ama bunun dışında, İçtüzüğümü
zün başka maddelerinde yer almış dan hususlar
da Danışma Kurulu kararlarının bir mana ifade 
ettiğini kabul etmek lâzımdır., Meselâ, Danışma 
Kurullarının, komisyonlara gelmiş olan teklif 
ve tasarıların 48 saatlik bekleme süresine tabi ol-t 
madan görüşülebilmesi yolundaki kararı, Mec
lis çalışmalarında bir usul değişikliği getirebi^ 
lecek ölçüde bağlayıcı bir karardır. Danışma 
Kurulu komisyonlara bu tavsiyede bulunmazsa, 
48 saat beklemeden görüşülen her tasan veya 
teklif, usul bakımından tam ve kâmil manada 
görüşülüp karara bağlanımış olmaz; icabında, 
Danışma Kurulunun bir tavsiye kararı komis
yonlara verilmemiş olduğu için, kanun Anaya
sa Mahkemesinde, usul bakımından iptal edi
lebilir. 

Böylesine Önemli fonksiyonları olabilecek 
bir kurulun kararlarının hangi usuller içerisin-' 
de teşekkül edeceği hakkında İçtüzüğümüzde 
maalesef açıklık yoktur. Yani, Danışma Ku
rulu kararlan ekseriyet oyu ile mi alınacaktır, 
yoksa oy birliği ile mi alınacaktır? Bu hususta 
İçtüzüğümüzde herhangi bir açıklık yoktur. 

Bizim kanaatimizce, Danışma Kurulu karar
lan oybirliği ile alınabilir. Çünkü, İçtüzüğümü
zün hükümlerine göre Danışma Kurulunda ha
zır bulunan grupların her birisi aynı zaman
da Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilmek-
tedir. Danışma Kurulu kararları, Meclislerin, 
belli konulan, belli ve özel günlerde görüşme
lerini temin edebilecek hususiyetler taşımakta
dır. özel gündem yapma, hazırlama yetkisi 
Danışma Kuruluna verilmiştir. Doğrudan doğ
ruya Yüksek Meclis huzurunda Hükümetçe ve
ya komisyonlarca yapılacak bir teklifle dahi' 
(Danışma Kurulu karan önceden alınmamışsa), 
özel gündem yapma imkânı yoktur. Yine, Mec
listeki görüşme sürderinin değiştirilmesi (grup
lar için 20 dakika, milletvekilleri için 10'ar da
kika ile tahdit edilmiş olan görüşme sürelerinim 
uzatılabümesi) de yine Danışma Kurulu kararı
nı gerektirmektedir. Bu kararların oybirliği ile 
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almması zorumfluğu vardır. Aksi takdirde aziz 
arkadaşlarım, bugünkü Millet Meclisinde dahi, 
Danışma Kurulunda temsil edilen grupların mu
halefete mensup olan kanadı ekseriyette bulun
maktadır. Eğer, Danışma Kurulu kararları 
oyçokluğu ile alınabilirse (ki, "bugün için ikti
darda Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi grupları vardır; Danışma Kurulundaki 
muhalefet kanadı, Adalet Partisi, Demokratik 
Parti ve Cumhuriyetçi Güven Partisi grupların
dan meydana gelmektedir) buradan kararlar, 
icabında muhalefetin istediği tarzda çıkabilir; 
ama ben, muhalefete mensup bir grupun başkan-
vekili olmama rağmen, meseleyi içtüzük ve 
Danışma Kurulunun fonksiyonları açısından 
ele alıyorum. Bu kurulda kararların oy biriliği 
ile alınması gerektiğini ifade ediyorum. 

Şimdi bu mülâhazalarımdan sonra, biraz 
önce okunan önergenin Danışma Kurulu önerge
si niteliğinde olmadığını ifade ediyorum. Bu 
önerge Danışma Kurulu önergesi niteliğinde ka
bul edilip, Yüksek Meclisimizce oylanır ve ka
bul görürse, komisyonlardan gelecek bazı ka
nun tasarı ve teklifleri 48 saatlik süreye tabi 
olmadan Mecliste görüşülebilecektir. Bunların 
görüşülmesi (ortada bir Danışma Kurulu kara
rı bulunmadığı içim) usule aykırı olur diyorum. 

Aslında, 48 saatlik süreye tabi olmadan bir
takım tasarıların görüşülmesinden Hükümet fay
da umuyorsa, 53 ncü madde hükmünden istifa
de ederek Hükümetlerin ve komisyonların, Mec
liste süreye tabi olmadan bazı taşanların öne 
alınmasını talep etme yetkisi vardır; o talep me
kanizması işletilmek suretiyle bu 48 saatlik süre 
hususu ortadan kaldırılmalıdır. Danışma Kuru
lu kararı yokken, Danışma Kurulu önergesi 
mevcut değilken yapılacak bir oylama, 48 saat
lik beMeme süresini ortadan kaldıramaz. Orta-. 
'dan kaldırılmış gibi mütalaa edildiği takdirde, 
usule uygun bir kanun çıkmamış olur. 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyle önergeye 
imza koymamak hususundaki ıısranmız sadece 
usul hakkındaki bazı mütalaalarımızdan ileri 
gelmemiştir, Dün, Danışma Kurulunda Mec-

• İlsin Cuma günü akşamına kadar yapacağı sürek
li çalışmanın programı hazır'lanıırken, Danışma 
Kurulunda bulunan Hükümet temsilcisi ve Mec
lis Başkamvekili arkadaşlarımızım da huzurun
da, listenin ilk sıralanma kanun gücünde karar

name yetkisi tasanlannm konulmaması talebin
de bulunduk, mütalaamızı bu tarzda söyledik. 
Çünkü, Meclisimizin çalışma süresi azdır. Bu 
kısa süre içerisinde, olsa olsa, üzerinde derin 
görüş ayrılıkları bulunmayan hususlar görüşü
lüp karara bağlanabilir. Meclisin verimli bir 
çalışma yapabilmesi için, üzerinde bütün grup
ların aşağı - yukan anlaşabilecekleri hususların 
gündemin ön sıralanna alımması faydalı olur 
mütalaasında bulunduk. Hatta, bazı kanunla
rın da isimlerini sayarak, «bu kanunların ön sı
rada bulunması faydalıdır» dedik. Bu görüşe 
Hükümet temsilcisi de büyük ölçüde katılmış 
idi. Ama bugün listeyi ellimize aldığımız zaman, 
kanun kuvvetinde yetki tasarlılarının listenin 
ön sırasına yerleştirildiğini görmüş bulunuyo
ruz. 

Grupumuzum bu yetki tasarılao ile ilgili gö
rüşlerini daha önce ifade etmiş, basma açıkla
mıştık. Biz prensip olarak, Hükümetin getirece
ği yetki kanunu taşanlarının karşısındayız. Ya
ni, Hükümete bilhassa iktisadî alanda yetki, ka
nun gücünde kararname çıkarma yetkisi veril
mesini doğru bulmuyoruz. Bunun sebeplerini, 
yetki tasarılarımın müzakereleri geldiği zaman, 
meseleye girdiğimiz zaman elbetteki etraflıca 
izah edeceğiz. Ama, bu sebeplerle katılmadığı
mız bir önergenin Danışma Kurulu önergesi ni
teliğinde olmadığını ifade maksadıyle zamananı-

1 zı almış bulunuyorum. Danışma Kurulunun 
bundan sonraki çalışmalan bakımından da hata
lı bir yola başvurmayalım diye huzurlaraıızıı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork-

mazcan. 
Söz mü istiyorsunuz Sayın Erverdi? 
SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Danışma Kurulunun tavsiye kararının 
lehinde, bu konuşmanın işe aleyhinde söz rica 
ediyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, aynı paralelde bir' 
sayın üyenin söz talebi var, biiâh/ara size söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlanm; 
önergelerle ilgili olarak (ki, bazılannda gru-

pumun da imzası var; onlara sadık kaldığımı 
(belirterek) sözlerime başlıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarum, Yüce Meclisimiz 
'büyük bir seçimden çıkarak buraya gelmiştir. 
Milletimizin halledilecek çok büyük dertleri, çok 
ıbüyük konuları vardı bu Mecliste; fakat ne ya
zık ki, Hükümet kurulduğundan bu yana geçen 
5 - 6 ay zarfında, sanki memleketin halledile
cek hiç mühim bir davası yokmuşçasına bu Mec
lis, zamanını af ile, zam ile ve bunlarla ilgili 
olarak lâf ile geçirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ediyorum. 
Yani, «Meclis lâf ile vakit geçiriyor» şeklindeki 
sözünüzü, ben sizin namınıza geri alıyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Siz de kabul ediyorsunuz. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-

ne efendim. 
'BAŞKAN — Ayrıca, lütfedin usul üzerindeki 

görüşmeye intikal ediniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim . 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisi ve
rimli bir şekilde çalıştırıp, zaımıanı israf ettir
meyecek dan (ıbaşta iktidar partileri olmak üze
re) Hükümettir. Hükümet, söylediğim gibi, 
•bu Meclisi ve komisyonları aylarca ve aylarca, 
(geceli gündüzlü) bu memleketin ihtiyaçları ile 
hiç kabili telif olmayan, önemsiz af ile zam ile 
geçirdi. Hükümet kanadının parti mensupla
rı (geçirdiğimiz haftalardaki yoklamaları tetkik 
edersek görürüz ki) maalesef Mecliste hazır bu
lunmamak suretiyle, millet hayrına çıkması lâ
zım gelen pek çok kanunun burada müzakere 
edilmemesine sebep olmuşlardır. Hal böyle ol
masına rağmen.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanızı 
rica edeyim. Meclislerimizin tatil tarihi konu-' 
su Yüce Meclisin tasvibinden geçti., 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben öner
ge ile i g ü i konuşuyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim de; öner
gede, «Tatil tarihine kadar şunlar görüşülsün» 
diyor. Yani, lütfedin görüşmeniz o istikamet
te olsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Oraya 
geliyorum efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunoa uzun 
zamanı boşa geçirdikten sonra, Hükümetin,, 27 
adet kanun tasarısının Yüce Mecliste dört gün J 
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içerisinde görüşülmesini temenni etmesini bir sa
mimiyetsizlik nişanesi olarak kaydetmek istiyo
rum.. Günlerce ve aylarca bekle bekle, kanun ta
sarısı getirme, Mecliste hazır bulunmamak su^ 
retiyle Meclisin çalışmasını engelle; ondan son
ra da Meclisin tatile gireceği sırada, milletve
killerinin seçmenleriyle istişare ederek, üç beş 
aydan beri yaratılan ve halkı ezmekte olan çe
şitli icraatları yerinde tetkik ederek Meclise ge
tirme durumunda olan mül'etvekillerini bu Mec
lise çakmak için (O. H. P. sıralarından gülüş
ler), vatandaşlarıyle, seçmenleriyle görüşmek
ten alıkoymak için, verimsiz bir şekilde bura
da tutmak için; dört gün içerisinde 27 tasarının 
görüşülemeyeceği ayan beyan ortada iken, «Bun
ları dört gün içerisinde müzakere edin» diye 
Hükümetin temennide bulunması, Meclis Baş
kanlarına ricade bulunması doğru mudur? Sa
mimiyet bunun neresinde? ( C . H . P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İşte muh
terem arkadaşlarım, bu vesile ile, Hükümetini 
kurulduğu günden bugüne kadar doğru yolda 
çalışmadığını; iktidar kanadını teşkil eden par
tilerin (Hükümetin arzusuna uygun olarak), 
milletin üıtiyaçlarına uygun olarak bu Meclisi 
çalıştırmadığını ve şu önerileriyle de samimiyet
sizliğini tescil etmek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim^ (O. G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erverdi, (buyurunuz efendim. 

ISELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — ıSayın 
Baştkan, sayın milletvefkilleri; 

Deımo'kraıtük Panti adına Danışma Kuruluna 
iştirak etmiş olan veya burada fikirlerini söy
lemiş olan Hasan Korkmazdan, zamirin en son 
cümlesiyle, en sonunda belirttiği için, o nokta
dan başlamak üzere sözlerime devam etmelk isti
yorum. 

Sayın Konkmazcan; «Biz yetki kanunlarının 
çıkarılmasının aleyhindeyiz. O sebeple, 'bu hu
sustaki fikirlerimizi de kamuoyuna daha önce 
ısöyleımiştilk. Binaenaleyh, onların çıkmaması 
için elimizden ne gelirise yapacağuz» demiş
lerdi. Buradaki bey anla n da o cümleden ola-
ralk ifade edildiler ve olbötrüksiyona, gecüıktir-
meye bu nofetadan başladılar. Yoksa, bir Da-
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ııışma Kurulunun karar a'imaısi ıbaihiis konusu 
değil; adı üstünde, danışılacalk, Mecliste usul 
müzakereleriyle vakit kaylbetmemelk (Partiler 
iburada usul müzakeresi yapanken, kapalı ka
pılar ardmdakinden daha sert olmak meebu-
'liyetiınıde olduklarından), kendi başlarına, otu
rup meselelerini dalha serinkanlılıkla (konuşup 
çözüm yolları tavsiye etmeleri için konulmuş 
iolan 19 nıeu maddede eğer ittifak ararsak, o 
'zaman on kişilik ibir grupun 450 kişilik Mec
lisi çalıştırmaması gerekir. Danışıma Kurulun
da hiçjbir şeye ittifak etmeyecek on kişilik bir 
»gurup, Danışma Kurulunun karar almasını ön
leyecektir. Kaldı 'ki, Ibaına sorarsanız, karar da 
ıbahiis konusu değildir, g'örüş bildirir. Par
tiler kendi görüşlerini bildirirler; bunlar
dan, aynı istikamette 'olanlar ibir yerde, bir 
(başka istikamette olan da yine Danışma Ku
rulu kararında gözükür. Filan veya falan parti
ler şu istikamette düşünüyorlar ve meselemize 
okluğu igilbi, filan filan filan kanunların görü
şülmesinde fayda uıni'mak'tatclırlar; buna rağ
men (!A) ve (B) partileri ise ımelselenin görü
şülmesinde fayda ummamaktadırlar. Öyle olur 
ki, demin kendilerinin de söyledikleri gibi dört 
parti, haltta milletvekillerinden 226 veya 230 ki
şisinin bir gurupa mensup olduğu bir ahval 
düşünelim; o takdirde ıbu gurup, diğer 5 - 6 
parti karşısında muhalefet partisidir. Danışıma 
'Kurulunda, eğer ekseriyetle de karar alırsanız, 
'bu beş parti aksi görüşü savunacaklar ve ek
seriyetle karar alacaksınıiz. Eh, sonra?.. İktidar 
parltilsin'in istemediği hir şeyi, siz iktidar par
tisinin reylerime rağmen kendisine dikte etti-
reieefesinliz. Bu .'mümkün değildir, bu demokra
t ik değildir. 

Danışma Kurulu tavsiyelerde bulunur. Da
nışma Kurulunun kesin karar alması müm
kün değildir. Karar da veremez, görüş bildirir. 
Her Danışma Kumlun/dan sonra Meclise geli
nir. Mecliste, hu ığörüşlerden hanlgisine ağır
lık verildiği milletvekillerinin oylarıyle tespit 
edilir ve milletvekilleri, kendilerini bağlaya
cak kararı kendileri alırlar. 

Binaenaleyh, «Biz uyduk, biz uymadık; biz 
(oınu imzaladık veya imzalamadık» huısusu, bir 
kararın muallel olması veya .alınmış olan ka
rarın keenlemyekûn addedilmesi için gerekli 
sebep değildir. Zaten arkadaşımız, söylerken, 

(demin de arz ettiğim gibi) sırf, «(biraz vakit 
geçisin, bu usul müzakeresi açılmış olsun, bura
dan da ne kaçırırsak kârdır» diye söylediler, o 
şekilde niteliyorum. 

'Sayın Hasan Tosyalı'nm ne söylediğini an
layamadığımı için usul müzakeresi değil, bütçe 
konuşmalarındaki gibi birde Tosya'yı ilâve eder
seniz, eski söylediklerini tekrarladığı için, ce
vaptan müstağnidir. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Brver-
di. 

-HASAN TOSYALI (Kastamonu) — îşine 
ıgelmediği için, «anlayamadım» diyorsun; yok-
ısa (bal gübi anladın. 

BAŞKAN — Rica eidiyoruim. 
Muhterem arfcalaşlarım, sayın üyelerin cüm

lesinin malumu olduğu üzere, İçtüzüğümüzün, 
'bu yasama yılında uygulamasına başlanmış ye
ni bir İçtüzüktür. Danışıma Kurulu ile ilgili 
ımaddeler henüz gerekli ölçüde işlememiştir. 
Mutlaka Önümüzdeki yasama yıllarında bu 
•maddeler dalha çlok işleyecek ve 'boşlukları daha 
ıçok meydana çıkacak; şayet mevcut iıse ve o 
vakit bu boşlukların giderilmesi için, gerekir 
ise bu tarzda ulsul tartışmaları açarak soaıuçla-
Tinı Yüce Heyetin oylarıyle halledeceğiz veya 
İçtüzük değişikliklerine başvuracağız. Ancak, 
Ibugün açtığımız usul tartışmasının sonunda bir 
oylamaya gitmeyeceğim. Şu nedenle gitmeyece
ğim : Sayın Hasan Korkmazcan'ıın ve Sayın 
Vefa Tanır'ın muhalefetleri, okunan listedeki 
İkamın kuvvetinleki kararnamelerle ilgili yet
ki tasarılarına öncelik verilmiş olmaisı nede
nine dayalıdır. Oysa ki, Danışma Kurulumu
zun bu yolda bir kararı olmasa dahi ıbu tarz 
hususlar, Anayasamızın 64 ncü maddesinin 4 
neü fıkrası gereğince esasen bir önceliğe 'sa. 
hipfcir. Bu nedenle, muhalefetleri, Danışma Ku
rulumuzun çalışmalarını etkileyen bir muhale
fet olmuyor. Bu yetki ile ilgili istemlerin ön
celiği Anayasadan doluyor ve aslında (bunların, 
hu Danışma Kurulunun görüşü içerisinde oy
lanmasını dalhi ben zait telâkki ediyorum, bir 
Anayasa emridir; bu baJkumidan, ön sırada ye
rlini alacaklarıdır. 

Bu nedenle ben, diğer hususları kapsayan 
Danışma Kurulu görüşünü oylarımıza sunuyo
rum. 
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Kabul edenler... Kabul etaneyenler... 
VAHÎT BOZATLI (iSivas) — Bu n o t a d a 

bir tavzih yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — 64 ncü .mad
de Başkanlığın buyurduğu şekilde değildir 
•efendim. 64 ncü malde, kanun kuvvetindeki 
(kararnamelerin görüşülmesine müteallik önce
liği veriyor. Kanun kuvvetinde kararname yet

kisi ımahiyetindeiki bu yasalar için böyle bir 
önoelük yok efendim. 

BAŞKAN — Ben aynı görüşte değilim Sa
yın Bozaltlı. 

VAHİT BOZATLI (ıSivais) — Lütfen efen
dim, maıdde gayet sarih. 

BAŞKAN — Efendim bu mesele bitti, baş
ka imkânlar doğacaktır; tartışınız, konuşuruz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Gözünüzden 
kaçmış olabilir diye arz ediyorum. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

(C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İngiltere Parlamentosundan altı kişilik 
bir heyetin yurdumuza davet edilmesinin uygun 
görüldüğüne C. Senatosu ve 31. Meclisi Başkan
lık Divanları Müşterek Toplantısı Kararı. 

BAŞKAN — Efendim, suınuşlara devamı edi
yoruz. 

İngiliz Parlaımenitiosmıdan 6 kişilik bir he
yetin yurdumuza ziyaretleriyle ilgili Müşterek 
Başkanlık Divanı Önerisi varlır; okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık Divanları Müşterek toplantısı kararı. 
Karar No. : 1 Karar Tarihi : 12.6.1974 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları 12 . 6 .1974 Çarşamba gmnü 
ısaaıt 10'da aşağıda iımzalarj bulunan üyelerin 
Ikatıimalarıyle tlopanımıış ve : 

Farlamenftolararası Birliği İngiliz Gurupu-
nun davetlisi olarak 1967 yılında İngiltere'ye 
ıgitmiş buunan 6 kişilik parlamento heyetimi
zin ziyaretinin iadesi maksadıyle İngiliz Par
lâmentosundan 6 kişilik bir heyetin' memleke
timize davet edilmesinin uyigun olacağı yorum
daki Müşterek Başkanlık Divanı mütalâasının 
Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine su
nulmasına; karar verilmiştir. 

C. S. Başkanı 
Tekin Arıburun 

C. IS. Başkanvekili 
[Mehmet Ünaldı 

O. ıS. Başkanvekili 
Zillini Betil 

C. IS. Başkanvekili 
Necip Miıkelâmoğlu 

M. M. Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

M. M. Başkanvekili 
Dr. Rasim Hancıoğlu 
M. M. Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 
M. M. İdare Âmiri 

iSami Kumbasar 

O. !S. İdare Âmiri 
T. Remzi Baltan 

C. 'S. İdare Âmiri 
Hüseyin Atmaca 

C IS. Divan Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

C. S. Divan Üyesi 
Osman Nuri Canpolat 

C. S. Divan Üyesi 
Ekrem Kabay 

M. M. Divan Üyesi 
Zekâi Yaylalı 
M. Divan Üyesi 
Doğan Avşargil 
M. Divan Üyesi 
îlhami Çetin 
IS. Divan Üyesi 

Bahriye Üçok 
C. IS. Divan Üyesi 

Arif Hikmet Yurtsever 

M. 
T. 
M. 

C. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

2. ı— Çeşitli parti gruplarından oluşacak dört 
ilâ beş kişilik bir Parlamento Heyetinin, İngil
tere Hükümetinin daveti üzerine İngiltere'yi zi
yaret etmelerinin uygun görüldüğüne dair jO. Se
natosu ve M. Meclisi Başkanlık Divanları 'Müşte
rek Toplantısı Kararı. 

BAŞKAN — Yine Müşterek Başkanlık Diva
nının bir kararı vardır, arz ediyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanları Müşterek 

Toplantısı Kararı 

Karar No. : 1 Karar tarihi : 12 . 6 .19!74 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanlık Divanları 12 . 6 . 1974 Çarşamlba günü 
saat 10,da aşağıda imzaları bulunan üyelerin 
katılmalarıyle toplanmış ve : 

İmgiltere hükümetinim, karşılıklı anlayışın 
geliştirilmesini sağlamak üzere, İngiltere Parla
menterleri ve diğer ileri gelen şahsiyetleriyle 
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tanıştırmak amacıyle çeşitli parti gruplarından 
(oluşacak 4 ilâ 5 kişilik bir Parlamiento Heyeti
nin İngiltere'yi' ziyaret ma'ksadıyHe vâki daveti
ne icalbet olunmasının muvafık görüldüğü yolun
daki Müşterek Başkanlık Divanı mütalâasının 
Meclislerin Genel Kurullarının tasvibine sunul
masına, 

Karar vermiştir. 
C. IS. Başkanı 

Tekin Arıburun 
C 'S. Başkanvekili 

Mehmet Ünal'dı 
C. IS. Başkanvekili 

Zilhni Betil 
C. IS. Başkanvekili 

Necip Mirkeılıânıoğlu 
C. iS. îdare Âmiri 
T. Remzi Baltan 

O. S. îdare Âmiri 
Hüseyin Atmaca 

G. ı'S. Divan Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

C. IS. Divan Üyesi 
Osman Nuri Canpolat 

C. İS. Divan Üyesi 
Ekrem Kaibay 

M. M. Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

M. M. Başkanvekili 
Dr. Rasim Hamcıoğlu 
M. M. Başkanıvekili 

Ahmet Çakmak 
M. M. idare' Âmiri 

ISamı Kuimbasar 
M. M. Divan Üyesi 

Zekâ'i Yaylalı 
M. M. Divan Üyesi 
T. Doğan Avşargil 
M. M. Divan Üyesi 

îlbami* Çetin 
O. (S. Divan Üyesi 

Bahriye Üçok 
C, :S. Divan Üyesi 

Arif Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Millet Meclisi [Başkanının başkanlığın
daki bir Parlamento Heyetinin, Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Halk {Meclisi Bakkamının (da
veti üzerine Bulgaristanı ziyaret etmelerinin uy
gun görüldüğüne dair <C. İSenatosu ve İM. Meclisi 
Başkanlık Divanları Müşterek Toplantısı Kararı. 

BAŞKAN — Diğer bir Müşterek Başkandık 
Divanı Kararı "vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanları Müşterek 

Toplantısı Kararı 

Karar No. : 1 Karar Tarihi : 12 . 6 . 19,74 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanlık Divanları 12 . 6 . 1974 Çarşamba günü 
saat 10'da aşağıda imzalan bulunan üyelerin 
katılmalarıyle toplanmış ve : 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi 
Başkanı Dr. Vladimir Bonev'in, Millet Meclisi 
Başkanının riyasetindeki bir parlamento heye
tinin Bulgaristan'ı ziyaret nraksadıyle vâki da
vetlerine icalbet olunmasının muvafık görüldüğü 
yolundaki Müşterek- Başkanlık Divanı mütalâa
sının Meclislerin G-ene,l Kurullarının; tasvibine 
sunulmasına karar vermiştir. 

€ . IS. Başkanı 
Tekin Ariburun 

C. İS. Başkanvekiıli 
Mehmet Ünaldı 

O. (S. Başkanvekili 
Zihni Betil 

C. IS. Başkanvekili 
Necip Mirkelâimoğlu 
C. iS. îdare Âmiri 
T. Beınzi Baltan 

C. iS. îdare Âmiri 
Hüseyin Atmaca 

'C. ıS, Divan; Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

C. S. Divan Üyesi 
Osman Nuri Canpolat 

O, S. Divan Üyesi 
Ekrem Kabay 

M. M. Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

M. M. Başkanvekili 
Dr. Rasim Haneııoğlu 
M. M. Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 
M. M. idare' Âmiri 

•Sami Kuımbasar 
M. M. Divan Üyesi 

Zekâi Yaylalı 
M. M. Divan Üyesi 
T. Doğan Avşargil 

M, M. Divan Üyesi 
îlhami Çetin 

C. ıS. Divan Üyesi 
Bahriye Üçok 

C, IS. Divan Üyesi 
Arif Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ç) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün; 2/57 esas sayılı Kanun ıteklifinin doğrudan 
doğruya igürtdeme '' alınmasına dair pnergesi. 

(2/57, 4/35) • 
BIAŞKAN — iki önerge vardır, ayrı ayrı 

okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Bütçe Plan Komisyonunda 50 günden beri 
gündeme alınmayan teklifimin (2/57) Meclis 

gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. Ve 
söz istiyorum. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Acaba Komisyondan yetkili ar
kadaşımız bu konuda izahat vermek üzere hazır 
.mı( efendim? 

PUAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 
DURAKOĞLU (Sivas) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Hazır bulunuyorsunuz. 
ISayın Atagün?.. Sayın Atagün yok. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurunuz efen

dim; bu konuda, kıısia olmasını rica edeceğim. 
Efendim, bu madde ile ilgili tatbikatrmızıda 

da birtakım değişiklikler oldu. Aslında bunun 
'İçtüzüğün 64 ITCÜ maddesi içinde münakaşa, mü
zakere edilmesi .gereken bir usul meselesi olma-
anıası ıgereikür. Aıncak, yüce heyetin tasvibine 
bağlı bir ınesıelie olduğu için, istek sahibi ile Ko-
tmiisyon .adına yeitkili bir artkadaşım,ızm izahla
rının yet erili olduğu kanısını 'taşıyorum. Bu nıe-
tdenle, önerce sahibini aradıım, olmadıkları için 
Koımiısyon Başkanına söz verdimi. 

Buyurunuz efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI AHMET 

DÜRAiKOĞDU (ıSîvas) — Sayın Başkan, sayın 
ımillletvekilleri; 

Kırblane'lıi Milletvekili Sayın Atagün tara
fından verilen önerge 193 sayıllı Gelir Verdisi 
Kanununun 202 sıayi'lı Kanunla değişik 52 nci 
fmajddeisıine bir fıkra ilâvesi vte bir geçici madde 
eklenmjesline dair kanun teklifinin, 50 günden 
bieıii KomisyonumTiızda göılüşülmıemiş olmasın
dan dolıayı İçtüzüğün verdiği, imkândan yarar
lanarak doğrudan doğruya gündeşime alınmasına 
daindiir. 

Haddizatında, komisyonumuzun faaliyette 
ıgeçişi, çalışma süresi 50 günü bulmamıştır. Ka
imin teklifi, koımisiyonumuzun kurulmasından 
dialha önce verilmiştir. Kaldı ki, Müület Meclisi 
Plan Komıisyonu ille TüıMye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karlına Komisyonu iç içe çalışan iki 
komisyondur. Bilindiği g-Jbii, Hükümetin kurul
masını hıemıen takibeden günlerde ge'çiei bütçe -
nin görüşülmüş olması ve geçici bütçenin Mec-
lîsleTiimiizden çıkışından hemen sonra da baızı 
önemli kanun tasarı ve te'klilflierinin, gerek Plan 
Kondisyonunda ve gterefcse Bütçe Karaca Komıte-
yonurDda görüşülmüş alması nedeniyle bu teklif 
bu anada nazarıa alınamamıştır. 

Ayrıca, 1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasa
rlısının görüşülmesi sırasında da hiç bir kanun 
(telklif veya tasarlısı görüşülemlediği için, bu tek-
Mf de, aynı mulaımeleye tabi tutularak, güııdıe-
mıe alınmıamış ve .görüşülememiştir. 

Kaldı ki, konunun önemi, bir başka yönden 
ıdje hemen görüşülmesini gerektirmiyor. Gerçi, 
taallûk ettiği husus önlemlidir • fakat tadili is

tenen husus, anakanunlardatti birisi olan Gelir 
•Verg-ilsii Kanununa taallûk etmektedir. Hükü
met pnagriamında da beyan ©dildiği gibi Gelir 
Verigilsi Kanununda geniş değişiklikler yapıla
caktır. Bir analkanunda münferit teklifleri pey
derpey değiştirtmek suretiyle müspet bir sonu
ca vaaımalk imkânı bulunmaınıaktadır. Hüküme
tin, bu konuda çalışmalarını, yaptığımız araş
tırma sonunda elde etmliş olduğumuz bilgilere 
istinaden, yakında MieeMıse tevdi edecek duuu-
mııa gieitirmjiş olması karşısında, bir anaikanunda 
zaman "zaman paüyatif tedbir mahiyetinde yapı
lacak değişikliklerin yararlı okumayacağı dü
şüncesiyle de bu teklif gündemıe alınmamıştır. 
Zannediyorum bu dönemin birinci yasaıma yı
lından -sonraki süne içerisinde Gelir Vergisi Ka
nunu, (tümü ile birlikte) değişiklikleri, siste
matiği muhafiaza edilmek suretiyle, huzurunuaa 
gelecektir; o zaman da aynı sonuca varmak im
kânı ve aynı teklifi, aynı tasan ile birlikte mü
zakere etmek imjkânı elimize geçece/ktir ve en 
yararlı sonuca da ancak bu suretle varacağımız 
düşüncesiyle gündemıe alınmamıştır. 

Durulma nazarlarınıza arz eder, doğrudan 
doğruya <gündemje alınması hususunun da meısıe-
lenin mahiyeti nedeniyle yamarlı olamayacağını 
bildirir, saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durak-
oğlu.! 

'Sayın Atagün arkadaşıımızın tıeklifiyilje ilgili 
öneııgıesinii oylarınızla sunuyorum. Kabul eden-
•ler... iKalbul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan' 
tn, Genel Sağlık Sigortası kanun teklifinin doğ
rudan doğruya ^gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/146, 4/36) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
ıSayın Başkanlığa 

Sosyal İşler Komisyonunda, İçtüzüğün tanı
dığı sünede görüşülmeyen Genel Sağlık Sigorta
sı kanun teklifi hakkındaki önerimin okutulmai-
sını rica ederim. 

Afyon Karabasar 
•Mete Tan 

BAŞKAN — 'Sayın Mete Tam, buyurunuz 
'efendim, çak kusa izaihımzı rica ediyorum. 

'METE TAN (Afyon Karalıdsar) — Sayın 
Başkan, değerli miüeltydkilierd; 
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Bazı Devlet hiamietlerinim politika dışında 
tutulmasında memleket için büyük faydalar 
Vardır. Bunlar işimde sağlığın, kişi hayatında 
taşıdığı değer bakımımdan ayrı bir ö/Z elliği var-
dır ki, bu teklifin polemiğe uygun olmadığı ka
naatini taşıyoımiiz. 

•Sağlık vte 'Sosyal Yıardılm Bakanlığı, 8 gene
lden bu yana., (Anayasanın, «ıSosyal Devlet» il
kesi gereğince; herkesin, bütün riskleri güven
lik aılıtına alacak bir sistemi içindie geleceğimi 
^emniyet alltınia alması hedefimden hareketle) 
bir -genel sağlık sigortası üzenimde çalışmış ve 
ayrıca gerek kalkınma planında ve geraksle yıl-
ılılk programlarda bu hususun kanunlaşıması ön
görülmüştür. 

ıG-eçmiş hükümetler dönemimde talsian halin
de Meclise sunulan genel sağlık sigortasının,, 
•bültün gayretlere rağmen bugüne kadar çıkmal
ısı mümkün olmamıştır. 1973 yılında, Hüküımet 
tasarısı ile Cumhuriyet ıSemaıtosu Üyesi Sayın 
Dr. Nazım İnebieyli'nin ve Sayın Milletvekili 
Heşit Ülker'in teklifleri birleştirilerek Karma 
Komisyonda görüşülüp müzakereleri tıamıaımlan-
mışsa da, Genel Kurulda görüşülmesi nasip ol-
imamiiş ve maalesıeif kadük olmuştur. Aynı tek
lif (Komisyondaki görüşmselerm ışığı altımda) 
Siimop Senatörü Dr. Nazım İnıeıbeyli tarafından 
yeniden düzenlenerek 13 Mart 1974 günü Millet 
Meclisime sunulmuş ve tekrar gündeme aiımmiai-
sı istenmiştir. 

O tarihten bu yana Sosyal İşler Komisyo
numda bu teklif maalesef görüşülmemiştir. Bu
nun üzerine teklif sahibi, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 38 ııci maddeısli /gereğince teklifin doğru
dan doğruya gündemle alınmasını Meclis Baş
kanlığımdan istemiştir. 

Değerli milletvekillileri, hastalık dallıma âcil 
felir haldir ve Devlet, tedavi edici sağlık hizmet
lerini ücretli olarak yürüttüğüne göre, bilhassa 
fakir vatandaşlarımız bu ücreti her zaman öde-
ımle imkânıma sıaihip değildir. Hastalık iste, gere
ğimin mutlaka yapılması zorunlu bir haldir. 

ıSağlık sigortası, hastalık ve hastane masraf-
ilanını ödemıe gücü bıilunanlia;rın primle katılaca
ğı; güçsüz olanların primi karşılığının Devlet 
tarafından ödeneceği bir sistem içinde sağlığın 
geleceğimi teminat altına alacaktır. 

'Halen memleketimizde işçi ve memurun bu 
güvenli sağlıaınımış olup, yaklaşık olarak 30 mil

yonun üzerimdeki ıgeni kalan nüfus kitlesi; yani, 
köylü, esnaf, tüccar ve sanatkâr bu haktan mah
rum bırakılmıştır. Tüccar, sanayici, küçük esnaf 
ve sanatkâr ile tarımla uğraşanları teşkil eden 
ve genellikle nüfusumuzun dar gelirli güçsüz 

- grupları olan bu kitlelere, bu güvenliğin sağlan-
maısı artı'k şart olmuştur. 

'Aslında sosyal güvenlik, bu güçsüz grupla
rın 'karşılaşacağı riskleri teminat altına alarak, 
yoksulluk ve sefaleti önlemlefctir. Başka bir de
yimle; hiç kimjse çiftini, sürdüğü öküzünü, geçti-
mijini sağladığı tarlasını ve kapısındaki tek ine
ğini satarak, haisltalığmı tedavi ettirmeyecek; 
bu sigorta sistemi bütün bu yükü üzerine ala
caktır. 

Böylesine önemli olan bir kanun teklifinin 
daiha fazla gecikmesine, Türk Milletinin sağlığı 
bakımından, .gönlümüz razı olmadığı için bu 
kanun teklifimin takipçisiyiz. 

Bumdan 15 gün evveline kadar toplaniamia-
maikta, devam eden Sosyal İşler Komisyonıınıın, 
önemine rağmen bu teklife ağıırlıfc vermemesi
nin medenini bir türlü amlayamaımakStayi'z. Bu 

• husus, gerek Hükümet programına, gerekse mil
lî sağlık politikasına ve hatta sağlık hizmeti an
layışına aykırı düşm'eklteıdir. 

Değerli arkadaşlarım, 'Sosyal İşler Komisyo
nu Başkanlığı vereceği cevapta; 'belki Hükümet 
tasarısını beklediği için diğer tekliflerle birlik
te bu hususu görüşmeyi uygun gördüğünü be
lirtecektir. Halbuki, Hükümet tasarısı bugünle 
kadaır gelmemiştir; ne zaman geleceği de belli 
değildir. Kaldı ki, Sağlık ve Sosyal Yandım Ba
kanlığınca hazırlanan kanun tasarısının, daıha 
önceki tasarılardan da farkı yoktur. Kanun tek
lifi ise, bu tasarının tümünü kapsadığı gibi, uy
gulama yönünden daha da geniş tutulmuştur. 
Esasen bu teklif 1973 yılında Gie'çıM Komisyon
da enline boyuna tartışılarak iyi bir şekil almış-
ıtnr. Yıanıi, bir mamada ihtisas komiisyomumdan da 
•gieçmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan G*enel Ku
rulda görüşmeye alınmasında hiçbir sajkmca 
yoktur. 

iMlemleketin sağlık hizmetlerini, yön vererek 
düzenıleyecek olan ve bilhassa dar gelirli vatan
daşlarımızın büyük bir heyecanla ve sabırla çık
masını beklediği bu kanunun, binan evvel (ger
çekleşerek Türk Milletimin sağlık hizmetlerine 
büyük yararı dokunması, oylarınızla gündemle 
alınıp alınmamasına bağlııdır. 
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'Değerli arkadaşlarım, bu kanunuır gerçek-
leşniıesini arzulayan hasta vatamlaşl&rımızHi ve 
sağlık güvenliklerinin temin edilmesini haklı 
olarak istemekte 'olan milyonlarca dar gelirli 
ve faldır yurttaşlarımızın bu arzularının yerine 
ıgetklilmesi için oylarınızı, «Teklifin gündeme 
alınması» yönünde kullanmianızı istirham eder, 
saygılar sumamın. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşieklkür 'öderim efendim. 
Komisyon Başkanı Sayın Tığlı ? Yok. 
Sözcü Sayın Kemal Tabak? 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Bilâhara 

ceviap vereeeğim Sayın Başkan. 

1.— M. S. P. Grup Başkanvekili Fehmi Cu-
malıoğlu'nun, Sağlık ve Sosval İsler Komisyonun
da açık bulunan üyeliğe Nevşehir Milletvekili 
Mehmet Sabri DörtkoVun aday gösterildiğine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Efendim, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Pehmsi Cumıalıoğlu arkada-
şnmıızın istemini okutuyorum,. 

(Milleit Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna grupu-

1. — Deniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/141) (S. Sayısı : 71) (1) 

BAŞKAN — Gündemlimiz gereğince; Deniz 
Hukuku ile ilgili yetki kanunu tasarısının gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

İlgili komisyon ve ilgili Hükümet üyesinin 
yerlerini almasını rica ediyorum efendim. 

Efendim, komisyon ve Hükümet fcemjsil edil-
mişleırdir. 

Raporu okutuyorum. 
(IDıışişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Efendin, tasarının tümü üze

rinde Adalet Partisi Grupu adıma Sayın Vahit 
Bozıaitla. 

Buyurunuz Sayın Bozatlı. 

(1) 71 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — «ıBilâhaıra cevap» diye bir şey 
olmaz efendim. Şu anda meseleyi oya mınaca-
ğım. Genel Kurulu tenvir edici bir beyanınız 
var ise buyurunuz. Yok ise sunacağım. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Takdirini-
ae bırakıyorum. Sözcüyü tam olarak dinleyeme-
dim. 

BAŞKAN — Efenldim, Sayın Mete Tan ar
kadaşımızın verdiği kanun teklifi ile ilgili öne
risini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim, 

muzdan Nevşehir Milletvekili M. Sabıi Dört-
fcol seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Milli Selâmet Partisi 
Grup BaşfcanvekiM 

İstanbul 
Fehmi Cuımalıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Sivais) —• Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Anayasanın, 1971 tarihinde değiştirilmiş bu
lunan 64 neü maddesini ikinci kez tatbik etmek
le karşıkarşıya oluyoruz. 

64 ncü madde, hangi hallerde kanun kuvve
tinde kararname çıkararak hükümetlerle yetki 
verilebileceğini kesin sınırlarla saymıştır. 64 
ncü maddenin 6 ncı fıkrasını aynen okumak 
medburiyetinıdieyim. Çünkü 6 ncı fıkraya, bütün 
bu sarahatine rağmen, elimizdeki tatsalının en 
küçük bir tevile dahi götürülmesi mümkün ol
mayacak derecede, çok açık biçimde aykırılık 
vardır., 

Anayasanın 64 ncü maddesinin 6 ncı fıkra
sını aynen okuyorum: 

«Anayasanın ikinci kısmının.birinci ve ikin
ci bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyet-

VH, — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

3ÇİM 
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ler ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haik-
lar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenemez.» 

Şimdi, Anayasanın bu maddesinde balbsıedi-
].en ikinci kısmın ıbiriınei ve ikinci bölümünü 
fihrist kısmından aynen çıkarıyorum. 

İkinci kıslmm birinci bölümü 10 ncu mıadde-
den başlıyor ve 13 ncü mjaddeiye kadar davamı 
ıcdiyor. Yine Anayasanın 64 ncü maddesinin 
biraz evvel okuduğum 6 ncı fıkrasında sıözü edi
len kararname konusu yapılamayacak hususlara, 
ait, ikinci kilsimin ikinci bölümü de, Anayasanın 
14 ncü maddesinden başlıyor ve 34 ncü madde
sine kadar devam ediyor. 

Şimdi, Anayasanın, kanun hükmünde klarar-
name ile halledilemeyeceğini kesin biçimde der
piş ettiği ikinci bölümün içeralslinde bulunan 
32 nci ve 33 ncü maddeler var. 32 nci mıadde 
«Kanunî yaırgı yolu» der. 33 ncü m|addie, «Ceza-
ların kanunî ve şaıhsî olması; zorlama yasağı» 
dıeımiektedir. 

Simidi, buradan elimizdeki tasarıya geliyo
rum. Elimizdeki tasaırınnn 2 nci maddesinin sıon 
cümlesini olkuyoırum,, yukarıdan aşağıya kadar 
hep'slini okumuyorum.. Son cümlesini okuyo
rum,, «Yenliden kurmayı veya bağlı bulunduk
ları matkamları değiştirmeyi ve görevli ve yet
kili mahkemeler ile diğer mafkaımların saptan
masını kapsar.» Yetki sınırı bu. 

Mahkeme görev ve yetMıleııihi verme husu
sunu, Anayasanın 32 nci maddesinde yer alan 
yetkiyi, bu kaıra^maımıenin 2 nci maddesi;; gayet 
laçuk biçâmde, (biraz evvel de söylediğim gibi) 
tevil etmeımiz mümkün olmayacak şekilde, ga
yet açıkça vie burada kanun kuvvetimde karaır-
naıme suretiyle tedvini mümkün olmayan bir 
hususu, Anayasanın müsaade etlmediği bir hu
susu, bu tasıarı kendi muilııtevası içine almaştır. 

Şimdi, Anayasanın 32 nci maddesini okuyo-
ımm t 

'«lM;aldde 32. — Hiç kimse, kanunen tabi ol
duğu maibkemeden başjka bir merci önüne çııka-
rılamaz. 

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkeme
den başka bir merci önünle çıkarma, sıonucunu 
doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mer
ciler kurulamaz. » 

32 nci mıadde bu. Kimin, hangi yargı mercii 
önıüme çıkarılacağı hususunu derpiş eden 32 neıi 
maddeyi, bulada alıyoruz, 64 ncü maddenin ya-
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saklarıma rağmen, kanun kuvvetinde karamalme 
çıkarma .hususunda Hükümetle yetki veriyoruz. 
Bu cihetten 2 nci madde, kesinlikle Anayasanın 
bıı hükmünü hesaba katmıyor ve kesinlikle Ana
yasaya aykırı. 

Taslarının 3 ncü maddesine gelince : 3 ncü 
muaddelde, yiıne aynı kısımda yer alan ve 32 nci 
maddeyi takibleden Anayasanın 33 ncü mad^0" 
sıine aykırıdır. Anayasamın 33 ncü maddesini 
'okuyorum: 

«Madde 33. — Kimse, işlendiği zaman yü
rürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir 
fiilinden dolayı ceizalan'dırıilamaz. 

Oezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla ko
nulur.» 

Kanunla konulur diyor; gayet .açık Anaya
sa. Böyle iken, 3 ncü maddede, kanun tasarı
sının getirdiği yetkiyi bir defa daha okuyarak 
teyidetmek, tescil etmek istiyorum. 

Tasarının 3 ncü maddesi : 

«Madde 3. — Yulkaırıdaki kanunlardaki ceza 
hükümleri, saklıdır.» 

•Işjbu kanuna dayanılarak çıkarılacak karar-
nalmlelene aykırı hareket edenler veya bu ka
rarnamelere istinaden verilecek emirlere ve ya
saklara riayet etmeyenler, kanunlarda başkaca 
bir ceza öngörülmediği takdirde on bin liradan 
yirmi beş bin liraya kadar ağır para cıezaSı ve 
yedi günden altı aya kadar hapis cezıası veya 
bunlardan biri ile cezalandırılır.» 

3 ncü madde ıgayeıt açık bir biçimde, ne ka-
dar ceza verileceği hususunu, ne şjeM'l ceza ve
rileceği hususunu, yani Anayasanın ikinci kııs-
ımımda belirtilen, (33 ncü maddede) kanunlla ce
faların gösterileceği kelsin emrine rağmen, 64 
ncü maddenin saralhaltlne nağmen, Hükümette, 
yani icralya kanun kuvvetinde kaıriarnaıme çıka
rırken ; Anayasanın yasağını dinlelmeksizıin, 
kendisine suç unsurlarını tespit etme, hangi fi
illeri suç sayıp, saymamak hususunda yetkili ol
mak ve bunlara teriettübadeeeik cezaları takdir 
etm(ek gibi, Anayasaya rağmen, bir yetki vermiş 
oluyor. 

Bu iki noktada, kesinlikle Anayasa ile karşı-
karşiyayız. Şu anda bu iki madde ile Hükümlet, 
(komisyonlardaın da gfeıçmiş, Grenel Kurulun hu-
<zurnna gelmiş bu tasarısı ile) taımaımiyle Ana
yasa dışı bir yetkiyi talelbeitmek durumu için
dedir. 
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Değerli arkadaşlarım, Anayasaya, zamanı za
man bu. Yüce Meclislerden, .aykırı düşen kanun
lar çılkmıştır. Anacak, bunlarda bizim bildiğimiz, 
daha çok Meclislerini, ketaldi takdirlerini kulia-
rturken, kemdi görüşlerini ortaya koyanken ya 
dlikjkaltlerini veya takdirlerini kuUandıklairı bi
çim, sebebiyle Anayasaya aykırı yasalar yapmış 
oflduikları müşıahadiesini hep beraber Anayasa 
Mahkemesi kurulduğundan beri izlemiş bulunu
yoruz. Amıa ben bu tasarıda değişik bir yöntem, 
değişik bir durum müşahade ediyorum. O da, 
biraz evvel söylediğim gibi en basit mantık ku
rallarımı tatbik eden her kişinin rahatlıkla gö
rebileceği, Anayasamın koyduğu sınırların dışı
na çıktığını göreceği, yani bilerek Anayasanın 
sınırlarını taşma gibi bir durum olduğu kanısın
dayız. Çünkü, 64 ncü madde çok sade ve çok 
açıktır. Böyle ilken, bu maddenin sınırlarının dı
şına taşmayı, bir kusur veya bir dikkat haftası 
veya bir takdir hatası kabul etmiyoruz. 

Ayrıca bu moktada bir hususa daha işaret 
eıtlmiek istiyorum. Anayasaya aykırılığın ötesin
de, kanun kuvvetinde kararname yoluna gidil
miş olmasa da, kısaca sıralayacağım sebeplerle, 
haiklı olma vasfından uzaktır. 

(Bir defa konu, kanaatimizce bir dış politika 
veya şu sırada komşumuz bir ülke ile aramız
daki ihtilâf açısından değerlendirilmemıelidir. O 
ihtilâfın taımaımıen dışında, kendi millî hukuku
muzu düzJenlemıenlîn çalışması içinde olduğumuz 
yönü ile hadiseye bakıyoruz ve oma göre, bu ta
sarı ile şu baltaları da yaptığımız kanaatindeyiz. 

Tasarı 2 nci mjaddesiinin (c) bendiyle, kaçak
çılığın nnen Ve takibi işlleriinim Dahiliye Vekâle
tine devri halkkmdaki kanunun ismi ve diğer 
maddelerinin değiştirilmesini istiyor. 

Bunun manası şu : «Kaçakçılığın men ve ta
kibi» Dahiliye Vekâletinle ait kanunun adı bu. 
Bunun, Dahiliye Vekâletinden veya ona bağlı 
jandarma ve polislten alınacağı anlamından, (is
imlini de değiştirdikleri için) emniyet ve güven
liğin korunması işinin bir başka kuruluşa veri-
leoeği manası kesinlikle çıkıyor. Çünkü kanu
nun ismi dahi istenim yetki içindedir; birinci 
maddeden başika, kanunun ismi de var. 

Bundan bir yıl kadar önce, kıyılarımızın ve 
buraıdalki .güvenliğin, jandarma ve poflis yerine, 
Deniz Kuvvetleri Ve ona bağlı birlikler tarafın
dan korunması gibi teklifler Yüce Meclisimizde 

-müzakere konusu yapılmıştır. Mesele enine bo
yuna tartışılimıış': değerlendirme yapılmış ve va-
frılam nıetieeye göre böyle bir ayrılığa gidiimıesli-
nin mahzurlu olduğu kabul .e'dilerek bu teklifler 
.reddedilmiştir. 

ıŞimıdi bu noktada getirilen değişiklik:, kana
atimizce fevkalâde önemli bir değişikliktir. Hü-
ıküimeıt, dileniz ki, bu değişikliği çok iyi bir in
celemeden sonra Yüee Meclise getirmiş olsun 
veya ilerde yeitikiisini kullanırke^ı bu yeftkiyi 
kuManma' ihtiyacını duyımamış olsun. Biz bir 
yıllık geçen süre içinde Meclisin, daha. evvel se
beplerini Meıclıils zabıtlarıma geçecek biçimde or
taya koyduğu reddin, bu kere değiştirilerek, 
başika büçilmde bir güvenlik temini hususuna gi
dilmesinin haiklı olacağı inancında değiliz. 

Şöyle ki ; bir defa güvenliğin, milletlerin ve 
devleitilerin harp gücünü ve haırp zamanında 
devleti ve milleti komımak görevini alan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bir kesilminin, alelade gü
venlik işi ile, mani zalbıta işi ile görevlendiril-
mesrimin iki yömi ile bariz ve açık sakıncası var
dır. 

Birindi sakıncası; bu görevi alan mani zabı
ta ve güvenlik görevini alan, harp gücümüzün, 
Demiz Kuvvetleri gücümüzün, günlük meseleler 
İçimde yıpranmış olması, harp gücünün zaafa 
uğramış olması, reddi mümkün olmayan bir hu
sustur. Mesielenin bu yönden çok iyi değerlen-
dirilmeBi lâaım. 

Ayrıca bu bir prensıip meselesidir. Türkiye' 
de, (çok iyi biliyor arkadaşlarım) halen yürür
lükte bulunan İller İdaresi Kanununa göre ma
ni zabıta görevi, adlî zabıta görevi jandarma ve 
polise aittir. Bunlar ihtiyaç duyduklarında, ken
di güçleri görev yapmalarıma kâfi gelmediği. 
takdirde, o yerin mülkiye amiri kanalıyle Türk 
Onduisundan yeterli şekilde destek temin etme 
halkkına sahiptir. Şimdi mevout bu hukuk hiye
rarşisini, mevcut bu kuralları bir kenara iterek, 
sahiller mevzuunda bu prensibi altüst edip, yeni 
bir koruma, yeni bir mani zabıta usulü getirme
nin, ayrıca, - kanaatlim izce - yönetim içinde, 
lefeomomfik hayatımız içinde büyük sakıncaları 
doğar. Bu, Hükümetin bir defa daha dikkatle 
eğiimıesi gerelken bir husustur. 

Sayın Gıenel Kurul üyeleri çök iyi biliyor-
lar ki ; bir toplumun harp hukuku ile sulh hu
kuku arasında, harp sırasında tatbik edilen ku
rallarla sulh zamanında tatbik edilen kurallar 
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anasında çok büyük faıMar vardır. Bunlardan 
birlisini tatbikle mükellef bir organı, getirip de 
sulh zamanında (ekoınamik bayatın ve sosyal 
hayatın gereklerinin birtalkım elastikiyet iste
diği konularda) orduyu sivil hayatın bir kesi
minde bir görevi yapmakla karşılkarşıya bırak
manın, her iki yönüyle de büyük sakıncalian do
ğar. Bu konunun üzerimde bir defa daha durul-
ımasım ve bu maddenin ya koımisyonıea yeniden 
ıslah edilmesi veya Hükümetin bu yetkiyi kul-
lanımalktan içitimabetmesinin zaruretine inanıyo
ruz,-

Değerli arkadaşlarım, Amlayasanım 64 meü 
ımiaddesindeki «Kaıyın kuvvetimde kanarnaıme 
ıçılkarma yetkisi», daha evvel 1971'de bu Mec
liste müzakere edilinken; bilhassa o tarihte, 
ıbugün Hükümet kurmuş olan Saym Cumhuri
yet Halk Partisinin, bu yetkinin kesinlikle aley
hinde olduğunu v© bunun kullanıl'masınım, halt-
tıa bunum Anayasaya girmesinin yüzde yüz sa
kıncalı olduğunu ifade ettiklerini, Saym Ouim-
Ihuriyet Halk Partisinin o zamamlki değerii söz
cüleri, de, bugün aramızda bulunanı mensupları 
ıda çoik iyi hatıırlarla,r. 

ıŞimidi, yalnız istisnaen. kullanılması kaydıy-
le, yalnız istisnai ahvalde, çok: âcil konularda 
Ikullamılmıası Ikaydıylie getirilmiş bulunan bu ta
dilin; bu kere getiriliş haoiım ve madde sayısı 
maktasında, ciddî şclkilde bu kurala aykırı bir 
'duruma düştüğümüzle işaret etmek istiyorum. 
Arkadaşlarım, yalnız bu yetki kanununda, yani 
Demiz Hukuku ile ilgili yetki kanununda değiş
tirilmesini istedikleri kamun adedi HVlir. Hükü-
mıat, şu elinizdeki tasarı ile, tam 11 adet kanu
nun, çeşitli maddelerimi, - M, bu maddelerin ye
kûnu 80'in üzerindedir - tadil etmek istiyor. Bi-
rlaz evvel okunan Başkanlık Divanı teskeresin
den de öğreniyoruz ki, şu bir haftalık çalışıma 
içerisinde, bunum gibi asgarî daha iki .adet yet-
ıkl kanunu gelecektir. Bunlarda da, ortalama 
onar tane kamunun değiştirilmesi hususunda 
Hükümet yetki istiyorsa; şu anda heımıen ifade 
etmek isterim ki; Meclisten Hükümeıtin karar
name suretiyle ıslah etmek, değiştirmek istedi
ği kanun sayısı 30'a yaklaşmaktadır. Halbuki, 
şu tatilden önoe görüşmek istediğimiz kanun 
sayısı 30'un aşağısında çıkacaktır. O hailde, is
tisnayı bırakım; kamun kuvvetimde kararname 
ile halletmek hususu, çoğunluğu da çok öteye 

geçmiş durumdadır. O halde, bu yetkinin kulla
nılmasında ifade etmek istediğim husus şudur: 
Bunda Hükümet sınırlı ve temkinli davranmıa-
mıştır. Meclisin, bu istisnai yetkiyi bu derece 
ileri biçimde kullanmak isteyen Hükümetin bu 
tasarısı karşısında, bu sınırlamamın dışına çı
kan talebine karşı olması gerekir kanısındayız. 

Ayrıca, bu yetkinin bu kadar geniş bir bi
çimde Hükümete verilmiş olmasının birtakım 
rejimle ilişkili sonuçları olacaktır. Çok kesim
lilikle Anayasanın vazettiği gibi, millî hâkimiye
tim teımsıileisı p&riıamemtodur. Millî hâkimiyet 
adına kanun v&zıetme yetkisi, müstaikilem ve 
münhasıran parlamentoya, Millet Meclisine ait 
bir yetkidir. Bu yetkiyi gemiş biçimde Hüküme
te verme, kanıaıaitimizee Anayasanın temel espri
sine ters düşer ve bir nevi, parlamento, kendisi
me ait bu yetkiyi titizlikle kullanması, tam bir 
inlhisarcı zihnüyestile kullaırıması gereken bu yet
kiyi büyük ölçüde Hükümete vermekle, kendi
sini bu mevzularda, kanun çıkarma mevzuunda 
fazla gerekli olmayan bir kuruluş 'haline düşür
müş olur. Bu, pairlamento itibariyle ilgili bir 
husustur. Bu noktada parlâmento ne kadar titiz 
davranışa, o dereee halklıdır. 

O itibarla, biz parlamiemito hâkimiyeti yeni
ne, icra hâkimiyeti doğurtacak böyle geniş bir 
yetkinim, kanun kuvvetinde kararname suretiy
le verilmesine taraftar değiliz. 

Değerli arkadaşlarım; kaldı ki, önümüzde 
bir uyguliaimia var. Sözlerimin başında da Söyle
diğim .gibi, da(hıa evvel parlamento bu yetkiyi 
bir defa kullandı. Bu, Personel Kamumu mevzu
unda idi. Personel Kanununda çok iyi bilindiği 
gibi, yeterli zaman bulunamadığı sebeple ve ay
rıca konumun çok girift ve geniş bir sahayı içi
ne alması nedeniyle pek çok aksaklıklar vardı. 
Bu aksaklıklarım içinden çılkması için o günkü 
Hükümetlere Parlamento yetki verme yolunu 
seçti. Şimdi, bu yetkiyi kullanan hükümetlerin 
ne yapması gerekirdi? Çıkardığı kanun kuvve'-
tindeki kararnamelerle Personel Kamumıund'alki 
şikâyetleri gittikçe azaltıcı birtakım kamum kuv
vetinde kararnameler, kurallar getirmesi gere
kirdi .Ama ben şu inançtayım ki, ve biz bu gö
rüşteyiz ki ; en son 12 sayılı Kararnameyi çıka
ran Hükümet dahi, daha evvel çıkarılmış olan 
ıkararmıamelerden çok daha ileri derecede hata
lara düşmüştür; hujkulkî baltalara düşmüştür, 
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Anayasanın reddettiği ilkelerle bağdaşmayan 
babalara düşmüştür. Ve dahası var: Hükümet 
alabildiğine Personel Kanununu ıslah etmek hu
susunda müteaddit defa bu yetkisıini kullandığı 
halde, Personel Kanunu, Personel rejiminin ıs
lahından beklediğimiz sonucu, M sene bekledi
ğimiz halde alamamış bulunuyoruz. 

O itibarla, ben hüıkümeıtlerin içinde bulun
duklar ı şartlar sebebiyle Parlamento kadar ta
rafsız, objektif davranarak, az kusurlu yasıa çı
karacağı gücünde olduğuna inanmıyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Bozatlı, 
tamamlayınız lütfen. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bağlıyo
rum edendim. 

Vıe şuna inanıyorum: Ne olursa olsun, Par
lamento yasalarım en mükemmelini çukıamr. Ne 
olursa olsun Parlamento, az kusurlu yasa çıkar
ıma mevzuunda Hükümetten çok öndedir ve 
onun ihtisas komisyonları, onun değerli üyeleri 
az kusurlu yasa çıkarımla hususunda personel re
jimindeki kararnameler dikkate alınırsa, çok 
diaha başarılı olmuştur. 

Bu itibarla, bu yetki tasarısının Adalet Par
tisi Grupu olarak aleyhinde olduğumuzu ifade 
etmek istenim, 

ıSaygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boziat-
lı. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
ıSayın Mehmet Altmışyedioğlu, buyurunuz efen
dilim. 

O. G. P, GRUPU ADINA MEHMET ALT
MIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Deniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu tasa
rısı üzerinde, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Deniz Hukuku, gitgide artan bir önem ka
zanmaktadır. Enerji bunalımı, petrol fiyatları
nın aldığı seyir, deniz dibi araştırmalarının ve 
denizlerde petrol aramanın önemini artırmıştır. 
Deniz Hukuku alanında, dünya ölçüsünde hızlı 
gelişmeler vardır. Deniz dibinin ve dip altının 
kazandığı önem, yalnız pötrol ile ilgili değildir. 
Çeşitli madenlerin aranması, balıkçılık gibi, 
canlı ve cansız kaynakların değeri endiraimıesi 

açıssından da, Deniz Hukuibınun Önemi mey
dandadır. Denizlerin kirlenmesi ile ilgili sorun'-
lar da, gitgide artan bir önem kazanmaüttadıır. 
Gerek karasuları içinde, geretkse karasukirmiHi 
ötesinde «Kılta sahanlığı» denilen alanlarda 
millî halkların ve güvenliğin korunması şarttır. 
ıCumhmriyetçii Güven Partisi Grupu olarak, «kı
ta sahanlığı» nıdaki haklarımızın korunmasına 
özel bir önem verdiğknlizi, belirtmek isterim. 

Ege'de, Anadolu'nun uzantısı olan «kılta sa
hanlığı» rnızda petrol arama .hakkı dahil olmak 
üzere, bütün haklarımızın korunması millî bir 
davadır. Bu müilî davada bütün Türk Müleitd. 
elbette yekvücut olacaktır. 

Yeteri kadar bilinmeyen bir gerçeği bu ve
sile ile açuklaımaJk istiyorum. Ege Denizinde 
millî petrol şirketimiz olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına ilk defa arama ruhsatı ve
ren ,ilk defa kıta sahanlığımızda petrol arama 
hakkımızı resmî bir belge ile tescil eden Hükü
met, Cumhuriyetçi Güver. Partisinin de dahil 
olduğu Koalisyon Hükümeti olmuştur. 

Ege kılta sahanlığında Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına verilen arama ruhsatların
dan 27 tanesi bizıiım Hükümetimiz tarafından ve
rilmiştir. 

Karadeniizde verilen ve kıta sahanlığında, 
karasuları ötesinde araıma yapma yetkisini mil
lî şiılketimize veren 7 . 12 . 1973 tarihli Bafeaıv 
lar Kurulu karan da üyesi olduğumuz Koalis
yon Hükümetinin kararıdır. 

Ege kıta sahanlığında 27 ve Karadeniz kıta 
•sahanlığında 34 petrol arama ruhsatının m&Mî 
şirketimize verilmesi suretiyle bu alamda bir çı-ı 
ğır açmış olan bir Hükümet kanadı olarak, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi kıta sahanlığında
ki halklarımızın korunmasına özel bir önem ver
mektedir. 

Ege ihtilâfında ve başka dış konularda mil
lî menfaatlere uygun her davranış, Cumhuriyet
çi Güven Partisince desteklenecektir. Millî men
faatlere aykırı, muzır, hafif veya gayrieiddî hıer 
davranış bizi karşısında bulacaktır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak 
bugünkü iktidara kanun kuvvetinde fcaramıamie 
çıkarma yetkisini emanet etmekte neden büyük 
tereddütler duyduğumuzu daha önee kamuoyu
na açııklaımıştık. 

Bununla beraber, deniz hukukuyle ilgili yet
ki kanunu tasarısı karşısnıd|a, bugün Ege De-
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nlizindefci 'ihtilaflı durumu gözcünde tutarak, 
Yunanlı fcarşıisında millî menfaatleri korumayı 
kolaylaştıracağı ümüdiyle kanun maddelerine 
(geçilmesine grupumuz olumlu oy verecektir. 

Maddeler üziariude soracağımız sorular ola-
•eaktır. 1 - 2 noiktada tereddütlerimizi giderecek 
ideğişilklilkleır isteyeceğiz. Kanunun tümü üzerin-
ıde dış ülkelere karşı halklarıimıızın korunmasına 
yartinmıcı olaeağılmız ümidiyle müspet oy kulla,-
naoağız. Bu oyu kullanırken istenen yet'kinin 
ıkııyı ve deniz alanlarında devletler hukuku ku-
trallarınia göre tanzimi söz konusu olan deniz 
hukukuna münhasır bir yetki olduğu noktasın
dan hareket eıdiyoıruz. 

Bu tasarıdaki yetkiler, dışa karşı millî mıen-
faaıtleırlimizi ve güvenliğimizi korumak için kul-
lanılmjailıldır. Bu anlayışla Yüce Meclisi saygı ile 
(selâmlarım. (<C. Gr. P. sıralarmidan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmış-
yieıdiloğlu.! 

Sayın Orhan Alp, buyurunuz. 
ORHAN ALP (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhlteMem arkadaşlarını; 
Hükümet, deniz hukukuyle ilgili bir yeitfci 

ıaimak için bu hukukla HgdiH bir kanunu huzuru
nuza g;eı%lmiş bulunmaktadır. Millî mevzuatı-
ımızdia 476 sayılı Karasuları Kanunu dışında de
miz hukukuyle ilgili başıka bir kanun mıevcut 
değildir. 

Gnünün şartlarına uygun ve teknolojideki ge-
lişımelere ımuvazi olmak üzere, deniz hukuikuyle 
ilgili-şümullü bir kanunun ve deniz hukukunun 
(gereği şieikiidıe yürütülmesi için ilgili diğer ka-
njunllaırda değişiklik yapılmasına taraftarız. An
cak Balkanlar Kuruluna kanun kuvvetinde ka-
tfarnaımie çıkarılması hususunda yetki verilmîesi-
ne benjdeniz de şalhisen muhalifim. 50 senelik 
Gumlıuıtiyıelt devrimizde Meclislerden ne şekilde 
Ikanun çıkarılacağı Anayasalammızdıa, yaîpılan 
değişikliklerde de yazılmış bulunmiaktadır. An
cak Personel Kanunu dalayısıyle Millet Meclisi 
mizden, Hükümete, kanun kuvvetinde kararna-
ıme çıkarılması için yetki vermişizdir. Bu ikinci 
(bir tale.ptir. Maalesef biriincıi tatbikattan da üyi 
tnetüee alınış değiliz. 

O balkımdan Millet Meclliısimiızlin yetkisinin, 
(Hükümete, kanun kuvvetinde kararname çıka-
rılmiatsı için verilmesi asla doğru değildir. 

Nitekim muhterem arkadaşlarıım, bu kanun 
tasarısı Dışişleri Komisyonunda konuşulurken 

(de, bemjdeniz Dışişleri Komisyonunun bir üyesi 
•olarak muhalefetimi ve bu kanun tasarısına kaır-
şı olan düşün çelerimi arz etmiş, bulunuyorum,. 

Muhterem arfcaıdaşlarıım, deniz hukujkuyle 
ilgili günün icaplarına uygun o'lar'ak her türlü 
kanuna evet; ama Hükümete kanun kuvvetimde 
kararname çıkarimıaSi içlin yetki verilmesine ha-
yır diyorum. Çünkü, muhterem arkadaşlarım, 
(bakınız, tasaırıiyı tetkik edecek olursanız ileride 
başımıza ne gibi gailelerin çıkaracağını görme
niz mümkündür. 

;Bu kanun tasarısı 6 miaiddöyi ihtiva etmekte
dir. 2 nci mladıdesikude hangi kanunlarda deği-
şilklifc yapılacağı ve hangi maddelerin değiştirü-
lecıeği kayldediilmiş bulunımalktadır. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, 6309 sayı
lı Maden Kanununun 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 
21, 24, 26, 27, 28, 29, 43, 46 ve 62 nci maddeleri. 

6326 sayılı Beitaol Kanununun 1 - 3/24 ve 
45 nci maddeleri. 

Yine, 6815 sayılı Sınır ve Kıyı Kanasulaarı-
mıziıii Muhafazası ve Emniyetiyle İlgili Kaçak
çılığın Meni, Ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâ
letine Devri Hakkındaki Kanunun isminin ve 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 ncu maddeileıri ile bundan 
başka diğer kanunların da bir çok maddeleri
nin değiştirilmesi öngörnülnıeikitedir. 

Bu şekilde herhangi bir izahat vermeden, 
yapılacak değişikliklerin şümulü her n e kaıdar 
burada genel olarak verilmişse dıe katî olarak 
bildirilmeden Hükümete yetki verilmesi ileride 
ibaşıimıza çok büyük gaileler açabilir. Buna ben
zer yeitki kanunları da bunu taMbedefbıİllir. O 
ıbalkıımdan Yüee Meclisimizin yetkisini vermıe 
işinde titiz davramımaisı kanaatimce beheınahai 
lâzumjdır. 

Muhterem arkadaşlarım, evet, bugün hepi
miz de biliyoruz ki, deniz hukukuyle ilgili ola
rak yapılacak biredk ıslıaıhlaıt vardır. Bıenim Hü
kümetten ricam; yeltki kanununu geri alması, 
buna mukabil memleketimizin Deniz Hukuku üe 
ilgili tüm menfaatlerini kapsayan ve zamanlımı
zın i dapdarına uygun, gelişmiş olan. teknolojiyle 
•uygun, mükemmel, iyi etıüdedilmiş şümullü bir 
ıkanun tasarısını Yüce Meclise getirmek kanaa-
tüimizioe maraieketimıizin menfaatine en uygun 
bir hal çaresi olacaktır. 

Ben şuna kamiiyim ki, böyle bîr yetki Hükü
mete. tanındığı takdirde, Hükümet çok değişifc-
(bieillki birbirini tutmayacak kararna in elerle ha-
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kıiıftâten beklediğimiz faydayı temin etmekten 
uzak kalacaktır. Nitekim daha bu yetki kanunu 
tasarısı Dışişleri Komisyonunda görüşülürken 
ilgili bakanlık temsilcileri tarafından bir yeni 
ıııaıdjde daha ilâvesli hususu Dışişleri Komisyonu
na getirilmiştir. 

Bendim kanaatim şuidur : Deniz Hukuku ve 
dlünyaıdaıki teknolojik gelişmeler kaaıle a'lmıma-
dan, Hükümet muhtelif maddeleri saymak sure
tiyle 'bir yetki kanunu ile huzurunuza gelmiştir. 
Yapılacak 'değişiklikler henüz etütdedilmiş de
ğildir, bdlli değildir. O bakımdan Hükümetin 
g'erieklil hazırlıkları yaptırması ve biraz (evvel 
de arz etmiş olduğum gibi, şümullü Deniz Hu
kuku ile ilgili bir kanun tasarısı ile Yüce Mec
lisin huzurluna gelmesi lâzımdır. 

O balkımdan bu yetkinin Yüce Meclisimizce 
a*edjdedilmesliniin Yüce Meclisin ve aıziz millöti-
nıizin menfalajtine olamğı kanısındayım, Bu ve
sile ile saygılarımı tekrarlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendftm. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Cum

huriyet Halk Partisi Grupu, aıdıına söz rica 'edi-
yorujm. 

BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz, fcay-
djeıdeyim efendim. 

ıMiilî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şe
nler Battal, buyurun efendim-

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Kionya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Deniz Huikulku ile ilgili yetki kanunu tasarı
sı görüşülürken arkadaşlarımız iki tartışmayı 
birbirine karıştırmaktadırlar, kaıuaia.tindeyiz. 

ıŞöyle k i ; Hükümete yetki veîrellim mi, kanun 
kuvvetinde karaımam'e çıkarmıa yetkisi verelim 
mi, tarltüşımlaisı bir tatafta; diğer tarafta da De
niz Hukukunun bugünkü karışık duruımıu me-
sıelesıind birlbirinle karıştırmaktadırlar. 

Mecliste bu iki ayı*! meseleyi birbirline ka
rıştırmadan ele almak lâzımdır. Kanaatimiz 
odur k i ; hükümetlere kanun kuvvetinde karar
name çıkarıp yetki verip vermeme meselesi ayrı 
ve pek muhterem bir tıaıitışma mevzuudur, ama 
bugün dünya şartları, dış politika şaftları De
miz Hulkuku meselelerinin son derece müstaceli
yet ve önem kazandığı miahiiyetinıdedir. O halde 
Iblz bu-tartışmayı bırakıp Hükümietin Deniz Hu
kuku yetki taisarısını isterken Türkiye'nin dış 
ş'artlannı gözönünıe aldığını kabul etmek mecbu
riye tindeyiz. 

Muhterem, arkadaşlar, hukuk teknolojinin 
lilerlemesi ile hakikaıten boşlukları artık anlaşı
lan bir mevzu haline gelmiştir. Feza Hukuku, 
Deniz Hukuku önjümüzdeiki zamanlarda bir hay
li devletlerarasındaki münaisıebetlerde mevzu 
edileceklerdir. Bu bakımdan Deniz Hukuku, 
şimdiye kadarki bu hukuk dalının tekâmül et
memesi teknolojinin imkânlarının bir andia de
ğişiklik aırz etmesi sebebiyle önem kaızıanm&kta,-
ıdır. 

ıŞimidi Türkiye'nün Deniz Hulkuku bakımın
dan önemi, bu hususa önem Vermesi ayrı bir 
hususiyet arz etmektedir. Şöyle ki ; Ege denizi-
ımi'zdn duıruimu, kıta sahanlığı problemleri günü-
müzide bir harp ihtimalinin daihd dış basında 
söylenmesine vesüle olmaktaidıır. 1958 - 1960 Ce-
nievre Andlaşmiaları dışında Deniz Hukukunu 
düzenleyen mievzualt yoktur. Önümüzdeki Kara-
kas toplantısında birtakım kararlar alınacağı 
umulmaktadır. Bu Karakals toplantısında nıaSal 
kanarlar alınacaktır1? Bu bilinmediğine göre Hü
kümete, bu yetki tasarısı ile gerekli yetkiyi 
vermeli ve Karakas toplantısında alınıaicak ka
nlarlar istiilkamletinıde seyyalilyet tanınmalaldur. 

Bu bakımdan bu kanun son derece isabetli 
Ve gerelkli bir kanun tasarısıdır. Millî Selâmet 
Pa^tifei Grupu olanak bu kanuna bu gözle batkı-
yorulz ve müspet oy kullanacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de- 476 sa
yılı Karasuları Sınırlarını Düzenleyen Kanun 
-dışında Deniz Hukuku ile ilgili hiçbir mevzua
tın olmadığı ve bu mevzuda ilmî araştırmaların 
politik şartların gereği göz önüne alınarak, 
muıhterem arkadaşlarımızın Grupumuzun gö
rüşleri istikametinde ve meseleyi Hükümete yet
ki verip vermemek tartışmasından çıkarıp; si
yasî şartların, Türk - Yunan siyasî münasebet
lerinin göız önüne alınma<sı lâzımdır, kan'aatinn-
deyiz. Kanunda; maddeler sırasında arz etmek 
mümkündür ama, komisyona hazırlık bakımın
dan şimdiden ifade ediyorum. 

2 nci maddenin (c) bendinde, «6815 sayılı 
sınır, kıyı ve karasularımızın muhafazası ve 
emniyeti ile ilgili kaçakçılığın men ve takibi 
işlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki 
Kanuna» atıfta bulunmaktadır. Bu Deniz Kuv
vetlerine devri hususu da daha evvel İçişleri 
Komisyonunda görüşülmüştür, 'bunun nazarı 
itibar'a alınmasını temenni ediyorum. 
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Bu kanun son derece büyük bir ihtiyacın 
ifadesidir, oylarımızın millî menfaat ve dış po
litikanın önemi bakımından müspet olmasını te
menni ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
öumlhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa

yın Tekin, buyurum efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN VAMIK 

TEKİN (Giresun) —' Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saym üyeleri; 

Deniz Hukuku ile Yetki kanunu tasarısı 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grnpunun görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Bilim ve teknolojide kaydedilen ilerlemeler 
ve dünyanın içerisine girdiği enerji ve ham
madde silkintisi Hükümetin bu yetki kanunu
nun çıkarılmasına önem ve öncelik verilmesine se-
îbebolmuştıur. 

Devletler Hukukunun klâsik karasuları an
layışı süratle değişmekte, milletlerarası kong
reler ve iki taraflı müzakerelerle artık devlet
ler millî menfaatlerini korumak çabasına gir
miş bulunmaktadırlar. Kalkınana çabasındaki 
ülkeler, karaşınları dışındaki denizlerde ve de
niz dip'lerindefei canlı ve cansız doğal kaynak
ların, özellikle hidrokarhürlerin ve tabiî gazla
rın işletilmesinin seferberliğine geçmişlerdir. 

Yakın zamanlara kadar büyük devletlerin 
'çıkarlarına uygun düşen yerleşmiş Deniz Huku-
kıı kuralları, millî menfaatlerini kollamak şuu
runa varan az gelişmiş ve geri bırakılmış ülke
lerin ortaya çıkması ile artık günün ihtiyaçla
rını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu ihtiyaçla
rı karşılamak üzere 1958 ve 1960 yıllarında Ce
nevre'de toplanan iki konferansla ise Türkiye 
Cumhuriyeti katılmamıştır. Bu sözleşmelerde 
Ibüyük devletlerin kendi menfaatlerine daha uy-
igmn düşen ölçüler getirmek istedikleri bellidir. 
Bu sözleşmelerden sonra geqQn beş - on yıl 
içinde deniz diplerindeki hidrokarbonlar ve ta
biî gazların sanayide artan ehemmiyetleri, özel
likle kıta sahanlığı kavramına kesin bir önem 
kazandırmıştır. 

Çeşitli devletler kıta sahanlığı ile sahanlık 
ötesindeki haklarını güvenlik altına almak için, 
iç hnkulklarında gerekli değişiklikleri yapmış
lar, kanunlarla, kararnamelerle, beliren ihti
yaçlarını karşılamaya çoktan başlamışlarıdır, 
Türk Hukukunda ise 476 sayılı Karasuları Ka
nunu dışında, alışılmış, klâsik devletler huknkıu 

kuralları karşısında millî menfaatlerimizi gö
zetme imkânı veren bir kanuna veya kararna
meye henüz rastlanmamaktadır. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ile, 
Türkiye'mizin jeopolitik konumu, karasuları
mız dışındaki deniz diibi ve dipaltı canlı ve can
sız doğal kaynakların (araştırılması, işletmesi, 
ımillî ekonominin hizmetine konulması ve bu böl
gelerde gerekli güvenliğin sağlanması için iç 
hukukumuzda süratle bu konularda görevli ve 
yetkili kuruluşların belirlenmesi zorunluluğunui 
ortaya çıkarmıştır. 

ıSıaym milletvekilleri, Dünyada ve yurdu
muzda başgösteren ve her gün baskısını artı
ran hammadde sıkıntısı ve enerji bunalımı, bil
hassa petrol arama ve işletme çalışmalarını de
nizlerimize de teşmil etmeyi gerektirmektedir. Bu 
haklarımızın karasularımız ötesinde kalan kıta 
sahanlığına kadar teşmiliyle, bunun hududunu 
tespit ve buralarda yapılacak çalışmaların gü
venliğini temin ve hukukumuzdaki boşluMarı 
süratle doldurmak artı'k zaruret haline gelmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, 'görüştüğümüz tasarı
nın Anayasanın 64 ncü maddesiyle de ilgisi yok
tur. Bu tasarı, millî menfaatlerimizi etkin ve 
süratle denizlerimizde ve çoğunlukla komşula
rımıza karşı koruyabilmenin şart ve imkânla
rını getirmektedir. Bir ara dönemin olağandışı 
şartlarında, Anayasayı da, Anayasanın dibace
sine ve ruhuna ters düşecek şekilde değiştirerek 
fikir özgürlüğünü ve tabiî hâkim kavramını zede
leyen bir siyasî teşekkülün, millî menfaatlerimizin 
dışa karşı süratle korunmasını sağlayacak bu 
tasarı görüşülürken, birdenbire özgürlükçü ke
silmesini ibret verici buluyoruz. 

Gecikmeyle yol açacağı büyük millî men
faatlerin ziyamı önlemek gayesiyle hazırlanan 
bu yetki kanunu tasarısına Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olumlu oy kullanacaktır. C. H. P. 
Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vanık 
Tekin. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Altın-
soy, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTIN-
ıSOY (Niğde) — Muhterem Başkan, Büyük Mtee-
ılliisin değerli üyeleri, Kanun Hükmündeki Ka
rarname, Anayasamızın yeni getirdiği mües-
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seselerden 'birisidir. Bu müessesenin ikinci uy
gulamasını yapmaya hazırlanıyor Yüce Mec
lis. 

Bundan evvel birinci defa Devlet Memur
ları Kanununun aksayan yönlerini düzeltmek 
üzerle hükümetlere kanun kuvvetinde karar
name çıkarma yetkisi verilmişti. Bu konuda 
iki yıl içinde 12 tane kanun hükmünde karar
name çıkaran hükümetler maalesef bu husus
ta iyi bir imtihan veremediler. Onun için, Yü
ce Meclisten kanun hükmünde kararname çı
karma yetkilisi isteyen hüküm etler grupumuz-
ca ihtiyatla karşılanmaktadır. 

Devlet Memurları Kanununun aksayan yön-
-- ilerini düzeltmek üzere verilen kanun hükmün

deki kararname çıkarma yetkisi 12 adet ka
rarname ile uygulama geçirdi. Bun-ardan her 
biri diğerini nakzetmek suretiyle, her biri bir 
evvelkinin getirdiği hatayı 'biraz daha fazla-
laştırmak suretiyle uygulama gördü. 

Anayasanın 64 neü maddesini arkadaşlar 
(burada okudular, tekrar okumak işitemiyorum. 
Kanun hükmündeki kararnameler E es mî Ga
zetede ilân edildiği gün Hükümetçe meclisle
re sevk edilir. Meclisler 'bunu diğer kanun tek
lif ve tasarılarımdan önce ve ivedilikle görü
şüp karara bağlar. Ama iki yılda çıkarılan 12 
tane kararnamenin hepsi de hükümetler tara
fından aynı günde meclislere havale edildik
leri hakle, henüz hiçbirisinin Yüce Mecliste mü
zakeresi yapılmadn ve Meclisin tasvibi alınmadı. 

Yüce Meclisin bu kararnamelerin çıkarıl
ması için verdiğii yetkinin müddeti bitti, yet
ki kanunu yürürlükten kalktı, fakat uygula
maya konan 12 kararname Meclisin tasvibin
den geçmedi. 

Arkadaşlar, biran için düşünelim, bu 12 
kararnameden herhangi 'birlisinin İleride mü
zakeresini yapacak Yüce Meclis. Yüce Mecli
sin kalbul etmeyip reddettiğini kabul edelim. 
O takdirde Yüce Meclistin almış olduğu (bu ka
rar tatbikatta hiçbir şey ifade etmeyecektir. 
Şu halde Meclis murakabesi yapılmamıştır. 
Maalesef bu kötü tatbikat karşısında bundan 
sonra gelecek yetki kanunu tasarılarını ihti
yatla karşılamak zarureti doğuyor. 

Bir bakıma hak vermemiz lâzım gelen bir 
mevzuda kanun hükmünde kararname çıkar
mak için Hükümet Yüce Meclisten yetki isti

yor. Aslında mevzuun acelesi vardır. Bir ta
rafta Karakasta Konferaıs devam ederken, bir 
tarafta çeşitli görüşmeler devam ederken hu 
kadar hayatî bir mevzuda Hükümetin 'bir es
neklik, bir çabukluk, kararında bir seyyali-
yet kazanmak istemesi bir bakıma hakikidir. 
Ancak, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisinin bugüne kadarki uygulaması, bu yet
ki kanununda da Hükümetin bunu han/gi isti
kâmetlere kadar uygulayacağı - bunda da iki 
yıl müddet isteniyor - bu iki yıilm sonunda çı
kan on yirmi, otuz veya beş kanun 'hükmünde
ki kararnamenin yine Yüce Meclisin tasvibin
den geçmeden müddetini dolduracağı mukad
der görünüyor. Bu takdirde de, âdeta, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının âmir hükmüne rağ
men iki ayrı uygulama mevzu'bahsoluyor. Bi
risi, kanunlar Meclis murakabesinden geçer; 
'bir de kanun hükmünde kararnameler çıkar, 
Meclis murakabesinden geçmez gibi, M'eclisiiı 
ikinci plana iten, Meclis murakabesini geçer
siz ve iş1 ersiz hale getiren bir uygulama or
taya çıkıyor. Bu bakımdan biz, Dem'okratliik 
Parti olarak, prensip olarak kanun hükmünde 
kararnamelerin çıkmasına taraftan* değiliz. 

Aslında Anayasamızın 64 neü maddesinin 
espirisinin hu Hükümet tarafından da gereği 
şekilde anlaşılmadığı kanısındayız. Kanun hük
mündeki kararnamelere müracaat acele hal
lerde ve bazı belli mevzular için olur. Anaya
samıza göıre, sınırı son derece taihdliıt edilmiş, 
hangi kanunların yürürlükten kaldırılacağı ve
ya hangi kanun" ar istikâmetinde uygulama 
yapılacağı, kapsamı da içine alınmak suretiy
le çıkarılacaktır diye tadadî olarak sayılmış
tır. Bu Hükümetçe bu iş âdeta mutad hale 
getirilmek isteniyor. 

Belki bir bakıma mevzuu itibariyle makûl 
karşıılanaîbileciek bu yetki kanunu tasarısının 
arkasında bir yetki kanunu tasarısı daha geli
yor. Hemen onun arkasından bugün Plan Ko
misyonunda kabul edilen bir yetki kanunu ta
sarısı daha geliyor, arkasından bir daha geli
yor. Birkaç gün çalışacağına, Yüce Meclislim 
karar verdiği şu dönemde dört tane yetki ka
nunu tasarısı ge'iyor. Arkadaşlar, bu husus 
böylece teamül haline gelirse, Yüce Meclitein 
vazifesi sadece hükümetlere kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi vermekten başka 
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bir iş yapmamak gilbi biiır husus hâsıl oluyoır. 
O zaman bırakalım kanun çıkarmayı, her nıev -̂
zuda Hükümete kanun kuvvetinde 'kararname 
çıkarma yetkisi verelim, onlar istediği gibi 
idare etsin. Yüce Meclisiniz de sadece hükü
metlere yetki kanunu çıkarma vazifesinin dıı-
şında bir iş görmesin gibi bir husus hâsıl olu
yor. Bu bir başlangıçtır; teamül Yüce Miec-
li'siniz tarafından teessüs ettirilecektir. Nasıl baş
lanırsa öyle giideF, bir yanlış teamül ileride çok 
büyük problemlere sebep olur kanısındayız. 
Onun için kanun 'hükmünde kararname çı
karma yetkililerinin hükümetlere verilmeni esi 
taraftarıyız. 

Ayrıca, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi veren kanunların, gerek uygulamasında 
gerek elimizdeki kanun tasarısında da kanı
mızca Anayasaya aykırı bir durum var. Ev
velâ uygulamadaki aykırılığı (tespit edelim; 
kanun hükmündeki kararnamleler, Anayasanın 
$4 ncü maddesine göre yetki kanununda, kap
samı, hududu, şümulü tayin edilen mevzular 
için çıkarılacaktır. 31 Mayısta yürürlükten 
kalkan ll5'89 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name çıkarması için Hükümete Yetki Veren, 
Yetki Kanununun hududu, bilhassa 12 numara
lı Kanun Hükmündeki Kararname ile aşılmış
t ı r ; kanuna aykırı bir kararname çıkarılmış
tır. Ayrıca uygulamalar kanuna aykırı ola
rak yapılmıştır. Şimdi de görüyoruz ki, uygu
lamanın dışında ye'tlki isteyen kanun tasarr-
sında da Anayasaya aykırılık vardır. 

Anayasanın '64 ncü maddesi sarih olarak 
ve bilhassa Anayasanın 2 nci ve 1 nci bölümün
de zikredilen hususlarda kanun hükmünde ka-
raraname yetkisi verilemeyieceğini söylüyor. 
Buna rağmen huzurunuza getirilen Yetki ka
nunu tasarısının 2 nci maddeisi, kendine göre 
bir mahkeme ihdas ettiği için Anayasanın 32 
ncıiı maddesine de aykırıdır. Daha Yetki Ka
nununda Anayasaya aykırı bir maddeyi ka
bul edersek, bu yetki kanununa istinaden çı
karılacak kanun hükmündeki kararnamele
rin hangi istikâmette istimal edileceği de or
taya çıkmış bulunuyor. 

(Bu bakımdan da, bilhassa bu kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi veren Yet
k i kanun tasarlısının 2 nci maddeisi muvacehe
sinde bu yetkinin verilmesinin katiyetle Ana
yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Anayasa-

j nın 32 nci maddesi yüıiürlükte bulunduğu 
Hiddetçe bu kanunun 2. nci maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğu aşikârdır, böyle bir yet-
'kinüm Hükümete verilmesinde Anayasanın ih
lâli mevzubahis olur kanıisıüdayız. 

(Muhterem arkadaşlar, kanun hükmündeki 
'kararnamelerin acele hallerde, hükümetlere 
bir esneklik, mevzubahsıolan işin çabuk bit
mesi için hükümetli ere bir seyyaliyet vermesi 
bakımından çıkması esastır; ancak, iyi hatır
lamak lâzımdır kiiı, acele hal demek, Hükümetin 
hazırlanmadığı hal demek değildir. Bjize öyle 
geliyoır ki, Sayın Hükümet kanun çıkarmak 
için kâfi hazırlıkta bulunmadığı mevzularda, 
kanun hükmündeki kararname yetkisi 'almak 
suretiyle, kendi hazırlığını tamamlamak üze
re -ortaya geçecek boşluğu kanun hükmünde
ki kararnamelerle doldurmak istiyor. 

Arkadaşlar, 'böyle bir uygulama, Hükümet 
icraatını yazlboz tahtasına çeMirir. Nitekim iki 
yıl içerisinde çıkan 12 adet kanun hükmün
deki kararnamelerin memurlar statüsünü n'e 
hale getirdiği ortada. Ellimizde böyle bir sui-
misal varken, yeni suihaıreketlere teşebbüs 
için Ibliır yetkinin verilmesinde fayda olmadığı 
mütalâasıııdayız. 

Mesele mühimdir, deniz hukukunun yeni
den gözden geçirilmesi doğrudur. Ancak, Hü
kümet bunu kanun olarak hazırlasın getirsin, 
.münakaşasını, müzakeresini yapalım, yetkili 
Üht'isas komisyonlarında bu 'meseleler görüşül
sün, hududu, şümulü tayini edilişin. Yine bu
na rağmen kanunun uygulanmasında birta
kım mevzuat kösteklemeleri olacak diye dü
şünülüyorsa, çıkan kanunun hudut ve şümulü 
içerisinde ayrıca Hükümete yetki vierelim. Bu 
Olmadığı müddetçe, belirsiz, hudut ve şümulü 
belli olmayan ve kanunu bulunmayan bir konu
da Hükümete yetki vermekte fayda olmadığı 
mütalâasın dayız. 

Muhterem arkadaşlar, kanun hükmünde ka-
raraname yetki isteğinin tatbikatta bazı bü
rokratik kösıteklemelerden ileri geldiği ka
naati bizde de var, ellbette hükümetler ken
di arzuları istikâmetinde faaliyet gösterir
ken, mevcut mevzuatı şu veya bu istikâ'mette 
ç'ekip sündüren bürokrasinin karşılarına çık
tığı, kendilerinin işleriniiı zorlaştırdığı bir ha
kikattir. Ama aıkadaşlar, demokrasiyle bü-
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uökrasiyi birbirine kanştırm'anıaik lâzım ge
lir. Parlamanter demtokralsi, bütün uygulama
ların meclislerin murakabesinden geçmesini 
zarurî kular. Bürokrasinin meydana getirdiği 
birtakım kösteklemeleri bertaraf etmek için 
demokrasiyi zedelemek kanımızca doğru de
ğildir. AsDolan, bürokrasinin kösteklemeslini 
oltadan kaldırmak. Hangi yoldan? Demokra
tik yoldan ortadan kaldırmaktır, yoksa ka
nun hükmünde kararname yetkisi almak su
retiyle, kanun dışı hareketler yapmak suretiy
le büıriokrashıin karşısına çıkmak demokra'-
•tikde değildir, iyi netice verecek biiır usul de 
değildir. Bunun denenmemesinde fayda var
dır, 'bilhassa Hükümetin, bundan -slonra gele
cek kanun hükmündeki kararnameler için de 
ıbiraz imsakli davranmaısı, hazırlanmadığı her 
mevzuda bir yetki kanunu çıkaırmak suretliiy-
le işleri kararname ile halletmesinde fayda ol
madığı mütalâasmdayrz. 

(Muhterem arkadaşlar, kanun hükmündeki 
kararnameler de, diğer normal olan kararna
meler de Hükümet ieraatıdır. Hükümetlerin ic
raatının ne derece olduğunu görmek için, her 
gün dolaplarımıza atılan Resmî Gazeteleri dik
katle tetkik ederseniz göreceksiniz ki, Hükü
met bir gün bir çıkarır, ertesi gün o kararna
meyi nakzeden bir kararname daha çıkarır. 
Hatta o kadar ki, bazen bir kararnameyi sa-
faaJhlayin çıkaırtır, öğleden slonra kararnamenin 
'hatasını anlar, ek Resmî Gazete çıkarmak su
retiyle aynı gün kendi kararını nakzeden bir 
kararname dalha çıkarır. Bu, hükümetlerin ta-
'bîatı icabıdır, sadece mevcut Hükümeti ten
kit için söylemiyorum. Acele iş gören her mü
essesede olduğu gibi, Hükümette de bu şekil
de iş aceleye gelince hatalaır olur, hataları 
tashih için yeni kararlar alınır. 

Kanun hükmündeki kararnameler de, ne
dense bütün hükümetlerce, Anayasanın getir
diği pnosedüre rağmen, Anayasanın öngördü
ğü bu kadar kayıtlayıcı hükme rağmen nor
mal kararnameler gübi telâkki ediliyor ve bi
risi çıkarılıyor, beğenilmiyor, hataları tesıpit 
ediliyor, arkasından birisi dalha çıkarılıyor. 
Mütemadiyen, normal kararnameler gifbi biri 
diğerini nakzeden birtakım seri halinde yek
diğerini ortadan kaldıran kararnameler hali
ne g'eıl'iyıor. Bu da, bu işleyişiyle meclislerin! 
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murakabesine sunulmadığı ilcin, Meclis mu
rakabesinin dışımda bir acayip nev'i şahsına 
münhasır bir uygulama doğuruyor. Biz ayrıca 
Hükümete de tavsiye ederiz; bu şekilde ka
rarname çukarma yetkisi .almakta bu kadar 
ısrarlı olmasın, biraz imsak etsin ki, çok za
rurî ahvalde kendisine gönül rahatlığı içinde 
kanun hükmünde kararname yetkisi verme
nin imkânını da bize temin etsin. Aksi halde 
iher hususta böyle yetki kanunu getirirse, ar
tık bu Hükümet her içinden çıkamadığı işi ka
nun hükmündeki kararname ile halletmeye ça
lışıyor dilye çlok zarurî hakle, çok lâzım oldu
ğu zamanda müspet oy kullanma imkânından 
(bizi mahrum bırakırlar. 

Kanımız budur, kanım hükmündeki karar
namelerin prensip olarak karşısında bulundu
ğumuz için meselenin müstaceliyetini kabul et
tiğimiz halde ve uygulamanın şimdiye kadar 
ters işlem% olduğu için, bütün işin hassasiye
tine rağmen prensibin karşısında bulunduğu
muz için, bu yetki kanunu tasarısına müspet 
rey veremeyeceğimizi Demokratik Parti adı
na arz eder, teşekkürler ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altm-
sıoy. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon adı
na söz istiyorum efendim. 

BiAŞ/KAN — Hoıriüsyon adına siöz istiyorsu
nuz, /bir dakikanızı rica edeyim efendim, ve
receğim. 

MıuJhterem arkadaşlarım, tasarının tümü 
üzerindeki müzakereler tamamlanmış oldu. 

Bayın Bıozatlı, bir önergeniz gelmiş bulu
nuyor; «Tasarı Anayasaya aykırıdır» diyorsu
nuz ve bu sebeple tasarının Anayasa Komis
yonuna havalesini talep ediyorsunuz. İçtüzü
ğümüzün 85 nci maddesi; bu tarz önerigelerde 
tasarı veya tekliilfin hanlgi maddesinin Anaya
saya aykırı olduğunun •belirtilmesi lüzumunu 
zikrettiği için, tasarının tümünün Anayasaya 
aykırı olduğu yolundaki bu önergenizi bu ne
denle işleme koyamıyorum efendim. 

VAHİT BK3ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
maddeleri Ita&rih edelim. 

BAŞKAN — O sizlin takdirinize kalmış 
efendim, Maddelere geçildiği zaman bunu ya
parsınız efendim. 

Komisyon ' adına Sayın Ülker, buyurunuz 
efendim. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SöZOÜİSt) RE
ŞİT ÜTiKEB (Istanlbul) — Değerli arkadaşla
rım, huzurunuzda bulunan Deniz Hukuku ile 
ilgili Yetki kanunu tasarısı, isminden de anla
şıldığı gibi, iç hukuktan ziyade dış 'hukuka yö
nelik bir kanun tasarısıdır. Değerli parti söz
cüleri ve Meclis üyeleri bu konuda usule ait, 
Anayasa ile ilgili görüşler ileri sürdüler. Evve
lâ kıısaıca onlara değinmek istiyorum. 

Hükümetliln ıbir yeitki kanunu getirmesini 
bazı arkadaşlarımız doğru bulmadıkların]! ifa
de ettiler. Anayasamızın 64 ncü maddesi açık
tır-:. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, 
(belli konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararnameler çıkarmak yetkisi vere-
Ibilir. Yetki veren kanunda, çıkarılacak karar
namelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yet
kiyi kullanma süresliinin ve yürürlükten kal
dırılacak kanun hükümlerinin açılkea gösteril
mesi ve kanun hükmünde kararnamede de yet
kinin hangi kanunla verilmiş okluğunun be
lirtilmesi lâzımdır.,»' 

Anayasa bir kural getirdiğine göre, arftıık 
•bu Anayasa maddesinin hangi şartlar altında 
ıgeldiği, kimlerin ne görüşte bulunduğu bir 
önem 'taşımaz. Çünlkü, hu hepimizi bağlayıcı 
Ibir kural haline gelmiş bulunmaktadır. Öyle 
ise, Hükümetin 'bir yetki kanunu getirmesi 
Anayasa kuralları içimde ve Anayasanın 64 ncü 
maddesine göre olmuştur. 

Böyle bir yetki tasarısı getirilmesinin, mil
letin Meclise vermiş olduğu egemenlik hak
kını ortadan kaldırıp, kaldırmayacağı da aynı 
maddede açiklammıştur. Böyle bir yetki kul
lanıldığı takdirde; aynı gün parlamentoya 
S'övk edilmesi lâzımdır. Yanlı, parlamentodan 
uzaklaşılmaz, parlamentoya teslim edilir ve 
'ondan sonraki ıgörev, parlamentonun görevidir, 
parlamentonun elinin altındaki meselelerdir, 
bunları tetkik edip inceler. 

Böylece yetki kanunu ile, bazı konuların 
Parlâmentodan uzaklaştırıldığının söylenmesi 
mümkün değildir. Kaldı ki, siyasî iktidarlar 
(Kanunları 'getiren çoğunluklar) yaptıkları 
kanunlardan dolayı siyasî sorumluluklarla da 
yükümlüdürler. Getirilen kanun kuvvetinde-
!ki kararname başarılı olursa, 'bunun başarı
sını üstlenirler, başarısız olursa, bunun millet 

önünde, esas hak sahibi önünde hesabını ver
mek yükümlülüğü altımda kalırlar. Böylece, 
meseleyi Anayasa açısından ele aldığımız za
man bir usulsüzlük yoktur., 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir iddia ola-
ıra'k burada ileri sürülen ve sizlerin de bildiği 
ğilbi, elinizdeki tasarı iki komisyondan geç-
mrjştir. Bunlardan birisi İçişleri, bir diğeri de 
Dışişleri Kjomisyionudur. Biz son komisyon. ol
duğumuz için ve esas itibariyle konu Dışişle
ri Komisyonunu ilgilendirdiği ilcin bizim esas 
Komisyonumuz bu hususta vazifeli olmakta
dır. 

Anayasaya aykırılık iddiası, yani Anayasa
nın 32 nci maddesine göre «Tabiî hâkiminden 
uzaklaşmak.» iddiası daha evvel Adalet Komis
yonunda görüşülmüş ve bizim Komisyonumu
za geldiği zaman da bir ölçüde üzerinde du
rulmuştur; fakat tasarı metnine dikkat edi
lirse, metinde şu ibare kullanılmıştır:. 

«Madde 2. — Birinci maddede yazılı konu
larda kanun hükmündeki kararnameleri çıkar
ma yetkiisi aşağıda yazılı kanun hükümlerini 
değiştirmeyi, bu kanunların öngördükleri teş
kilâtları ilga etmeyi, yeniden kurmayı veya 
bağlı bulundukları makamları değiştirmeyi ve 
görevli ve yetkili mahkemeler ile...» (Dikkat 
buyurunuz, öbür'külerle ilgiliiı değil bu),»... di
ğer makamların saptanmasını kapsar.» 

Yani mahkemelerin ilgasını, yeniden maih-
•keme kurulmasını değil, (Biz de ilgililere sor
duk) mevcut mahkemelerden bazılarını işin 
önemi dolayısıylc bu- konudaki dış temaslarla, 
daha ziyade dışardan yapılacak karasuları
mızın dışındaki kıta sahanlığına bir tecavüz 
bahis konusu olduğuna göre, burada yetkili ve 
ihtisaslaşmış yüksek: derecede bir mahkeme
yi vazifelendirmek tasavvur edilmekte (Me
selâ en yakın bir ağırceza mahkemesini va
zifelendirmek gibi yani bir sulh veya asliye mah
kemesi değil) ve bunun için de yeniden bir 
teşkilât değişikliği değil, mevcut bir mahke
meyi (Kanundaki ibare budur, ilgadan bah
setmiyor, yeniden kurmadan bahsedilmiyor) 
vazifelendirme olduğu için «Yetkili mahkeme 
ve diğer makamların saptanmasını kapsar» 
şeklinde, konu izah edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece usul mese
lelerini kısaca açıkladıktan sonra bir maktayı 
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daha ifade etmek istiyorum ve bu da usule 
taallûk eden 'bîr konudur. Sayım Altımsoy da 
esas itibariyle yetki kanunlarına karşı ol'duk-
larını ifade etmekle beraber, bu kanunun ko
nusu olan işin, hepimizin bildiği kıta sahan
lığı idimin, çok seyyaliyet isteyen, çok yumu
şaklık itebeyen, çok dikkat is'tayen bir iş oldu
ğundan dolayı bir yetki kanunu mevzuu ola
bileceği fikrini ifade ettiler, prensip iüılbarıy-
le muhalif •clma'kl'a beraber. Biz de Dışişleri 
Komisyonu olarak gerçekten değerli arkada
şımızın görüşüne katılıyoruz ve konu tam ak
tüel, günlük yaşantının içinde olan önemli bir 
konu olması itibariyle, teknik ayrıntıları ulus
lararası alanda dahi tam tespit edilmiş de
ğildir, bildiğiniz gJo'İ! şu anda toplantı devam 
ediyor mu, etmiyor mu bilmiyoruz ve şu anda 
Karakas:ıta bu konu konuşuluyor, uzun bir süre 
görüşülecek ve orada da bitmeyeceğine dair 
genel bir kanaat okluğu idin, ondan sonraki 
iki 'toplantının tarihleri hile şimdiden ileri sü
rülebilecek hir durumdadır. Gerçekten teknik 
'büyük bir gelişme göstermiş ve ulusların bü
yük menfaatlerlyle ilgili çapraşık bir konu, 
çabukluk istiyor, esneklik istiyor. Bu bakım
dan böyle bir yetki kanunu getirilmiştir ve yet
ki kanununun süresi de üç yıldır. 

Bu süre niçin bir yıl, İM yıl değil de üç yıl
dır? T3u üç yıl niçin iki yıl değil, niçin bir yıl 
değil de üç yıl? Uzmanlarımızın kanaati odur 
ki, bu konudaki oluşum en az üç yıl içinde ken
disini gösterebilir. Onun için üç yıllık bir yet
ki alınmıştır. 

Şimdi kanunun ihtiyacına gelince değerli 
arkadaşlar; hiçbir polemiğe girmeden, objek-
(tif olanak arz ediyorum. Bu kanun 7 200 kilo
metrelik kıyısı bulunan Türkiye'nin karasula
rının ötesindeki kıta sahanlığı deniîlen ve al-
tıncKaki servetlerle çok önemli olduğunu hepi
mizin bildiği bir konuyu düzene sokacak. Bu 
konuda eğer samimiyetle ve gerçekçi konuşmak 
gerekirse, geç kalındığı ifade ediılelbliilir. Bü
tün ülkeler hemen hemen, bu bizim şimd'i yet
ki istediğimiz konuyu kanun çııkarmak sure
tiyle halletmiş bulunmaktadırlar. Yani biz ge
cikmişiz. 

Hükümetin bu .konuda hazırlıksız olduğunu, 
•onun için kanım 'kuvvetinde kararname çıkar
ma yetkisini isteyen bu tasarıyı getirdiklerini 

•bir değeaü arkadaşım ifade ettiler, (kür dile
yerek bir şeyi ifade etmek isteyeyim. Şurada, 
heııim elimin altında, Hükümetin hazırlamış 
olduğu kanun taslağı vardır, hazırdır. Hükü
met hazırdır. Hazır olmazca aaiten kararname
yi de çıkaramaz; ama biraz önce ifade ettiğim, 
birçok hatiplerin de hakbilirlikle kabul ettikleri 
konunun önemi dolayısıyle, esnekliği dolayı-
sjyle, aeeTelÜ'ği dolayısıyle bu yetki kıanununu 
getirmenin en doğru şekil olduğu anlaşılmış
tır. 

'Şimdi değerli arkadaşlarım, bazı değerli 
hatip arkadaşlarımız «Burada pek çok kanun 
var, pek çok mıad'de var» diye buyurdular. Müs
terih olmalarını istirham edeceğim değerli 
arkadaşlarımın. Burada bir yetki kanunu ba
his konusudur. Yetkilerin nasıl kullanılacağı, 
o kanun hükmündeki kararnamenin hazırlan
dığı sırada 'belli olacaktır. Burada kıta sahan
lığı dediğimiz, karasularımızın ötesinde olan 
alanı zapt ve rapt altına almak bahis konusu
dur. O bakımdan o konuda kıta sahanlığını 
hangi kanunlar ilgilend.iriyon&a, onların üze
rinde değişiklik yapılması muhakkak olan de
ğil, yapılması ihtimali olan maddeleri; yazıl-
miştır. Belki arkadaşlarım burada 11 kanun, 
bilmem 90 madde görmüşlerdir; ama kararna
me çıktığı zaman bu kanunl'ardan belki 8 ta
nesinde değişiklik yapılacak. Belki de '30 mad
desinde değişiklik yapılae/ak. Bütün madde
lerde değişiklik yapılacağı anlamını taşımaz. 
O mîaddelerde hir atlama olmasın, Hükümet™. 
elindeki yetki kaybolmasın, kanun kuvvetin-
'de'ki kanarname yetkisi kaybolmasın 'diye bü-
itün maddeler sayılmıştıır. Hatta Adalet Komis
yonunda değişiklik yapılıp bir ilâve yapıl
mıştır. Bizim Komisyonumuzda da eksik kal
masın diye bir değişiklik yapılmıştır ve bir ilâ
ve yapılmıştır. Yani, maddelerin çokluğu, her 
alanda bir değişiklik yapılacağını ifade etmez, 
yetki verilmesini ifade eder. Hükümet ihtiyaç 
duyarsa o maddelerde değişiklik yapabilir. 

Değerli arkadaşlarım, esas itibariyle vak
tinizi almak istemiyorum. Söylenecek, değerli 
arkadaşlarımııza verilecek cevaplar şimdilik 
bunlardan ibarettir. 

Beni dinlemek lütifunda bulunduğunuz için 
teşeikkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 
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iBA(Ş(I{lAtN — Teşekkür ederim ,Sa:yın Ülker. 
(Sayın Biosatlı, tekrar bir önerge gönder

miş bulunııyorsumız. önergede Sayın Blotzatlı, 
iSaıyın Ünsür, Sayın Alp, Siayın Eııgenekon ve 
Bayın Köylüoğlü'nun imzaları Var. Önergenizde 
diyorsunuz ki : '«Tasannın muhtevası İçişleri 
Komisyonunda da görüşülmesini gerektirir.» 

YAHİT BOZATLI (iSivas) — Sayın Başkan, 
ıSayın Üıisüriün önerfgesi. Benim imzam ikinci
dir. 

(BAŞKAN — Eıf endim birinci, ikinci her ney
se... İsimlerin hepsini okudum zaten. 

•önergenizde, «.. Bu sebeple bu komisyona 
da havalesine karar verilmesini rica ederim.» 
diyorsunuz. Ta!sariilann veya kanun teklifleri
nin hanlgı komisyonlara havalesinin gerekti
ği, bunun takdirinin zam/anı, tasan veya tek
lifin Millet Meclisi Biaşkanlığına sunulduğu 
tarihtir. Bu itibarla yeni hastan hiv komisyo
na havale şeklinde bir isteği bu safhada ince
letmemiz îç'ttüzüğe aykırıdır. 

MJİSTAFA, A'SRİÎ ÜNİSÜR"(Yozgat) — İzan 
için söz rica ediyorum^ 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz açık. İza
ha nraht&ç tarafı yok. Mlisıaade ederseniz ben 
»önce sözümü hır tamamlayayım. 

.Ayrıca yeni İçtüzüğümüzde, müzakere edi
len hir tasan, veya teklifin komisyona iadesi
ni istemek hakkını da bu İçtüzük sayın üyeler
den 'almış, sayın Hükümete ve saym Komisyo
nla vermiş, onların tekeline bağlamıış. Bu iti-
(b'arla neyi izah edeeekısi!<riiz ve hangi husus-
ta?.. Yerinizden buyuranuz efendim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNİSÜR (Yozgat) — Sa
yın 'Başkan, takrirle ilgili olarak müsaade eder
seniz 5 dakikayı geçmemek üzere kürsiüden ko
nuşayım. 

JBAŞKAN — Efendim, yerinizden buyuru
nuz. Sizi dinliyorum. 

I M Ü Î S T A F Â ASRİ ÜNİSÜR (Yozgat)) — Önü
müzde müzakeresini yaptığımız kanunla ilgili 
Ibir tasarı Hükümet tarafından değişik bir isim 
altında kıyı ve karasularımızın koruhmasıyle 
ilgili! kanun tasarısı ve 'bazı yetkilerin Deniz 
Kuvvetlerine devri hakkındaki, (Tam olarak 
veremiyorum.) bu kanun tasarlısını, içinde bu
lunduğum İçişleri Komisyonunda 15 gün önce 
müzakere ettik. Bu kanun tasarısı, şurada mad
deleri geçen kanun tasarısının asş'ağı yukarı bir 

ibenzeridir. Ben diyorum ki, sayın Hükümet 
Ibıınun değişik bir teklifini kanun hükmünde 
kararname haline getirmiştir. Bu kanun tasan-
sı, bugün yaptığım tetkikle, Millî Savunma Ko
misyonuna havale edil'm%t;ir. İçişleri Bakan
lığının emrinde bulunan yetkilerin bir başka 
kulvvete devri mevzujbahsolduğu için, tasan 
direkt olarak İçişleri Komisyonuna gelmiştir. 
Halbuki teklifi yapılan kanun tasarısında da 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanunlar vardır. 
Bu tasannın aslında İçiş1 eri Komisyonunda 
da müzakere ve görüşülmesi gerekir. 

(Binaenaleyh (bizim tekliflimiz, baışSlanlgııçta 
yapılmış olan bir tasarruf hatasının tamiri 
zımnındadır. Teklif de bu yöndedir, Sayın Baş
kan. % 

Onun içindir ki bendeniz, bu fikirlerimi' kür-
ısüden izah etmek istedim. Yüce Mecliste bir 
Komisyon bir tasarıyı Hükümet teklifi olarak 
kalbul ediyor, ölbür taraftan başka bir Komis
yona başka bir isim altında ibaşka bir tasarı 
geliyor; bu sefer de Yüce Meclis onu müza
kere ediyor. Aynı kanun maddeleri aynı taşa
rı nan içerisinde Vardır. Bendeniz bunlan yük
sek huzurunuzda ve Yüce Meclise ifade etmek 
isttediîm. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ün'sür, hiraz evvel de arz 
ettim; kanun tasarısı veya tekliflerinin Mecli
se gelişinden sonra takip edeceği pr'osedürü 
İçtüzüğümüz tayin etmiş. Komisyonlardan geç
tikten sonra 'bir tasarı veya teklifin bir (başka 
yeni Komisyonda görüşülmesi lüzumuna, şayet 
Komisyon geri isterse ve geri isteme safha
sında lüzum görür ise, bir başka Komisyona 
havalesini ancak bu şekilde gerçekleştirmek 
imkânı mevcuttur. 

Bu itibarla, sıayın Komisyonun hu tasarıyı 
Komisyona geri çekme istemi olmadan, saym 
Hükümetin bu konuda bir talebi olmadan si
zin isteğinizle ben bunu esas Komisyonla dahi 
iade edemem. Kaldı ki, başlangıçta havale edil
memiş olan herhangi bir ha'ş'ka Komisyona ha
vale isteğinizi bu İçtüzük hükümleri1 içerisin
de muameleye koyaSbileyim, yerine ge'tireibile-
yim... Bu itibarla buna imkân göremiyorum 
efendim. 

MUİSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozlgat)- — Son 
söz hakkı var. 
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-BAŞKAN — Son söz hakkım istiyorsunuz, 
buyuran. 

jMTÜSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Muh
terem Başkan, muhterem parlamanterler; 

(Üzerinde görüşmesini yapmış olduğumuz 
kanun tasarclsı, daha evvelce Hükümet tarafın
dan kıyı ve karasularımızın korunması ve bir 
kısım 'bakanlıklara ait yetkilerin kanunda gös
terilen sınırlar içerisinde Deniz Kuvvetlerine 
devri hakkında bir kanun tasarısının aşağı yu
karı .aynı'sıdur. Değişen kısım, sadece, sayın Hü
kümete kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisini istemektedir. 

Şimdi sayın Hükümet acaba bu tasarıdan 
vaz mı geçmiştir ve bu kısa zaman içerisinde 
netten vazgeçmiştir? Bunların aydınlığa ka
vuşması gerekir. Aksi takdirde biz, komisyon
lar olarak, perlamanterler olarak fuzulî bir 
çalışmanın içerisine girmiş bulunuyoruz. Gün
lerdir Komisyonda ariz âmik görüştük, Hükü-
mek temsilcileri geldi ve ben bugün bu tasarı
nın akrbetini sordum, nereye gitti diye merak 
ettim; gündemde aynı mevzuda ve değişik 
isim altında bir başka tasarı görünce, İçişle
ri Komisyonundan almıış olduğum bilıgide, mev
cut tasarının Millî Savunma Komisyonuna git
tiğini ifade ve bayan ettiler. 

Şimdi görüyorsunuz ki, Hükümetimiz acele 
olarak bir kanun hükmünde kararname çıkar
ma yetkisi istemektedir. O kanun içerisinde de 
Ibazı esbabı mucibeler vardır; petrol arama 
vesaire, falan filân... Ama kanun hükmünde-
ki kararname isteyen tasarının esasını biz ora-
Üa bina ettik. 

Şimdi görüyoruz ki, içtüzük hangi şekilde 
hazırlanmış olursa olsun, demek ki ilgili ko
misyonlar hiçe sayılarak, kanunların Meclis
ten geçirilmesi veya müzakeresi gübi 'bir yo
lun içerisine girmiş oluyoruz. Bu bizi ileride 
içerisinden çıkılmak durumlara düşürebilir. Şu 
parti veya bu koalisyon iktidarda olabilir. O 
zaman Meclis Başkanlığının Adalet Komisyo
nuna gidecek bîr tasarıyı İçişleri Komisyonu
na, İçişleri Komisyonuna gidecek bir tasarnlı 
Bayındırlık Komisyonuna, hiç alâkası olma
dan geçiştirebilir ve huzurunuza getirebilir, 
dolaynsıyle parlamenterlerimizin değerli vakit
lerini boşuna harcamış olabilir. 

Şimdi ben şunu öğrenmek isterim: Sayın 
Hükümet daha evvelce İçişleri Komisyonunda 
kabul edilmiş olan tasarısını geri mi almak
tadır? Niçin bu tasarıyı İçişleri Kjomüsyonun-
dan geçirmek lüzumunu hissetmemiştir? Bu 
hususlar açıklığa kavramadıkça, hu kanun üze
rinde vereceğim oyda ben tereddüt edeceğim. 

Maruzatımı burada bitirir, hepinize saygı
lar sunan m. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür. 
Muhterem arkadaşlarım, tasarının maddele

rine geçilmesi ile ilgili oylamanın açık oyla ya
pılması isteğini ihtiva eden ve 15 imzayı kapsa
yan bir önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum, 
efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
Kanunun maddelerine geçilmesi hususunun 

açık oya, isim okunarak sunulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ankara Sivas 
Orhan Alp Vahit Bozatlı 

Ankara İzmir 
1. Hakkı Ketenoğlu Yılmaz Ergenekon 

Traibzon Ankara 
Mehmet öagür Hasan özçelik 

Balıkesir Bursa 
A. İhsan Kırımlı Cemal Külâhlı 

Yozgat Bursa 
Mustafa Asri Ünsür Hüseyin Suat Sungur 

Kütahya İzmir 
İlhan Ersoy Yücel Dirik 

İçel Kars 
İbrahim Göktepe Cemil Ünal 

Aydın Istanibul 
Behiç Tozkoparan Servet Bayramoğlu 

Niğde Bitlis 
Yaşar Arıbaş Abidin İnan Gaydalı 

BAŞKAN — Saym Ünsür, biraz evvel öner
genize verdiğim cevabı bir cümle ile tamamlanmak 
istiyorum. 

İçtüzüğümüzün 98 nci maddesine göre, ya
pılan bu işlem hakkında soru hakkınız da var 
efendim. Bunun dışında, bugün Birleşimi yö
neten Başkan arkadaşınız olarak yapabileceğim 
hiçbir işlem yok. 
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. Efendini, şimdi açık oy isteminde:bulunan ar
kadaşlarımın Genel Kurul salonunda bulunup 
bulunmadıklarını kontrol için isimlerini tekrar 
okuyorum. 

Sayın Alp 1. Burada. 
Sayın Bozatlı?.. Burada. 
Sayın Ketenoğlu?.. Burada. 
Sayın Ergenekon?.. Burada. 
Sayın özgür t. Burada. 
Sayın öz'çelik?.. Burada. 
Sayın Külâhlı?.. Burada. 
Sayın Kırımlı?.. Burada. 
Sayın ünsür?.. Burada. 
Sayın Gaydalı?.. Burada. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede açık oy 
şeklinin isim okunarak yapılması istenmektedir. 
Bu, Genel Kurulun kararma bağlı bir keyfiyet
tir. Bu nedenle bu istemi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Açık oyun, oy kutusuna oy pusulaları atıl
ması şeklinde yapılması oylamanın tabiî netice
sidir, 

Oylamanın bu şekilde yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oy kutusunu kürsü önüne koyunuz. 

SELÇUK EHVEHDİ (Erzurum) — ; Sayın 
Başkan, açık oylamayı isteyenlerin oylarını al
manız.. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 
Efendim, İçtüzüğümüz gereğince ilk önce açık 

oy talebinde bulunan arkadaşlarımın oylarını 
alacağım. 

(Açık oy isteminde bulunan milletvekillerin
den başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. («Var» sesleri.) 

Lütfen efendim, lütfen oylarınızı kullanınız... 
Oylama işlemi bitmiştir, oy kutularını kaldı

rınız. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yapı

lan açık oylamanın souuicunu arz ediyorum. Açık 
oylamaya 178 sayın üye katılmış; H6İ1 kabul, 17 
ret oyu çıkmıştır. Bu nedenle çoğunluğumuzun 
olmadığı da anlaşılmış bulunmaktadır. 

önümüzdeki birleşimde, bugün Danışma Ku
rulu, tarafından hazırlanan ve okunan listedeki 
kanun tasarı ve teklifleri üzerindeki çalışmala
rımıza devam etmek üzere 26 Haziran 1S74 
Çarşamba günü saat 16,00te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanınla 'Saati : 18,28 

• * —ı»tt» 

VII. - SOEULAR /VE 'CEVAPLAR 

A) YAZILI \SORULAR VE [CEVAPLARI 

1. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Köy İsleri 've Kooperatifler Bakanlığına 
bağlı bazı genel müdürlüklerde kiralanan loj
manlara ilişkin sorusu \ve Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı Ğlustafa Ok'un yazılı cevabı 
(7/154) 

18 . 4 . 1074 

ıMillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sanılarımın Köy İşleri ve Koope

ratifler Bakanı Sayın Mustafa Ok tarafından 
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yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
'derin saygılarımla arz ve rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
(Süleyman Mutlu 

1. (Bakanlığınızın bazı Genel Müdürlükle
rinde amjbar adı altında evler kiralanarak loj
man olarak kullanıldığı doğru mudur? 

2. Bu tip kiralar için sadece YSE. Genel Mü
dürlüğü teşkilâtına 15 milyon TL. sarfedildiği 
doğru mudur? 
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8. Bu paralar.; YStfr hizmetlerine sarf edile
ceği yerde ve köylü 'birikinti gölet suyu içerken. 
Ibu sarfiyatlar devam edecek midir ? 

4; Ambar kirası için yılda kaç milyon lira 
sarf edilmeHctedir ? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

'Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 21 . 6 . 1974 
Bayı : H. 08/2418 

Konu : Afyon Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 5 . 1974 gün 7/154 . 883/7875 sa

yılı ve 1 . 6 . 1974 gün 7/154 - 88:3/7875 sayılı 
yazınız. 

Bakanlığıma (bağlı bazı Genel Müdürlüklerde. 
•kiralanan lojmanlara ilişkin Afyon Millet/vekili 
iSüleyman Mutlu tarafından sorulan ve Başkan- j 
liklarınea da Başkanlığıma tevdi buyrulan yazılı 
soru önergesinin eevafbı ilişikte sunulmuştur. 

[Bilginize arz ederim. 
Mustafa Ok ı 

Köy-İsteri ve Kooperatifler Bakanı 

(Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına 
îbağli bazı Genel Müdürlüklerde kiralanan loj
manlara ilişkin Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlu tarafından Köy İşleri Bakanınca yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere, Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan soru önergesinin cevaibıdır. 

il. Bakanlığıma bağlı Genel Müdürlüklerin 
Merkez ve Taşra Teşkilâtımda, Ambar adı altın
da kiralanıp, lojman olarak kullanılan konut 
bulunmamaktadır. 

12. 1973 yılında YSE Genel Müdürlüğü idare 
•binası kiraları için 4 295 080 TL. sı harcanmıştır. 

13. YSE Genel Müdürlüğünde .bütçe ile alı
nan kira ödenekleri, idare binaları ile Ambar 
kiraları için s-anfedilmektedir. Halen uygulama 
aynı amaca yönelik olarak sürdürülmektedir. 

Aıncak daha önceki yıllarda YSE Genel Mü
dürlüğünde lojman olarak: kullanılan binalar bu 
yıl kiralanmamıştır. Lojmanlara ödenecek para
larla, (köyîüye yol, su ıg^türiilecektir. 

4. Bakanlığıma bağlı Genel Müdürlükler 
Merkez ve Taşra kuruluşlarında Ambar kirası 

olarak, yılda, ortalama 330 342, TL. sı ödenmekte
dir. 

2. — Afyon K. MMletvekili Mete Tm'ın, 
Afyon-Hükümeti binasına ilişkin 'sorusu tre Met
liye Bakam (Deniz Baykal'ın yazılı cevabı (7/157) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakamı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ederim. 9 . 5 . 1974 

Afyon K. Milletvekili 
Dr. Mete Tan 

Yıkımına karar verilip zemin katına kadar 
yıkılan Afyon Hükümet binasının yıkımı dur
durulmuş bulunmaktadır. 

iŞöhrin ortasında toz duman yığını halinde 
bulunan bu enkazın (böylece ıkalma-sının gerek 
halk sağlığı ve gerekse şehrin estetik görünüşü 
Ibakmundan büyük sakıncası olduğu bir gerçek
tir. 

(Buna ıgöre; 
Hükümet daha ne kadar müddetle bu enkaz 

yığınını tutacaktır? Ve bu hususta ne düşünül
mektedir?, 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Mile : 31324/74. §lb. 3 Ks. 1 Md. 14596 
Konu : Afyon Hükümet Konağı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 5 . 1974 >gün ve Genel Sekreter

liği - Kanunlar Müdürlüğü 7/157/014 - 8075 sa
yılı yazınız. 

Afyon Merkez Hükümet Konağının yıktırıl-
masryle ilgili, Afyon Milletvekili. Dr. Mete Tam 
tarafından Başkanlığımıza sunulan yazılı öner
gesi hakkındaki ilgi yazımz ve eki incelendi. 

Yarışmalı projesi, 1974 yılı yatırım progra
mında bulunan Afyon Merkez Hükümet Konağı, 
İmar Planına göre eski Hükümet Konağı saha
sında tertiplenmiştir. 

Afyonda Şubat 19'7& ayında vukufeulan dep-
dem.de, eski Hükümet Konağının maili inhidam 
durumu teknik elemanların raporlarıyle tevsik 
edilmiş olması üzerine, Afyon Valiliğinden bu 
konuda alman 5 . 11 . 1973 gün ve Defterdar
lık 41 - 45!1/(1348 sayılı yazılarında; hızlanan Jıa-
rafciyetle bu alamda doğaJbilecek can emniyetini 
zedeleyici durumlarla ilişkin olayları önlemek 
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amaciyle terkedilen Hükümet Konağının biran » 
önce yıktırılması hususu istenilmiştir. ' 

Yarışmalı projesi, 1974 yılı yatırım programı 
teklifimizde yer alan ve maili inhidam durumun
dan dolayı tamamen. tahliye edilmiş olduğu an
latılan Afyon eski Hükümet Konağının enkazı 
.kaimen sa'tılarak yıktırılması için ma/halline 
Igerekli talimat verilmişti. 

(Bilâhare hu konuda Afyon Valiliğinden alı
nan. 19 . 4 . 1974 güm ve Defterdarlık 41 -
431/1623 sayılı yazıda, 32 000 TL. bedel karşılı
ğında enkazı Afyon Belediyesine satılan eski Hü
kümet Konağı enkaz yıkım işinin, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu Başkanlığından 
alınan 8 . 3 . 1974 gün ve 732.01.3066 sayılı tel 
emirleri üzerine durdurulmuş olduğu bildirile-
reik, olunacak işlem hakkında talimat istenilmiş
tir. 

Konu çok acele kaydıyle, 27 . 4 . 1974 gün 
ve 3132 - 1/9159 sayılı yazımızla, Devlet Bakan
lığına intikal ettirilmiş ve Devlet Bakanlığının 
cevap yazılarını teşkil eden, 1 3 . 5 . 1974 gün 
ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
7|3!2.ıQl.Ç-6770 sayılı yazılarından; 

Afyon Eski Hükümet Konağının korunup 
Korunmaması hususunda (bir karara varılabil
mesi için, konu 27 . 3 . 1974 gün ve 732.0.(^3641 
sayılı yazılanyle, 5805 sayılı yasa ile kurulmuş 
(bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığına iletilmiş bulun
duğu, Kurulca bina hakkında ikarar verilebilme
si için, binayı civarı ile gösteren revizyonlu ka
dastro paftası ve yapıyı yeterince ifade eden 
fotoğrafların maihalliınden temini cihetine gidil
miş (bulunduğu, mezkûr kurul tarafından karar 
verilinceye kadar 'binanın yıktırılmaması ve can 
emniyeti açısından gerekli tedbirlerin alınması 
hakkında ayrıca mahalline talimat vermiş bulun
dukları, 

Bu defa Afyon Valiliğinden temin ettikleri 
yeni doküman tekrar incelenip bir karara varıl
mak üzere, adı ıgeçen Yüksek Kurula sunulmuş 
ttlduğu ve neticesinin ayrıca Bakanlığımıza bil
dirileceği, 

Anlaşılmıştır. 
[Keyfiyetten, Afyon Valiliğine 17 . 5 . 1974 

ıgün ve 3132 - 1/11108 sayılı yazımızla bilgi ve
rilmiş olup, Gayri menkul Eski Eserler ve Anıtlar J 

Yüksek Kurulu Bakanlığından bu konuda sadir 
'olacak karara intizar olunmaktadır. •: 

ıBiljgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Deniz Baykal 

3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
Kütahya'da uçak fabrikası kurulmasına ilişkin 
Millî \Şavunwma lue fianayi ve Teknoloji bakanla
rından \yazılı sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık'ın yazılı cevabı (7/169) (1) 

Konu : Yazılı ısıoru önengesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikte sunduğum yazılı soru önergesinin 
Sayın Millî Savunma ve Sayın Sanayi ve Tek
noloji bakamları tarafından cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kütahya Milletvekilli 
İlhan Ersoy 

İlişiği : 
128 . 6 . 1973 [günlü ve 1784 sayılı Türk Uçak 

ISanayii Anlonim Ortaklığı Kanununa istinaden 
'kurulması mukarrer Uçak Fabrikası ve bununla 
ilgili yan sanayiin, ötedeniberi çeşitli uzmanlar 
tarafından uygun Ibir yer okluğu ifade edilmiş 
'bulunan ve esasen hu tesisle ilgili yer seçiminde 
aranacak vasıf ve şartların hemen hepsini (bün
yesinde toplayan Kütahya'da 'kurulmasına karar 
verilmiş midir? Verilmişse hazırlıklara ne za
man başlanacaktır? 

T. C. • 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 574/1-74 19 . 6 . 1974 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
t ligi : Millet Meclisi Başkanlığının 24.5.1974 

tarih, GEIN1SEK. Kanunlar Müdürlüğü : l/m • 
'937/18305 sayılı yazıları. 

Kütahya Milletvekili İlhan Eraoy'un Kütah
ya'da uçak fabrikası kurulmasına ilişkin olup 
Bakanlığımca cevaplandırlmasını talep eylediği 
yazılı önengesi nedeniyle konu incelendi. 

!28 . '6 . ,1973 tarih ve 1784 sayılı Türk Uçak 
Sanayii Anonim Ortaklığı Kanununun yürür-

(1) Bu soruyla ûgiU Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının cevabı 6 . 6 . 1.974 iarilıli 93 ncü 

J Birleşimde yayımlanmıştır. (7/169) . 
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lüğünden itübaren çalışmalar sürdürülmekte ise 
de 'ortaklık henüz teşekkül etmemiştir." 

Ortaklığın kurulup faaliyete geçirilmesini 
müteakip fajbrika kurulması için yer seçimi etü
düne başlanacağını arz ederim. 

Hasan Esat Işık 
•Millî Savunma Bakanı 

4. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
Kütahya'da kimya ve maden fakülteleri açıl
masına ilişkin sorusu 've 'Millî Eğitim Baltam Mus
tafa Üstündağ'ın yazıl ^cevabı (7/170) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum yazılı soru önergesinin 

(Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından cevap
landırılmasına delâlet 'Duyurulmasını saygılarım
la arz ederim. 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

122 . lil . 1973 günlü ve 1787 sayılı Anadolu 
Üniversitesi Kanununun Millet Meclisi Genel 
Kurulunda (görüşülmesi sırasımda, kanunun esa
sını teşkil eden birinci madde, tarafımdan veri
len hir takrir üzerine (Merkezi Eskişehirde ol
mak üzere Anadolu Üniversitesi adı ile özerk ve 
•tüzel kişiliği1 haiz ıbir üniversite kurulmuştur.) 
şeklinde değiştirilmiş ve böylece kanunlaşmıştır. 

Yüce Meclislerce benimsenen ve kanunun bu 
şekilde çıkarılmasını sağlayan önergeme gerekçe 
olarak, adı geçen üniversiteye bağlı bazı fakül
telerin civar illerde açılması lüzumunu belirtmiş 
ve bu arada Kütalhyada, bütün hazırlıkları biti
rilmiş olan bir kimya ve bir de maden fakül
tesinin açılması gereğini açıklamıştım. 

Ayını konuda, Türkiye Cumhuriyetinin Ku
ruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hak
kındaki 30 . 3 . .1973 günlü ve 1701 sayılı Ka
nunun Millet Meclisindeki görüşmeleri sırasında 
da tarafımdan verilmiş olan bir önerge, Yüce 
Meclisçe tasvip görmüştü. 

(Bütün bu durumlar göz'önüne alınarak, ge
çen yıllarda Millî Eğitim Bakanlığının bu yolda
ki olumlu görüşleri Devlet Planlama Teşkilâtı
na da (daiha sonra Y. Öğretim Kuruluna) in
tikal ettirilmişti. 

iCferçeken, (yeterli arsası, hemen kullanılabi
lecek binaları, lüzumlu lâıboratuvarları, yeterin
den fazla öğrencisi ve öğretim görevlisi dahil) 

Millî Eğitim Bakanı 

hütün imkânlanyle 'bu fakültelerin .açıl
ması beklenen Kütaihyada, binlerce fakir genq, 
!bu konudaki sosyal adaletin ve eğitimde fır
sat eşitliğinin gerçekleştirilmesinin hasretini 
çekmektedir. 

20 . ı6 . !İ97i3 günlü ve 1750 sayılı Üniversite
ler Kanunu ile 22 . ,11 . ,1973 günlü ve 1787 sa
yılı Anadolu Üıniiver'sitesi Kanununun ilgili hü
kümlerinden faydalanmak suretiyle 1974/1975 
döneminde Kütahya'da Kimya ve Maden Fakül
teleri açılacak mıdır ? Bu konuda gereken teşeh-
Ibiis ve hazırlıklara başlanmış mıdır? 

T. c. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakandık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
ISayı : 031.2 - 573 20' . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
a) 24 . 5 . 1974 gün ve 7/170 - 938/8364 

sayılı 
b) (18 . 6 . 1974 ,gün ve 7/170 . 938/8364 

sayılı yazılarımız. 
Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy'un, 

Kütahya ilinde Ibir Kimya ve Maden Fakültesi 
açılmasına dair verdikleri.yazılı sora önergesine 
ilişkin cervahımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize sayigı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 
Millî Eğitim Bakanı 

Kütahya Milletvekili (Sayın İlhan Ersoy'un, Kü
tahya ilinde bir Kimya ve Maden Fakültesi açıl
masına dair verdikleri yazılı soru önergesiıne 

ilişkin cevabımız 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı yeniden 
üniversite veya ünilversitdlere bağlı fakülte ve 
yüksek okul açılmasını önıgörmeyip, açılmış 
olanların fiziksel ve akademik gelişmelerini hük
me (bağlamıştır. 

Yine, 1175:0 sayılı Üniversiteler Yasasızım 
6 ncı maddesi, üniversite ve fakültelerin açılma
sı 'konusunu, Yüksek Öğretim Kuramlarına bı
rakmıştır., 

iBu itibarla, şimdilik kaydıyle Kütahya iline 
ıbir Kimya ve Maden Fakültesi açılması olanağı 
(bulunamamıştır. 

{Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Mustafa Üstündağ 
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5. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi bina ve sair tesislerinin inşasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim. Bakanı Mustafa 
Üstündağ'ın ^yazılı cevabı. (7/174) 

17 . 5 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özü : Saikarya Devlet Mühendislik: ve Mi

marlık Akademisi binalarının yapımındaki ge
cikmenin sebeplerinin Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak, açıklanması talebiyle 
öneıigedir. 

Adapazarı'nda açılan Sakarya Devlet Mü
hendislik Ve Mimarlık Akademisi, yıllardan be
ri geçici kaydı ile yetersiz binalarda Öğretim 
yapnıakltadır. 

Akademinin açılması teşefobüsleri sırasında 
teşekkül etmiş olan dernek çalışmaları ile, bil
hassa Adapazarı ve Serdivan belediyelerinin 
gayret ve fedakârlıkları ile sağlanmış olan 
>«Analbacıalanı» meVkiinddki arsanın, genişlik 
fbakumından, akademinin çok uzun süreler ihti
yacına yeteceği tespit ve ilgililerce kabul olun-
ımuştu. Bunun üzerine, akademinin bina ve sair 
tesMerinin inşası için gerekli etüt ve proje ça-
'kşmıalarrna geçen yıl başlanmış olmasına rağ
men, bu çalışmaların el'an sonuçlandırılmamış 
olması karşısında akadeımi öğretim üyelerinin 
ve öğrencilerin katlandıkları sıkıntılar artmaJk-
tadır. Yetersiz bina ve laiboratuvarlarda yapı
lan çalışmalar büyük güçlükler doğurmaktadır. 
Aralbacıalanmda yapılması düşünülmüş olan te
sislerin burada yapımından vazgeçileceği yolun
daki bazı söylentiler de günden güne arıtmak
tadır. 

Bu hususların açıklığa kavuşturulabilmesi 
talkımından, Sa'karya Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi binalarının inşası için yü-
irütülen çalışmaların hangi safhada bulunduğu
nun ve Araib acı alanına yapılmasından vazgeçi
lip vazîgeçilmediğinin ve inşaatın çabuklaştırıl
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğünün, Mil

lî Eğitim Bakanı tarafandan yazılı: olarak açık
lanmasına delâletlerinizi, rioa ederim. 

Saygılarımla. 
Sakarya Milletvekili 

Nâdir Lâtif İslâm 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - irtibat 

Sayı : 031.2-575 
20 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlıgi : a) 18 . 6 .1974 gün ve 7/174-945/83>81 

«sayılı, 
ib) 24 . 5 . 1974 gün ve 7/174-945/8381 sa

yılı yazılarınız; 

Sakarya Milletvekili Sayın Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi binası ve tesislerinin inşasına ait 
yazılı soru önergesine ilişkin cevahımız ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Sayı : 031-2-575 
20 . 6 . 1974 

ıS'aikarya Milletvekili Sayın Nadir Lâtif İs
lâm'ın, Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi binası ve tesislerinin inşasına 
ait yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız: 

ıSöz konusu, akademinin inşaa edilecek arsa 
zemini ile ilgili Bayındırlik Bakanlığının yap
mış olduğu teknik araştırma sonucunda; fizi
kî teslislerin inşaa edilecek yerin emniyet geti
rilmesinin çok küçük oluşu nedeniyle, bir baş
ka arsanın bulunması tavsiye olunmuştur. 
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Tavsiye üzerine konu, Sakarya Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akadelmisinee kurula
cak bir komisyon marifetiyle, incelenerek bir 
rapora bağlanılmjası istenmiştir. 

ıSözlü edilen komisyonun konu ile ilgili rapo
ru henüz Bakanlığımıza ulaştırılamamıştır. 

Bilgilerinize saygı ile sunarını. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

6*. •—• Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğ-
lu'nun, Adana - Kadirli ilçesinde erkek sanat 
okulu ile kız enstitüsü açılmasına ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'm 
yazılı cevabı. (7/186) 

5 . 6 . 1974 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Yılmaz îlocaoğkı 

25 . 6 . 1974 O : 1 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - İrtibat 

Sayı : 031-585 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 6 . 1974 gün vo 7/186-1043/9O7i8 

sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Hocaoğ-
lu'nıun Adana Kadirli ilçesinde bir erkek sanat 
ve kız sanat cnıstMMinün açıllmasına dair, ver
dikleri yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Hoeaoğlu' 
nun Adana Kadirli ilçesinde bir erkek sanat 
ve kız sanat enstitüsünün açılmasına dair, ver
dikleri yazılı soru önergesine ilişkin cevaîbısmız: 

iSözü edilen ilçede bir sanat enstitüsü açıl
ması üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu amaçla, 1975 yılı yatırım programına 
(alınması için Bakanlığımız, Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığına teklifte bulunacaktır. 

Kadirli ilçesinin bir kız enstitüsü binasına 
kavuşturulması konusu, Üçüncü Beş Yıllık Ya
tırım teklif programında yer verilmiştir. 

Bilgileriniz© saygı ile sunarım. 
Mustafa üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

1. Halen nüfusu 100 bini aşmış bulunan ve 
her geçen gün iktisadî ve sosyal sahada hızla 
gelişen ve bu gelişme sonucu ihtiyaçları artan 
Adana - Kadirli ilçesinde bir erkek sanat oku
lu ile bir kız enstitüsü açılması hususunda her
hangi bir çalışma mevcut mudur? 

2. Mevout ise bu çalışmalar hangi safha
dadır? 

3. Mevcut değilse açılmasını etüde değer 
bulur musunuz? 

4. Etüde değer bulursanız bu etüt ne ka
klar zamana ihtiyaç gösterir? 
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Deniz hukuku ile ilgili yötki Kanunu tasansmın maddelerine geçilmesine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy veremler : 178 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : 17 

Oelkinseıicr : ı0 
Oya katılmayanlar : 270 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADİYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAIIİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Cenan. 
Mulstafa İmirzalıoğtLu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
1. Hakkı Keteııoğlu 
Kâmili Kırılkoğlıu 
İbrahim Sıaffet Omay 
Önder Sav 
llyas Seçkin 

ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Ömer Buyruikçu 
Fahri özçeBk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadii Erdem 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usıumi 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. (delâlettin Ezman 

BOLU 
Harun Aytaç 

BURDUR 
Osmau Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ÇANAKKALE 
Osman Orhıanı Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Efce<n 
Yasin Hatiiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüiseyıkı Er ç ellik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Bahattin KaraJkoç 

EDİRNE 
1 i han İşık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Hasan Buz 

A. Orhan Senleimoğllu 
ERZİNCAN 

Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karrnı 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Zdkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye KölksaSl 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Müstaia Güneş 
Mehmet' özmen 

GİRESUN 
Hasan Vamıik Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tunç er 

HATAY 
ıSafbri İnce 
Mehmet JSait Reşa 
Mehmet iSönnıez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan. Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
İ. Fehmi Oumalıoğlu 

A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ükmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur -
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Emgin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Gene 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Ncecar Tiirkeau 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Melun (ît özdıal 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 
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KAYSERİ I 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemaıl Cebeci 

KIRKLARELİ 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Ak)soy 
Sait Şayiam 

KOCAELÎ 
İbrahim Akdoğan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı I 
Hüseyin Keçeli I 

KÜTAHYA I 
Ahmet Hasim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol I 
Mehımet Delikaya I 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hasan özçelik 

AYDIN 
Behilç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

ADANA 
Osman Çitinle 
Yılmaz Hocaoğlu 
Sclâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçcl 

. MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Telkin er 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memdulı Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

[Redde 

BURSA 

Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 

İÇEL 

İbrahim Göktepe 

İZMİR 
Yücel Dirik 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancı oğlu 
Mete Tan 
Alı İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Po-lat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Ya.rdıimeı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koetkar 

ANKARA 
Hüsamettin Afomıumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal. 

SAMSUN 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakn Cartı 
Mehm'et Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçm Oğuz 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Anslan 
Ahmet Duırakoğllu 
Vahidettlİn Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

Yılmaz Ergenekon 

KARS 

Cemâl Üııafl 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet EvMyagiÜ 
1. Hakkı Köylüoğılu 
Cevait önder 
Feıiiha Fatma öztürlk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 

İhsan Ataöv (Çankilı) 

TOKAT 
Haydar Uhısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Oineil 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sa'ltılk 
Süleyman Yıl durun 

URFA 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
İl hami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Cahit Karakaş, 
Mehmet Zeki Okur 

SİİRT 
İdris Arakan 

SİVAS 
Vahit Bozatlt 

TRABZON 
Mehmet özgür 

YOZGAT 
Mustafa Asri Unsur 

Abdiurralhiım E rdeın 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılımıaz 

ARTVİN 
Sabit Osman; Avcı 

AYDİNİ 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç. 
Mu*lu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
ismet Sezgin 

[Oya Katılmayanlar] 
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BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan AyteMn 
Cihat Biillgeham 
İbrahim Behraın Eker 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çaknmk 
(Bşlk. V.) 
Kemal Demir 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acıatr 
Hasan Esat İşık (B.) 
Halil Karaatlı 
Kasım Önıadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsam 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğiu 

ÇORUM 
Yafcup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arsilan 
Fuat A^eı 
Rıza Gtemçoğkı 
Hasan Korfkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüillâtif EinsM-lix)ğkı 
ReeiaJi İyigenderoğlta 
HaJlt Kahraman 
Mahmut Kepotu 
Mahmut Ulyanıik 

EDlRNB 
İlhamı Ertemi 
VeFı Güillkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naiımli Bıarın 
Rasıim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasiim OiııMii 
Rıfla Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gııyasettıim Kairaea 
Korkut özal (B.) 
İsmail HaikJkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Et'em Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfli Öztünk 

GAZİANTEP, 
İbrahim. Hortoğlu 
imanı Hüseyin îucioğlu 
Mehmet öz&aya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erfemen 
İbrahim Etem Kılıçoğılu 
M. Emin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman (I. Ü.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
iSüleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
RaJsim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 

Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
(B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhamı Sanca r 
Cemal Suer 
İsmail Haikkı Tetokiıel 
Hüsamettin Tiyansan 
İhsan Toksan 
Cemil. Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem 
Şiıı asi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türikmeııoğlu 
(B.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 
Allı ZülfiiMroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anaslı 
Yaıslin Bozfkutft 
Kemal Güveni (Başkan) 
(t) 
Kemali Okyay 
Hasan YıRdurım 

KASTAMONU 
Veıcdi İlham 
Mehdii Kesiklin 
Sabrı Keşfedin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzâoğlu 

SelçulİN İmamoğilu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsarıyıfldıiz 
Mefomıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akailm 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemliv 

KOCAELİ 
Sedat Albay 
Turian Güneş (B.) 
Sabrı Yahşft 

KONYA 
Reşat Ajksoy 
Mehmet Oğuz At alay 
Bıahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettiin Gökakın 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Neoatli Kalaycıoğiu 
Ali Kolkbudak 
özer ölçmen 
Faıruik Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
Mehraet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi 0:kgu 
Necmi özgür 
önol Şaikar 
Süleyman Tunıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Adnan Aharca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbil (İ.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
•O. Yılmaz Karaosman-
oğhı 

Sami KoımbasaT (1. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet (İ.) 

SİVAS 
Enver Akova 
Ekrem Kangal 

* * * • 

M. İhsan Karaçam 
Mustafa TiımM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Haflâl Başol 
Nâhan llgün 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Ha'kkı Birler (B.) 
Feyznlilath Değerli 
Ali Şevki Etfelk 
Ali Kurt 

TRABZON 
Ömer Çalkuroğlu 
Ekrem Diflamıen 
Lûtffi Köktaş 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Nıecatd Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

Mustafa Kılıç 
Abdülkadâr öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Grörentaş (1. Ü.) 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arsian 
AJd Fuat Eyüboğlu 

ZONGULDAK 
Aihımet M'hat A/kın 
Kemal Anadol 
Bülenft Ecevit 
(Başjbakan) 
Fevzi Fırat 
Orihan G-önicüoğılu 
Sadıfk Tefkin Müftüoğlu, 
(D 

[Açık üyelikler] 
Amasya 1 
BuTsa 1 

YeMn 2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 6 . 1974 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

1 asıl üyelik için yapılacak seçime dair Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

il. — Cumhuriyeıfcçi Güven Partisi Grupıı adı
na Grup Başkanvekili Siirt Milletvekili M. Ne
bi! Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'm; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

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

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri*nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

(*) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 

MİT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sonı önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

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

18. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Manküt' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

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

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

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

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

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

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın-
dan sözlü soru önergesi (6/58) I 

I 26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'ua, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

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

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Mületvekili İhsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)* (•) 

34. — İçel Milletvekili Basim Gürsoy'un, 
tçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

35. — İçel Milletvekili Basim Gürsoy'un, 
İçel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

s soru önergesi (6/70) 
36. —- Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes

kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişjlleri Bakanından sözlü som önengesi 
(6/73) 

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

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajkra ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-

l naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 



40. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına iüşfoin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

41. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

42. — Denizli Millettvekild Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin İçişleri Baka-. 
aıından sözlü soru önergesi. (6/78) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

44. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
Mar'm, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/80) 

45. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

46. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

47. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

48. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

49. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınma ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
ıım, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

52. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif Is-
lâm'm, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerinıdeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

53. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

54. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına* ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin' Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

57. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'm, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türkiye mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

62. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/100) 
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65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
mn, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasına ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan--
lı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, haşhaş ekicilerinin durumlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri lııce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

.71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önerge
si (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 
Türk Medenî Kanununun değiştirilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

75. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Gümrük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/134) (*) 

76. — Ordu Milletvekili Scnai Yazıcı'nın, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Başbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
ilişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan
lı 'mn, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/115) 

80. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/135) (*) 

81. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Cumhuriyet Halk Partisine yeni giren milletve
killerine Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/119) 

82. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, Tunceli öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

83. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/121) 

84. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

85. — Kars Milletvekili Oemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

86. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

87. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (G/125) 

88. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
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memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü I 
som önergesi (6/126) 

3-9. — Giresun Milletvekili .-Orhan Yıl-
maz'ın^ Giresun - Aksu'da meydana gelen fa
ciaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/127) 

90. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, İstanbul Festivali için Fransa'da yaptı
rılan afişe ilişkin Turizm ve Tanıtıma Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/128) 

91. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna kira borcu olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) 

92. — Muğla Milletvekili Ahmet Buklanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol arama
larına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/130) 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
.nııı, bazı mahkûmların yazdığı makalelerin ya
yımlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/131) 

94. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye iliş
kin Barbakandan sözlü soru öııerlgesi (6/132) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Deniz Hukuku ile İlgili Yetki kanunu 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/141) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tari
hi : 20 V 6 . 1974) 

,X 2. — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile 
dlgili Yetki Kanunu tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/4) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
22-. 6 . 1974) 

X 3. — Vatansızlık hallerinin sayısının 
azaltılmasına dair Sözleşmenin onaylanmıasının 
aıygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/85) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1974) 

X 4. — Ad Ve Soyadlarmın Nüfus Kütük
lerine Kaydına Dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları ra- | 

porları. (1/86) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 .. 1974) 

15. — Tapu ve- Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna gıeçi-
ci bir madde ddienmestine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/149) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

6. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

7. — 1475. sayılı İş Kanununun 14 ve 24 
ncü maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçi
nin kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çı
karılmasına ; Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesine; İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları, 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1974) 

X 8. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur 
ve 6 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı kanun teklifi ile Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar ve 2 arkadaşının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 
ve Anayasa ve Plan komisyonları raporları 
(2/215, 2/76.) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tari
hi : 12 . 6.1974) 

9. —• İzmir Mllıetvekili Ali Naili Erdem ile 
C. Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İz
mir Milletvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşı
nın, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 46-52/3 maddesi dolayısıyle 100 ıncü mad
desi gereğince mahkûm olan tütün ekicilerinin 
affına dair Kanun teklifleri ve Adalet Komis
yonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

10. — İlkokul öğretmenleri ıSağlık ve İçti
maî Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Ka
nunun 11 ve 14 noü anaddelerMn kaldırılma
sı ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma iSaııdığı kurulmasına dair kanun 
tasarısı ile reddi hakkımdaki löumlhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Plan 



'Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/37; C. Sena
tosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. Sayı
sı : 431, M. Meclisi S. Sayısı :69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1974) 

11. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril-
tmesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletve
kili AM Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Ka
nununun 4Q1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/140, 2/213) (S. Sayım : 70) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6.1974) 

X 12. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı 
kanun dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Ey
lül 1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. - (il/146) (IS. İSayiisı : 72) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 

X 13. — Uçaklarda işlenen »suçlar ve diğer 
bazı eylemlere ilişkin 14 EyMil 1963 tarihli 
Tokyo (Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun •(tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/146) (S. Sayı
sı : 73) (Dağıtana tarihi : 22 . 6 .1974) 

X 14. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna daftr kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) 
İS. Sayım <: 74) ı(Dağıtma Starilhi : 22 . 6 . 1974) 

X 15. — Hayvanların Uluslararası nakliyat 
sırasında korunmasına dair Avrupa Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ra. (1/144) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî 
Ürdün Kırallığı arasında hukukî ve ticarî ko
nularda adlî ilişkileri düzenleyen Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/63) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tari
hi : 24 . 6 .1974) 

17. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine: İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 32 arkadaşının, 
31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine; Ko
caeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiştiril
miş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yıl
maz Karaosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ye 
683.1 sayılı Orman Kanununun 20 . 6 . 1973 
gün ve 1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine ve 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 3 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa 20 . 6 . 1973 
tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü 
madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu ra
poru (İM. Meclisi: 2/85, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; 
C. Senatosu 2/73) (M. Meclisi S. Sayısı : 24 ve 
24/e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 354) (Da
ğıtma tarihleri : 20 . 3 .1974, 24 . 6 .1974) 

*•+ 

(M. Meclisi 100 ncü Birleşim gündemi) 



Dönem : 4 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Deniz Hukuku İle İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /141) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar tve, Kararlar 28 . 5 . 197-1 
Tetkik Dairesi^Başkanlığı 

Sayı : 71 - '1818/3140 

•MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bafeanîhğmoa Ihaartaam ive TmteBye Büyük İMülett MleclMııe |ara BaJkaaılar (Kurulun-
oa (25 . 5 . 1974 ıtaıtilhffindıe ıfcararlaşltırılaıı kDıemiz Hulkuiku İle ilgtili lytetikl 'Karaunu ıtasansi» >ve ge
rekçesi ilişik olaraik isunulmuştur. 

GereğiMn yapılma^ıau tsaygıyle &rz edçıiüm, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Deniz 'Hukuku lifle ilgili yetki kanunu tasarısı Gerekçesi 

Son zamanlarda bilim ve teiknlolojide kayldedilen hızlı gelişmeler sayesinde karasuları dışm-
daJki denizlerde ve deniz diplerimdeıki canlı ve eanlsız doğal kaynaklarun özellikle hidroıkarjbürler-
le taibiî gazların işletilmeleri imkân dalıiline girmilştir.. 

Yakın geçmişe kadar özellikle büyük denizci devletlerim çıkarlarına uygun düşen bir teamül 
yoluyla meydana gelmiş ve yerleşmiş olan Deniz Hukuku kuralıları teknolojideki bu gelişime ile 
birlikte yeni devletlerin ide ortaya çııkmasıyle günün ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. 

Bu ihtiyaca cevap vermek ve yeni kuralları tespit iıçin 19:58 ve 1960 yıllarında Cenevrede. iki 
Iconferanls Itorplammışltır. Bunların birincisinde dört alanda dörlt ayrı sözleştae hazırlanmış taraflar
ca onaylanarak yiirurlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyelti bu slödıeşımelerin hiç birine katılmamıştır. 
Sözleşmelerin geıtirdlği esaslar yeni teknolojik gelişmelere paralel olaralk itartışma konusu olmuş 
devletler kendi menfaatlerine daha uygun düşten (bazı yeni kriterler bulmaya ve onları savunıma-
ya başlanmışlardır. Bu araida özellikle kuta sahanlığı kavramı ketein (bir önem kazanmış v« çeşitli 
devletler kıta salhanlığı ve ötesindeki haklarını teminat alltma almalk için iç hıılkuvklarında gerekli 
düızeaılemeleri yapmışlar, kanunlar ve kararnameler hazırlayarak yürürlüğe taymuşlardır. 

Millî mevızualtiımızda 476 sayılı Karasuları Kanunu dışında doğruldıan doğruya Deniz Hukuku ile 
ilgili başlaa bir mevzuat bulunmam-aktadır. Bu selbe^le diğer defvle'tlerde olduğu ıgiibi karaisularumız 
dışındaki deniz diıbi ve dip altı canlı ve cansız doğal kaynakların araşitırılması işletilmesi ve bu bölT 
gıelerde ,gere|kli güvenliğin sağlanması, çevre sorunlarının halli bu konularda görevli ve yetkili ku-
TOİuşJların belirlennıiejsi zoıpnihığu ortaya çıktaııştır. 
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Diğer taraftan dünyada ve yurdumuzda baş gösteren enerji bunalımı, yurdumuzdaki petrol 
arama ve işletme çalışmalarının denizlerimize de teşmilini gerektirmiştir. Bu İrakların karasulıarı 
ıdışınida kalan kıta sahanlığındaki huduit ve şümulünü .tespit ve bu yerlerde yapılacak çalışimaların 
ıgüvenliğini temin ve Deniz Hukukuna ilişkin, diğer konulardaki sorumları çüzümle'mek ve sü
ratle müdahale' etmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyle Hükümete yetki veren bu-
tasarı hazırlanmıştır. 

31 illet 31eclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/141 
Karar No. : 14 

Adalet Kompüsyıonıu rapora 

13 . 6 . 1974 

Ytükseik Başkanlığa 

Doniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu tasarısı, Konıisyonıımuza havale olunmakla ve Hükümet 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcıisinin verdiği izahatı yerinde bulan, komisyonu
muz; tasarının 2/a maddesinde zikredilen 6309 sayılı Maden Kanununun muhtelif hükümlerine, 
ayın kanunun, «10, 25, 36, 4.1, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 61, 82, 90, 91. 92, 104, 119, 126, 128, 129 ve bu 
kanuna 271 sayılı (Kanunla eklenen Ek. 1 ve 2 ııcâ maddeleri hükümlerini de daıhil etmek suretiyle 
mezkûr madde kapsamını ihtiyaca daha. uygun olacağı düşüncesiyle genişletmiştir. 

Bu değişiklik dışında, Komisyonumuz; tasarının diğer bütün maddelerini aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkamı 
Sinop 

Y. Oğuz 

Ankara 
31. Alıcı 

Konya 
M. Kuibilây îmıer 

İmdada bulunamadı. 

iSamısım 
H. Özalp 

imzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. Doğan Öziunr 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

Muş 
T. İleri Dikmen 

İmzada bulunamadı. 

Siirt 
A. Carh 

. 

Kâtip 
Tunceli 

S. Yıldırım 

Kars 
Y. Boahurt 

Nevşehir 
8. Dörtkol 

IJrfa 
C. Paydaş 

Adana 
0. CıUnk 

Kırklareli 
(Muhal e fet şerhim 

eklidir.) 
31. Atagiin 

Nevşehir 
Z. Tekiner 

Sivas 
Kanun tekniğine ve 
Anayasaya aykırıdır. 

Karşıyım. 
V. Bozath 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Muhalefet şerhi 

Anayasanın 64 ııcü maddesinin son fıkrası : «Anayasanın .ikinci kısmının birinci ve ikinci bö
lümlerinde yer alan temel hak ve hüiTİyetler ile (dördüncü bölümünde yer alanı siyasî haklar ve 
ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.» hükmünü getirmiştir. Anayasanın ikin
ci kısmının ikinci bölümündeki 32 mci madde «Hiç kimse Ikanunen tabi olduğu mahkemeden başka 
bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen taıbi olduğu mahkemeden başka bir merci önünle 
çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merci kurulamaz» demektedir. 

Anayasanın 64 neü maddesinin yukarıdaki fıkrasına ,göre ve aynı yasanın 32 nci maddesinde 
ifadesini bulan mahkemelerin yetki veya görevleri kanun kuvvetindeki kararname ile düzenlene-
meyeceği cihetle 2 ncd madde Anayasaya aykırıdır. 

'Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/141 
Karar No. : 22 

18 . 6 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

«Deniz Hukuku ile ilgili yetki kanunu tasarısı», ilgili Bakanlık temsilcileriınioı de kaıtılmalarıy-
le, Komisyonumuzda incelenip gömişüknjüştür. 

Tasarımın tümü üzerinde yapılan göi'üşmeler öanunda, gerekçede açıklanan üıusujslar uygun. 
mjütalâa edilmiş: ayrıca, Adalet Komisyonunun tasarının .ikinci maddesinin (a) fıkrasında yaptığı 
değişiklikle^ de benimsendikten sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisinin (açıklamaları 
üzerine iç mevzuatımızda denizlere ait çeşitli konuiarlda faaliyet gösterecek ıbiir merci touiunma-
maısı ve ,bu olanağın sağlanması bakımından tasarının ikinci maddesinle ayrıca bir (k) fıkrası 
eklenmesi ve üiçüncü maddesinin ikinci cümlesini açıklığa kavuşturmak amaeıyle cümlenin başına 
«Ancak» sözcüğünün konulması uygun göınilmüştür. 

Yapılan ibu değişikliklerle tasarının kabul edilmesine, 14 Haziran 1974 günlü toplantıda karat 
verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon' Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Ankara 
K. Ktnkoğlu 

İstanbul 
G. Suer 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur. 

0. Alp 

Aydın 
.1/. Menderes 

Konya 
F. Silkan 

Sözcü 
İstanbul 
R. Ülker 

Ankara 
N. Evliyagil 

Çanakkale 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Söz1 ıhakkıim mahfuz 
kalmak şartıyle 

M. Bayrak 

Trabzon 
II. K. Eyüboğlu 
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MujhaMelt şerhi 
Anayasanın 64 ncü caddesinin son fıkrası: «Anayasanın ikinci kismıinın (birinci ve ikinei bö

lümlerinde yer alan temiel hak ve hürriyetler ile dÖrdjüncü bölümlerinde yer alan siyasî haklar 
ve ödevler, kamın hükmünde (kararnamelerle düziemleneimez» hükmünü getirmiştir. Anayasanın 
ikinci kıısımının ikinci bölümündeki 32 nei maıdde «iHiç kimse kanunen taJbi olduğu mahkemeden 
baişka bir merci önüne çıkarılamatz. İBir kimseyi kanunen talbi olduğu mahkemeden başka bir mıer-
ci önüne çıkarlma sonucunu 'doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mierei kurulahıaz» demekte
dir. 

Anayasanın 64 ncü ıinaddesinin yukarıdaki fıkraJsına göıre ve aynı yasanın 32 nei maddesinde 
ifadesini bulan mahkemelerin yetki veya görevleri kanun kuvvetindeki kararname ile düzenleme&ne-
yeceği cihetle 2 nei madde Anayasaya aykırıdır. 

Çanaikkale Milletvekili 
Murat Bayrak 

Millet Meclisi •' (8. Sayısı : 71) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetti Kamımı tasarısı 

MADDE 1. — Devletin egemenlik ve tasarrufuna tabi bulunan kıyı ve deniz alanlarında Devlet
ler Hukuku kurallarına göre Devletin tanzim ve tespit yetkisine sahip bulunduğu Deniz Hukuku
na ilişkin konularda her nevi düzenlemelerle ilgili kanun kuvvetinde kararnameler çıkarmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı konularda kanun hükmünde kararnameleri çıkarma yet
kisi aşağıda yazılı kanun hükümleıini değiştirmeyi/ bu kanunların öngördükleri teşkilâtları ilga 
etmeyi, yeniden kurmayı veya bağlı bulundukları makamları değiştirmeyi ve görevli ve yetkili mah
kemeler ile diğer makamların saptanmasını kaplar : 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 4, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 43, 46 ve 
62 nci maddeleri; 

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 1, 3/24 ve 45 nci maddeleri; 
c) 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafazası ve Emniyeti ile Kaçakçılığın Men 

ve Takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine Devri halckında Kanunun ismi ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 ncu 
maddeleri; 

d) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibino dair Kanunun 58 nci maddesi; 
e) 476 sayılı Karasuları Kanununun 1, 4, 6 ve 8 nci maddeleri; 
f) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 14, 20 ve 21 nci maddeleri; 
g) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 14, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 nci maddeleri; 
h) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 29, 40, 41, 49 ve 53 ncü maddeleri; 
i) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 3 ve 4 ncü maddeleri; 
j) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 1, 3 ve 4 ncü maddeleri; 

MADDE 3. — Yukarıdaki kanunlardaki ceza hükümleri saklıdır. 
işbu kanuna dayanılarak çıkarılacak kararnamelere aykırı hareket edenler veya bu kararname

lere istinaden verilecek emirlere ve yasaklara riayet etmeyenler, kanunlarda başkaca bir ceza ön-
görülmleldiiği tbakdirde on bliaı İrtodan (yumma 'beş bün liraya kadar ağır para cezası ve yedi günden al
tı aya kadar hapis cezası veya bunlardan biri ile cezlandırılır. 

Millet Meclisi (ft Sayısı : 711) 



ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİR] Şİ 

Deniz Hukuku ile Yclki kanunu tasarısı 

MAİDDE 1. — Taşanımı 1 nci (maddesi Ko
misyonumuzca aynen Ikabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birfincii maddede yazılı konu
larda kanun hükmündeki fkarajmaımeljeiıii çıkar-
mla yeltlkisi aşağıda yazılı kanun hükümlerini 
değiştiaımeyi, bu kanunların öngöridükleri teş
kilâtlan ilga leitaneyii, yenliden kurmayı veya 
bağlı bulundukları makamları değişfârnıjeyli ve 
görevli ve yeltikillli mahkemeler ile idiğeır mıakam-
ların saptanmasını kapsar: 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 4, 8, 10, 
11>, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
41, 42, 43, 44, 46, 48, 54, 55, 61, 62, 82, 90, 91, 
92, 104, 119, 126, 128, 129 ve bu tauna 271 sa
yılı Kamunla eklenen ıek 1 ve 2 nci (maddeleri; 

b) 6326 sayılı Pıeltrol Kanununun 1, 3/24 
ve 45 nesi maddeleri; 

c) 6815 Sayılı ISınır, Kıyı ve Karasuları
mızın Muhafazası ve Emniyeti Üllie Kaçakçılığın 
Me'n ve Takibi işliedMaı DabBiye Vekâletine 
Devri Hakkında İKamlunun Üisomli ve 1, 2, 3, 4, 5, 
6 vte 9 nou ımıalddeleri; 

d) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takl
ibinle DaJir Kanunum 58 ncıi ımiaddeSi; 

e) 476 (sayılı Karasullatrı Kanununun 1, 4, 
6 vte 8 niei mıaddetllerli; 

f) 1380 ıSlayılı Su Ürünleri Kanununun 14, 
20 ve 21 nci maddeleri; 

g) 1615 sayılı Gümrlülk Kanununun 14, 22, 
32, 33, 34, 35, 36, 87, 40 ve 41 n d maddeleri; 

h) 1593 sayılı Ulmumî Hıfzısıhha Kanunu
nun, 29, 40, 41, 49 ve 53 ncü (mladldieleîri; 

S) 1710 sayılı EsMi Eserler Kanununun 3 
Ve* 4 aıcüi muaddelleri; 

j) 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmet-
itari Kanununun 1, 3 ve 4 ncü ımladideleri; 

MADDE 3. — Tasıarının 3 ncü (maddesi Ko
misyonumuzca lalynlen kabul leldüftaıiştür. 

7 — 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

Deniz Hukuku ile ilgili Yetki Kanunu 

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

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ko
nularda kanun ihükmtöndeki (kararnameleri 'çı
karma yetkisi aşağıda yazılı kaniun (hükümleri
ni değiştirmeyi, (bu kanunların lönjgördıükleri teş
kilâtları ilga etmeyi, yeniden (kurmalyı (veya bağ
lı (bulundukları makamları değiştirmeyi ve gö
revli ve yetkili mahkemeler ile »diğer (makam
ların saptanmasını (kapsar : 

a) 6309 ısayıli Maden -Kanunumun 4, 8, 10, 
11, 13, 15, 17, 18. 20, Öl, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
36, 41, 42, 43, <44, 46, 48, 154, ©5, (61, 62, ®2, 90, 
91, 92, 104, 119, 126, 128, 129 ve bu kanuna 271 
sayılı Kanunla eklenen ek II ye 2 nci (maddeleri; 

b) 6326 sayılı 'Petrol Kanununun 1, 3/24 ve 
45 nci maddeleri; 

c) 6815 isayılı ISınır, Kıyı ve ^Karasularımı
zın Muhafaza'sı ye Emniyeti ile Kaçakçılığın 
Men ve 'Takibi İşlerinin 'Dahiliye Vekâletine 
Devri Hakkında Kanunun ismi Ve 1, 2, 3, 4, 6, 
6 ve 9 ncu maddeleri; 

d) 1918 İsayılı (Kaçakçılığın Men ve Takibi
ne Dair Kanunun '58 nci maddesi; 

e) 476 sayılı (Karasuları Kanununun 1, 4, 
6 ve 8 inci ımaddeleri; 

f) 1380 isayılı iSu Ürünleri Kanununun 14, 
20 ve 21 nci maddeleri; 

g) 1615 sayılı <3dimrlük Kanununun 14, 22, 
32, 33, M, m, 36, 37, 40 ve 41 nci maddeleri; 

h) 1593 sayılı Umumî IHıfzıssıhlha Kanunu
nun 29, 40, 41, 49 ve 53 noü ımaddeleri; 

i) 1710 isayılı (Eski (Eserler (Kanununun 3 ve 
4 ndü maddeleri; 

j) 1738 Sayılı ıSeVoır ve HEdıro@rafi Hizmet
leri Kanununun 1, 3 Ve 4 ncii maddeleri; 

k) 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görev
leri ve (Kuruluşu, hakkında Kanunun 1, 15, 16, 
2Q ve '27 nci maddeleri; 

MADDE 3. —' Yukarıdaki kanunlardaki ce
za hükümleri saklıdır. 

3[illet Meclisi (:S. Sayısı : 71) 
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Hükümetin teklifi. 

MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki, bu kanunun yürürlüğe girdiğ-i tarihten itiba
ren üç yıldır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güleıj 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Adalet Bakamı 
Ş. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ / . l§tk 

Millî Eğitim Bakanı 
M, Üstündağ 

25 . 5.1974 

Devlet Bakanı 
/. //. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Gilnı, ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
8. Cizrelioğlu M. Türkmenoğlu K. Özal 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tele. Bakanı En. ve Tafb. Kay. Bakanı 
A. Doğru C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı tımar ve İskân Bakanı 
0. Bir git A. Topuz 

Köy İşleri Bakanı 
M. Ok 

Orman Bakanı 
A. Sener 

Gençlik ve Spoor Bakanı 
M. Y. Mete 
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Adalet Komisyonunun <değiştirişi 

MADDE 4. — Taşanının 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul lödiimiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nöi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul leidiim'iştir. 

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

Dışişleri Komisyonunun ıdeğiştitfişi 

Ancak; işbu kanuna dayanılarak; (çıkarıla
cak kararnamelere aykırı hareket ledenler veya 
bu kararnamelerle istinaden yerilecek ©mirlere ve 
yasaklara riayet etmeyenler, kanunlarda başka
ca bir ıceza löngıöriülmedîği takdirde ıon (bin ü-
ıydlan ylikımi Ibeş Mn İraya (kaldar pama cezası ve 
yedi g'iinden altı aya kadar hapis cezası veya 
bunlardan biri ile cezalandırılır. 

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

MADDE 6. — Tasarının 5 tnci Imaddesi Ko
misyonumuzca kabul ledilmiştir. 

MADDE 6. —Tasarının 6 ncı maddesi Ko-
mdısyonumuızca aynen [kabul edilmiştir. 

»>-e-« 
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