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Sayfa 
1. — Geçen tutanak özeti 447:448 

II. — Gelen kâğıtlar 448:450 
III. — Yoklamalar 450,451 
IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 451 
A) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması önergeleri. 451 
1. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 

9 arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının 
faaliyetlerini ve Hükümetin bir kanadının bun
larla ilişkisi olup olmadığını saptamak ama-
cıyle, Anayasanın- 88 nci, millet Meclisi İçtü
züğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 451: 

452 
V. — Görüşülen işler 452 
1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
5 Geçici madde eklenmesine dair Kanun ve 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1 /290) (S. Sayısı: 195) 452,471:483 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı Sağlık kurumları ile esenleştirme (rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 4 . 1 . 1961 tarihli -ve 209 sayılı Ka-

Sayfa 
nunun 25 . 6. 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi ile değişik 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/201) (S. Sayısı: 226) 452:453,460:463 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sa
yılı Kanunla eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü mad
deleriyle 136 nci maddesine eklenen (e) bendi
nin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu ra
poru, (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı: 467). 453,463:464 

4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çı
karılan 1803 sayılı Af Kanunundan kısmen ya
rarlanan şoför veya sürücülerin, mesleklerini 
icra edebileceklerine dair Kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/389) (M. Mecli
si S. Sayısı: 163) 453:460 

5. — Millî Savunma Bakanlığı İskân ihti
yaçları için sarfiyat icraşj ve bu Bakanlıkça 
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Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevap
ları (7/710) 485:487 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Rize - Pazar - Hopa bölgesinde avlanan balıkla
rın değerlendirilmelerine ilişkin Sorusu ve Gıda 
- Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut özal'ın 
yazılı cevabı (7/725) 487:488 

4. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, 
teşvik belgesi alan firmaların adları ile yaptık
ları yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğrunun yapzılı 
cevabı (7/727) 488:489 

5. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, teşvik belgesi verilen kişilere ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı (7/731) 489:490 

Sayfa 
kullanılan gayri menkullerden ve lüzumu kal
mayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hak
kında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı: 183) 464:465,504:507 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çö
zümlenmesine dair sözleşme ve eki ödeme 
protokolünün onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları (1/2) (S. Sayısı : 185) 465:468, 

508:511! 
,7. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava 

Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencile
rin geliş, gidiş ve kabul süresince nakil iaşe ve 
yatırılmalarının Devletçe sağlanması hakkında 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan komis
yonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 184) 468:470 

8. — 21 . 6 . 1927 tarihli*ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 35 nci maddesine (H) fık
rası eklenmesi ve değişik 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (1/315) (S. 
Sayısı: 220) 470:471 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelename
sinin Türkiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Ara
sında Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/203) (S. Sayısı : 197) 471:472,512:515 

10. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Söz
leşmesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/256) (S. Sayısı : 198) 472,516:519 

VI. — Sorular ve Cevaplar 484 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 484 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Trafik kazalarının önlenmesi için alınan tetbir-
lere ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Adalet 
Bakanı ve İçişleri Bakan vekili İsmail Müftüoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/708) 484 

2. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Süt üreticilerine verilecek avans kredileri ile hay
van taban fiyat ve alım politikasına ilişkin sorusu 
ve Ticaret Bakanı Halil Başol ve Gıda - Tarım ve 

6. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
hakkında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma 
açılan bir kimseye pasaport verilmesine ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı veki
li İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı (7/748) 490: 

492 
7. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, 

Ayvalık - Sancak tatil köyü turistik tesislerine 
ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lût-
fi Tokoğlu'nun yazılı cevabı (7/752) 492:493 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, 
Tarsus ilçesinde meydana gelen zehirlenme ola
yında hastane yetkililerinin davranışına ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı (7/758) 493:494 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uya-
nık'ın, depremden sonra Lice'de yapılan konut 
ihalesine ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/763) 494:496 

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 
Yahya Demirel'in vergi beyannamesine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 
yazılı cevabı (7/782) 496 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, öğrenci olaylarında ölen ve yarala
nanlar ile bazı emniyet mensuplarının tutumuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Adalet Ba
kanı ve İçişleri Bakan vekili İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı .(7/793) 496:497 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon Çimento fabrikasında 
işine son verilen bir işçiye ilişkin sorusu ve Sana-
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yi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun 
yazılı cevabı (7/829) 497:498 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, motorlu araçların lastik darlığına ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı (7/863) 498:499 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Dernekler Kanununda değişiklik yapılaca
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına içişleri Bakanı vekili İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/885) , 499:500 

15. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe' 
nin, Yıldırım Beyazit ve Atatürk öğrenci yurtla
rına ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Ku
ruluna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in 
yazılı cevabı (7/893) 500:502 

İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur, İzmir'deki son 
olaylar, 

Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz, çeltik üreticileri
nin sorunları, 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım, demokratik hu
kuk devleti ilkelerine yönelen davranışlar konularında i 
gündem dışı birer konuşmada bulundular. 

Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüpoğlu, gündem 
dışı konuşan Kars Milletvekili Hasan Yıldırmı'ın, Mil
liyetçi Hareket Partisi ve liderine sataştığı. 

İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen de, sataşma 
nedeniyle söz alan Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüp-
oğlu'nun, konuşması sırasında, Cumhuriyet Halk 
Partisine, sahip olduğu görüş ve tutumu dışında gö
rüşler atfettiği nedenleriyle birer konuşma yaptılar. 

Danışma Kurulunun : 
Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine, çalışma 

programına ve (10/7) esas numaralı Meclis Araştır
ma Komisyonu raporu üzerindeki Genel Görüşmenin 
21 Ocak 1976 Çarşamba günü yapılmasına dair öne
risi kabul olundu. 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 arkadaşı
nın, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin memleket 
tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları saptamak 
amacıyle. (10/49), 

Sayfa 
16. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 

nun, Bolvadin'de şeker pancarı kantarı kurul
masına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı 
(7/912) 502 

17. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Devlet Tiyatrosunda sahneye konan «SAHTE 
KAHRAMANLAR» adli yapıtın yasaklanması
na ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Rıfkı Da-
nışman'ın yazılı cevabı (7/922) 502:503 

18. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer' 
in, Adana'da bir avcı atış poligonunun yapılıp 
yapılmıyacağına ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/928) 503 

içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkadaşının, 
spor ve beden eğitimi sorununun aydınlığa kavuştu
rulması amacıyle. (10/50), 

izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 arkada
şının, TARlŞ ve buna bağlı işletmelerde meydana 

İ gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle. (10/51), 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 arkadaşının, 
müstakil karar alma nitelikleri ve fonksiyonları or
tadan kaldırılan toprak komisyonlarının siyasî amaç
larla il emrine bağlanmasının doğuracağı mâhzurlan 
ve dağıtılması önlenen Hazine arazilerini saptamak 
amacıyle. (10/52), 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 arkadaşı
nın, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlığın neden
lerini ve hükümetlerce .izlenen, kredi, taban fiyat ve 
destekleme alımı politikalarının üretici zararına işle
yen yönlerini saptamak amacıyle. (10/53), 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arkadaşı
nın, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savunma planları
nın Yunan askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle. (10/54), 

Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 12 ar
kadaşının, «Ulusal Bor Politikamız»! geciktirmeden 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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saptamak amacıyle. (10/55) birer Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri ile; 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 24 ar
kadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullarda oku
yan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağını elinden 
alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda. (8/5) 

Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arkadaşının 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama işlevinin 
sonuçları konusunda (8/6) birer Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergeleri okundu; gündemdeki yer
lerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri 
bildirildi. 

Adıyaman Milletvekili Ramazan Yıldırım'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi konutlarıyle 
ilgili İNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihalelerdeki 
usulsüzlükleri tespit etmek amacıyle kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonunun görev süresinin üç ay da-

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

27 arkadaşının, Islâmî ilimler Akademileri kanun 
teklifi (2/492) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in, 
1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendine 
bağlı ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/493) (Plan Komisyonuna) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 5 
arkadaşının, Sağlık personelinin tam süre çabşma 

-esaslarına dair kanun teklifi (2/494) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

4. — Zonguldak Milletvekili Zekâi Altınay'ın, 657 
sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun ile eklenip 1897 
sayılı Kanun ile değiştirilen ek geçici 4 ncü maddeye 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/495) 
(Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 
5. — Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç'ın yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/523) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

6. — Ankara Milletvekili Feriha Fatma öztürk'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş-

ha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
kabul edildi. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, (6/80) 
esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına dair 
önergesi de Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunda açık bulunan üyeliklere C. H. P. Grupunca 
gösterilen adaylar seçildiler. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik 
için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı anlaşıldığından, alınan karar gere
ğince : 

20 Ocak 1976 Salı günü saat 14.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.05'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Rasim Hancıoğlu Halil Karaaıtlı 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Möhmet Özmen 

bakanlık tezkeresi (3/524) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/525) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyona) 

8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/526) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

9. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/527) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyona) 

10. — İzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/528) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyona) 

11. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/529) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

12. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba-

II. - GELEN KÂĞITLAR 

16 . 1 . 1976 Cuma 
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kanlık Tezkeresi (3/530) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

13. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/531) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
14. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile

siz ve 9 arkadaşının, fındık randımanının ve Fiskobir-
lik yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici hak
kının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ama-
cıyle Anayasanın 99 ve Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/7) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 14.1.1976) 
(GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
15. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 

Lice deprem bölgesine yapılan yardımlarla, hasar gö
ren okullara ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/982) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Cakmur'un, Baş
bakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş'in yasa dışı de
mecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/983) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bina, 

kiraları hakkında kanun teklifi. (2/496) (Adalet, İçiş
leri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Emlâk 
Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile değiş
tirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/497) (Plan Ko
misyonuna) 

3. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
5 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 
140 ncı maddenin 1 nci fıkrası ile 116 ncı maddenin 
değiştirilmesine ait kanun teklifi (2/498) (İçişleri ve 
Plan komisyonlarına) 

17. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, Siirt 
İlinde bir çimento fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/984) 

18. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilân'ın, 
"Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/985) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
- Göle ilçesi Töb - Der lokalinde olay çıkaran üç 
astsubaya ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/986) 

20. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın İsviçre'deki Nagel ya
yınevinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin 
Turizm ve Tanıtma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/987) 

21. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
Trabzon Limanının tevsiine ilişkin Bayındırlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/988) 

Meclis Araştırması 
22. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 

arkadaşının, Komandolarla ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

Rapor 
4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-

betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayı'sı : 231) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) (GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
5. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 

Afyon Selevir Barajının sulama tesislerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/989) 

6. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Sandıklı Dinar Karayolunun asfaltlanmasına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/990) 

7. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Komando Kampları ile Başbakan yardımcısının tutu
muna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/991) 

19 . 1 . 1976 Pazartesi 
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8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Türner'in, 
Adana Orman Başmüdürlüğünde son beş yılda yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Orman Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/992) 

9. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koalis
yon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutumla
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/993) 

10. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/994) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 
DtVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), HalU Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra beyaz 
düğmelere basarak, yoklamaya iştirak etmelerini rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur. Çalışma saatlerinin yeni 
ayarlanması dolayısıyle böyle bir neticesinin hasıl ol
duğunu zannediyorum. 

Saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 14.07 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IH.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla- j 
çaktır. Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan sonra beyaz | 
düğmeye basarak yoklamaya iştirak etmelerini rica I 
ederimi 

(Yoklama yapıldı) ; 
BAŞKAN — Şu anda toplantı halinde bulunan 

Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımızla birlikte ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar görev bölümü 
yapamamış olan Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme j 

1. —- Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, komandolarla Ülkü Ocaklarının faaliyet
lerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla ilişkisi 
olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/56) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir araştırma önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamıza göre siyasî partiler demokratik si

yasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Faaliyetten 
demokratik lâik cumhuriyet ilkelerine ve Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uy
gun olmak ziorundadır. 

Anayasamızın açık hükümlerine rağmen Hükü
meti oluşturan bazı partilerin örgütlediği, kandırıl
mış gençlik kanalıyle Türkiye'nin anayasal düzeni1 

sarsıntı geçirmektedir. Can güvenliğinin olmadığı, 
siyasal huzurun kalmadığı ülkemizde hiçbir soruna 
ciddî şekilde eğilmeye olanak yoktur. Bir partinin 
genel başkanının bilgisi altında her gün üniversiteler 
baskına uğrar, yolar ve öğrenci otobüsleri kesile-

| Komisyonunun, bugün saat 15.30'da kendi salonların-
ı 
| da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip ve 
> denetçi seçimini yapmalarım önemle rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplantı yılında ilk defa, 
gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüşme
ye başlayacağımızdan, gündem dışı söz talebi olan 
arkadaşlarımın hoşgörüsüne sığınarak, bugün gündem 

i dışı söz vermiyorum. 

rök ateşlenir, cinayetler işlenir, gençler ölür ve ölr 
dürülüm Herkesi tedirgin eden anayasal rejime yö
nelik bu korkunç eylemler karşısında Hükümet bü
yük bir suskunluk içerisine girmiştir, yahut basite 
indirerek sorumluluğu beynelminel kaminizkn odak
larına yıkmak eğitim ve ciddiyetsizliğini gösteerir. Bu 
düşünceye aklı başında hiç kimse inanmamaktadır. 
Olayların bu hale gelmesinde Hükümet Başkanıma 
vurdum duymazlığı büyük etken olmuştur. İpler 
Hükümet Başkanının elinden çıkmış küçük bir par
tinin direkt ilgisi olan kıomandolârla ülkü ocakları
nın insiyatifine girmiştir. Nitekim üç kişilik millet
vekili ile Hükümette iki koltuk işgal eden Devlet Ba
kanı meşru nizamı korumak için Devlet kuvvetleri
ne 300 bin kişilik kuvvetinin yardımcı olduğunu per
vasızca ilân eder, sanki Devletin asker ve kolluk 
kuvvetlerinin dışında başka bir kuvvet vardır gafle
tine düşer. Kuvvetierinin Kırıkkale ve Trabzon 
yapılı yerli tabancalar kullandığını içinde bulunduğu" 
sıfatı ve devlet adamlığı sorumluluğunu unutarak so
rumsuz bir kişinin dahi rahatlıkla söyliıyemiyeceğini' 
söyleyebilmektedir. 

Kesinlik kazanan beyan ve davranışlar karşısın
da Cephe Hükümetinin bir kanadı HMer Aimanyası 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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ve Mussıolıini îtalyası giibi faşist bir eylemin içime gi
rerek mevcut Anayasa düzenini yıikma çabasını giz-
lememektedir. Bu eytemier adım adım ülkü ocak
ları ve komandolar diye isimlendirilen kuruluş kana-
lıyJıe yürütülmektedir^ Amaçları bellidir, Atatürk 
Devletini yıkmak, özgürlükçü demokrasiyi ortadan 
kaldırmak, insan haysiyetine yakışmıyan faşist bir 
idare getirmektir. Bunun içinde cinayet listeleri her-
Igün büyümekte, kanlı mezar taşları artmakta ancak 
siyasî camiler yakalanamamaiktadır, yahut görevini 
yapan namuslu memurlar görevinden uzaklaştırılmak
tadır. Terör, şiddet, baskı, can ve mal korkusu her 
vatandaşı huzursuz etmiş, kimsenin hayatından ve 
geleceğinden güveni kalmamıştır. Bunun baş sorum
lusu Cephe Mükümetinin bir kanadıdır. Bu kanat 
olayların içinde ve teşvikçisi olduğunu gdzlememekte-
dir. komando ve ülkü ocaklarınım kendisime bağlı 
kuruluş olduğunu açıkça yetkili ağızlarca ifade et
mektedir. 

Anayasamızın 56 ve 57 nci maddelerine göre faa
liyette bulunması zorunlu olan Cephe Hükümetimin 

/. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru- j 
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi I 
ve Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımı, Genel Kuru
lumuzun aldığı karar gereğince, kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Görüşmeleri tamamlanmayan, Gündemin 20 nci 
sırasındaki 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkımdaki Kanunun görüşmele
rine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?... 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahfcar) — 

Hükümet yok Sayın Başkan, 

BAŞKAN' — İkisini de ayrı ayrı soracağım efen
dim, Evvelâ Komisyonu soruyorum. 

Sayın Komisyon yok* 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 

ıbırakıtaııştm 
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

Sağlık kurumları ile esenleştirme (rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 

bir kanadı komando ve ülkü ocalkfarı aracıllığıyle 
mevcut anayasal nizamını yıkmak için eylemde bu
lunduğundan Cephe Hükümetinim bu kanadının som 
edilen kuruluşlarla ilgisini komandolarla ülkü ocak
larının faalyetterdnıim saptanması için Anayasanın 
88 ve Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci madde
leri gereğince Meclis Araştırması açılması yönümden 
gereken işlemin yapılmaismı saygı ille arz ederiz. 

Kars Siirt 
Hasan Yıldırım Abdülkertim Zilan 

Kars Tekirdağ 
Kemal Okyay Yılmaz Alpaslan 

Bingöl Sinop 
Hasan Celâlettin Ezman Yalçın Oğuz 

Samsun Siirt 
Fahri Birer . A. (Baki Cartı 

Tunceli Erzincan 
Nihat Saltık Hasan Çetiınkaıya 

BAŞKAN — Gündemdeki yerimi alacak, sırası 
geldiğimde göınüşülecektir. 

4.1. 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyonla
rı raporları. (1/201) (S. Sayısı: 226) 

BAŞKAN — Öncelik önergesi vardır, okutuyo-
. rum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 1 . 1976 günkü Gündemlin 52 nci sırasında 

yer almış bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- . 
lığına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme' (reha
bilitasyon) teslislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 226 Sıra Sayılı Kanun tasarısının öncelikle, 
gündemde mevcut diğer maddelere takdimen görüşül
mesini arz ederim. 

iDr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

töerekÇe : Yürürlükte olan yasalarla Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı döner sermayesine tahsis 
edilen 150 milyon dolarlık itibarî sermaye tamamen 
donmuş, olup, amacına uygun tasarrufları engelle
mektedir. Döner sermaye gdıirlerinin donmuş olması 
yasanın öngördüğü harcamalara imkân vermemek
tedir. 

v. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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,Bu öneme binaen, söz konusu harcamanın, önce
lik ve ivediökle ve diğer gündem maddelerine takdi-
men göFüşüfenesi gereklidir. 

BAŞKAM — Sayın Hükümet?.. Yötüci belgesini 
havi, yüksek dereceM memur hazır bulunuyor. 

Sayın Komisyon?.. 
Sayın Komisyon? Yok. 
Kanun teklifleri ertelenmiştir. 
3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununa 31 . 7 . 7970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 467) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde yer alan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununa 31 .7 .1970 tarih ve 1323 
sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü madde
leriyle 136 ncı maddesine eklenen (e) bendinin değiş
tirilmesine ve Kanuna ek geçici bir madde eklenme
si hakkında kanun tasarısının tedarik ve muhafaza
sında güçlük çekilen personel istihdamı konusundaki 
önemi ve personel kanunlarının anılan konulardaki uy
gulama beraberliğine dayalı mahiyeti nedeniyle gün
demdeki diğer bütün işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Hükümet adına 
yetkili kılınan kimse burada. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Tasarı ertelenmiştir. 
4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

(1) 163 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, çok 
önemli birtakım tasarılar vardır, komisyonların gel
memesi yüzünden görüşülememektedir. Komisyonlar 
buradadır ve yetkili bir kimseyi de gönderebilirler. 
Haber vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bizim bu öncelik önerge
lerini okutmamız sırasında, şüphesiz, Bütçe Plan Ko
misyonu toplantı halindedir. Haber verdik, geldikle
rinde tekrar dönebiliriz. 

SABRÎ. T K J L I (Kastamonu) — Bunlar çok önem
lidir, bütün kamuoyu bunları beklemektedir. 

BAŞKAN — Kabul edersiniz ki, bekleme imkâ
nımız da yoktur. 

Buyurunuz efendim, öncelik önergesini okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, kanun, tasarı ve teklifleriyle, komis

yonlardan gelen diğer işler bölümünün 5 nci sıra
sında kayıtlı 163 Sıra Sayılı Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle çıkarılan 1803 sayılı Af Kanunundan kıs
men yararlanan şoför veya sürücülerin, mesleklerini 
icra edebileceklerine dair - Kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesini, konunun Af Kanununun uygulamasın
da geniş bir kitleyi ilgilendirmesi açısından arz ve 
teklif ederim. 

îsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Hükümet?.. Yok. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, izin verirseniz, Hükümetin bulunamaması nede
niyle, ivedi ile verilen ve hatta Hükümet üyesinin 
imzasını havi yasaları görüşmemiz mümkün olmuyor. 
îzin verirseniz, Hükümeti Yüce Meclise davet et
mek üzere bir irtibat kurulsun. Zaten saat 15.00'te 
başlayacak olan Meclis çalışmalarını, geri kalmış olan 
yasaların görüşülmesini temin için saat 14.00'e al
mış durumdayız; bununla ilgili olarak bir Danışma 
Kurulu kararımız da var. 15 veya 20 dakikalık bir 
müddet tanıyarak bu süre içinde Hükümeti Meclise 
davet etmenizi rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, böyle bir tatbikatımız 
yok. Yalnız, öncelik önergeleri devam ediyor bu ara
da sayın komisyon gelirse, daha evvel görüşülmesi 
gereken ve Hükümetin iki yetkili memurunun bulun
duğu konuları görüşebiliriz ve bu arada arzu ettiği
niz husus da kendiliğinden yerine gelebilir efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Bir saat önce, 163 sıra numarada yer alan yasanın 
ivedi ile görüşülmesi Sayın Adalet Bakanı tarafından 
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teklif-'edilmiştir. Sayın Adalet Bakanı Meclisimizde 
yok. Bu itibarla, herhalde bir toplantıda olabilirler, 
zuhulen unutmuş olabilirler; kendilerine haber verir
seniz iyi olur efendim. 

BAŞKAN — Haber verildi efendim, tekrar ikaz 
edilecektir, 

Bir başka husus da, gündemimizin ilk maddesini 
Diyanet îşleri Teşkilâtı Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesiyle ilgili kanunun bir süre vakit alaca
ğını düşünerek böyle bir duruma düşmüş olabilirler 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir hususu sora

bilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Tabzon)•— Sayın Başkan,-İç

tüzüğün 45 ne i maddesine göre, Sayın Komisyon bu 
beyanları benimsemiş mi, yeni kurulan Komisyon? 

BAŞKAN — Yeni tatbikatımıza göre, komisyon 
geldiğinde, geri istemediğinde, kanunları görüşme im
kânımız vardır. Eski tatbikatımızda, bir ay zarfında, 
bunları kabul edip etmediğini, benimseyip benimse
mediğini bildirme mecburiyeti vardı. 

Şimdi bu imkânımız var, görüşebiliriz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Yani 45 nci mad

deyi bu şekilde anlıyorsunuz. 
BAŞKAN — Evet efendim, bu şekilde tatbikatını 

, yapıyoruz. 
Sayın Adalet Komisyonu, şu son okunan önerge 

ile ilgili olarak bir dakikanızı rica edeyim; şu mua
meleyi ikmal edeyim efendim. 

Adalet Komisyonu?.. Burada. Bir defaya mahsus 
olmak üzere, Hükümetin olmaması sebebiyle, erte
lenmiştir. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Hükümet burada. 

BAŞKAN — Sayın Bakan burada. 
Efendim, gündemimizin, «Kanun tasarı ve tek

lifleriyle komisyonlardan gelen işler» bölümünün 5 
nci maddesinde yer alan, «Kırklareli Milletvekili Meh
met Atagün'ün, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çı
karılanı 803 sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan 
şoför veya sürücülerin mesleklerini icra edebilecekle
rine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru» vardır. 

Sayın Bakan ve Komisyon buradalar. 
Öncelik teklifini Yüce Meclisin onayına sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Geçen 

yasama yılında, komisyonlarca görüşülüp karara bağ
lanmış olan kanun tasarı ve tekliflerinin, İçtüzüğün 
45 nci maddesine göre, komisyonlarca yeniden benim
senmesi gereklidir veya benimseyip benimsenmeyecek
ler i hususunda ise bir ay içerisinde görüşlerini Mec
lis Başkanlığına bildirmeleri lâzımdır. 

Bu muamele yapılmadan, sanki, yeni seçilen ko
misyonlar, eski komisyon kararlarını benimsemiş gi
bi, bu raporlar üzerinde görüşme yapılması mümkün 
değildir. Bu, usule aykırıdır. Bu konuda, hiç olmazsa 
bir usul tartışması açılması, yanlış bir tatbikatın yer
leşmesine- engel olmaya fırsat verebilir. 

Bu hususu hatırlatmak için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Daha evvelki tatbikatımızda, komisyonların bu bir 

aylık süre içerisinde benimseyip benimsememeleri hu
susunu bildirmelerini bekliyorduk. Bu süreyi bekliyor
duk ve elimizde görüşülen bütün hususları gönderi -
yorduk ve komisyonlar bu hususta beyanda bulunu
yorlardı. 

Şimdi, o tatbikattan başka bir. tatbikat yerleşti. 
Komisyonlar, burada konular görüşülürken, eğer bun
ları benimsemediklerini ve geri alacaklarını beyan* 
ederlerse, konuyu görüşmüyoruz; ama görüşüleceğini, 
geri almadıklarını ifade ederlerse, meseleyi görüşüyo
ruz ve karara bağlıyoruz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Baskanim, bu tatbikatınızın usule aykırı olduğu ka-
natindeyim. Bu konuda söz istiyorum. 

Komisyonların burada herhangi bir beyanda bu
lunma imkânları yoktur. Komisyonlar hangi usuller
le görüşebilirler, nasıl toplanırlar; içtüzüğün diğer 
maddeleri bunu yazıyor. Yani, alelacele burada temin 
edilmiş 'bir komisyonun yerinden beyanda bulunması, 
İçtüzüğün açık hükümlerini ortadan kaldırmaz. 

Bu tatbikatınızın aleyhinde söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, anlıyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, îçtüzüğe aykırı bir teamülün doğması da 
mümkün değildir. îçtüzüğe aykırı bir hükmü, Yüce 
Heyetin karara bağlaması da mümkün değildir. İçtü
zük hakkında hangi usul tatbik edilecek? İçtüzüğün 
açık hükümlerini başka türlü yorumlamaya yol aça
cak karar alınamaz Genel Kurulca... 

BAŞKAN — Efendim, evvelce yapılmış bir tat
bikatın İçtüzüğe aykırı olmadığı, uygun olduğu Ge-
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nel•••Kurulca da benimsenmiş ve teamül yerleşmiştir. 
Şimdi, size bu konuda usul bakımından söz versem, 
neticede bir karara varsak, aynı şekilde bir karar 
olacaktır; yani Umumî Heyetin kararı olacaktır. 

Bu bakımdan, müsaade ederseniz, görüşmelere ̂ de
vam edeceğiz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Saym 
Başkan, hiç olmazsa bu konu görüşülsün. Bir usul 
meselesi... 

BAŞKAN — Efendim, yerleşmiş bir tatbikatı ye
niden bir görüşme mevzuu yapamayacağım; görüş
melere devam edeceğiz. 

HASAN-KORKMAZCAN (Denizli) — Efendim, 
zatı âlinizin uyguladığı usule aykırı bir görüşe sahi
bim ve usul hakkında söz talep ediyorum. Hangi hu
susa ait olduğunu da ifade ettim ve kanaatimce daha 
önce bu mesele bir usul tartışması konusu olup, ka
rara da bağlanmış değildir. Zatı âliniz gibi Başkan
lık yapan, Genel Kurul çalışmalarını yöneten sayın 
Başkanvekilleri böyle bir düşünce ile hareket etmiş 
olamaz. Bu konunun Genel Kurulda tartışıldığı hu
susunda bir malumatım da yok benim. 

Bu kadar açık ve İçtüzükte yazılı maddenin Ge
nel Kurulca bu şekilde yorumlanabileceğini sanmı
yorum. 

Onun için, bu konunun aydınlığa kavuşmasına fır
sat vermelisiniz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şener'in itirazına 
cevaben arz ettim, size de arz ettim : Bu konuda bir 
usul tartışması açmıyorum; eskiden olduğu gibi tat
bikatı devam ettiriyorum. 

Müsaadenizi rica edeceğim. 
FERRUH BOZBEYLÎ (istanbul) — Benimsendi 

mi benimsenmedi mi? 
Benimsendiyse kim söyleyecek? Sözcüsü mü, baş

kanı mı? Nasıl benimsenecek?. Söylesin. 

BAŞKAN — Efendim, aslolan, komisyonun be
nimseme yönünde bir karar almasıdır. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Onun için de 
bir aylık süre vardır. 

BAŞKAN — Efendim, mesele gündemdedir. Be-
nimsememeye dair Komisyonun bir karar almamış ol
ması ve burada bu şekilde bir beyanda bulunmamış 
olması, evvelki tatbikata da uygun olarak görüşme
mizi engellememektedir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bir ayı geçmemiş 
Sayın Başkan. * 

BAŞKAN — Efendim, konu gündemdedir. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, gündemde de'değil, öncelik önergesi ile aldınız. 
Normal gündem tatbik edilse idi bu belki bir ay son
ra da gelebilirdi. 

Şimdi, ortada, tartışılacak. usul meselesidir. Zan
netmiyorum ki, arkadaşlarım esasına itiraz etsin. 

45 nci maddenin sarahati karşısında, ben geçen 
dönemde böyle bir şeyin ele alındığını hatırlamıyo
rum. Yalnız bir şey var : Komisyonun karar ala
bilmesi için de, komisyon üyelerinin orada bulunması 
lâzımdır. Başkan, tek başına bir ay içinde tercihte 
bulunarak, komisyonun yerine geçmek yetkisine sa
hip değildir. 

Gündemdeki sıra altüst edilerek ele alınmış bir 
yasadır bu. Komisyonun iş bölümü yapmak üzere 
toplandığı, gündemindeki meseleleri görüşemediği dü
şünülürse, komisyona bu imkânı vermenin, usul yö
nünden isabetli olacağı kanaatindeyim. Yeni bir usul 
ittihaz, edilmesin. 

BAŞKAN —" Teşekkür ederim Saym Erverdi. 
-Şimdi, sizin de kabul ettiğiniz gibi, aslolan komis

yonun toplanması ve benimseme yönünde bir karar 
almasıdır. Aslolan, benimsenmiş olması ve normal 
işin yürümesidir. 

Komisyonun bu hususta bir kararı olmadığına gö
re ve Komisyon da burada bulunduğuna göre - siz 
hatırlamıyorsanız, ben gayet iyi hatırlıyorum, bu ko
nu geçen dönemde uzun uzun müzakere edildi ve bu 
şekilde bir tatbikat doğdu - bu bakımdan yeni bir. 
yol açılmasına ben lüzum ve imkân görmüyorum. 

Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Başkanım, 
zatı âliniz haklısınız. 

Geçen dönemde hükümet değişikliği olduğu za
man, komisyonlarda da değişiklik olunca, böyle bir 
mesele Genel Kurul karşısında mevzubahis edildi. 

Netice itibariyle zatı âlinizin buyurduğu şekilde, 
komisyonun aksine bir karar vermek kaydıyle bu
nun durdurulabileceği ifade edildi. Hatta burada bazı 
arkadaşlar, «Komisyon burada toplansın ve karar ver
sin» dedi. Komisyonun bütün üyeleri burada olma
dığı için böyle bir karar vermenin lüzumsuzluğu ifa
de edildi Neticede buyurduğunuz şekilde, «Komis
yon bunu kendisi geri çekebilir» şeklinde karar veril
di. Tatbikatınız doğrudur demek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Ben de teşekkür ederim; daha detay

lı şekilde hatırlattınız. 
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Efendim, 13.5.1975 75 nci Birleşim. Müzakere 
açılmış ve neticede, «Başkanlığın tutumunu onayını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Baş
kanlığın tutumu yönünde işlem yapılacaktır» diye 
karara bağlanmış. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, bu
na rağmen... 

BAŞKAN — Buna rağmen; buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkanım, 

İçtüzüğümüz tatbikatında... 
BAŞKAN — Müzakere açmadım efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bu İçtüzüğümüzün 
tatbikatında ilk komisyon değişikliği bu anda tahak
kuk etmiştir. Bundan evvel de yeni bir komisyon de
ğişikliği mevzubahis olmamıştır. İçtüzüğümüz yeni tat
bik ediliyor. Komisyon değişikliğinden sonra, ilk de* 
fa bugünkü durumla karşı karşıyayız. Yani bundan 
evvel böyle bir tatbikatın varit olması mümkün de
ğildir. Kaldı ki, sizin söyledikleriniz de doğrudur, 
evet; bir komisyon benimsemediğini belirtmedikçe gö
rüşülebilir; ama onun benimseyip benimsemediğini 
belirtebilmesi için bir aylık mehil lâzımdır. Bu mehil 
geçtikten sonra, benimseyip benimsemediğini bildirir
se, ondan sonra görüşme mümkündür. Çünkü, ilk 
defa komisyon değişikliği Tüzük muvacehesinde doğ
maktadır, bugün ilk defa önümüze gelmiştir. Binaen
aleyh, herhangi bir tatbikat da mevzubahis değildir. 
Çünkü, İçtüzüğümüze göre komisyonların, bu dönem 
içinde iki senede bir yenilenmesi mevzubahistir. Ger 

çen sene komisyonlar yenilenmemişti. Herhangi bir 
komisyonun benimseyip benimsememesi mevzubahis 
olamaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Yalnız, yanılıyorsunuz : İçtüzüğümüz, bu devre 

başında yürürlüğe girdi. Ondan sonra da, komisyon
larda, yeni hükümet kuruluşuyle değişiklikler oldu; 
iktidar kanadının komisyonlarda daha fazla üye ile 
temsil edilmesi meseleleri doğdu ve bu hususlar... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Bir hususu 
efendim... 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Ben size, Meclisin kararını zabıttan söyledim efen

dim; tarihini ve birleşimini de söyledim. 
Bu hususta başkaca bir müzakere açmıyorum; ikaz

larınıza teşekkür ederim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkanım, 

sadece... 

BAŞKAN — Karara bağlanmış bir hususta, Yüce 
Heyetin onayının alındığı bir hususta daha fazla gö
rüşme imkânı yok. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Anayasa Mahke
mesinin bozmasına neden olabilir bu efendim. 

BAŞKAN — Ben Yüce Meclisin kararma saygılı 
ve o teamüle uyma durumundayım. Rica ederim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — İçtüzüğe aykırı 
efendim, 

BAŞKAN — Efendim, bu da, İçtüzüğe uygun 
olarak... Şüphesiz, Yüce Meclis İçtüzüğe aykırı bir 
karar vermiş değil. Uzun uzun bunun müzakeresi ya
pılmış efendim. 

Bu meseleyi kapattım efendim. 
Raporun okunmasına geçiyoruz. 
Buyurun. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efendim, ko

misyona, benimseyip benimsemediğini sorunuz. 
BAŞKAN — Efendim, «benimseme» diye bir şey 

yok Sayın Bozbeyli. Benimsemediğini söyleyebilir 
Komisyon, İçtüzüğe göre. 

% FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — «Müzakere 
açmayacağım» dediniz, o kadar çok zamanını aldınız 
ki Meclisin. Müzakere açsaydınız, çok kısa zamanda 
bunlar halledilebilirdi. Kendi delillerinizi zabıtlar bu
larak okuyup söylüyorsunuz, bizim delillerimizi söy
lememizin yolunu tıkıyorsunuz. Yapmayın. Biz, bu 
kanunun bir an eWel çıkmasını istiyoruz; ama usule 
uygun şekilde çıkmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, teşekkür ederim ika
zınıza; fakat arz ettim : Meclisin kararı var. Müzake
re edilmiş ve bir karara bağlanmış. Bunun artık başka 
nesini müzakere edeceğiz? Eğer bir gecikme varsa, 
arkadaşlarımın müteaddit ısrarlı talepleriyle olmuş
tur. Onun için söylüyorum. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Bizim de di
yeceğimiz var efendim; herkesin bir diyeceği var, mü
saade edin lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün olmayan bir ko
nuda nasıl söz verebilirim? 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Onu siz müm
kün olmaz bir hale getiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, müsaade buyu
runuz. 

Buyurun efendim, raporu okuyunuz. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
Sayın Atagün, Grup adına istiyorlar. 
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İlk söz sırası, Grupu adına daha önce söz isteyen 
Sayın Hasan Yıldırım'm. 

Buyurun Sayın Yıldırım; süreniz 20 dakikadır efen
dinin 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN YILDIRIM 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Parlamento, değişik siyasî eğilimlerin sahnelen
diği yüce bir yerdir. Değişik siyasî eğilimler nede
niyle, bazen, çıkan kanunlar sağlıklı olamıyor. Ge
çen yıllar Af Kanunu Yüce Parlamentoda görüşül
düğü sırada kişisel görüşlerimi arz etmek üzere yü
ce kürsüye çıktığım zaman aynı düşüncemi tekrar
lamış ve kanunun, teknik, hukuk kısımları üzerinde 
durulmayarak. siyasal bir zemine getirildiğini, gö
rüşmelerin bu zemine oturtulmak istendiğini ifade 
etmiştim. 

Gerçekten, Af Kanunu Yüce Meclislerden çıktık
tan ve uygulamaları yapıldıktan sonra, bu görüşle
rim kesinlikle ortaya çıkmış oldu. Anayasa Mahke
mesine müracaat edildi, kanunun bazı maddeleri ip
tal edildi ve bu arada boşluklarla dolu olan kanu
nun bazı hükümlerinin telâfisi için, milletvekili ar
kadaşlarımız yeni teklifler getirmek zorunda kaldı. 

tşte, görüşülmekte olan bu kanun teklifi de, yine 
siyasî eğilimleri nedeniyle, Parlamentoda çıkan Af 
Kanunundan doğan boşluğun doldurulması için geti
rilmiş bir tekliftir. Bu teklif bunun belirgin bir ör
neğidir. 

Konu şudur değerli arkadaşlarım: Aftan kısmen 
istifade eden şoför ve sürücüler 1803 sayılı Af Ka
nununun 7 - B maddesi gereğince meslek ve sanat
larını icra edemiyorlar. Aslında 236 sayılı Trafik Ka
nununun 6085 sayılı Kanunla değişik (60 - E) mad 
desi, hukuka ve hukukun kişisel prensibine aykırı 
oluyor kanısındayım. Sözü edilen maddeye göre, bir 
şoför tasavvur edin, bir araba sürücüsünü tasavvur 
edin, sanatının dışında bir suç işlerse, meselâ bir şo
för dışarıda birisine hakaret ederse yahut münaka
şa sırasında şoför birisini döverse, bu hakaret fiili, 
dövmek fiili, şoförün direkt sürücünün direkt mes
lek ve sanatı ile, meslek ve sanatını icra etmek ile 
ilgili olmadığı halde, sözü edilen .Trafik Kanununun 
(60 - E) maddesi gereğince, şoförün ve sürücünün iş
lediği fiilin niteliğine göre, ya muvakkaten veyahut 
da devamlı olarak ehliyetnamesi geri alınmış oluyor. 
B«ıdeniz kanunun bu maddesini hukukun genel 
prensiplerine, Ceza Kanununun kişisel prensiplerine 
aykırı görüyorum. 

Bunda şöyle bir durum da ortaya atılmış oluyor: 
Biz bir şoförde, bir araba sürücüsünde, bütün dere
celi, yüksek dereceli bir memurda aramadığımız va
sıfları aramış oluyoruz. Yani, şoför dışarıda farzı
muhal arkadaşlarıyle oturup eğlenmeyecek, bir ku
lüpte kumar oynamayacak, içki içmeyecek veyahut 
da birisine hakaret ettiği zaman gidip yakasından 
yapışacağız, kanunda cezası ne ise hem cezayı vere
ceğiz, onun dışında da aile geçimi için zorunlu, lü
zumlu olan ehliyetnamesini geri alacağız. 

Başka bir örnek vereyim size: Ceza Kanunumu
zun (430 - 2) maddesi var, reşit olmayan kimselerin 
alıkonmasına matuftur. Bir şoför reşit olmayan bir 
kimseyi evlenmek maksadıyle alıkorsa ve kendisine 
de dokunmazsa bu şoför, cezası - hukukçu arkadaş
larımın da takdir edeceği gibi - ,3 aydan ibarettir. 
3 aylık bir cezaya mahkûm olan bir şoför veyahut 
da araba sürücüsünün, ehliyetnamesini biz devamlı 
olarak elinden almış oluyoruz. Bunu demin de arz 
ettim, hukukun, ceza hukukunun genel prensipleri
ne, kişisel kuralına aykırı görüyorum. 

Şimdi sözü teklife getirmek istiyorum. Gerçekten 
çıkarılan Af Kanununun (7/B) maddesi, şoför ve sü
rücüler için kısmen cezadan çıkarılan aftan istifade 
ettikleri takdirde, meslek ve sanatlarının icrasını 
iade etmiyor. Bir örnek vereyim: Bir katilden, bir 
gasptan 15 seneye veyahut da 20 seneye mahkûm 
olan bir şoför, çıkarılan 1803 sayılı Af Kanununa 
göre cezasının meşruten tahliye ile beraber, büyük 
bir kısmı Af Kanununa girdiği halde; şoför ve sürü
cünün ehliyetnamesi - sözü edilen kanuna göre - de
vamlı olarak geri alındığı için, Af Kanunu karşısın
da iade edilmiyor, şoför ve sürücü mesleğini ve sa
natını icra edemiyor. 

Bu itibarla, kanunu teklif eden arkadaşım Meh
met Atagün'e kişisel teşekkürlerimi huzurlarınızda 
birdirmeyi bir borç telâkki ediyorum, Af Kanunun
da büyük bir boşluğu doldurmuştur; geçim kaynağı
nı aile geçimini şoförlükle, sürücülükle temin eden 
binlerce yurttaşımız vardır; bu teklifleriyle, yurttaş
larımızın dertlerine deva olmuştur, çare bulmuştur. 
Getirilen teklif gerçekten olumludur. 

Cumhuriyet Halk Partisi adma gelen kanun tek
lifimi olumlu karşılıyor, lehine oyumuzu kullanacağı
mızı belirtiyor, cümlenize saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Ata-

•gün, buyurun efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Çok sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 
sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin (B) fıkra
sında; şoför ve sürücülerin tedbirsizlik ve dikkatsiz
lik suçundan başka olmak üzere; 12 yıldan fazla 
ağır hapis veya hapis cezasına mahkûm olan şoför 
ve sürücülerin, yine Trafik Kanunu gereğince ehli
yetleri alındığı için; bu Af Kanununda, bu nevi suç
ları ika etmiş ve ehliyetleri alınmış olan şoför ve sü
rücülerin kısmen aftan yararlandıkları takdirde ehli
yetnameleri kendilerine verilmiyor ve bu suretle de 
kendi mesleklerini icra edemiyorlar. 

Halbuki, Ceza Kanunumuzda ve infaza ait olan 
hükümlerde, bir suçlu bihakkın dahi cezasını infaz 
ettikten sonra çıksa dahi, bunların kendi mesleklerin
de ve işyerlerinde istihdam edilmeleri hakkında ka
nun mevcuttur. îşte, cezası infaz edilip de çıkan bir 
kişinin, işyerinde cezalı olarak değil, bir iş sahibi ol
mak için kanunda hükümler mevcut olmasına rağ
men; maalesef, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
çıkardığımız 1803 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
(B) fıkrasında; bu nevi işle iştigal eden şoför ve sü
rücülerin kısmen aftan yararlandıkları takdirde, mes
leklerini icra edemedikleri tatbikatta görülmüş bu
lunduğundan, bendeniz bu kişilerin mesleklerini icra 
edebilmeleri maksadına matuf olmak üzere kanun 
teklifinde bulunmuştum. 

Eksik olmasın, Halk Partili ve Komisyondaki ar
kadaşlarım da buna iltifat ettiler. Biz Komisyon üye
si bulunmamız itibariyle bir teklif veremiyoruz. An
cak, bu kanun metninin daha sarih bir hale getiril
mesi için, yine grup başkanları ve arkadaşlarımın-
müştereken imzalayıp sundukları teklifte, kanunun 
aynen şu şekilde sonuçlanarak şoför ve sürücülerin 
faydalanmasında yarar görüyoruz. 

«Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle bazı suç ve 
cezaların affı hakkındaki 1803 sayılı Kanunda, ce
zaları kısmen affa uğrayan şoför ve sürücüler hak
kında Karayolları Trafik Kanununda yazılı ehliyet
namenin geri alınmasına dair hükümler uygulanmaz 
ve alınmış olan ehliyetleri geriye verilir.» şeklinde, 
maddenin çok daha sarih ve tatbikatta hiç bir şüphe
ye mahal vermeyecek şekilde olmasının yararı olduğu 
kanaati içindeyim. 

Kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. Ada
let Partisi Grupu adına, bu kanunu çıkarmakla şoför 
ve sürücülerin kendi mesleklerini - kısmen aftan ya-> 

rarlanan kişiler hakkında söylüyorum - yürütme im
kânı bulacaklardır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlar, teşekkür ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atagün. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Cevat Ön

der, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Mehmet Atagün arkadaşımız tarafından yapılan 
bu kanun teklifi, mahkûm olmuş şoför ve sürücüle
rin mesleklerinin devamını sağlamak için verilmiş bir 
tekliftir. Bu bakımdan biı boşluğu, bir ihtiyacı kar
şılayacaktır. 

Bu itibarla, Demokratik Parti Grupu olarak bu 
teklifi benimsemekteyiz. Zira, Af Kanununa eşitlik 
ilkesini daha geniş bir şekilde getirmiş olacaktır. Yal
nız bu vesile ile usule müteallik bir hususu beyan et
mek istiyoruz. 

Bu kanun, Anayasa Mahkemesine herhangi bir 
sebeple defi dermeyan sebebiyle gittiği takdirde, İç
tüzüğün 45 nci maddesine aykırılık sebebiyle bozula
bilir. Demin bazı arkadaşlarımızın Sayın Başkana 
itirazları bundan ileri gelmekteydi. 45 nci maddeyi 
okuyarak bu konuya biraz vuzuh vermek istiyorum. 
Bakınız, İçtüzüğümüzün 45 nci maddesinde hangi 
sarih hüküm var: 

«Seçimi yenilenen komisyon, aynı komisyonca 
daha evvel verilmiş rapor hakkında yeni bir karar 
alacağını, görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir 
ay içinde Meclis Başkanlığına bildirmemiş olursa es
ki raporu benimsemiş sayılır.» 

Şimdi, mevcut komisyonun bu raporu benimsemiş 
sayılması için - görev bölümü yapmıştır - bir aylık 
sürenin geçmiş olması lâzımdır. Bir aylık süre geç
memiş olduğuna göre, bu komisyonun toplanıp bu 
raporu benimsediğini, sarih olarak Başkanlığa bil
dirmiş olması gerekir idi. Bu usule riayet olunmadan 
bu kanun teklifi müzakere edilmektedir. 

Sayın Başkanımız, ısrarla bu konuya vuzuh vere
mediler, müzakere açmadılar, dediler ki: «Karar ve
rilmiştir; teamüldür.» İçtüzüğe aykırı teamül tesis 
edilemez, İçtüzüğe aykırı karar verilemez, içtüzüğe 
aykırı tatbikat yapılamaz. Yapıldığı takdirde «Hata
dan ne zaman dönülürse kârdır» kabilinden o zaman 
dönülür. 

Şimdi değerli arkadaşlarım bu tatbikat yürüdüğü 
takdirde, Millet Meclisi Danışma Kurulunun fonksi
yonu ne olacaktır? İçtüzüğümüze göre özel gündem 
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yapma yetkisi Millet Meclisi Danışma Kuruluna ait
tir. Halbuki şimdi, bu tatbikatla oturumu idare eden 
sayın başkanlarımız, arzu ettikleri takdirde özel gün
dem tanzim etmiş olurlar, özel gündem gibi muame
le yapmış olurlar; böylelikle Meclis çalışmış olur. 
Bu usulî mülâhazalardan sonra bir hususa daha vu
zuh vermek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, konu, trafikle ilgili olduğu 
için insana şu durumu da'hatırlatmaktadır: Türkiye' 
de, bugün büyük bir trafik keşmekeşi vardır. Her 
gün nice ocaklar trafik yüzünden sönmektedir. Millî 
servetimiz, trafik faciası sebebiyle heder olmakta
dır. Hükümet programlarında, Cephe Hükümetinin 
programında da, bundan evvelki hükümet program

larında da trafik keşmekeşinin önleneceği yazıldığı 
halde, hatta büyük bir himmetle değil, ufak b;r him
metle trafik keşmekeşinin epeyce önlenmesi mümkün 
iken, trafik keşmekeşi önlenememiştir, önlenmemiş
tir. 

Bu bakımdan, Devlet, zaaf içerisindedir. Bir tra
fik kanununun da sevk edilmesini ve trafik keşmeke
şinin önlenmesini bu vesileyle Demokratik Parti Gru-
pu adına hatırla'tır, hepinize saygılarımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Yasin 

Hatipoğlu, buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİPOĞLU 

(Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

1803 sayılı Af Kanunu ile, birçok meslek sahip
leri, birçok fiillerin failleri çeşitli şekillerde, çeşitli 
derecelerde istifadeler ettiler. Bunların içerisinde, bu 
fiili irtikâp edenler içerisinde, suçların ağırlığı ne ce
miyet içerisinde meydana getirdiği tahribat itibariyle 
çok değişik olanlar var. Yalnız, Yüce" Meclislerden 
geçtiği şekliyle de Af Kanunu, malumlarınız olduğu 
veçhile, kalmış değil. Anayasa Mahkemesi hâlâ, gün 
geçmiyor ki bir bendini iptal etmek suretiyle yeni 
yeni aflar ihdas ediyor. 

Hal böyle olunca, tabiî milletin bütün sıkıntısı sa
dece şoför ve sürücülerle değildir. Bu sebeple biz Mil
lî Selâmet Partisi Grupu olarak, Atagün arkadaşımı
zın verdiği bu teklifi gönülden destekliyoruz. 

Aslında Ceza Kanununda ve hukukun temel pren
siplerini ihtiva eden tüm manzumede belirtilen bir 
husus vardır : Cezalar ferdîdir. 

Şimdi, şoför ve sürücünün elinden ehliyetini al
dınız mı, sürücülük vasfını kaldırdınız mı, kendisiyle 
birlikte bakmakla mükellef olduğu çocuklarını da 
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mahkûm etmiş olursunuz. Biz meseleye biraz da bu 
zaviyeden bakıyoruz ve bu sebeple kanuna müspet 
oy kullanacağımızı belirtiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelere geçildiği za
man bir değişiklik önergesi vermeyi düşünüyorum, şu 
yönden : 

Birinci maddede «muayyen bir meslek» ifadesi 
kullanılmış. Malûmunuz olduğu üzere, gerek Trafik 
Kanununda gerekse Ceza Kanununda bu tabir kulla
nılmakta; ama, tüm meslek ve sanat erbabını ihtiva 
edeceği için bu kadar şümullü bir tabir kullanılmıştır. 
Halbuki, burada affı düşünülen zümre iki zümreden 
ibarettir : Birisi şoförler, diğeri de sürücülerdir. Ya
ni, kanunda zikredilen «... muayyen bir meslek» ifa
desi yanında, şimdi çıkarılmasını istediğimiz, daha dar 
kalıplar içine sıkıştırılması mümkün bir zümredir. 
Bundan dolayı, ileride birtakım ihtilâflara meydan 
vermemek için, bu tabirin buradan çıkartılması kanaa-
ti bende hâsıl oldu. Bunu maddelere geçildiği zaman 
arz edeceğim. 

Netice itibariyle Millî Selâmet Partisi. Grupu ola
rak bu teklifi yerinde buluyoruz ve destekleyeceğiz. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatipoğlu. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?... 

Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair Ka

nun teklifi. 

Madde 1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
çıkarılan bazı suç ve cezaların affı hakkında ki, 1803 
sayılı Kanunla cezaları kısmen affa uğrayan şoför 
veya sürücüler hakkında muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının menine dair hükümler tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Madde ile ilgili verilmiş bir değişiklik önergesi 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin birinci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kars Mardin 

Hasan Yıldırım Talât Oğuz 
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Ankara 
Oğuz Aygün 

tstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

istanbul 
Hüsamettin Tiyanşan 

îzmir 
Alev Coşkun 

istanbul 
M. Kâzım Özeke 

Çorum 
Yasin Hatipoğlu 

istanbul 
ismail Hakkı Tekinel 

istanbul 
Mustafa Kara 

istanbul 
Hüseyin Özdemir 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

«Madde 1. — Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniy
le Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki 1803 sayılı 
Kanunla cezalan kısmen affa uğrayan şoför veya 
sürücüler hakkında, Karayolları Trafik Kanununda 
yazılı ehliyetnamelerin geri alınmasına dair hüküm
ler uygulanmaz ve alınmış ehliyetnameler geri veri
lir.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Sayın komisyon önergeye katılıyorlar 
mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI NADlR 
LÂTlF İSLÂM (Sakarya) — Efendim, ivedilikle top
landık, üyelerle müzakere edemedik, o bakımdan Ge
nel Kurulun takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Takdir yok efendim, katılırsınız ve
ya katılmazsınız. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI NADtR 
LÂTlF İSLÂM (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI GIYASETTlN KARACA 

(Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılmıyor. Önerge sahiplerinden önergesini izah için 
konuşmak isteyen var mı?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul edilen önergedeki şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde son söz; oyunu açıklama sade
dinde ve lehte Saym özeke, buyurun efendim. 

KAZIM ÖZEKE (istanbul) — Sayın Başkan. 
değerli milletvekilleri; 

Başta, değerli arkadaşım Mehmet Atagün olmak 
üzere diğer millet vekili arkadaşlarıma bu kanun tek
lifini desteklediklerinden dolayı candan teşekkür ede
rim. 

Bu Af Kanununa eklenen ve yeni çıkacak olan 
madde, kapsamına alman şoför arkadaşlarımızın bir kıs
mı işsiz - güçsüz, sağda, solda kâhyalık yaparak ge
çinmekteydiler. 

Ben, onların içersinden buraya gelmiş ve yine on
ların içeririnde daima vazife gören bir arkadaşınız 
olduğum için, bu kanuna Yüce Meclisin göstermiş 
olduğu anlayışı canıgönülden, yürekten kutluyor, he
pinize teşekkürler sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok kanunlar, şoför
le taşımacılıkla alâkalı olarak, bakanlıklarda durmak
tadır. Şoför ve sürücüler için çok yararlı olarak çı
kacak bu kanunlarftı da biran evvel komisyonlardan 
çıkması için Yüce Meclise ve koniisyondaki arka
daşlara rica ediyorum. Bunlar, biran evvel çıkarılma
lıdır; çünkü, binlerce şoför arkadaşımız bu yüzden 
mağdur olmaktadır, bu yüzden mahkûm olmakta
dır. Bunlara yardımcı olacak bu kanunların da 
biran evvel çıkmasını rica eder, Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özeke. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (istanbul) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir lehte bir aleyhte söz verebilirim 
efendim. Aleyhte konuşacağınızı sanmıyorum efen
dim. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Kanun 
teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ile esenleştirme (rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4.1. 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Komisyon
ları raporları. VI201) (S. Sayısı : 226) (Devam) (1) 

(1) 226 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Efendim, «Kanun tasansı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler» bölümünün 
52 nci sırasındaki iş ile ilgili öncelik önergesini oku
tuyorum. 

Sayın komisyon ve Hükümet yerini alsın efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 1 ,. 1976 gündeminin 52 nci sırasında yer al

mış bulunan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (rehabilitas
yon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
226 sıra sayılı Kanun tasarısının öncelikle gündemde 
mevcut diğer maddelere takdimen görüşülmesini arz 
ederim. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
bu Öne alma dolayısıyle öyle zannediyorum ki, üye 
arkadaşlarımızın elinde bu hususa ait metin ve bil
giler mevcut değildir. Hatta bazılarının sözcüleri bile 
henüz saptanamamıştır. Bu şeiklde, bu öne alma mü
zakerelerde engeller meydana getirebilir. 

izin verirseniz, bize metin tütfederseniz, bu saha
da bilgi sahibi olalım. 

BAŞKAN — Hay hay, süratle temin edelim. Da
ha evvelce bunlar gözlere dağıtılmıştı. Ama yine de 
konu hakkında bilgi sahibi olmanız için süratle te
mini cihetine gidilecektir. 

Metinler dağılıncaya kadar ve konu hakkında bil
gi sahibi olmayı temin için raporu okutuyorum. 

(Plan Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Raporu okutmuş s bulunuyorum. Ka
nun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
lere söz vereceğim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mete Tan, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA METE TAN (Afyon Ka-
rahisar) — Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; 

Döner sermaye limitinin artırılması hakkındaki bu 
kanun tasarısının A. P. olarak bütün hastanelerimizde 
çok yararlı bir netice doğuracağına inanıyoruz. 

Kaldı ki, bu döner sermayenin artırılması, Dev
let Bütçesinde ve Hazinede hiç bir zarara yol açma
yacaktır. O bakımdan, son zamanlarda bazı hastane
lerimiz bir test dahi alamaz duruma gelmiştir. Baş
hekimlerimizin, bu kanun muvacehesinde istediklerini 
alabilmek ve sağlık hizmetlerine daha yararlı olabil-
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mek için, kanun tasarısının lehinde oy kullanacağımı
zı arz eder, hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener Bat

tal, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumları veya rehabilitasyon müesseselerinin dö
ner sermayelerinin artırılması hususundaki işbu kanun 
tasarısına Grupumuz adına müspet oy kullanacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık kurumlarının tak
viye edilmesi elbette son derece önemlidir. Bir diğer 
husus da, Türkiye'de henüz tatbikatı yeni sayılabile
cek olan rehabilitasyon merkezlerinin çalışmalarım 
en iyi şekilde geliştirmeye mecburuz. «Hasta insan, 
umudu kara insan» demek değildir. Hasta insan, ge
leceğe güvenle bakan, ruh ve moral bakımından 
üstün değerlere sahip olabilmeli ki, kendisinin o ruhî 
sıkıntısı idefiks "haline gelip devamlılık teşkil etmesin. 
O halde, rehabilitasyon merkezlerinin geliştirilmesi son 
derece önemlidir. 

Günümüzde «meşguliyetle tedavi», bu rehabili
tasyon çalışmalarının değişik bir yoludur. Bu bakım
dan muhterem arkadaşlarım, döner sermayenin bu 
hususa müteallik olarak tezyidi hususu son derece 
önemlidir. 

Grup olarak iştirak ediyoruz ve böyle samimi, 
faydalı bir teklif getirildiği için teşekkürlerimizi arz 
ediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tığlı, 

buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SABRÎ TIĞLI (Kasta

monu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüştüğümüz bu kanun Türk sosyal hayatı ve 
Türk sağlık hayatı için son derece önemli bir kanun
dur. 

Yıllardan beri sağlık hayatımızın, sağlık müessese
lerimizin kısır bir faaliyet içinde bulunması, halka 
hizmet getirememesi, sağlık kuruluşlarımızın çok kü
çük bir sermaye ile iş yapmasının nedenidir. 

Nüfusumuz arttıkça, vatandaşlarımızın sağlık 
problemleri arttıkça, Sağlık Bakanlığına bağlı rehabi
litasyon merkezlerinin döner sermayeleri çok evvelden 
tespit edilmiş olan 150 milyon lira sermayesi ihtiyaca 
kâfi gelmediği için ve artırma imkânı da bulunamadı
ğı için, tıptaki yeni gelişmeler, yeni cihazları alama-
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ma durumunu meydana getirmiş ve bu yüzden de vatan
daşlarımız sağlık tesislerinde tedavi olamaz hale gel 
miş, yeni sağlık müesseseleri hizmete giremez duru
ma gelmiştir. 

Geçen devre - benim de içinde bulunduğum - bir 
komisyona Hükümet tasarısı olarak bu geldi. 150 mil
yon sermayenin 300 milyona çıkması hükümetin tek
lifi idi. Meselenin rok önemli olduğunu bilen değerli 
komisyon üyeleri, bu 300 milyonun da bu iş için kâfi 
olmadığını, buna kâfi gelemeyeceğini, bir müddet son
ra yeniden sermaye artımı teklifi ile karşı karşıya ka
lacağımızı o bakımdan bunun çok iyi etüt edilerek 
temelinden halledilmesi gerektiğini arkadaşlarımız 
söylediler. O anda komisyonumuzda bulunan Hükü
met temsilcileri, bu işin yetkili uzmanları «Biz bu 300 
milyonu korkarak teklif ettik, aslında hakikaten bu 
kâfi gelmez, ama görüyoruz ki, Komisyonda büyük 
anlayış var, biz bunun artmasına karşı değiliz. Eğer, 
artırırsanız. seviniriz, halka daha geniş hizmetler ge
tiririz» dediler. Bunun üzerine 300 milyonun 700 
milyona çıkartılmasını kabul ettik ve böylece de Büt
çe Komisyonundan geçtiği için, şimdi bu görüşme
lerden sonra bu kanunlaşacak. Çünkü, memnuniyet
le görüyoruz ki, konuşan partilerin grup sözcüleri bu
nu benimsemişler. Bu, sağlık hayatımız için çok ra
hatlatıcı bir kanun olacaktır. Sağlık müesseselerimiz 
bunun sayesinde süratle modernleşecek ve Sağlık Ba
kanlığında döner sermaye içine girebilmek için sıra
sını bekleyen iki yüz küsur yeni sağlık müessesesi de 
döner sermayeli müessese haline gelecek ve daha ge
niş hizmetler yapılabilecektir. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak bu kanunu benimsiyoruz. Emeği geçenlere teşek
kür ediyoruz ve süratle kanunlaşmasını temenni edi
yoruz. Çok teşekkür ederim efendim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Ziya Yağcı, buyurun 

efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Hiç şüphesiz, önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. 
Gönül isterdi ki, verilen sermayenin miktarı daha da 
artırıiabilsln. Elbetteki, bu tasarı üzerindeki görüş
lerimiz müspet olacak ve reyimiz de müspet olacak
tır. Bu tasarı vesilesiyle bazı görüşlerimi Yüce He
yetinize arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Tedavi kurumlarında bu tasarı ile döner sermaye 
miktarı da artırılmaktadır. Fakat yine de tedavi ku-
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\ ramları, fakir - fukara vatandaşları her geçen yıl 
I artan ücretlerle tedavi olmak yoluna gitmektedirler. 
I iayın Sağlık Bakanımızın ve geçmişte bakanlık ya-
I pan arkadaşlarımızın kamuoyuna her defasında açık-
I lamalarına ve teminatlarına rağmen; bugün tedavi 
[ kurumlarımda fakirlerden, ödeme gücü olmayan köy-
I Kilerden para alınmadıkça tedavisi yapılmamakta ve bu 
I vatandaşlarımız tedavi kurumlarının önünden gerisin 
I geriye dönmekte ve kendi haline ve belki de bir çok 
I defalar ölüme terk edilmektedirler. 

I Ben bu vesile ile, tedavi -kurumlarının döner ser-
I rnaye miktarının artırılmasının düşünüldüğü şu sı-
| rada; Sağlık Bakanlığından fakir vatandaşlara, çare

siz vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmesini ve te-
j davilerinin ücretsiz olarak teminini ve bu yolda ken

dilerine gerekli kolaylığın gösterilmesi lâzım geldiğini 
I arz etmek istiyorum. 

I Değerli arkadaşlarım, biz döner sermaye miktarını 
I ne kadar artırırsak artıralım, bugünkü düzen Sağlık 
I Bakanlığında da devam ettiği müddetçe gerekli hedefe 
I varamayacağız. Bunu şöylece izah etmek isterim: Tür-
I kiye'nin her yerinden Ankara'ya özellikle Numune Has-
I ianesine - hasta gelir. Bunun sebebi bir gün olsun Sağ-
I lık Bakanlığımca araştırılmaz değerli arkadaşlarım. 
I Çevre illerde ve çevre ilçelerde tedavi kurumlarında 

bir röntgen makinesi, diğer bir sağlık aletinin bir kü-
I çük parçasının noksan olması yüzünden, oralarda ope-
I ratörler ve diğer mütehassıs hekimler vazife göremez 
I durumda olurlar ve o çevrelerin bütün hastaları An-
I kara'ya akın eder ve dolayısıyle Ankara, İstanbul, îz-
I mir gibi merkezlerdeki hastanelerde vatandaşları tedavi 
} ötme imkânından mahrum kalırlar, buradaki doktorlar 
I da yetişemez. Bunun ötesinde, bugün Ankara Nümu-
I ne Hastanesine, Ankara'nın diğer hastanelerine gidin 
I değerli arkadaşlarım; bir mide filmini aldırabilrnek 
I için vatandaş üç ay ile altı ay arasında randevu al -
I mak zorundadır. Numune Hastanesinin yatak sayısı 
I bu kadar tevsi edilmesine rağmen, röntgen, sayısında 
I değişme yoktur. 25 - 30 yıllık cihazlarla ihtiyaç kar-
I şılanmaya çalışılır. Ama öbür taraftan, bakarsınız, 
I Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yetkilileriyle 
I iyi geçinen bir doktorun, bir başhekimin müracaatı 
I üzerine, hiç de o gün için lâzım olmayan ve o has-
I tane için lüks kabul edilebilecek bir başka cihaz için, 
I bir film makinesinin, bir röntgen makinesinin iki üç 
I katı bedel derhal ödenir ve bu da sağlık hizmetleri yö-
j nünden nakisa teşkil edecek bir netice hâsıl eder. Bu-
I nun ben şahsen - eğer Sağlık Bakanlığındaki yet-
[ kili arkadaşlarım isterlerse - örneklerini verebilirim. 
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Bugün Ankara'da bazı hastanelerde ayda bir, bel
ki yılda bir lâzım olmayan bir cihaz için milyonlarca 
lira tahsisat verilmiştir. Buna mukabil, vatandaşın her 
an ihtiyacı olan bir röntgen makinesi için lâzım gelen 
tahsisatlar esirgenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bundan başka, sağlık tesis
lerimizin açılmasıyle ve kurulmasıyle iş bitmiyor. 
Doktorun ötesinde, sağlık hizmetlilerinin tatmin edil
mesi ve bu sağlık hizmetlilerinin gerekli ilgiyi gör
mesi lâzımdır. Bugün Ankara'da üniversite hastanesi 
durumunda bulunan Tıp Fakültesinde doktor var, ama 
hemşire, hademe yoktur. Burası bir üniversite has
tanesidir, tatbikat hastanesidir; belki Sağlık Bakan
lığına bağlı bir hastane değildir, ama vatandaşın sağ
lık hizmetleriyle ilgilenen hastanelerden birisidir. Ben 
tahsisatın, ödeneğin yükseltilmesi, hatta daha da fazla 
yükseltilmek imkânı olsa, daha da fazla verilmesine 
taraf tarım. Bu tasarıya olumlu oy vereceğim. Ancak, 
Sağlık Bakanlığında görevli arkadaşlarımızdan da ri
cam şudur: Sağlık hizmetlerinin, çevreler, bölgeler ve 
hastaneler itibariyle, en âcilinden başlamak suretiyle 
gerekli tahsisatın ayrılmasını ve vatandaşın sağlık hiz
metlerinin ayağına götürülmesini ve bu arada özellik
le fakir vatandaşların müşkülâta maruz bırakılma
dan ücretsiz tedavilerinin, kendilerine verilen söz ye
rine getirilmek suretiyle sağlanmasını rica eder, say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık ku
rumları ile eseıdeştirme (Rehabilitasyon) tesislerine 
verilecek döner sermaye hakkındaki 4 . 1 . 1961 tarih
li ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 
sayılı Kamımın 7 nci maddesi ile değişik 1 nci mad

desinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı 

Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlarıyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkın
daki 4 . 1 . 1961 tarih ve 209 sayılı Kanunun 
25 . 6 . 1965 tarih ve 641 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesiyle değişik 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 1. —,209 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle esenleş
tirme (Rehabilitasyon) müesseselerine verilen dö
ner sermaye miktarı 700 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bu miktar her bütçe yılı içerisinde Bakanlar Ku
rulunca ihtiyaca göre artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?. Yok.. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C, Senatosu ; 11332) (M. 
Meclisi S. Sayısı ; 101 ve 101 'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (1) 

BAŞKAN — «Kanun tasan ve teklifleriyle komis
yonlardan gelen diğer işler» bölümünün 4 ncü sıra
sında yer alan - demin Bütçe - Plan Komisyonu tem
silcisi olmadığı için görüşemediğimiz - konu ile ilgili 
olan öncelik önergesini yeniden okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde yer alan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununa 3 1 . 7 . 1970 tarih ve 1323 
sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 nci ve Ek 3 ncü mad
deleriyle 136 ncı maddesine eklenen (e) bendinin de
ğiştirilmesine ve Kanuna ek geçici bir madde eklen
mesi hakkıda kanun tasarısı»- mn tedarik ve muhafa
zasında güçlük çekilen personel istihdamı konusun-

(1) 101 ve .101'e 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı 
18 . 9 . 1975 tarihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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daki önemi ve personel kanunlarının anılan konudaki 
uygulama beraberliğine dayalı mahiyeti nedeniyle 
Gündemdeki diğer bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Bütçe - Pan Komisyonu hazır, Ba
kanlık temsilcisi yetki belgesiyle hazır. 

Önetgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Okunmamasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmaması hususu kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Millî Selâmet Par

tisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Fartisi Grupu adına 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

657 sayılı Devlet Personel Kanununun getirdiği 
hükümler, diğer iş hukukunu tanzim eden kanunlarda 
veya özel statülerde, 926 sayılı askerî personele mü
teallik Kanunda paralelliği temin etmekte bazen güç
lük sağlamaktadır. 

Görüşülmekte olan husus, 926 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin bu manada tadiline müteallik bir ka
nun teklifidir. Bu teklif, temininde güçlük ve birta
kım yüksek kademe teknik personelin, - tabip, mü
hendis gibi personelin - yan ödeme ve diğer risk
lerden faydalanmasını temin eden bir hüküm getir
mektedir. 

Bu hükmün faydalı olduğu kanaatindeyiz, grup 
olarak buna iştirak ediyoruz. Ayrıca, Cumartesi ta
tili sebebiyle fazla mesai yapan askerî personelin bu 
fazla mesailerinin değerlendirilmesi de işbu görüşül
mekte olan kanun tasarısı içinde mevcut bulunmakta
dır. 

Bu da son derece tabiî bir husustur. 926 sayılı Ka
nunun 657 sayılı Kanuna opozit (opposite) olmayan, 
çatışmayan hükümlerinin tamamiyet kazanmasın 
ve birbirine paralel olmasını temenni ederek sözleri
mi bitiriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
fiaşka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi okutuyorum. 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
na 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen 
ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 nci maddesine 
eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek ge
çici bir madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı. 

Ek geçidi madde 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesiyle getirilen ek 3 ncü maddesi 1.3.1976 
tarihine kadar uygulanmaz. 

Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara 
ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda iş güçlü
ğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve malî so
rumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlı
ğı ve Millî Savunma Bakanlığının müşterek lüzum 
göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alın
dıktan sonra Millî Savunma Bakanının teklifi üzeri
ne Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından 
itibaren geçerli olacak kararnameyle saptanır.. Ve 
1 . 3 . 1976 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden 
ödeme yapılır. 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye?.. Yoik. 
Bu. maddeyi Komisyonumuz benimsemiştik. Benirri-

sdme hususunu onayınıza sunuyorum : Kabul eden-
'er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve kesinleş
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ce girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu maddeyi de Komisyonumuz benimsemiştir. 

Beniİmseme hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
"denler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve ke-
s'nîeşmiştir. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını 
dilerim. 

5. —• Milli Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına 
salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/265) (S. 
Sayısı: 183) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha vardır, 
okutuyorum. 

(1) 183 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 11 nci sırasında bulunan, «Millî Sa

vunma Bakanlığı tskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası 
ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lü
zumu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi 
hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne iliş/kin Kanun tasarısı» nın; önemi, mahiyeti ve 
Silâhlı Kuvvetlerin garnizon ihtiyacı yönünden plan
lanmış projenin gerçekleştirilmesiyle, savunma sana
yiinin geliştirilmesi zorunluluğu dikkate alınarak, 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon hazır, Hükümet temsilcisi 
yetki belgesi ile hazır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıya ait raporun okunup okunmaması husu
sunda karar alacağız. Raporun okunmasmı kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması husu
su kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşme açıyorum. Tümü üzerin
de söz alan sayın arkadaşlarımız?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mişttir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları için sarfi
yat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkul
lerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin de

ğiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı. 

Madde 1. — 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı 
«Millî Savunma Bakanlığı tskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimen
kullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhi
yet verilmesi hakkında Kanun» un 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Satışlardan elde edilecek gelirlerin 
tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu miktar
lar askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu 
müştemilât ve mütemmimat ile her türlü askerî mües
seselerin yeniden yapımı veya bu ihtiyaçlar için ara
zi, arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, 
mevcutlarının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileş
tirilmesi ve Savaş Sanayii yatırımı harcamalarına , 
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transfer edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak iş
lerin gerektirdiği her türlü gider için dört milyar lira
ya Jcadar harcama yapılmak üzere Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacaik özel bir tertibe Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. 

Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara har
canmak üzere devredilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tasvip ediyoruz 
Sayın Başkan. Kanaatimizi arz ediyorum, lehte oy 
kullanacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Tümü açik oylarınıza sunulacaktır. Kupalar sıra

lar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlenmesi
ne dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/2) (S. 
Sayısı: 185) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 27 Haziran tarihli gündeminde 

bulunan, «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum-, 
huriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözülmesine 
dair sözleşme ve eki ödeme protokolü'nün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı» nın 
Genel Kurulun 26 Haziran tarihli kararında belirti
len tasarı ve teklifler arasında yer almadığından, şu 
sırada görüşülememesi ihtimali belirmiştir. 

(1) 185 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Anılan Sözleşme ve eki Protokol Suriye Parla
mentosunca onaylanmış bulunmaktadır. 

Dolayısıyle, hak sahibi vatandaşlarımıza Suriye'ce 
bir an evvel ödeme yapılabilmesi için 3 maddelik söz-
ikonusu Kanun tasarısının Meclislerimizce tatilden ön
ce görüşülmedim saygılarımla takdirlerinize arz ede-
rİm^ 

İhsan Sabri ÇağlayangJil 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada; sayın hü
kümet temsilcisi yetki belgesi ite hazır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun Okunması hususunu oylarınıza sunuyo-
ruim : Kabul edenler... Etmeyenler... Okunmaması hu
susu kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Nurettin Yılmaz, 
buyurun efendim. 

Kişisel mi grup adına mı efendim? 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Grup adına. 

BAŞKAN — Yetki belgesini rica edeyim. Buyu
run Sayın Yılmaz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURETTİN YILMAZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriye
ti arasında Emlâk sorunlarının çözümlenmesine dair 
sözleşme ve eki ödeme protokolünün onaylanmasına 
uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, ve Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi adına kısaca maruzatıma başlamadan ev
vel, hepinize partim adına saygılarımı sunarım. 

Protokol teit'kik buyuruMuğu takdirde, Hüküme
timiz 1939 tearihinde 2/10250 sayılı Balkanlar Kurulu 
kararı ile tüm Suriye vatandaşlarının Türkiye'deki 
gayri menkullerine elkoymuş, buna karşılık Suriye 
Hükümeti de 1958 tarihli Toprak Reformu Kanu
nu ile Türk vatandaşlarının Suriye'de bulunan tüm 
taşınmaz mallarına elkoymuştur. 

Bu elkoymaya karşılık oiarak, 1966 tarih ve 
6/7104 sayılı kararla, Hükümetimiz de Suriyelile
rin Türkiye'de bulunan zâti eşya dışındaki tüm mal
larına, haklarına ve menfaatlerine elkoymuş bulun
maktadır. Buna paralel olarak da Suriye Hükümeti, 
Türk vatandaşlarının Suriye'de bulunan tüm hakla
rına, menfaatlerine ve mallarına elkoymuş ve bu 
suretle iki hükümet karşılıklı olarak kendi vatan
daşlarının diğer ülkede bulunan menfaatlerine bu 
zecri tedbirleri koymuş bulunmaktadır. 

I Görülüyor ki, 1939 dan 1976 yılına kadar tam 
40 yıldır bu iki ülkenin vatandaşları çeşitli ola
naklardan ve bizatihi kendi gayri menkullerinden ta
mamen mahrum bırakılmışlardır. Özellikle 1958'de 
Suriye Hükümetinin Türk vatandaşları için koydu
ğu bu zecri tedbirler ile Mardin'in Cizre ilçesinden 
Hatay'a kadar binlerce aile tek geçim kaynağı olan 
gayrimenkullerinin her türlü haklarından ve onların 
gelirlerinden mahrum bırakılmışlardır. 

Öyle aileler tanırım, öyle şahıslar bilirim ki, sa
dece 200 veya 100 dönüm arazisi bulunmakta ve Su
riye - Türk sınırı konulduğundan bu yana tek kay
nağı, o, 100 dönüm arazi olmasına rağmen Suriye 
Hükümetinin 1958'de koymuş olduğu tedbirden bu 

I yana maalesef Güneyde ve Güneydoğu bölgesinde 
yaşayan bu zavallı vatandaşlarımız o tarihten bu ya
na büyük bir geçim sıkıntısı içinde bu gelirlerden 
de mahrum bırakılmışlardır. 

Sayın Dışişleri Bakanlığı tarafından da malumdur 
ki Suriye'de taşınmaz malları bulunan Türk vatan
daşları, oradaki bu haklan ile ilgilenmek üzere, hiç 
olmazsa senede bir sefer dahi olsa, gidip o arazinin 
gelirini almak üzere bir pasavan hakkından istifade 
ediyorlardı. Bu pasavanın vermiş olduğu ge^iş hakkı 
ile &ınır boyundaki vatandaşımız gider, hiç olmazsa 
haziran veya temmuz ayının sonunda oradaki hasıla
tını alır gelirdi. Ama o zamandan bu yana, yani 
1958 yılından bu yana bu vatandaşlarımız maalesef 
tüm bu haklarından da mahrum bırakılmışlardır. 

Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, o zamanın 
hükümetinden bu yana gelmiş geçmiş tüm hükümet
ler onbinleri ilgilendiren bu dava üzerinde gerekli 
hassasiyeti göstermemişlerdir. Binlerce ailenin tek 

I geçim kaynağı olan bu topraklar üzerinde maalesef 
her iki hükümet de, sanki gi/li bir anlaşma içinde 
imiş gibi, bu sorunları, bu müzakereler mümkün 
mertebe yılan hikâyesine çevirmişlerdir. 1958 - 1976, 
tam 18 senedir onbinleri ilgilendiren bir sorun maa
lesef henüz neticelenememiştir. 

Size son derece müşahhas bir olayı anlatayım : 
1933'ten bu yana devamlı olarak elinde Türk ve Su
riye yetkililerinin vermiş olduğu belgeye müsteniden, 
pasavanlara müsteniden - o pasavanda hem Türk Hü
kümetinin, hem de Suriye Hükümetinin yetkililerinin 
imzalan, mühürleri bulunmasına rağmen - o pasa
vanlar ki, Türk vatandaşımızın Suriye'de bir taşın
maz malının olduğunu simgeleyen bir belge olmasına 
rağmen ve bu belge ile 30 senedir vatandaşlarımız 

l Suriye'ye gidip hâsılatlarını resmen getirmelerine rağ-
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men ve hudut mıntakasında, hudut bölgelerinde ge
çiş izni alıp o hâsılatı resmen Türkiye'ye getirmele
rine rağmen, ellerinde tapuları bulunmasına rağmen, 
ellerinde tasarruf belgeleri bulunmasına rağmen, maale
sef, bizatihi avukat olduğum dönemlerde vekili bu
lunduğum müvekkillerim adlarına yaptığım mü
racaatlarda Dışişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü hukuk anlayışıyle telifi mümkün ol
mayan cevaplarla vatandaşı kendi kaderleriyle baş-
başa bırakmışlardır. 

Bu gibi ellerinde kesin delilli tapular, pasavanlar, 
tasarruf belgeleri, geçiş belgeleri olmasına rağmen 
Hükümetin verdiği cevap çok gülünçtür; verdiği ce
vap şudur : 

«Dilekçeniz tetkik ettirilmek üzere Haseki veya 
Elcezire mıntaka amirliğine gönderilmiştir. Yapılan 
tetkikatta arazinizin burada olmadığı saptanmıştır. 
Bilginize arz olunur.» 

Vatandaş ölür mü, öldürür mü? Bütün hayatı, 
ailesinin tek geçim kaynağı olan ve 30 - 40 senedir, 
ecdadından beri - belki 100 senedir - o arazide ta
sarruf eden o şahsa karşı, elinde müdellel belgeler, 
tapular, tasarruf belgeleri bulunmasına rağmen ve 
4 0 - 5 0 pasavan fotokopisi ilgili bakanlığa gönderil
mesine rağmen, Hükümet, Haseki'de veya Elcezire'de 
bulunan bir karakol komutanın; Türk vatandaşının 
burada arazisi yoktur demesini veya beyanatını kale 
alıyor ve bunu vatandaşımıza gönderiyor. 

Biz hükümetlerimizden şunu beklerdik ve şimdiki 
Hükümetten şunu kesin olarak bekliyoruz : Elinde 
tapusu bulunan vatandaşlarımızın hakkını bir kara
kol komutanının beyanatına karşı tutmasın. Elinde 
tasarruf belgesi bulunan vatandaşlarımızın haklarını 
korumak için elinden gelen bütün imkânlarını kul
lansın. 

Elebtte ki, Suriye Hükümeti özellikle Toprak Re
formu Kanununu çıkardıktan sonra elinden gelen 
tüm imkânlarıyle, bütün olanaklarını kullanarak, hi
le-i şer'iyelere giderek, miras hukukunu ileri sürerek, 
yaptığı Toprak Reformu Kanununu ileri sürerek 
Türk vatandaşlarının Suriye'de herhangi bir menfaati
nin, herhangi bir gayri menkulünün olmadığını iddia 
edecektir; ama biz elimizdeki bu resmî belgeleri bı
rakıp da oradaki bir mıntıka amirliğinin, kendi vatan
daşlarım veya kendi hükümetini koruyan bir öneri
sini herhalde kale almamalıyız. 

Bu protokol, temenni ederiz ki, iki devletin, iki 
milletin vatandaşları arasındaki bu kangren olmuş 
olan yaraya bir neşter vursun. Tüm bu yaraları hiç 

olmazsa bir merhemle ovuştursun ve yıllardan beri
dir vatandaşımızın çektiği bu acılara bir deva olsun. 

Bu protokolün, iki hükümetin, iki devletin va
tandaşlarına hayırlı olmasını temenni eder, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Efendim, şahsım adı
na söz istiyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, ben Gru-
pum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Battal, Grup adına buyurun 
efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Sayın Bakan, sayın arkadaşlarım; 

Lozan Muahedenamesi ile Suriye Devleti, Osman
lı Devletinden ayrılmış, İmperium kriterine bağlı yeni 
bir devlet olarak, devletler hukukunda teşekkül et
miştir. O devrede, beşyüz sene beraber yaşayan iki 
müşterek topluluğun problemleri çok olduğu için, 
halli sonradan ek protokollere bırakılmış idi. Lozan 
ekleri ile de bu meseleler, komşu devletlerle aradaki 
toprak ihtilâfları, vatandaş hukukuna ve devletler 
hukukunun diğer problemlerine müteallik hususlar, 
tamamen halledilememiş bulunmakta idi. 

Görüşülmekte olan bu tasarı ile, 50 yıl ayrılıktan 
sonra hâlâ haledilemeyen toprak meselelerinin halli 
hedef tutulmaktadır. 

Bir diğer manada, Lozan Muahedenamesinin ek
siklerinin veya tatbikatının tamamlanması ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Suriye'de mülk sahibi olan ve 
Türkiye'de yerleşmiş Türk vatandaşlarının ora,daki' 
toprak hukuku ile, keza Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları dahilinde bulunan mülkiyet hakkı, Suriye'de ya
şayan tebaaya ait toprak meseleleri çeşitli protokoller
le müteaddit defalar ele alınmış ve son olarak bunu 
köklü olarak halleden bir protokol Dışişleri Bakan
lığınca ele alınmış ve Dışişleri Komisyonuna gelmiş
tir. Böylelikle 50 yıllık süregelen ihtilâflar, miras hu
kuku ve devletler hukuku cümlesinden birtakım ta
sarrufların devri durumu ortaya çıkmış bulunmakta
dır. 

Suriye, yaptığı toprak reformu ve hukuk tatbikatı 
ile miras hukukunda kendi tebaasından olmayanlara 
mülkiyet hakkını vermemektedir. 

O halde, mülkiyet hakkı verilemiyor diye, Türk 
vatandaşlarının Suriye'deki mülkiyet haklarının takip 
edilmemesi gibi bir durumun önlenmesi gerekir. İşte 
şimdi mülkiyet hakkı temin edilemiyor, ama bir ta-. 
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sarruf hakkı temin edilmektedir, tanınmaktadır. Bu 
tasan bunu getirmektedir. 

Grup olarak müspet mütalâa içindeyiz, müspet oy 
kullanacağımızı saygılarımızla arz ederiz. 

Suriye'deki kardeşlerimize ve Suriye'de toprak 
hakkı bulunan Türk vatandaşlarına işbu tasarının ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 

Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka grup adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Hilmi Okçu, buyurun efendim. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu konu oldukça eskidir. Bir zamanlar bu em

lâk ve gayrimenkuller bir kanunla eritilmiş idi. İlk 
zamanlar, Suriye, hiç bir zaman karşılıklı bir anlaş
maya yanaşmamıştır. Fakat, Türk Hariciyesi ve 
Türk Devleti, sonradan aldığı mukabil tedbirlerle, 
bilhassa Suriye emlâki üzerine koyduğu bazı ted
birlerle, bilhassa İstanbul'daki emlâkleri yönünden 

. müzakere kapılarını açmıştır. Komşumuz Suriye bu 
tedbirlerden sonra ancak müzakerelere yanaşmıştır. 
Aslında bu gayrimenkuller eritilmiştir. 

Mühim olan, burada hakkın tespitidir. Müza
kerelerde ağırlık noktası, hak tespiti yönünden cere
yan etmiştir. Büyük kısmını Hariciye başarıyle ne
ticelendirmiş ve hakları tespit etmiştir. Arada ih
tilaflı konular da kalmıştır. Bazıları hiç kabul edil
memiştir. O ihtilaflı konuların bitip bitmediğini bil
miyorum, yalnız burada üzerinde durulması icap 
eden bir nokta var : Burada gayrimenkullerin sınırı 
falan belli değildir, bitmiştir, eritilmiştir. Hak tespit 
ederken değerlerin geri alınması meselesi, üzerine 
eğilinmesi icap eden noktadır. 

Ne zaman ki değeri üzerinde mütalâa edeceksin, 
alabileceksin tasfiyeyi veyahutta bu anlaşmanın hü
kümlerinde bilhassa bu noktalarda dikkatli durmak 
lâzım. Hangi tarih? El koydukları tarih mi, tediye 
tarihi mi? Bunlar üzerinde dikkatlice durulması lâ
zım geldiği kanısı içindeyim. 

Bu noktaya dikkatleri celbetmek için söz aldım. 
Maruzatım bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okçu. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Emlâk Sonlalarının Çözülmesine Dair 
Sözîeşme ve Eki ödeme Protokolünün Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kamın tasarısı 

Madde 1. — 22 Aralık 1972 tarihinde Şam'da 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Emlâk Sorunlarının Çözül
mesine Dair Sözleşme ve Eki Protokolü» nün onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Ku
palar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

7.-2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 12 nci sırasında bulunan, « 2 . 3 . 1954 

gün ve 6303 sayılı, Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş Gidiş ve Kabul Sü
resince Nakil, İaşe ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması Hakkındaki Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» nın; önemi, ma
hiyeti ve netice itibariyle bütçeye fazladan yüklenir 
hale gelen bu malî külfetin kaldırılması zorunluluğu 
dikkate alınarak, gündemdeki diğer bütün işlere tak-
dimen, öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

(1) 184 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon hazır. Bakanlık yetkilisi 
hazır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının raporunun okunması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşme açıyoruz. Söz isteyen sa
yın üye?.. 

ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Grup adına 
Sayın .Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Orhan Senemoğlu, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN SENEM
OĞLU (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli üye arka
daşlarım; 

2 . 3 . 1954 tarih, 6303 sayılı Hava Harp Oku
luna Girmeye îstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gidiş 
ve Kabul Süresince Nakil, İaşe ve Yatırılmalarının 
Devletçe Sağlanması Hakkındaki Kanunun .Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında 
Grupumuz müspet oy verme eğilimindedir. Çünkü 
bu, Hava Harp Okuluna sivil öğrencilerin girmesini 
teşvik amacıyle çıkartılmış bir yasadır. O günler, 
Hava Harp Okuluna gerektiği kadar öğrenci gelme
diği ve öğrencilerin Hava Harp Okuluna girmesini 
teşvik edebilmek için böyle bir yasanın çıkartılması 
zorunlu görülmüştü. Halbuki bugün binlerce öğren
ci Hava Harp Okuluna girmek için sıraya girmekte
dir. Bu nedenle bu Kanunun çıkış amacmdaki teş
vik konusu kendiliğinden ortadan kalkmış bulunmak
tadır. 

Diğer yandan, Kara ve Deniz Harp Okullarında 
ise böyle bir durum da mevcut değildir. Bu yasa orta
dan kalktığı takdirde, Kara ve Deniz Harp Okulla
rına giren öğrencilerin durumu ile Hava Harp Oku
luna giren öğrencilerin durumu da eşit hale getiril
miş olacaktır. Yine bu mevcut Yasa ortadan kaldı
rıldığı takdirde, lüzumsuz yere Devlet için büyük kül
fetler kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. 

Bu nedenle, bu yasanın ortadan kaldırılması ge
rektiği kanaatiyle Grupumuz müspet oy verecektir. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Senemoğlu. 
Başka söz isteyen?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Grupum adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 

20 . 1 . 1976 0 : 2 

M. S. P . . GRUPU. ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik prensibi
ne uygun olarak bir tatbikatın geniş tutulmasını te
menni ediyoruz, Grup olarak. Şöyle ki, üniversite
lere, diğer okullara, Kara Harp Okuluna ve yatılı 
okullar imtihanlarına girecek öğrencilere imkân ta
nınsın. Esasen bu imkânın tanınması sosyal devlet 
prensibine uygun olur. 

Anayasanın 53 ncü maddesinde, sosj/al hakların 
devletin malî gücü ölçüsünde yerine getirileceği, ifa
desi mevcut bulunmaktadır. Buna göre Devletimi
zin gücü henüz bu sosyal devlet distrübüsyonunu 
tam olarak temin edecek güçte, yeterlikte değildir. O 
halde Anayasanın 12 nci maddesindeki eşitlik prensi
bini ihlâl edici, bazı yüksekokullara girecek öğrenci
lere hak tanıyan, onların yol harçlıklarını veya diğer 
zarurî masraflarını karşılayıcı imkânlara yol açan 
kanun, diğerlerini zedeleyen, eşitliği zedeleyen bir 
kanun olarak görünmektedir ve bütçe imkânları ba
kımından da bir hayli külfet olmaktadır. 

Biraz evvel görüşen arkadaşımızın mütalaasına 
iştirak ediyoruz. Daha evvel, bunlar Hava Harp Okul
larına, askerî okullara teşvik edici olması bakımından 
getirilmiş kanunlardı. Bugün buna ihtiyaç görünme
mektedir. Gelen tasarıya aynen iştirak ediyoruz. 
Müspet oy kullanacağız. 

Hürmetlerimizle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka görüşecek sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 say;iı Kava Harp Oku-
liiım Girmeye İstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gidiş 
ve Kabul Süresince Nakil, îaşe ve Yatırılmalarıma 
Devletçe Sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten 

kaldırılmasına ilişkin Kanun tasarısı 

Madde 1. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
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BAŞKAN — Madds üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Millî Savunma ve Ma

liye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

8. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/315) (S. Sayısı: 220) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 46 nci sırasında bulunan, «21 Haziran 

1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesine (H) fıkrası eklenmesine ve 21 nci madde
sinin birinci fıkrasının 5 nci bendinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun tasarısı» nın önemi, mahiyeti ve hiz
metlerin yeterli ve süratli bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak niteliği dikkate alınarak gündemdeki di
ğer bütün işlere takdimen, öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Komisyon?.. Hazır. 
Hükümetin yetki belgesine havi temsilcisi?.. Ha

zır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıya ait raporun okunması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Raporun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşme açıyorum. Söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

(1) 220 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve 
Değişik 21 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine aşğıda-
ki (H) fıkrası eklenmiştir. 

H) Yabancı ülkelerde çalışma ve oturma iz
nine sahip olarak işçi sıfatıyle çalışan yükümlüler 
(yurt dışındaki ailesinin yanında ikamet etmekte iken 
askerlik çağına giren ve yurt dışındaki bir işyerinde 
çalışma ve oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyle ça
lışanlar dahil) Türk Konsolosluklarından alacakları 
işçilik durumlarını belirleyen bir belge ile doğrudan 
doğruya veya konsolosluk aracılığıyle şubelerine baş
vurmaları halinde, son yoklama, celp ve sevk gibi 
her türlü askerlik işlemleri 29 yaşını tamamladıkları 
yılın Aralık ayı sonuna kadar Millî Savunma Bakan
lığınca ertelenebilir. 

Şu kadar ki, çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesi
lerek ayrılan ve işçilik statüsünü kaybeden yüküm
lüler hakkındaki erteleme kaldırılarak askere şevkle
ri yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. * 

ŞENER BATTAL (Konya) — Var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Grup adına mı? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 

Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Yurdunu, yuvasını terk ederek yabancı diyarlar
da iş aramak üzere giden kardeşlerimiz, orada bin-
bir sıkıntı ve meşakkat içerisinde hayatlarını sürdür
mektedirler. Yurda döndüklerinde kendilerine iş im
kânı hazırlamak için, Devletimiz büyük bir gayret 
göstermek zorundadır. Esasen gizli işsiz olarak nüfu
sun % 18'i (beşte biri, 8 milyona yakın insan) bu
gün Türkiye'de işsiz durumdadır. O halde, yabancı 
diyarlara işçi olarak giden insanların, Türk insanının 
oradaki maişet mücadelesine yardımcı olmak lâzım
dır. 
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Millî Savunma Bakanlığı, cidden teknik bir ba
kanlık olmasına rağmen, meseleyi son derece pratik 
açıdan ele almış ve oradaki iş bulmuş Türk vatan
daşını maişet mücadelesinde desteklemek, bulduğu 
işinden etmemek için onu yurda çağırma vazifesini 
biraz daha ertelemiş, 29 yaşına kadar geciktirmiştir. 
Son derece pratik bir karardır; bu bakımdan tebrike 
şayan buluyoruz. 

Böylece, orada iş bulmuş insan; «vatan vazifesi
ne ne zaman çağırılacaklar» heyecanı içinde huzur
suz olacağına, 29 yaşına kadar ben rahat çalışabilirim, 
29 yaşında askere gideceğim, askerlik vazifemi yapa
cağım diyecektir. Bu, Türk insanının askerlik vazife
sine karşı duyduğu yüksek heyecana, Millî Savunma 
Bakanlığımızın bir taltifidir. Onun için ayrıca duygu
landığımızı ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nci madde son fık-
rasıyle, işçi statüsünü kaybetmiş olanların, orada 
macera aramak yerine yurda dönmesini de teklif 
olarak getiriyor. Bu manada da müspet olarak bu 
maddeyi görüyoruz. 

Saygılarla, maddeye müspet oy kullanacağımızı 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 20 Kasım 1935 tarihli ve 
2850 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

5) iki tabip, birisi sivil olabilir. (Yurt dışında 
bulunan yükümlüler için tek tabip.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Tür
kiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulan
masına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesini daha 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin, kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili kıs

mında 22 nci maddeyi teşkil eden (Türkiye Cumhu
riyeti ile Büyük Britanya Arasında Adlî Müzaheret 
Mukavelenamesinin Onaylanması) kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Orhan Alp 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 
Hükümetin yetkili temsilcisi var, belgesi gelmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısına ait raporun okunması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kanun tasarısına ait raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyoruz. Söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Arasında 
Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye Cum
huriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun tasarısı 

Madde 1. — 11 Haziran 1974 tarihinde Londra' 
da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Bri
tanya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin 

(1) 197 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tüikiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uy
gulanmasına İlişkin Sözleşme» nin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Kupalar sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 

10. — Avrupa Sosyal ve Tıbbı Yardım Sözleş
mesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/256) (S. 
Sayısı : 198) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik önergesi daha 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminde bulunan «Sosyal ve 

Tıbbî Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı» nın gerekli onay işlemlerinin bir an önce 
tamamlanabilmesi için, öncelik ve ivedilikle ve gün
demde bulunan diğer maddelere takdimen görüşül
mesini müsaadelerinize arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dış;şleri Bakanı 

BAŞKAN — Saym Komisyon burada, Dışişleri 
Bakanlığı yetkili temsilcisi burada. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyle ilgili raporun okunması hususunu oyla-
rnrza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

(1) 198 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve 
Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dak kanun tasarısı 

Madde 1. — 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te 
imzalanan Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleş
mesi ve Ek Protokolünün onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Ku
palar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Bu arada 1 ve 2 numaralı oylama kupalarında 
oy kullanmayan saym üye var mı?.. («Var» sesleri) 

Lütfen kullanınız, tasnif için kupalar alınacaktır. 
Sayın üyelerin oylarını acele kullanmalarını rica 

edeceğim... 
1 ve 2 numaralı kupalarda oy toplama işlemi 

bitmiştir. Kupaları tasnif için kürsüye getiriniz. 
/. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku

ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (De
vam) (1) 

(1) 195 S. Sayılı Basmayazı 1 . 7 . 1975 tarihli 
97 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlanm, yarım kalan 
işlerden olan ve gündemimizin 20 nci sırasında yer 
alan raporun görüşülmesine tekrar dönüyoruz. 

Sayın Hükümet burada, Sayın Plan Komisyonu 
da burada. 

Tasarının 20 nci maddesinin açık oylanması isten
miş, ancak çoğunluk olmadığından, önceki birleşim
lerde sonuç alınamamıştır. Şimdi 20 nci maddeyi tek
rar okuttuktan sonra açık oylarınıza sunacağım. 

Açık oylamaya dair önergeyi, önergede imzası 
bulunan arkadaşlarımızın burada olup olmadıklarını 
tespit için, tekrar okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
. Görüşülmekte olan ve 633 sayılı Kanunda deği

şiklik yapan tasarının 20, 21, 22 nci maddelerinin ad 
okunarak açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — İmza sahiplerini teker teker oku
yup, burada olup olmadıklarını tespit edeceğim. 

Sayın Ömer Çakıroğlu?.. Yok. 
Sayın İhsan Toksan?.. Yok. 
Sayın Mehdi Keskin?.. Yok. 
Sayın İbrahim Göktepe?.. Yok. 
Sayın Halil Karaatlı?.. Burada. 
Sayın Feyzullah Değerli?.. Burada. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. 
Sayın Nadir Lâtif İslâm?.. Yok. 
Sayın İsmail Taşlı?.. Burada. 
Sayın Remzi Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Mehmet Özgür?.. Yok. 
Sayın Şinasi Osma?.. Yok. 
Sayın Ali İhsan Ulubahşi?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Suat Sungur?.. Yok. 
Sayın Mustafa Cesur?.. Yok. 
Sayın Yücel Dirik?.. Yok. 

Bu suretle, önerge sahiplerinden gerektiği kadar 
imza bulunmadığından, açık oylama işlemine geçi
lemeyecektir. 

Şimdi 20 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Bir 
önergemiz var Sayın Başkan, 20 nci maddenin me
tinden çıkartılması için. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki önergeler görü
şülmüş, bitmiş ve yalnız maddenin oylanması hususu 
kalmış, hatırlatıldığına göre. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 20 nci 
maddenin çıkartılması için önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel işlem yapılmış Sayın 
Omay, o hususları ikmal etmişiz. Yarım kalan bu 

işte, daha evvelce bahsettiğiniz husus nazarı itibara 
alınmış, oylanmış ve yalnız maddenin oylanması hu
susuna kalmış, onun için maddeyi okutuyorum : 

Aday Tespit Kurulu 
Madde 20. — Diyanet İşleri Başkanlığına ve Din 

İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacakların adaylı
ğını tespit etmekle görevli bir aday tespit kurulu ku
rulmuştur. 

Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanının 
Başkanlığında : 

a) Başkan yardımcıları, 
b) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 
c) Dinî Hizmetler Dairesi, Olgunlaştırma Dairesi 

ve Personel Dairesi başkanları, 

d) Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel 
Müdürü, 

e) Din Eğitimi veren yüksek dereceli okullarla 
aynı cins fakültelerin, her birinin islâmî bilimleri oku
tan öğretim üyeleri arasından seçeceği birer üye, 

f) Her il çevresi müftüleri (veya vekilleri) ile 
vaizlerinin ilde toplanıp seçecekleri birer il temsilcisi 
ile kurulur. 

(e) ve (f) bentlerinde adı geçen aday tespit ku
rulu üyeleri üç yıl için ve aynı sayıda yedekleri ile 
birlikte seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy ve salt çoğunluk 
esasına göre yapılır. 

Aday Tespit Kurulu Din İşleri Yüksek Kurulunun 
açığı yarıya inince derhal toplanır. 

BAŞKAN — Okunan 20 nci maddeyi, yazılı ol
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 

Efendim, yeniden ve saymak suretiyle oylayaca
ğım. 20 nci maddeyi kabul edenler... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çoğunluk yok efendim, isterseniz sayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Çoğunluğun olmadığı hususunu, İç
tüzüğe göre belirtiniz. (M. S. P. sıralarından «Oyla
maya geçildi» sesleri) 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Bu 
maddenin metinden çıkarılması için önergem var 
efendim, onu oylatacaktınız. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim o hususu. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
21 nci maddeyi 20 nci madde olarak, kabul edil

meyen maddenin yerine ikame ederek okutuyorum : 
Atamalar 

Madde 20. — Diyanet İşleri Başkanı ile kurulu
şunun bütün görevlilerinin 22 nci maddede yazılı ni-
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telikleri taşımaları halinde atanma usul ve şartları 
aşağıda gösterilmiştir : 

a) Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulu
nun seçeceği üç aday içerisinden, Başbakanın teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanının imza edeceği, Bakanlar 
Kurulu kararı ile atanır. Görev süresi 6 yıldır. Sü
resi dolan veya herhangi bir sebeple görevinden ay
rılan başkan yeniden seçilemez. Din İşleri Yüksek 
Kurulu üyesi olarak atanır. Kurula ilk üye seçimine 
kadar bu görevde kalır, yeniden Din Kurulu üye
liğine seçilme hakkına sahiptir. 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday tespit 
kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, açık yerin iki 
katı olarak seçecekleri adaylar arasından Diyanet İş
leri Başkanının teklifi, Başbakanın inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile, 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, kurul üye
lerinin kendi aralarında gizli oy ve salt çoğunlukla 
seçmeleri ve Başbakanın onayı ile, 

d) Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Dinî Hiz
metler Dairesi Başkanı, Olgunlaştırma Dairesi Baş
kanı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk mü
şavirleri, Personel Dairesi Başkanı, başmüşavir, do
natım müdürü, il müftüleri, Diyanet İşleri Başkanı
nın inhası üzerine ortak kararname ile, 

c) Merkez kuruluşu müdürleri, müşavirler, Mus
hafları İnceleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, müfettiş 
yardımcıları ile diğer memurlar, ilçe müftüleri, vaiz
ler, murakıplar, Kur'an kursu öğreticileri ve yurt 
dışındaki Türk işçilerinin bulunduğu yerlere atana
cak görevliler, Personel Dairesi Başkanının inhası 
üzerine Diyanet İşleri Başkanınca, 

f) Kadrolu imam - hatipler, müezzin kayyımlar 
Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet 
İşleri Başkanlığınca (bu görevliler valilik emrine ata
nırlar, il sınırları içindeki görev yerleri il müftüsünün 
teklifi ve valinin onayı ile tespit edilir.) 

g) Cenaze imamları ve okuyucular Personel Dai
resi Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri Başkan
lığınca, 

h) Kadrosuz köy imam - hatipleri köy derneği
nin teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve 
kaymakamlıkça, 

i) İl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetlileri ilgili 
müftünün inhası üzerine valilik ve kaymakamlıkça, 

Yukarıdaki bentler dışında kalan memurlar Baş
kanlıkça atanırlar. 

BAŞKAN — Okunan yeni 20 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 2 ta
ne önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Evvelâ madde üzerinde müzakere 
açıyorum efendim. 

Madde ile ilgili değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin A ve B bentlerinin aşağıdaki 

gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 21 : 
a) Diyanet İşleri Başkanı Başbakanın teklifi 

üzerine Cumhurbaşkanının imza edeceği Bakanlar 
Kurulu karariyle, 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri Diyanet İş
leri Başkanının teklifi, Başbakanın inhası üzerine 
Bakanlar Kurulu karariyle atanırlar. 

Tokat Ankara 
Cevat Atılgan İbrahim Saffet Omay 

Adana İstanbul 
Osman Çıtırık Metin Tüzün 

İstanbul 
Vahit Çalın 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Bir 
önergemiz daha var Saym Başkan. 

BAŞKAN — Başka önergeler de var. Mevcut 
önergelerin hepsini okuttuktan sonra, ayrı ayrı mu
ameleye tabi tutacağız efendim. 

Öteki önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanunun 21 nci maddesinin 

ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Atamalar 
Madde 21. — Diyanet İşleri Başkanlığı kurulu

şuna dahil görevlere atanma usul ve şartlan aşağıda 
gösterilmiştir : 

A. P. Grupu adına 
Edirne Sakarya 

llhami Ertem Nadir Lâtif İslâm 
Çorum Ankara 

Yakup Çağlayan Fikri Pehlivanlı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci maddesinin 

(a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederi?. 
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«a) Diyanet îşleri Başkanı, Başbakanın teklifi 
üzerine, Cumhurbaşkanının imza edeceği Bakanlar 
Kurulu karan ile» 

A. P. Grupu adına 
Edirne Çorum 

Ilhami Ertem Yakup Çağlayan 
Ankara Sakarya 

Fikri Pehlivanlı Nadir Lâtif İslâm 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Çerçeve 1 nci madde kapsamı içinde bulunan 

2 nci maddenin (C) fıkrasında yurt dışı din hizmet
leri müşavirliklerine yer verildiği halde atamalarla 
ilgili 21 nci maddede bu müşavirlerin nasıl atanacak
ları zikredilmemi ştir. 

Bu önemli boşluğun doldurulması için maddenin 
(d) fıkrasındaki «il müftüleri» kelimelerinden sonra 
«yurt dışı din hizmetleri müşavirleri» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
Muammer Alıcı İbrahim Saffet Omay 
Afyon Karahisar Ankara 

Şükrü Yüzbaşıoğlu Mustafa İmirzalıoğlu 
Bursa 

Mehmet Emekli 

BAŞKAN — Önergeleri okutarak bilgilerinize 
sunmuş bulunuyoruz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, 21 nci maddenin (b) fıkrası ile ilgili olarak ve
rilmiş bulunan önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 21 nci madde 20 nci mad-
do oldu. Önergeleri ayrı ayrı okuttuk. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Efendim, 
burada değişik şekliyle «Yüksek Din Kurulunun, 
üç sene üzerine Diyanet İşleri Başkanı tarafından ta
yin olunur.» şeklindeki ibare hakkında konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere açtım ve 
«söz isteeyn var mı?» diye sordum; görüşmek iste
yen olmadı. Şimdi önergeleri muameleye koyuyo
rum. 

Müsaade buyurunuz, aykırılık sırasına göre birer 
birer tekrar okutup işleme koyacağım. 

(Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yalnız, 29 nci madde kabul edilme
diği için, 21 nci madde 20 nci madde olarak, Şimdi 
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müzakere konusu edilmektedir. Bunu da 20 nci 
madde olarak tashih ediyor musunuz? 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Evet efendim, 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyorlar. 
Bu şekliyle Sayın Komisyon, katılıyor musunuz 

önergeye? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılabilmeniz 
için ekseriyetinizin burada olması lâzımdır. 

PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkanım, 
Komisyonumuz yukarıda toplantı halinde bütçeyi gö
rüşüyor, ekseriyetimizin burada olmasına imkân yok. 

BAŞKAN — Bu imkânınız yok. Ya katılma
mayı, ya da Komisyona geri isteyebileceksiniz. 

PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Maddenin öner
gelerle birlikte Komisyonumuza geri verilmesini isti
yoruz Sayıp Başkanım. 

BAŞKAN — Maddenin, verilen önergelerle bir
likte Komisyona verilimesini istiyorsunuz. Bu hususu 
Yüksek Heyetin oylarına sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir madde
nin Komisyona verilmesi hususu. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
Sayın Ertem, siz de 20 nci madde ile ilgili ola

rak önergenizi düzeltiyorsunuz yeni şekle göre, de
ğil mi efendim? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Bu bir redaksiyon 
meselesidir. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili; «....atanma usul 
ve şartları aşağıda gösterilmiştir» diyor, yukarıda ye
ni 20 nci madde metninde. 

PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Ertem'in, 20 nci maddenin redaksiyonu ile 

ilgili önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Omay ve arkadaşlarının ka

bul edilen önergesindeki hususu kapsadığı için tek
rar oylamaya ve işleme konulmuyor. 

Madde ile ilgili son önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Muammer Alıcı ve 4 arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — İştirak etmiyoruz, 
ekseriyetimiz yok. Heyeti Umumiyenin takdiri... 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden, önergesini 

izah için söz isteyen sayın üye?.. Yok. önergeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etrrieyen-
ler... Önerge ka'bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu kabul edilen önergeler mu
vacehesinde maddenin redaksiyonu ile ilgili bir ihtiyaç 
duyuyor musunuz? 

PUAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara) — Gayet tabiî Sayın 
Başkan. Kabul edilmiş olan önergelerle birlikte redak
siyonunu tekrar yapmak ihtiyacını hissediyoruz efen
dim. Zaten Yüce Heyet kabul etmiş durumda. 

BAŞKA.N — O halde kabul edilen önergeler, ge
rekli redaksiyon yapılmak üzere Komisyona verilmiş
tir. 

Efendim, üç tane önerge kabul edildi. Komisyon 
bu ihtiyacı belirtiyor, İçtüzüğe uygundur, o sebeple 
veriyoruz. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — Sayın 
Başkan, yani maddenin bir an evvel çıkmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN — Hemen yapılabilecek bir husustur 
Sayın Omay. 

Yeni 21 nci maddeyi okutuyorum. Teselsül itiba
riyle 22 olan madde 21 olarak okunacak. 

Nitelikler 
Madde 21. — Diyanet İşleri Başkanı ile Kurulu

şun bütün gÖrevlilerinde( itikadı, ibadeti, tavır ve ha
reketlerinin İslâm törelerine uygunluğu çevresinde bi
linir olduğu) ortak niteliğin bulunması, aynca; 

a) Diyanet İşleri Başkanı ile Başkan yardımcı
larının, Din İşleri Yüksek: Kurulu Başkan ve üyele
rinin, Dinî Hizmetler Dairesi Başkanının, Olgunlaş-
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tırma Dairesi Başkanının ve Başmüşavirin dinî yüksek 
öğrenim görmüş olması, yüksek öğreniminden sonra 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun çeşitli kademe
lerinde, din eğilimi veren müesseselerin meslekî öğ
retim üyeliği ve öğretmenliğinde (veya orta dereceli 
okulların din ve ahlâk dersleri öğretmenliğinde) top
lam en az 6 yıl çalışmış olması ve arapça bilmesi 
(Fazla olarak Batı dili bilmek tercih sebebidir.) 

b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin Personel 
Da:resi Başkanının, Merkez Kuruluşu Müdürlerinin, 
rnül'ctt:ş yardımcılarının, müftü, müftü yardımcısı ve 
va"zlerin, yurt dışına atanacak din görevlilerinin dinî 
yüksek öğrenim yapmış olmaları, 

c) Hukuk müşavirlerimin Hukuk Fakültesini bi
tirmiş olmaları, 

d) Mushafları İnceleme Kurulu Başkan ve üye
lerinin dinî yüksek öğrenim yapmış ve hafız olma
ları, 

e) Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlerinin di
nî yüksek öğrenim yapmış olmaları ve arapça bilme
leri, 

f) Kadrolu imam - hatiplerin imam - hatip oku
lu lî nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte is
tekli bulunmadığı takdirde imam - hatip okulları I nci 
devresini bitirenler de atanabilirler.) Müezzin - kay
yımların, ilkokul ve Kuran kursunu bitirmiş olma
ları, 

g) Kuran kursu öğretmenliği için imam - ha
tip okulu II nci devre mezunu ve hafız olanlar (Bu 
nitelikte istekli bulunmadığı takdirde imam - hatip 
oku'u I nci devre mezuna ve hafız olanlar, bunlar 
da bulunmazsa ilkokul mezunu ve hafız olanlar ta
yin edilebilir.) 

h) Cenaze inıamiamın imam - hatip okulu II nci 
devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli bulun
madığı takdirde imam - hatip okulu I nci devresini 
bitirenler de atanabilirler.) okuyucuların ilkokul me
zunu ve hafız olmaları, kadrosuz köy imam - hatip
lerinin din bilgisine sahip ve en az ilkokulu bitirmiş 
olmaları (Din bilgisinin belgesi olarak Kur'an kurs
larından alınmış belge ibraz edilmediği takdirde dinî 
bilgisinin derecesi yeterliği Müftülük Komisyonunda 
yap.'lan sınavla tespit edilir.) lâzımdır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili önergeler vardır, evvelâ tümünü 
okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 633 sayılı Kanunun bazı mad-

delerinin değiştirilmesine dair Kanun töklifinin 22 
nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
t. Hakkı Ketenoğlu 

Ankara 
t. Hakkı Köylüoğlu 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

a) Diyanet tşleri Başkanı ile Başkan yardımcıla
rının, Din tşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri
nin, Dinî Hizmetler Dairesi Başkanının, Olgunlaş
tırma Dairesi Başkanının ve Başmüşavirin dinî yük
seköğrenim görmüş olması, yükseköğreniminden 
sonra Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluşunun çeşitli 
kademelerinde, din eğitimi veren müesseselerin mes
lekî öğretim üyeliği ve öğretmenliğinde (veya orta de
receli okulların din ve ahlâk dersleri öğretmenliğinde) 
toplam olarak Diyanet tşleri Başkanlığına seçilebil
mek için 15 yıl yukarıda yazılı diğer görevler için 10 
yıl çalışmış olması, mutlaka arapça bilmesi, (farsça ve 
batı dillerimden birini bilmek tercih sebebi olabilir.) 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin (g) fıkrasında üç nitelik öngörül

müş ve üçü de «Hafızlık» şartına bağlanmıştır. Hal
buki tmam - Hatip Okulu, Yüksek tslâm Enstitüsü ve 
İlahiyat Fakültesi mezunları hafız olmasalar bile, şa
yet Kur'anı Kerimi iyi okuyabiliyorlarsa, Kur'an kur
su öğretmenliği yapabilmelidirler. Ayrıca bayan me
zunlara imamet görevi verilmemektedir. Bunlar an
cak müftülük memuru olabilirlerse de, tatbikatta bu 
da pek mümkün olamamaktadır. Halbuki, bayanlar 
için açılmış Kur'an kurslarına öğretmen olarak ata
nabilmektedirler. 

Bütün bu nedenlerle fıkradan «hafız» kelimeleri
nin çıkarılmasında yarar vardır. Kaldı ki Personel Ka
nunu hafızlığı teşvik edici olarak, hafızlara zaten bir 
derece verilmesi imkânını getirmiştir. Bu itibarla 22 nci 
maddenin (g) fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

g) Kur'an kursu öğretmenlği için ilahiyat Fa
kültesi, tslâm Enstitüsü ve tmam - Hatip Lisesi ikinci 
devre mezunu olanlar (bu nitelikte istekli bulunmadığı 
takdirde, tmam - Hatip Lisesi birinci devre mezunu 

olanlar, bunlar da bulunmazsa ilkokul mezunu olan
lar atanabilirler. Hafızlık teroih sebebidir.) 

Afyon KaraJhisar Ankara 
Şükrü Yüzbaşıoğlu Muammer Alıcı 

Ankara Bursa 
Mustafa îmirzalıoğlu Mehmet Emekli 

Ankara 
İbrahim Saffet Omay 

Yüksek Başkanlığa 
633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri hakkındaki Kanunun müzakere edilmekte 
olan 22/g fıkrasındaki üç defa tekrarlanan «ve ha
fız» kelimelerinin metinden çıkarılmasını ve fıkranın 
sonuna «hafızlık tercih sebebidir» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Manisa 
Cemal Cebeci Gündüz Sevilgen 

Malatya Elâzığ 
Turan Akyol Hasan Buz 

Gaziantep Bolu 
Mehmet Bozgeyik Harun Aytaç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 22 nci maddesinin 

«g» fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

g) Kur'an kursu öğretmenliği için tmam - Hatip 
Okulu ikinci devre mezunu olanlar, bu nitelikte istek
li bulunmadığı takdirde tmam - Hatip Okulu birinci 
devre mezunu olanlar, bu da bulunmazsa ilkokul me
zunu olanlar atanır. (Hafız olmak tercih sebebidir.) 

Urfa ' Gaziantep 
Abdülkadir Öncel Mehmet Bozgeyik 

Çorum Kocaeli 
Yasin Hatiboğlu Şevket Kazan 

Çorum 
Turan Utku 

BAŞKAN — Önergeleri bilgilerinize sunmuş bu
lunuyoruz. Şimdi aykırılık derecesine göre tekrar oku
narak işleme konacaktı. 

(Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir ve dört 
arkadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Şimdi, bir prensip hususunu arz 
edeyim : Madde 22 yerine 21 olduğu için, önergelerin
de 21 nci maddeye ait olarak kabul edilmesi gerek
mektedir. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — iştirak etmiyoruz, 
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BAŞKAN — Önerge sahiplerinden, önergesini 
izah sadedinde söz isteyen var mı?.. Yok. 

Önergeye Komisyon katılmıyor, önergeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Muammer Alıcı ve dört ar-
ikadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan., 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önerge sahiplerin
den önergesini izah sadedinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
(Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve dört arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önerge, az evvel kabul edilen 

Sayın Alıcı ve arkadaşlarının önergesindeki hususu 
kapsadığından işleme konulmayacaktır. 

Bir diğer önergede de, Sayın Cebeci ve arkadaş
larının .önergesinde de, «22 (yani 21) nci maddenin 
(g) fıkrasındaki üç defa tekrarlanan ve Hafız kelime
sinin metinden çıkarılmasını ve fıkranın sonuna Ha
fızlık tercih sebebidir cümlesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz» deniyor. 

Bu husus da, demin kabul edilen önerge kapsa
mında olduğundan bu önerge de işleme konulmaya
caktır. 

21 nci maddeyi kabul edilen bu değişikliklerle be
raber Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergelerle birlikte Komisyona verdiğimiz 20 nci 
maddeyi, Komisyonun redakte ettiği yeni metniyle 
tekrar okutuyorum : 

Atamalar : 
Madde 20. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu

na dahil görevlere atanma usulü ve şartları aşağıda 
gösterilmiştir : 

a) Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanın teklifi üze
rine Cumhurbaşkanının imza edeceği Bakanlar Kurulu 
kararıyle, 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, Diyanet İş
leri Başkanının teklifi, Başbakanın inhası üzerine Ba
kanlar Kurulu kararıyle atanırlar. 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Kurul 
üyelerinin kendi aralarında gizli oy ve salt çoğunluk
la seçmeleri ve Başbakanın onayı ile, 
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d) Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Dinî Hiz
metler Dairesi Başkanı, Olgunlaştırma Dairesi Baş
kanı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, hukuk mü
şavirleri, Personel Dairesi Başkanı, başmüşavir, do
natım Müdürü, il müftüleri, yurt dışı din hizmetleri 
müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanının inhası üzerine 
ortak kararname ile, 

e) Merkez kuruluşu müdürleri, müşavirler, mus-
hafları İnceleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, müfettiş 
yardımcıları ile diğer memurlar, ilçe müftüleri, vaiz
ler, murakıplar, Kur'an kursu öğreticileri ve yurt dı
şındaki Türk işçilerinin bulunduğu yerlere atanacak 
görevliler, Personel Dairesi Başkanının inhası üze
rine Diyanet İşleri Başkanınca, 

f) Kadrolu imam - hatipler, müezzin kayyımlar 
Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet 
İşleri Başkanlığınca (bu görevliler valilik emrine ata
nırlar, il sınırları içindeki görev yerleri il müftüsünün 
teklifi ve valinin onayı ile tespit edilir.) 

g) Cenaze imamları ve okuyucular Personel Dai
resi Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri Başkan 
lığmca, 

h) Kadrosuz köy imam - hatipleri köy derneğinin 
teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kay
makamlıkça, 

i) İl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetlileri ilgili 
müftünün inhası üzerine valilik ve kaymakamlıkça, 

Yukarıdaki bentler dışında kalan memurlar Baş
kanlıkça atanırlar. 

BAŞKAN — Redakte edilen bu şekliyle 20 nci 
madeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

Disiplin Kurulları ve Muhakemat Komisyonu 
Madde 22. — Disiplin Kurulları; Yüksek Disiplin 

Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, il Disiplin Kurulları 
olmak üzere aşağıda gösterilen üyelerden teşekkül eder. 

A) Yüksek Disiplin Kurulu, Kıdemli Başkan Yar
dımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulun
dan bir üye, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk 
Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından kurulur. 

B) Merkez Disiplin Kurulu, Başkan yardımcıla
rından birinin başkanlığında, İkinci Hukuk Müşaviri, 
Baş Müfettiş, Baş Müşavir ve Atama İşleri Müdürün
den kurulur. 

C) İl Disiplin Kurulu, Vah veya görevlendirece
ği Vali Muavininin Başkanlığında İl Müftüsü, Hukuk 
İşleri Müdürü ve iki il vaizinden kurulur. (İki vaiz 
bulunmadığı takdirde, başkanlığın diğer görevlileri ara-
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sından müftünün teklifi ve valinin onayı ile boş üye
likler doldurulur.) 

D) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında çalışan 
müftü, vaiz, murakıp, Kur'an kursu öğreticisi ve imam 
- hatip gibi personelin görevlerinden doğan veya gö
revlerin yapılması sırasında işledikleri suçlardan do
layı yargılanmaları, Memurin Muhakematı hakkında 
Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Merkez teşkilâtında çalışan memurların görev suç
ları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu, Memurin Mu-
hakemat Komisyonu görevini de yapar. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. Madde üzerinde önerge de yok. 22 nci maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 

Disiplin cezaları 
Madde 23. — Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin 

kurullarınca işlem yapılabilecek görevliler hakkında 
Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ait 
hükümlerinden başka, görülen hizmetin özelliğinden 
doğan diğer disiplin suç ve cezaları altı ay içerisinde 
çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Genel ve özel ceza kanunları hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. Değişiklik önergesi de yoktur. Maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu sermayenin işletilmesinden elde 
edilecek kârlar sermaye 20 milyon TL. yi buluncaya 
kadar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı 
bulduktan sonra artanı Hazineye yatırılır ve bütçe ge
lirlerine geçirilir. Bağış ve yardımlar ile demirbaş eş
ya 20 milyon liralık tahdidin dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Madde ile ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun çerçeve 1 nci mad

desi kapsamı içinde bulunan 31 nci maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 31. — Bu sermayenin işletilmesinden el
de edilecek kârlar, sermaye 50 milyon TL. yi bulun
caya kadar, döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı hazineye yatırılır ve bütçe 
gelirlerine geçirilir. 

Ancak, bu kanun yürürlüğe girmeden önce, Dinî 
Yayınlar Döner Sermayesinin limitini aşan kısmının 
tamamı, bu sermayeye ilâve edilir, 
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Bağış ve yardımlar ile demirbaş eşya 50 milyon 
liralık tahdidin dışındadır. 

Çorum Kocaeli 
Yasin Hatiboğlıl Şevket Kazan 

Konya Urfa 
Şener Battal Abdülkadir Öncel* 

Çorum 
Turhan Utku 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU ADINA İLHAN ERSOY 

(Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önerge" sahiplerinden Sayın Hatiboğlu, önergenizi 

beş dakika içinde izah ediniz, buyurun. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Biraz önce okunan önergeye iltifat buyuracağınızı 

ümit etmekteyim. İstenen herhangi bir yerden talep 
edilen bir para yok; Hazineye malî külfet de tahmil 
etmiyor. Döner sermayelerin vasıfları hepinizce ma
lum; aynı dairenin kendi faaliyetleri neticesinde husu
le gelen meblâğlardır bunlar. Bu önergemizden bek
lediğimiz şu : Diyanet İşleri Teşkilâtına imkân vere
lim, kendi parasını kendisi çalıştırsın. Kullandığı yer
ler biliyorsunuz lüks faaliyetlerde değil, dinî yayınla
rın daha da genişletilmesi, çoğaltılması, Türkiye sat
hında daha çok okunur hale getirilmesidir. Asıl mak
sat budur. Bu maksadın temini için verilmiş bir öner
gedir. Hiç bir yerden para talep etmiyor. Aslında da
ha önce kendisine tanınmış olan limiti de bugünün 
para değerine göre çok düşük ve küçük görüyoruz. 
İstenen kullandığı paranın limitinin yükseltilmesidir. 
İfade ettiğim gibi herhangi bir yere külfet de yükle-
miyor. Önergeye iltifat buyurmanızı ve kabul etmenizi 
istirham ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Komisyon önergeye katılmamıştır. Önergeyi Yüce 

Heyetin onayına sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler.... Önerge kabul edilmemiştir. 

ALİ ACAR (Samsun) — Sayın Başkan, sayalım, 
yanlışlık oldu. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Beş kişi ayağa kalkı
yoruz ve itiraz ediyoruz; yeniden sayılmasını talep 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Hay hay, yeniden oylayayım efen
dim. Bizim bulunduğumuz mevki daha rahat sayma 
imkânına sahip, onun için ifade etmiştim. İtirazınız 
usule de uygundur, yeniden oylayacağım, 
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Sayın Hatiboğlu ve arkadaşlarının önergesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Efendim, kusura bakmayınız, denge hâsıl 
oldu, yeniden bir defa daha lütfedeceksiniz. 

Önergeyi kabul edenler... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Başkan ikide 

bir şey yapıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Demin elle
rini kaldırmayanlar şimdi kaldırıyorlar. 

HALİL MİLLÎ (Urfa) — Vay vay... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, oylama sırasında 

konuşmayınız, lütfen. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayıları? 
BAŞKAN — Saydım efendim, saydım efendim. 

31 nci maddeyi önergede kabul edilen şekil ile bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu maddeleri kapsayan çerçeve 1 nci 
maddeye geçiyoruz. Ancak bir hususu tashih etmek 
zarureti hâsıl olmuştur. Değişiklik, maddeler belli 
edilmek suretiyle yapıldığından 20 nci madde çık
mış olsa dahi 22 nci maddeyi 21 olarak düzeltmeden, 
21 nci madde çıkmış olsa dahi düzeltmeden 22, 23 ve 
24 olarak tashih ediyoruz ve 1 nci çerçeve maddeyi 
bu tashih sonunda okutuyorum: 

633 sayılı Diyanet îşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun Bazı Madelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 Geçici Madde Eklen

mesine Dair Kanun 

Madde 1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2, 5 nci 
maddenin 1 nci fıkrası, 6, 7, 8,11,12,13,15, 21, 22, 23 
ve 24 ncü maddeleri ile 31 nci maddenin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

BAŞKAN — Çerçeve maddeyi kabul edilen di
ğer maddeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 

8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler eklenmiştir. 
Geçici madde 8. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği 

tarihte vekil imam - hatip olarak görevli bulunanla
rın : 

a) 10 yıl süre ile - Disiplin sebepleri dışında bir 
sebeple - görevlerine son verilemez. Ancak kendi is
tekleri veya idarî zaruretlerle yerleri değiştirilebilir. 
Bu süre içinde Devlet memurlarına tanınan sosyal 
haklardan yararlanırlar. 
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| b) Bu gibiler (Diyanet İşleri Başkanlığınca tes
pit edilecek süre içinde müracaat etmeleri halinde) 
Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 6 ay içinde Kur'an-ı Kerim, di-

. nî bilgiler ve hitabet konularından bir sınava tabi 
tutulurlar. Bu sınavda başarı gösterenler öğrenim du
rumlarına uygun imam - hatip kadrolarına asaleten 
atanırlar. Kazanamayanlar veya bu sınava katılma-

J yanlar için sınav tarihinden itibaren iki yılda bir olmak 
üzere dört defa daha sınav açılır. 

c) Vekil imam - hatipler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 yıl içinde imam - hatip 
okulu I nci devre diploması ibraz ettikleri takdirde 

} asaleten imam - hatip kadrolarına atanırlar ve bun-
j ların vekil imam - hatiplikte geçen hizmet süreleri 
I öğrenim derecelerine göre kademe ilerlemesi ve de-
I rece yükselmesi suretiyle değerlendirilir. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde hakkında söz 
I isteyen sayın üye var mı?... Yok. 
j Maddeye ilişkin değişiklik önergeleri vardır, oku-
j tuyorum efendim. 

Başkanlığa 
633 sayılı Kanunu değiştiren tasarının geçici 8" 

I nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
I ederiz. 

Ankara Denizli 
Cevat Önder Sami Arslan 

I Adana Niğde 
Battal Koksal Mehmet Altınsoy 

Samsun 
! Hilmi Türkmen 

I Geçici madde : 8 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce vekil 

I imam - hatip olarak görevde bulunanlar, Kanunun 
I yürürlüğü tarihinden 'İtibaren asil imam - hatip ola-
I rak atanmış sayılırlar. Atamanın uygulanmasında ve-
I kil imam - hatiplikte geçen sürelerin her üç yılı bir 
I derece ilerlemesi esasına göre derece ve kademe iler-
I lemesi verilir. 
I Bir diğer önerge vardır, okutuyorum efendim: 
I Sayın Başkanlığa 
I 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini değişti-
j ren kanun tasarısının geçici 8 aci maddenin (b) ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile ri-
I ca ederiz. 
I Sivas Bursa 

Enver Akova Halil Karaatlı 
Hatay Antalya 

I Ali Yılmaz Remzi Yılmaz 

480 — 



M. Meclisi B : 41 20 . 1 . 1976 O : 2 

Tokat Bolu 
Feyzullah Değerli Müfit Bayraktar 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

b) Vekil, imam - hatipler, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren durumlarına uygun 
imam - hatip kadrolarına asaleten atanırlar. Bu gi
biler, halen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yü
rütülen hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. 

BAŞKAN —. Madde ile ilgili önergeleri bilgileri
nize sunmuş bulunuyoruz. Şimdi aykırılık derecesine 
göre tekrar okutup oylarınıza sunacağız. 

(Ankara Milletvekili Cevat Önder ve dört arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önerge ile ilgili ola
rak?... 

PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden izah için söz 
isteyen?... Yok. 

Önergeyi Yüce Heyetin oylarıma sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Sivas Milletvekili Enver Akova ve arkadaşları

nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sa
hiplerinden söz isteyen sayın üye?... Yok. Önergeyi 
Yüce Heyetin oylarına sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 8 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 9. — Vekil imam - hatip olarak 
atanıp da, bu kanun yürürlüğe girmeden önce 
imam - hatip okulu diploması alarak asıl imam - ha
tipliğe geçirilmiş olanların vekil imam - hatiplikte 
geçmiş hizmetleri de geçici 8 nci maddenin (c) fık
rası hükümlerine göre değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. Geçici 9 ncu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üç ve dört numaralı oy kupalarına oyunu atma
yan sayın üyeler lütfen atsınlar. 

! Geçici madde 10. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte mülhak vakıflara ait cami ve mescitler
de görev yapan cami görevlileri, Diyanet İşleri Baş
kanlığı kadrolarına atanırlar. Mülhak vakıflarda ge
çen hizmetleri öğrenim durumlarına göre kademe İler
lemesi ve derece yükselmesi suretiyle değerlendirilir. 

Mülhak cami görevlilerinden bu kanun yürürlü
ğe girmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı kadrola
rına geçenlerin mülhak vakıflarda geçen hizmet sü
releri de öğrenim durumlarına göre kademe ilerleme
si ve derece yükselmesi olarak değerlendirilir. 

Bu gibilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce veya 
mütevellilerince ödenmesi gereken ücretler Hazineye 
irat .kaydelilir. 

1 BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi?... Yok. 
Geçici 10 ncu maddeyi Yüce Heyetin oylarına sunu
yorum: Kabul edenler... K a W etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 11. — Din İşleri Yüksek Kurulu-
lunun bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ya
pılacak ilk seçimleri boş üyelikler için yapılır. Üye
lerin yarısının üç yılda bir yenilenmesini sağlamak 
amacı ile, ilk seçimden üç yıl sonra yapılacak seçim
de yenilenecek olanları tespit temek üzere, bu se
çimden iki ay önce, bütün üyeler için ad çekmeye 
başvurulur. Din İşleri Yüksek Kurlu Başkanı hak
kında ad çekme işlemi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde ile ilgili değişiklik önergesi var. 

Sayın Bakan bir şey mi dediniz?.. Anlamadım. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

I — Önceki kaldırılan maddelerin tabiî gereği.. 
BAŞKAN — Tamam efendim. Madde ile ilgili 

önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

2Q nci madde red edilmek sureti ile metninden çı
karıldığına göre yine seçimlerle ilgili geçici 11 nci 
maddenin de metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Ankara 
j İbrahim Saffet Omay Muammer Alıcı 

Ankara Kastamonu 
Kemal Ataman Sabri Tığlı 

Burdur 
Osman Aykul 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA AHMET KARA-

A3LAN (Malatya) — 2Q nci madde reddedildiğine 
[ göre, katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Redaksiyon yönünden katılıyorsu
nuz. 

Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 11 nci madde metinden çıkarılmıştır. 

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici madde 12. — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte belediyeler emrinde ve kadrolarında bu
lunan cenaze imamları ve okuyucular Diyanet İşleri 
Başkanlığı kardolarına geçirilirler. Cenaze imamları 
ve okuyucuların görev ve çalışma usulleri ile beledi
yelerle ilişkiler konusu bu kanunun yürürlüğü tarihin
den itibaren 6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. 

İBRAHİM SAFFET OM AY (Ankara) — 11 ol
ması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, teselsül etmiyor, aynen ip
ka edilecektir. Söz isteyen sayın üye yok. Değişiklik 
önergesi?.. Yok. Geçici 12 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ve 4 numaralı kupalarda oy kullanmayan sayın 
üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupaları tasnif 
için kaldırınız. 

Çerçeve 2 nci maddeyi kabul edilen ve değiştiri
len şekliyle yeniden okutarak oylarınıza sunuyorum : 

«Madde 2. — 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
8, 9, 10 ve 11 nci maddeler eklenmiştir.» 

BAŞKAN — Teselsül dolayısıyle çıkarılan 11 nci 
madde yerine 12 nci madde gelmiş ve 11 numara ola
rak yerini almıştır. Bu suretle Çerçeve 2 nci madde 
de okunduğu şekilde, «8, 9, 10 ve 11 nci maddeler 
eklenmiştir» şekliyle Yüce Heyetin oylarına sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, yürürlük maddelerine geçmeden evvel 
bir hususta daha oylarınıza müracaat edeceğim: Ya
pılmış Olan değişiklikler sonunda kanunun başlığın
da da değişiklik meydana gelmiştir < Geçici madde
lerden "birinin çıkarılması kabul edilmiş olduğundan, 
başlıifctakd, «5 geçici madde- eklenmesi» ibaresinin, 
«4 geçici» şeklinde düzeltilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil-
ımiş'tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürüdü

ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maldd'eyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum^ 
Madde 4. — Bu kanunu Balkan'lar Kurulu yürü

tür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok, Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Bendeniz Bakan olarak söz Myoram.; 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ali Acar daha 

evvel yazı ile müracaat ederek lehte konuşma talebin
de bulunmuştur. Buyurun Sayın Acar. 

ALİ ACAR (Samsun) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Bugün burada biraz evvel son maddesini de ka
bul etmek suretiyle Meclisimizden çıkartmış olduğu
muz Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait 633 sayılı 
Kanun ikinci defadır Yüce Meclisimizde görüşülmüş 
oldu. Hepiniz hatırlayacaksınız ki, geçen devre
de bu Kanun yine huzurlarınızda kaibul edilerek Se
natoya intikal etmiş ve Senatoda da görüşüldükten 
sonra Riyaseticum'hur makaimınldan iki maddesine 
itiraz noktası konulduktan sonra reddedilmiş ve ge
çen dönemin sıon devrelerinde bu kanun yine Yüce 
Meclisin huzurunda görüşülürken, maalesef görüşü
lemeden tatile girilerek, şu ana kadar uzatılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, şayanı şükrandır ki, ya
sama döneminin daha başlangıcında ve ilk günlerin
de, yani Meclisimizin çalışmaya başladığı şu anlar
da, geçen devreden kaldığı noktadan başlayan Mec-
İsilmiz, bugün bu kanunu görüşerek bitirmiş ve Se
natonun takdirlerine sunmak üzere neticelendirmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz sonra yapılacak 
oylamada oyumuzu ifade ve Yüce Meclisin bilgile
rine arz etmek hususunda yapmış olduğumuz bu ko
nuşma esnasında, elbetteki kanunun getirmiş oldu
ğu birtakım yenilikleri, bir defa dalha muhterem ar
kadaşlarımıza ifade etmekte bir mahzur olmasa ge1* 
rek. 

Bu kanun aslında bu sefer Meclisimizden geçer
ken birçok maluliyetler, belki bize göre birçok 
noksanlıklar almak suretiyle geçmektedir. Çünkü 
biz, bu kanunla gerek Mülî Eğitim Komisyonunda
ki, berildeniz Komisyonun üyesi olarak bulunuyor 
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ve üzerinde çalışma sarf ettiğim için biliyorum - Di
yanet İşleri Başkanının seçimle ve bilhassa memleke
timizde büyük bir boşluğu dolduracak olan Din iş
leri Yüksek Kurulu üyelerinin, yine ehliyetli bir 
kadro tarafından seçimle işbaşına getirilmesini şid
detle ve takiple üzerinde durmak suretiyle arz ettiği
miz halde, Yüce Meclis öyle takdir ettiği için şu 
anda öyle çıkmış ve geçmiş bulunmaktadır. Çok 
ümit ederiz ki, bu noksanlıklar, bize göre noksan
lık olarak kalbul ettiğimiz ve arızî olarak çıkartılmış 
olduğunu; Meclisi itham etmek için söylemiyorum, 
elbette Meclisin ekseriyetinin vermiş olduğu karar 
bize göre makbuldür ve muteberdir, Senatomuz bu 
meseleye müdahale etmek suretiyle bu noksanlıkları 
da telâfi edecektir^ 

En önemli hâdise, bilhassa senelerdir seçim mey
danlarında ve seçim kürsülerinde, haileni, dileri, ya-
şayışarı ve vazifeleri istismar konusu yapılan ve ya
pıla yapıla bitirilemeyen, sermaye yapılan vekil 
'imamlarımızın meselesine bir hâl çaresi getirmiş ol
ması hadisesidir ki, bunu da memnuniyetle kaydedi
yor ve bu cümleden olmak üzere biraz evvel söyle
diğimiz illetli haline rağmen, bu yeniliği ve imkânı 
getirmiş olmasından dolayı da, bu kanunu mem
nuniyetle karşılıyor ve kabul ediyoruz. Bunun 
için huzurlarınızda, kanunun evvelemirde Yüce Türk 
Millötimize ve Diyanet işleri camiamıza, bu cami
anın içerisinde çalışan kardeşlerimizin tamamına; 
selametçilere de, sizlere de bütün kardeşlerimize ifa
de ettiğim için söylüyorum, sadece selametçilerin 
kanunu değil, bu kanun bütün bir milleti temsil 
eden din camiasının kanunu olduğu için, bütün mil
letimize hayırlı olmasını temenni eder, oylarımızı 
şahsım adına müspet olarak vereceğimizi ifade eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. Ancak vak

tin gecikmiş olması dolayısıyle, açık oylama işlemi 
gelecek birleşimde yapılacaktır. 

» I ^ ' 

| Bu arada tasnifi biten, evvelki açık oylamaların 
J tutanaklarını okutuyorum: 

Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimen-
kulierden ve lüzumu kalmayanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının (Sıra 
Sayısı : 183) oylamasına 93 üye katılmış, 84 kabul, 
1 ret, 1 çeknser oy kullanılmıştır. Gereken nisabı 
bulmadığından oylama işlemi tekrar edilecektir, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuri
yeti Arasımda Emlâk Sorunlarının Çözümlenmesine 
Dair Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın açık oylamasına 67 üye katılmış; 59 kabul, 1 çe
kimser, 7 iptal edien oy çıkmıştır, 

Aynı sebeple oylama işlemi tekrar edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Arasın

da Adlî Müzaharet Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanma
sına ilişkin Sözleşmemin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylaması
na 88 üye katılmış ve 82 kalbul oyu çıkmıştır. 

Aynı şekilde oylama işlemi tekrar edilecektir. 
Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve 

Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 86 
üye katılmış ve 75 kabul oyu çıkmıştır.. 

Oylama işlemi tekrar edilecektir. 
Bu tasnif neticesinden anlaşıldığına göre çoğun

luğumuz kalmadığından, 10/7 esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonunun, fındık randımanının 
ve Fisfco Birlik yönetiminin aksakhklarının tespiti' 
ve üretici haklarımın korunması için gerekli tedbir
lerin alınmasına dair rapor üzerindeki Genel Gö
rüşmeyi ve Anayasa Mahkemesine üye seçimi yap
mak ve 'denetimle ilgili konuları görüşmek için, 
21.1.1976 Çarşamba gün üsaat 14,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum.. 

[ Kapanma saati : 18,33 

ı » •• 

.- İtt — 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu ve Adalet Bakanı ve İçiş
leri Bakanı Vekili İsmail Müftüoğlu'nun yazılı ce
vabı (71708) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Trafik kazaları son yıllarda ulusal felâket halini 

almıştır. 1970'de 19 207 olan kaza sayısı 1974'de 
41 107'ye yükselmiştir. 1974'de 4 280 ölü ve 23 734 
yaralı vardır. Yıllık millî kaybımız ise 1,5 milyara 
yakındır. Cumhurbaşkanları bu soruna eğilmek ve 
uyarılarda bulunmak ihtiyacını hissetmişlerdir. 

Konu tarafımızdan Millet Meclisine getirilmiş ve 
Meclis 22 Ocak 1970'de Türkiye'deki trafik kazala
rının artış sebepleriyle önleme çarelerini saptamak 
üzere bir araştırma komisyonu kurmuştur. Komisyon 
tüm ilgili kuruluşları ve uzmanları dinledikten sonra 
2 . 5 . 1972'de raporunu Meclise sunmuştur. Bu ra
porda konu her yönüyle incelenmiş ve kazaları ön
leme çareleri de gösterilmiştir. 

Özellikle yaz aylarında kazalar yoğunlaşmakta
dır. Kazaların ortalama % 70'in de kusur şoför ve 
sürücülerdedir. Yayaların kusuru ise % 25 civarın
dadır. Şoför ve sürücülerin yaptıkları kazaların % 42 
kadarı sürat haddelerine riayetsizlikten doğmaktadır. 
Böylece trafik kazalarında 1 nci planda hız kontrolü 
gelmektedir. Bunun takibende trafik kaidelerine ria
yetsizlik gelmektedir. 

Hız kontrolünün etkili yapılması ancak radarlar
la mümkündür. Alkol kontrolünde ise balonlara üf-
lemek yöntemi vardır. Bu yöntemden kullanılmadık
ça ne hız ve ne de alkol kontrolü etkili şekilde ya
pılamaz. 

1975 yılında bugüne kadar ne kadar hız kontrolü 
ve alkol kontrolü yapılmış ne kadar kişi cezalandırıl
mıştır? Bakanlık emrinde ne kadar radar vardır ve 
bu radarlarla ne kadar usulsüzlük saptanmıştır ve 
kaç kişi ceza almıştır? Bu rapordaki tedbirlerden han
gileri İçişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilmiş

tir? Önümüzdeki günlerde kitle halinde trafik kont
rolleri yapılması düşünülmektemidir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16.1.1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Trafik Uygulama Dairesi 

013117 
Konu: Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkalığına 
İlgi: 25 . 12 . 1975 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 708-2874/22747 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in «Trafik 
kazalarının önlenmesi için alman tedbirlere» ilişkin 
yazılı soru önergesi incelenerek cevabımız aşağıda be
lirtilmiştir. 

Bakanlığımız emrinde 14 adet Traffi Pax ile 20 
adet radar cihazı mevcuttur. Bu cihazlarla yapılan 
hız ve kaide kontrollerinde 1975 yılından bugüne 
kadar 22 905 usulsüzlük saptanmış olup, failleri ceza
landırılmak üzere adlî mercilere sevk edilmişlerdir. 
Yine aynı yıla münhasır olmak üzere yapılan alkol 
kontrollerinde, alkollü vaziyette vasıta kullanan 
4 171 şoför adlî mercilere verilmişlerdir. 

22 Ocak 1970'de Türkiye'deki trafik kazalarının 
artış sebepleriyle önleme çarelerini saptamak üzere ku
rulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyonunun 
hazırladığı ve Yüce Meclisçe kabul edilen raporlar
da öngörülen idarî tedbirler ve trafik kontrolleri 
aralıksız olarak uygulanmaktadır. 

Bu tedbirlerden yasal olanları Bakanlıkça hazır
lanarak tasarı haline getirilmiştir. Kısa zamanda Yüce 
Meclise sunulacaktır. 

Ayrıca modern trafik teknolojisinin gerektirdiği 
araç, gereç ve bunları kulnacaka eğitilmiş trafik per
soneli programlanan uygulama dilimleri içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. 

Yurt çapında kitle halinde trafik kontrolleri ya
pılmasının müessiriyeti Bakanlığımızca da kabule 
şayan görülmüş olup bu tür kontrollerin de yaptırıl
ması düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

İçişleri Bakan Vekili 

— 484 — 
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2, — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, süt 
üreticilerine verilecek avans kredileri ile hayvan ta
ban fiyat ve alım politikasına ilişkin sorusu ve Tica
ret Bakanı Halil Başol ve Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevapları (71710) 
(1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanı ile Ticaret Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 24.7.1975 
Kars Milletvekili 
Doğan Araslı 

Ecevit Hükümeti zamanında üreticinin malını de
ğerlendirmek amacıyle ilk kez uygulanan et ve süt 
taban fiyat ve destekleme politikası artık işlerliğini 
yitirmiştir. 

Seçim bölgem olan Kars'ta iki hafta devam eden 
incelemelerim sırasında saptadığım gerçek şudur: 
A. P., M. S. P„ C. G. P. ve M. H. P.'den oluşan Cephe 
Hükümeti üretici köylüden öç almaktadır. Örneğin; 
Ecevit Hükümeti zamanında taban fiyatı 350ı kuruş 
olarak saptanan, süt için, Süt Endüstrisi Kurumu ta
rafından üretici köylüye, kooperatiflere avans veri
lirdi. Şimdi ise bu avans bugüne kadar dağıtılmamış
tır. Bu durumda, Kars'ta süt üreticisi köylü ve koo
peratifler, yeniden bozuk düzenin tefeci ve aracılar
dan oluşan çarkları arasına itilmiştir. 

Bir Devlet kuruluşu olan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumuna sütünü değer fiyatına vermeyi arzulayan 
Kars köylüsü; halktan, köylü ve üreticiden yana ol
mayan Cephe Hükümetinin hışmına uğramış, sütünü 
gene iki liranın altında bir kısım aracı ve sömürücüye 
kaptırmak zorunda bırakılmıştır. 

Bu acı gerçeklerin ışığı altında; 
1. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca süt 

üreticisine verilmesi zorunlu olan avans krediler, 
zamanı geçmiş olmasına rağmen neden köylüye da-
ğıtılmamaktadır? 

2. Avansı dağıtmamakla süt üreticisi köylüyü açık
ça cezalandıran hükümet bu politikası ile kimleri 
himaye etmektedir? 

(1) Soru cevabıma ekli Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığınca düzenlenen cetveller çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır. (71710) sayılı esas dos
yadadır. 

3. Bakanlıkça köyler arasında ayrım yapılmaksı
zın, isteyen her üretici ve kooperatifin sütü avans 
verilmek kaydı ile fabrikaca alınacak mıdır? 

Öte yandan halen Kars Et Kombinasınca hayvan 
alımlarında da Cephe Hükümetine yakışan bir uygu
lama hâkimdir. Büyük güçlükler ve masraflarla hay
vanını yaza çıkaran köylüye kombina kapıları gene 
kapatılmıştır. Bu durumdan yararlananlar ise, büyük 
ölçüde aracı ve sömürücüler olmaktadır. «Depoları 
dolu olduğu»1 gerekçesiyle kombina hayvan almamak
ta, Kars köylüsü hayvanını maliyetinin yarı fiyatına 
aracı ve sömürücülere zor satabilmektedirler. Kombi
nadaki bu alım politikasının ilerideki aylarda özellikle 
büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de et fiyatla
rının büyük ölçüde artmasına yol açacağı kuşkusuzdur 
ortadadır. Bu durumdan bir avuç aracı ve sömürü 
milyonlar vurarak yararlanırlarken, asıl üretici köylü 
ile dar gelirli tüketici kesimi büyük zararlara uğraya
caktır. 

Önümüzdeki haftalarda hayvan üretim bölgelerin
de piyasaya hayvan şevki daha da artacağı gerçeği 
karşısında: 

1. Ticaret Bakanlığınca et kombinalarının devre
ye sokulması konusunda hangi girişimlerde bulunul
maktadır?. 

2. Hayvan üreticisi köylüyü aracının sömürüsün
den kurtarmak için geçen yıl Ecevit Hükümeti zama
nında uygulanan taban fiyat ve alım politkasına devam 
edilecek midir? 

Yukarıdaki sorularımın cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13 . 1 . 1976 

tçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) - 895 

Banka ve Kredi 
Konu: Kars Milletvekili Doğan 
Araslı'nın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1975 tarih ve 7/710, 2891/22913 sayılı 

yazınız. 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, süt üreticile

rine Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunca dağıtılan 
avanslar ile Et ve Balık Kurumunun uyguladığı ta
ban fiyatı ve canlı hayvan alımlarına dair olup Bakan
lığıma ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
yönelttiği ilgide kayıtlı yazınız eki olan 24 . 7 . 1975 
tarihli yazılı soru önergesi incelendi. 
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Malûmları bulunduğu üzere 30 . 4 . 1975 tarih ve 
15223 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Cumhur
başkanlığının 28 . 4 . 1975 tarih ve 4 - 340 sayılı tez
keresi ile Bakanlığım bünyesinde bulunan Et ve Balık 
Kurumu Genel Müdürlüğü Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığına bağlanmıştır. 

Öte yandan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu da 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı bir 
kuruluştur. 

Bu itibarla, Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm 
tevcih ettiği soruların, sadece adı geçen Bakanlıkça 
cevaplandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

Durumu bilgilerine arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 
T. C. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 15.1 . 1976 
Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 1527 

Konu : Sayın Doğan Araslı'nın yazılı so
ru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 25 . 12 . 1976 gün. Kanunlar Müdürlüğü 
7/710-2891/22913 sayılı yazı. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından; 
süt üreteicilerine verilecek avans kredileri ile hayvan 
taban fiyatı ve alım politikasına ilişkin olarak; Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki 
nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu- saygılarımla 
arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın; süt üre
ticilerine verilecek avans ile hayvan taban fiyatlarına 
ilişkin yazılı soru önergesi cevabı. 

1. — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu tarafından 
Kars bölgesi süt üreticilerine Kars Süt ve Mamulleri 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğü eliyle 1975 yılı içinde 
dağıtılmak üzere 8 milyon lira gönderilmiştir. 

Bu miktar 28 . 8 . 1975 tarihi itibariyle ekli 4 nu
maralı listede yazılı 28 köyde 1 520 kişiye 8 085 010 
TL. olarak dağıtılmıştır. 

Bilâhara, aynı bölge süt üreticilerine yıl sonuna ka
dar dağıtılmak üzere 2 milyon lira daha gönderilmiş
tir. 

Üreticilere dağıtılan bu avanslar Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu süt üreticilerine avans verme yö
netmeliği kapsamında (üreticilerin süt üretim durumu, 
hayvan sayısı hayvan ırkı, kooperatifleşme ve aile iş
letmeleri gibi önemli teknik hususlar dikkate alınarak) 
dağıtılmıştır. 

2. — 1975 döküm mevsiminden bu yana Kars 
Kombinası da dahil olmak üzere bütün Kombinaları
mıza vakî sığır ve koyun gelimi, kesim, depolama ka
pasitelerimizin altında kalmıştır. Bu nedenle gerek 
Kars Kombinamızda gerekse diğer kombinalarımız
da alım, kesim, depolama bakımından herhangi bir 
tıkanıklık bulunmamaktadır. 

3. — Malûm olduğu üzere; Bakanlıklararası Eko
nomik Kurulda görüşülüp kabul edilen hayvancılığı
mızın geliştirilmesi, hayvan üreticisi ve besicinin eme
ğinin değerlendirilmesi amacıyle 1974 - 1975 dönemin
de kasaplık hayvanlara destekleme alımı uygulanması 
ve bu konuda Et ve Balık Kurumunun görevlendiril
mesi hakkındaki 7/8706 sayılı Kararname 1 . 9 . 1974 
- 31 . 8 . 1975 tarihleri arasında uygulanmış; bu Ka
rarnamenin yerini alacak olan yeni destekleme alım 
kararnamesi halen yayınlanmamış bulunmaktadır. 
Ancak, bu konuda gerekli görülen ön çalışmalar Ba
kanlığımızca zamanında tamamlanmıştır. 

Ek: 1 de 1 . 9 . 1974 - 31 . 8 . 1975 tarihleri arasın
da 7/8706 sayılı Kararname gereğince uygulanan ko
yun ve sığır fiilî alım fiatları cetvelindeki Eylül, 
Ekim. Kasım ve Aralık ayları fiilî alım fiatları ile 
Ek: 2 deki 1 . 9 . 1975 - 31 . 12 . 1975 tarihleri arasın
da uygulanan fiilî alım fiatları mukayese edildiğinde 
bütün Kombinalarımızda uygulanan alım fiatlarımı-
zın bir önceki yıla göre üretici ve besicilerin lehine 
olarak yükseltildiği görülür. 

Ocak 1976 fiilî alım fiatları Ek: 3 cetvelde görül
mektedir. 

Bunu sadece Kars Kombinası fiatları olarak mu
kayese edersek: 

Yıl 

1974 
1975 

Eylül 
Koyun 

1 300 
1 440 

Sığır 

1 100 
1 200 

Ekim 
Koyun 

1 325 
1 500 

A Y L A R 

Sığır 

1 100 
1 300 

Kasım 
Koyun 

1 350 
1 550 

Sığır 

1 150 
1 350 

Aralık 
Koyun 

1 400 
1 550 

Sığır 

1 300 
1 400 
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1975 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları koyun 
ve sığır fiilî alım fiatlarının 1974 yılı Eylül, Ekim, Ka
sım ve Aralık ayları fiilî alım fiatlarımızdan yüksek 
olduğu görülür. 

Alım fiatlarının seviyesindeki bu yükselişler yeni 
destekleme alım Kararnamesi için düşünülen alım fi-
atları seviyesine uygundur. 

Diğer bir ifadeyle bu artış, yeni destekleme alım 
Kararnamesine ilişkin ve Bakanlığımızca daha önce 
yapılan fiat tespit çalışmaları sonucu ortaya çıkan fi-
atlar seviyesindedir. 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, Rize 
- Pazar - Hopa bölgesinde avlanan balıkların değer
lendirilmelerine ilişkin sorusu ve Gida - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı 
(7/725) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın, 

aşağıdaki sorularıma yazılı cevap vermesinin sağlan
masını saygı ile rica ederim. 25 . 8 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

Doğu Karadeniz Bölgemiz, genellikle de Rize - Pa
zar - Hopa kesimi özellikle trol tahribatından korun
duğu için, balıkçılık bakımından potansiyeli olduk
ça yüksek görülmektedir. Ancak, 30 civarında modern 
balıkçı teknesinin bulunduğu Pazar Kazasında avla
nan balıklan değerlendirecek hiçbir tesisin bulunma
ması, üretim artışını sağlayacak mpdern araç ve ge
reçlerin yeter seviyede kullanılmaması, bu sektörde 
çalışan insanların emeklerinin gerçek değerlerini al
malarına imkan vermemektedir. 

Bu durumu değiştirmek için, aşağıda belirttiğim 
tedbirlerin alınmasında zaruret görüyorum. Bu teklif
lerimin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların ön
celikle ele alınmasını öneriyorum. 

1. — Pazar'da, ufak ölçekte bir balıkçılık işletme 
tesisi kurulmalı. Bu tesisin avlanan balıkların iç pazar
lara şevkinden önce gerekli bütün işlemleri yapması 
ve yeter kapasitede soğuk hava depolarına sahip olun
ması sağlanmalıdır. 

2. — Balıkların hareketlerinin zamanında tespiti 
ve balıkçılara haber verilmesi için; 

a) Açık havalarda bu görevi görecek bir helikop
terin Pazar'da kurulacak olan tesis emrine verilmesi
nin sağlanması: 

b) Kapalı havalarda aynı görevi modern deniz 
akustik araçları ile görecek balık sürülerinin hareke

tini tespit edecek cihazlarla donatılmış bir veya birkaç 
geminin bu bölgede devamlı görev yapmasının sağ
lanması. 

Burada sözünü ettiğimiz modern metodlar, dün
yanın belli - başlı balıkçılık yapan ülkeleri tarafından 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bakanlığın Ka
radeniz Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaparak bu 
yöntemlerin ülkemize getirilmesi için bir Enstitü ku
rulmasını ve daha sıkı işbirliğinde bulunmasını zaruri 
görüyorum. 

3. — Gerek denizde ve gerekse karada balık nes
linin süratle üretilmesi için balık üretme çiftliklerinin 
kurulması sağlanmalıdır. Bu konuda özel girişimler 
desteklenmeli ve köylülerin işbirliği ile kurulacak te
sislerin güçlenmesi sağlanmalıdır. Bu konuda bilim
sel çalışmaların kazandırılması için bölgede bir balık 
araştırma Enstitüsü kurulması hızla ele alınmalıdır. 

4. — Avlanan balıkların değerlendirilmesi için ve 
pazarlanması için süratle gerekli araştırmalar yapıl
malı; bu araştırmaların ışığı altında alınması uygun 
görülen bütün tedbirler, örneğin; balık konserveciliği 
ve balıkların ana tüketim merkezlerine bozulmadan 
şevkini sağlayacak modern araçlar temin edilmelidir. 

Bu konularda Sayın Bakamn görüşlerini saygı ile 
rica ediyorum. 

T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 1 4 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı: 14 
Konu : Sayın Mustafa Parlar'ın yazılı so
ru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/725^2962/23778 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar tarafın

dan; Rize - Pazar - Hopa bölgesinde avlanan balık
ların değerlendirilmelerine ilişkin olarak; Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın Ri
ze - Pazar - Hopa bölgesinde avlanan balıklara iliş
kin yazılı soru önergesi cevabı. 

Yurdumuzda yıllık balık istihsalinin % 94'ü deniz
lerimizden elde edilmektedir. Karadeniz'in buradaki 
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I hususunda girişimde bulunulmuştur. Ayrıca uygun 
görülecek yerlerde Su Ürünleri Okulları açılması için 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Rize'nin Pazar ilçesinde balık işletme ve soğuk 
I muhafaza tesisleri kurulması hususundaki görüşlere 

katılmaktayız. 
I Dünya Bankası heyeti ile Karadenizde yapılan in

celemede Trabzon'dan sonra doğuya doğru avlanma 
I potansiyeli yüksek olan bir yerde 100 ton/gün kapa-
I siteli bir balık unu - yağı tesisi kurulması uygun gö

rülmüştür. 1977 yılında Trabzon'da faaliyete geçe-
I cek yeni tesislerle birlikte 400 ton/gün hammadde iş

lenebilecektir. Bu hammaddenin temin edilmesi için 
I Trabzon tesislerinin hammadde alım hinterlandının 

doğuya doğru asgari Rize'ye kadar uzanacağı hesap-
I lanmıştır. Trabzon'dan sonra doğuda kurulacak balık 

unu ve yağı tesisleri ile normal kapasitede bir soğuk 
muhafaza deposunun bu nedenle Pazar ilçesinde ku-

I rulması uygun olacaktır. Yer tespiti hakkında henüz 
I kesin bir fikir olmamakla beraber ikinci safhada ku-
I rulacak tesisler arasında Pazar ilçesinin gözönüne alı-
I nacağı kanaatindeyiz. 
I 4. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, teşvik 

belgesi alan firmaların adları ile yaptıkları yatırım
lara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/727) (1) 

payı % 67,5 olarak birinci derecededir. Bu görüşten 
hareket edilerek Karadeniz Bölgesinin problemlerine 
hassasiyetle eğilmiş bulunuyoruz. 

Bu bölgede genellikle; 

1. Avlanma sezonu içerisinde bol miktarda avla
nan hamsi ve istarvit'in insan gıdası olarak pazarlan-
ması yanında tüketilemeyen balığın balık unu - yağı ile 
konserve şekline dönüştürülmesi imkânları henüz iyi 
gelişmemiştir. 

2. Balık poteansiyeli yönünden büyük öneme 
haiz olan bu bölgede soğuk zincir sisteminin gelişti
rilerek balığın taze olarak yurdumuzun her tarafına 
nakli hususu üzerinde önemle durulmaktadır. Özel
likle kış aylarında fazla miktarda avlanan balığın so
ğuk muhafaza tesislerinde saklanarak avlanma mevsi
mi dışında yine insan gıdası şeklinde değerlendirilme
si hususunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

3. Bütün bunların yanında uygun yerlerde balık 
unu ve yağı tesisleri ile buz imal edecek tesislerin ku
rulması da planlanmıştır. 

1975 yılında Dünya Bankası ile sürdürülen te
maslar sonucunda genellikle Karadeniz Bölgesini kap
sayacak olan balık unu - yağı, soğuk muhafaza ve buz 
imal edecek tesisler kurulmasına karar verilmiş, avcı
lığın geliştirilmesi hususunda ise sahilde 4 yerde tel
siz istasyonu ile Hopa'dan Sinop'a kadar denizde seyr 
halinde bulunacak modern cihazlarla donatılmış 2 
adet geminin lüzumlu olduğu kanaatine varılmıştır. 
Karada bulunan istasyonlarla seyr halinde bulunan 
gemiler arasında devamlı bir haberleşme sağlanacak 
aynı zamanda bu gemiler kanaliyle balıkların yerleri 
ve istikametleri Balıkçı Teknelerine anında bildirile
cektir. 

1976 yılında uygulanmaya konulmak üzere gerek 
denizde ve gerekse içsularda sun'i üretim yollarıyle 
balık yetiştirilmesi hususunda da uygun yerlerde iş
letmeler kurulması kararlaştırılarak projeleri yapılmış
tır. 1975 yılında Konya'ya bağlı Konuklar Balık Üre
tim tesislerinde Araştırma Ünitesi kurularak faaliye
te başlamıştır. 

Bu bölge için en uygun av teknelerinin yurdumuz
da imal edilmesi ve her yıl asgari 10 yeni teknenin av 
filosuna katılması planlanmıştır. 

Yukarıda işaret edilen bu faaliyetlere Dünya Ban
kasının açacağı kredi yardımıyle 1976 yılında Kara
deniz Bölgesinde başlanarak iki safhada tamamlana
caktır. Ayrıca balıkçıların eğitimi ile bu sahaya Tek
nisyen yetiştirilmesi için İstanbul - Beykoz'da bulu
nan Su Ürünleri Okulunun Bakanlığımıza bağlanması 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sanayi ve Tekno

loji Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâletini
zi arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

4 . 7 . 1975 tarihinde bir yazılı soru önergem üze
rine verdiğiniz cevapta 17 milyar 283 milyon 771 bin 
liralık teşvik belgesini iki ay içinde 142 kişi veya fir
maya verdiğinizi beyan ediyorsunuz. Sorumda bu 
mutlu ve yaklaşık 18 milyar teşvik belgesi alanların 
miktar ve ad soyadlarını da sormuştum. Maalesef on
ları bildirmemişsiniz. Demokrasiler açık rejimdir. 
Türkiyenin kalkınmasına yardımcı olan ve teşvike 
uygun yatırım, tüketim, ulaşım mallarının da ne oldu
ğunu milletin bilmesinde fayda vardır. Bu gerekçe 
ile: 

1. iki ayda yaklaşık 18 milyarlık teşvik belgesi 
alan 142 kişi veya firmanın adları nedir? 

2. Aldıkları teşvik kollan ve miktarları nedir? 

(1) Soru cevabına ekli cetveller çokluğu nedeniyle 
yayınlanamamıştır. (7/727) sayılı esas dosyadadır. 
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3. İki ayda Milyarlık teşvik belgesinden ne mik
tarı yatırıma dönüşmüş ne miktarıda piyasada tüke
tim malı olarak satışa arz edilmiştir. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 16 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Teşvik ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.20/760 

Konu : Sayın Mehmet Ali Arsan'ın 
soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 12 . 1975 tarihli 7/727-2971/23831 sa

yılı yazınız. 
Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan'ın 

Teşvik Belgesi alan firmaların adları ile yaptıkları 
yatırımlara ilişkin soru önergesine ait not ve liste ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

Çankırı Milletvekili Sayın Mehmet Ali Arsan'ın soru 
önergesi için hazırlanan not 

Soru 1. İki ayda yaklaşık 18 milyarlık Teşvik 
Belgesi alan 142 kişi veya firmanın adları nedir? 

Cevap 1. 1 Nisan - 12 Haziran 1975 tarihleri 
arasında Bakanlığımız Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğüne teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek 
amacıyle müracaat ederek, müracaatları yıllık prog
ramların ışığında incelenip uygun görülen 126 proje 
sahibine Teşvik Belgesi verilmiş olup bunların toplam 
yatırım tutarı 15 022 milyon TL. dır. Ancak 
bu projelerin yatırım tutarı 61 800 000 TL. olan 2 
adedi iptal edilmiştir. 

Ayrıca aynı dönemde yatırım tutarı 5 538 milyon 
TL. olan 23 proje tadil edilmiştir. 

Bu projelerin yatırım tutarı (Gümrüklü) ve uygu
lanan gümrük muafiyeti ile diğer bilgiler ek l'de lis
te halinde verilmiştir. 

13 Haziran - 2 Eylül 1975 tarihleri arasında Teş
vik Belgesi alan firma adedi 144'tür. Bu firmalarla 
ilgili bilgiler ise ek 2'de verilmiştir. Bu projelerin 
yatırım tutarı 7,7 milyar TL. olup, tanınan muafiyet 
tutarı ise 1 664 454 milyon TL. dır. 

Soru 2. Aldıkları teşvik kolları ve miktarları ne
dir? 

Cevap 2. Bu konu ile ilgili bilgiler sektörler ve 
yatırım tutarları olarak ek listede belirtilmiştir. 

Soru 3. İki ayda 18 milyarlık Teşvik Belgesin
den ne miktarı yatırıma dönüşmüş ne miktarıda piya
sada tüketim malı olarak satışa arz edilmiştir. 

Cevap 3. Teşvik Belgesi, üzerinde belirtilen şart
larla, gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımlar için Teş
vik Belgesinin 12 nci maddede ayrıca bir süre tespit 
edilmemiş ise bir yıl geçerlidir, belgede belirtilen 
süre içerisinde yatırıma başlatmışsa, belge belirtilen 
yatırım süresi boyunca geçerliliğini muhafaza eder. 
Aksi takdirde belge geçersiz sayılır. 

Konu olan yatırımlar, Teşvik Belgelerini 1975 yılı 
dördüncü ayından itibaren almış olduklarından henüz 
yatırıma başlama safhasındadır. 

Bakanlığımızca, Teşvik Belgesi alan yatırımların 
belge de belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleşme 
durumları firmalardan belirli dönemlerde istenen ya
tırım takip formları veya yerinde yapılan tetkiklerle 
izlenmektedir. 

5. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in,. 
teşvik belgesi verilen kişilere ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı (7/731) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini dilerim. 

Saygılarımla. (2 Eylül 1975) 
Ankara Milletvekili 

Necdet Evliyagil 

1. Milliyetçi Cephe Hükümetinin işbaşına gelme
sinden sonra 1 Nisan 1975 ile 12 Haziran 1975 tarih
leri arasında 142 kişiye 17 milyar 283 milyon 771 bin 
liralık teşvik belgesi verildiği açıklanmıştır. 

a) 142 kişiye bağlanan gümrük muafiyeti tuta
rının ise, 3 milyar 190 milyon 672 bin lira olduğu 
belirtilmiştir. 

b) Teşvik belgesi verilen 142 kişi kimlerdir? 
c) Ayrıca 13 Haziran - 2 Eylül 1975 tarihleri 

arasında kimlere, ne miktar teşvik belgesi verilmiştir: 
gümrük muafiyeti tutarı nedir? 

2. Turizm sektörüne de 23 milyon liralık bir 
adet teşvik belgesi verilmiştir. 

(1) Soru cevabına ekli cetveller çokluğu nede
niyle yayınlanamamıştır. (7)731) sayılı esas dosya
dadır. 
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a) MC hükümetinin M. S. P. li bakanı olarak 
«Turizm ahlak götürür» görüşünüze karşıt olarak 
verdiğiniz bu belgeye hak kazanan güvendiğiniz kişi 
kimdir, turizmin hangi dalında faaliyet gösterecek
tir? 

b) Turizmin ahlak götürdüğüne dair olan inan
cınız bu vesileyle değişmiş midir? 

T. C. 
Sanayi veTeknoloji 

16 . 1 . 1976 
Bakanlığı 

Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 9.20/759 
Konu : Sayın Necdet Evliyagü'in 
soru önergesi hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başaknlığına 
ilgi : 26 . 12 . 1975 tarihli 7/731 ve 2983/23973 sa

yılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagü'in teş

vik belgesi verilen kişilere ilişkin soru önergesi ile 
ilgili not ve liste ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagü'in soru 
önergesi için hazırlanan not : 

Soru l'. Milliyetçi Cephe Hükümeti'in iş başına 
gelmesinden sonra 1 Nisan - 12 Haziran 1975 tarih
leri arasında 142 kişiye 17 milyar 283 milyon 771 bin 
liralık teşvik belgesi verildiği açıklanmıştır. 

a) 142 kişiye bağlanan gümrük muafiyeti tuta
rının ise 3 milyar 190 milyon, 672 bin lira olduğu 
belirtilmiştir. 

b) Teşvik belgesi verilen 142 kişi kimlerdir? 
c) Ayrıca 13 Haziran - 2 Eylül 1975 tarihleri 

arasında kimlere ne miktar teşvik belgesi verilmiştir? 
Gümrük muafiyeti tutarı nedir? 

Cevap 1. - a) 1 Nisan - 12 Haziran 1975 tarih
leri arasında Bakanlığımız Teşvik ve Uygulama Ge
nel Müdürlüğüne teşvik tedbirlerinden yararlanabil
mek amaciyle müracaat ederek, müracaatleri yıllık 
programların ışığında incelenip uygun görülen 126 
proje sahibine teşvik belgesi verilmiş olup bunların 
toplam yatırım tutarı 15.002 milyon TL. dır, Ancak 
bu projelerin yatırım tutarı 61 800 000 TL. olan 2 
adedi iptal edilmiştir. 
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Ayrıca ayni dönemde yatırım tutarı 5.538 milyon 
TL. olan 23 proje dahil edilmiştir. 

b) Bu projelerin yatırım tutarı (Gümrüklü) ve 
uygulanan gümrük muafiyeti ile diğer bilgiler ek l'de 
liste halinde verilmiştir. 

c) 13 Haziran - 2 Eylül 1975 tarihleri arasında 
teşvik belgesi alan firma adedi 144'tür. Bu firmalarla 
ilgili bilgiler ise ek 2'de verilmiştir. Bu projelerin ya
tırım tutarı 7,7 milyar TL. olup, tanınan muafiyet 
tutarı ise 1 644 454 milyon TL. dır. 

Soru 2. Turizm sektörüne de 23 milyon liralık 
bir adet teşvik belgesi verilmiştir. 

a) M. C. Hükümetinin M. S. P.'li bakanı olarak 
«Turizm Ahlak Götürür» görüşünüze karşıt olarak 
verdiğiniz bu belgeye hak kazanan güvendiğiniz kişi 
kimdir, turizmin hangi dalında faaliyet gösterecek
tir,. 

b) Turizmin ahlak götürdüğüne dair olan inan
cımız değişmiş midir? 

Cevap 2. Bakanlığımıza yaptığı 2 2 / 1 . 1975 ta
rihli 5822 sayılı müracaatı incelenerek uygun bulunan 
Celalettin Karayucu'ya, teşvik tedbirlerinden yarar
lanabilmesi gayesi ile 7 . 4 . 1975 tarihli 1727 sayılı 
teşvik belgesi verilmiştir. 

Bu yatırım Bursa ilinde gerçekleştirilecektir. 250 
yatak kapasiteli 3 ncü sınıf turistik otel yapımını 
amaçlamaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen toplam 
yatırım tutarı 23 000 000 TL. olup % 30 yatırım 
indirimi ve ayrıca bina inşaat vergisi istisnasından 
yararlandırılmıştır. Tesis 1977 yılı sonunda tam ka
pasite ile işletmeye açılacaktır. 

6. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, hak
kında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açılan 
bir kimseye pasaport verilmesine ilişkin İçişleri Ba
kanından sorusu ve Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı 
Vekili İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı (7/748) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından ce

vaplandırılmasında aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

12 . 9 . 1975 
İzmir Milletvekili 

Yüksel Çakmur 

Devletin 20 milyonunun İsviçre'de hayali firmalar 
yaratıp dolandırdığı iddia edilen Başbakan Süleyman 
Demirel'in yeğeni Yahya Demirel için soruşturma ya
pılması amaciyle Ankara Cumhuriyet Savcılığına baş 
vurmuştum, 
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Ankara Cumhuriyet Savcılığı Yahya Demirel hak
kında halen soruşturma yapıldığını basına açıklamış
tır. 

Akıllara durgunluk verecek ölçüde Devletimizin 
20 milyonunu cebine indiren bu konuda hakkında ha
len Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma yapılan 
Yahya Demirel'in 20 milyon TL. lik yolsuzluğun 
gerçekleştirildiği İsviçre'ye büyük bir gizlilik içinde 
gittiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Yurdumuzda nice dürüst ve Türk halkını aydın
latmaktan sömürüye karşı çıkıp Türkiye'nin daha 
bağımsız ve Ulusun daha özgür olmasını salamak 
istediğinden başka suçu bulunmayan yazarlara sanat
çılara İçişleri Bakanlığınca «sakıncalıdır» denilerek 
yıllar boyu pasaport verilmemiştir. 

Namuslu yazar olmaktan başka özrü olmayan 
Yalçın Küçük'e uzun süre gözlerini yetirme tehlike
siyle karşı karşıya kalan Çetin Altan'a hayatını kay
beden Harun Karadeniz'e yurdumuzun yetiştirdiği ve 
Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtan Yaşar Kemal'e Aziz 
Nesin'e Fakir Baykurt'a pasaport verilmemişken adı 
milyonluk yolsuzluğa karışan Yahya Demirel'e Ba
kanlığınızca pasaport verilip yurt dışına gitmesinin 
sağlanması son derece ilginçtir. 

\. Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya 
Demirel'in 20 milyonluk yolsuzluğa konu olan İsviç
re'ye Bakanlığınızca verilen pasaportla gittiği doğru 
mudur? 

2. Bakanlığınız süresinde bir çok yazara ve sa
natçıya pasaport verilmezken adı milyonluk yolsuz
luğa karışan şaibeli durumda olan Yahya Demirel'e 
hangi gerekçe ile pasaport verilmiştir? 

3. Hakkında Cumhuriyet Savcılığınca halen so
ruşturma yapılan kişiye, hem de yolsuzluk olayının 
gerçekleştiği İsviçre'ye gitmesi için pasaport vermeniz 
sakıncalı değil midir? 

4. Son yılların akıl almaz 20 milyon TL. lik yol
suzluğunu gerçekleştiren Başbakan Süleyman Demi
rel'in yeğeni Yahya Demirel için Cumhuriyet Savcılı
ğınca soruşturma yapıldığı ve soruşturmanın halen 
devam ettiği dönem içinde adı geçen kişiye yolsuz
luğa konu olan ülkeye gitmesini sağlayan pasaportu 
vermekle yolsuzluğu yapan kişinin fiiline siz de ka
tılmış olmuyor musunuz? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 16 . 1 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
41934-12396/012654 

Dire : Pas. Yah. ve Hd. İşi. 
Şube : Vat. Pas. Hd. K.B/2. 

Konu : Soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Millet Meclisi Başkanlığının 26 . 12 . 1975 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/748-
3016/24267 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Sayın Yüksel Çakmur'un, bir 
şahsa pasaport verilmesiyle ilgili soru önergesi ince
lenmiş, cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

Aşağıda sözü edilen şahıslardan : 
A) 1. Yalçın Küçük'ün pasaport talebinin, 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine is
tinaden yerine getirilmediği; 

2. Fakir Baykurt'un, Tös Genel Başkanlık faali
yetleri ile ilgili olarak 1 Nolu Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesince görülüp bilâhara Askerî Yargıtay'a 
giden davası henüz neticelenmediğinden pasaport ta
lebinin, 5682 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 
yerine getirilemediği; 

3. Aziz Nesin'in yurt dışına çıkmasının 24.5.1963 
tarihinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca men 
edildiği; 

Amerika'ya gitmek için pasaport talebinin yerine 
getirildiği ancak, Amerikan Büyükelçiliğince kendi
sine vize verilmemesi üzerine Amerika'ya gidemediği; 

4. Yaşar Kemal'in bütün pasaport talepleri ye
rine getirildiği; 

5. Çetin Altan'ın, pasaport talebinin İstanbul 
6 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 2 . 2 . 1970 gün, 
970/5 sayılı ve 

İstanbul 3 ncü Sorgu Hâkimliğinin 5 . 2 . 1970 
gün ve 970/3 sayılı kararları ile yurt dışına çıkması 
yasaklandığından, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
7 nci maddesi gereğince yerine getirilemediği; 

Bu kararların kaldırılması üzerine, İstanbul Em
niyet Müdürlüğünce kendisine pasaport verildiği ve 
temdit talebinin yerine getirildiği; 

6. Harun Karadeniz'e, pasaport talebinin İstan
bul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 nolu Askerî Mahke
mesinden yasaklama kararının kaldırılması üzerine 
pasaport verildiği; 
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B) Önergede sözü edilen Yahya Demirel'e, yurt 
dışına çıkmasının mahzurlu olduğuna dair bir mah
keme kararı verilmediğinden, talebinin yerine getiril
diği anlaşılmıştır, 

Arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 
îçişleri Bakanı V. 

7. — İstanbul Milletvekili İlhan Özhay'ın, Ayva
lık - Sancak tatil köyü turistik tesislerine ilişkin so
rusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/752) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

tarafından yazılı cevaplanmasını saygı ile arz ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
İlhan Özbay 

1. Ayvalıkta bulunan Sancak Tatil köyünün ya
pımı hangi tarihte bitmiştir? 

2. Turistik . belgesi bulunduğu halde bu tatil 
köyünün sahibi Çanakkale A. P. Milletvekili Mu
rat Bayrak tarafından özel bir aile plajı halinde kul
lanıldığı, komando eğitimi yapıldığı, bundan ötürü 
de iç ve dış turizme açılmadığı görülmektedir. Adı 
geçen tatil sitesinin iç ve dış turizme açık olup olma
dığı, döviz bozdurma işlemleri ve bakanlığınızca iz
lenmesi gerekli (geceleme) kayıtları ile de ortaya 
çıkmaktadır. 

Oysa Sancak Tatil köyüne T. C. Turizm Bankası 
tarafından yoğun ölçüde kredi verilmiştir. 

Tarihi Kredi Türü Tutarı 

6 . 12 . 1972 İnşaat 2 000 000 
6 . 12 . 1972 Mefruşat 400 000 
6 . 12 . 1972 İşletme 100 000 

Sancak Tatil Köyü turizm yönünden nispeten ha
reketsiz bir yıl olan 1974 yılının 7 nci ayında İşlet
me Belgesi almış ve bu sezonda büyük bir varlık gös
terememiştir. 

1975 sezonunda daha çok Temmuz ve Ağustos ay
larında faaliyetini sürdüren Tesis için yetkililerin 1976 
yılında daha iyi bir pazarlama yapmak amacıyle ya
bancı seyahat acentalanyle öntemaslarda bulunduk
ları öğrenilmiştir. 

Bu krediler hangi tarihte verilmiştir? Tutarı ve 
vadesi nedir? 

3. Sancak Tatil köyü yapım amacına uygun ola
rak kullanılmadığına göre T. C. Turizm Bankasınca 
verilen krediler muacceliyet kazanmamış mıdır? Adı 
geçen tatil sitesinin turizm belgesinin iptali düşünül
mekte midir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 19 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Ankara 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 28 - 900 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün ve 7/752 . 3025/2482 sa

yılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili İlhan Özbay tarafından ve

rilen Ayvalık Sancak Tatil Köyü Turistik Tesislerine 
ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmak
tadır. 

1. — Balıkesir - Ayvalık İlçesinde faaliyet göster
mekte olan «Sancak Tatil Köyünde 1 9 . 6 . 1974 ve 
24 . 6 . 1974 tarihlerinde Bakanlığımızca yaptırılan iş
letme ve teknik denetimler sonucunda Tesisin inşaatı
nın tamamlandığı ve işletmeye hazır durumda bulun
duğu tespit edilmiş ve Merkez Turizm Komitesinin 
1 7 . 7 . 1974 tarihli toplantısında Tesise Turizm Mü
essesesi İşletme Belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

2. — Sancak Tatil Köyüne verilen kredilere ait 
bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

30 - 10. .1975 tarihi 
itibariyle borç bak. Vadesi 

1 911 954 37 12 yıl (15 . 12 . 1984) 
280 000 6 yıl (15 . 12 . 1978) 

55 89 2 yıl (31 . 12 . 1976) 

Ayrıca 1975 Turizm Sezonunda Sancak Tatil Kö
yünde Bakanlığımızca yaptırılan denetlemelerde ko
mando eğitimi yapıldığına dair hiçbir belirtiye rast
lanılmamıştır. 

3. — Yukarıda izah edildiği veçhile Sancak Tatil 
Köyü yapım amacına uygun bir şekilde Turistik bir 
tesis olarak işletilmektedir. 

T. C. Turizm Bankasınca verilen kredilerin muac
cel hale gelmesi adı geçen Bankanın «Kredi YöneÇ-
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meliğb uyarınca aşağıda belirtilen hallerde vuku bul
maktadır. 

a) Borçlunun iflas etmesi, 
b) İpotekli gayrimenkulun vergi borcundan ya da 

üçüncü kişiler tarafından satışa çıkartılması, 
c) İpotekli gayrimenkulun Bankanın oluru alın

maksızın ya da Banka şartlan kabul edilmeksizin sa
tılması, 

d) Belgenin iptali, 
e) İpotekli gayrimenkulun kamulaştırılması, 
f) İnşaatın onaylı plan dışında yapılması ve bu 

tadilâtın tasdik edilememesi, 

g) İnşaatın süresi içinde bitirilmemesi, 
h) Borçlanma sözleşmesinin diğer hükümlerine 

uyulmaması. 
Ayrıca kredi borçlusunun ölümü halinde miras

çılar ölüm tarihini takibeden altı ay içinde veraset ilâ
mı ibraz etmeye, tereke hakkında bilgi vermeye, mi
rası red veya kabul ettiklerini bildirmeye mecbur olup, 
aksi takdirde borç muaccel olur. 

6086 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde normal 
olarak turizm faaliyetini sürdüren, diğer taraftan kre
di aldığı T. C. Turizm Bankası ile bir anlaşmazlığı 
bulunmayan tesisin Turizm Müessesesi Belgesinin ip
talini gerektirecek hiçbir husus tespit edilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lütfî Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma 
Bakanı 

8, — İç el Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, Tar
sus ilçesinde meydana gelen zehirlenme olayında has
tane yetkililerinin davranışına ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demirin yazılı 
cevabı. (7/758) . - ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

25 Ağustos 1975 günü Tarsus ilçemizde bir zehir
lenme olayı meydana gelmiştir. Zehirlenme belirtileri 
üzerine saat 14.00 14.30 sıralarında zehirlenenlerin 
yakını Bilâl Elmacı tarafından hastalar Devlet Has
tanesine getirilmiş ve acil müdahale istenmiştir. Nö
betçi Doktor Behzat Eralp, hastane dışında özel ara
basının onarımıyle uğraşmaktadır. Kendisine başvu
ranları da sert dille yanından uzaklaştırmaktadır. 

Baştabibin dışardan doktor getirin biçimindeki söz
leri üzerine dışardan Dr. Turan Ergene acele olarak 
hastaneye getirilmişsede, Dr. Turan Ergene'ye de be
ceriksiz personeli eleştirisi üzerine engel olunmak is
tenmiştir. Sonuç olarak dışardan gelen doktorun mü
dahale edebildiği küçük Muhsin Demir adındaki 8 
kişi hastanede gerekli müdahale yapılmadığı için ha
yatlarını kaybetmişlerdir. 

Yukarıdaki bilgileri içeren tarafıma yazılmış mek
tubun fotokopileri ilişiktedir. 

Tarsus Devlet Hastanesindeki bu sorumsuz ve in
san hayatını hiçe sayan tutum karşısında sayın Ba
kanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa so
rumun ihbar telâkki edilerek, yapılacak incelemede 
olayın sorumluları ile kendilerine uygulanan müeyyi
delerin neler olduğunun tarafıma bildirilmesini rica 
ederim. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 16 . 1 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 96 
Konu : İçel Milletvekili Sayın Oral 

Mavioğlu'nun yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/758 - 3037/24515 sayılı yazınız. 
İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun Tarsus ilçesin

de meydana gelen zehirlenme olayına ait yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. Saygılarımla 
Dr. Kemal Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun Yazılı Soru 
Önergesine Cevabım. 

Soru : 25 Ağustos 1975 günü Tarsus ilçemizde 
bir zehirlenme olayı meydana gelmiştir. Zehirlenme 
belirtileri üzerine saat 14.00 - 14.30 sularında zehir
lenenlerin yakını Bilâl Elmacı tarafından hastalar 
Devlet Hastanesine getirilmiş ve acil müdahale isten
miştir. Nöbetçi Doktor Behzat Eralp, hastane dışında 
özel arabasının onarımıyle uğraşmaktadır. Kendisine 
başvuranları da sert dille yanından uzaklaştırmakta
dır. 

Baştabibin dışardan doktor getirin biçimindeki 
sözleri üzerine dışardan Dr. Turan Ergene acele ola-
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rak hastaneye getirilmişsede, Dr. Turan Ergene'ye de 
beceriksiz personeli eleştirisi üzerine engel olunmak 
istenmiştir. Sonuç olarak dışardan gelen doktorun mü
dahale edebildiği küçük Muhsin Demir dışında 8 ki
şi hastanede gerekli müdahale yapılmadığı için hayat
larını kaybetmişlerdir. 

Yukardaki bilgileri içeren tarafıma yazılmış mek
tubun fotokopileri ilişiktedir. 

Tarsus Devlet Hastanesindeki bu sorumsuz ve in
san hayatını hiçe sayan tutum karşısında sayın Ba
kanlığınızca bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa 
sorumun ihbar telâkki edilerek, yapılacak incelemede 
olayın sorumluluğu ile kendilerine uygulanan müey
yidelerin neler olduğunun tarafıma bildirilmesini ri
ca ederim. 

Cevap : 25 Ağustos 1975 tarihinde Tarsus ilçe
sindeki zehirlenme vakasından haberdar olan Bakan
lığımız 30 . 9 . 1975 tarihinde olayın tetkikine el koy
muştur. Yerinde yaptırılan müfettiş tahkikat raporuna 
göre; 

a) Zehirlenerek hastaneye getirilen hastaların 
hastane personelinin ilgisizliği nedeniyle hayatlarını 
kaybetmeleri söz konusu değildir. Ölüm olayı, piyasa
da DDVP adındaki fosforlu insektisit ile zehirli hale 
gelmiş buğdaydan öğütülen undan alınan dozun öl
dürücü miktarda olmasından meydana gelmiştir. Çün
kü aynı undan alınan numunenin yapılan kimyasal ana
lizinde 100 gr. unda insan sağlığı için zararlı olan 40 
mgr. fosforlu insektisitin bulunduğu ve bunu yiyen 
tecrübe hayvanlarının 15 dakika içinde hepsinin öldü
ğü görülmüştür. 

b) Vaka anında hastanede nöbetçi tabib olarak 
ve aynı zamanda başhekimlik yapan Dr. Behzat 
Eralp, mevcut vakaları ihtisası dışında görerek ser
best çalışan dahiliye uzmanı Dr. Numan Aydınalp'ı 
ve çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Turhan Ergene'yi 
hastaneye davet ederek yardımlarını sağlamıştır. 

c) Hastalara gerekli müdahaleler yapılmış ve 
msvcut ilâçlar hastaneden sağlanmıştır. Ancak mevcu
du olmayan periston ile solide cortin'in hasta sahip
leri tarafından piyasadan sağlanması istenmiştir. 

d) 8 vakadan bir çocuğun kurtulması hastalara 
yapılan müdahalenin gecikmesinden veya kifayetsiz
liğinden olmayıp alınan dozun farklılığından ve bün
yenin mukavemetinden gelmiştir. 

Yukardaki durum karşısında Bakanlığımızca adlî 
bir kovuşturma yapılmasının olanak dışı olduğu yap
tırılan tahkikat raporundan anlaşılmıştır. Ancak Va
lilikçe zehirli unun ne şekilde temin edildiği yönün
den diğer adlî tahkikatlar yapılmıştır. 

Diğer taraftan Dr. Behzat Eralp'ın hastane başhe
kimi olarak yönetiminde görülen bazı yetersizlikleri 
sebebiyle başhekimlikten alınarak yerine Dr. Ahmet 
Kılıç atanmıştır. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'ın, 
depremden sonra Lice'de yapılan konut ihalesine iliş
kin sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un 
yazılı cevabı (7/763) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar - iskân Bakanı Nu

rettin Ok tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Mahmut Uyanık 

Lice'de meydana gelen deprem sebebiyle halkın 
konut ihtiyacının karşılanması için yapılan işlemler
de gazetelere kadar intikal eden suiistimal iddiaları 
inandırıcı bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. 

1. Konutların yapılması ile ilgili işlemler büyük 
bir gizlilik içinde yürütülmüştür. Neden? 

2. Konutların ihalesi için gerekli ilân yapılma
mıştır. Neden? 

3. Konut yapımı için idarece yapılması gereken 
keşif, tespit edilen müteahhitlere yaptırılmış, bilâhara 
idarenin yetkilileri imzalamıştır. Konut yapımı da bu 
müteahhitlere verilmiştir. Bu açık kanun dışı davra
nışa sebep nedir? 

4. Konutların yapımı işine 37 müteahhit talip ol
muş, ancak bunların hiçbirinden teklif alınmadan, 
4 kişiye, keşif raporlarını hazırlayan 4 kişiye, keşif 
bedeli üzerinden pek düşük bir eksiltmeyle verilmiştir. 
Neden? 

5. 1 250 konuttan 50O'ünün yapımını üzerine 
alan müteahhitlerden Ağa Ceylân'ın müteahhitlik bel
gesinin iptal edildiği iddia edilmektedir. Bu doğru 
mudur? Doğru ise hangi sebebe istinaden konutların 
yapım işi kendisine verilmiştir. 

6. 250 konutun yapımım üzerine alan müteahhit
lerden Zülfi Akarsu'ya konut yapımı işi kendisine ve
rilmeden önce işe başlanması istenmiş, kendisi dei işe 
başladıktan sonra bu iş kendisine verilmiştir. Neden? 

7. Konut yapım işi kendilerine verilen müteah
hitlerden daha güçlü müteahhitler Diyarbakır'da mev
cutken, Diyarbakır dışından Osman Altun ve Ahmet 
Âydeniz adlarındaki müteahhitleren ısmarlanmasının 
gerçek sebebi nedir? 

8. Beher konutu 12 000 liraya yapmaya amade 
güçlü müteahhitler varken, bunlardan teklif bile alın-
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madan 24 000 liraya yapmayı teklif eden bu 4 müte
ahhidin diğerlerine gerçek tercih sebebini manalı bu
luyoruz. Açıklar mısınız? 

9. Bu konuları tahkik için, derhal güvenebilece
ğiniz müfettişlerden kurulu bir heyeti görevlendirme
yi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
İmar ve tskân Bakanlığı 16/./1/./1976 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 174 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Mah
mut Uyanık'm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 gün 7/763 - 3050/24764 sayılı 

yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık tarafın

dan verilen ve Bakanlığımca cevaplanması istenen 
«Depremden sonra Lice'de yapılan konut ihaleleri» ne 
ilişkin yazılı sodu önergesindeki sorular incelenmiş ve 
hazırlanan cevap iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsadelerinize arz ederim. 
Nurettin Ok 

îmar ve îskân Bakanı 

T. C. 
tmar ve iskân 

Bakanlığı 
Özel 

Sayın Mahmut Uyanık 
Diyarbakır Milletvekili 

Bakanlığıma yöneltmiş olduğunuz depremden 
sonra Lice'de yapılan konut ihalesine 'ilişkin yazılı so
ru önergenizdeki sorularınız incelenmiş ve cevap
ları sırasıyle aşağıya çıkarılmıştır : 

1- — Konutların yapılmasıyle ilgili çalışmalarda 
herhangi bir gizlilik olmamıştır. 

2. — Deprem afeti 6 Eylül günü olmuştur. İn
şaat mevsimi bölgede Ekim sonu bitmektedir. Ko
nutların kısa zamanda yapılmasını sağlamak amacıy-
le, gazete ilânı zaman alacağından Afetler Fonu 
Harcama Usulleri Yönetmeliğinin 38 nci maddesine 
göre Mahdut Usulle ihale şekli uygulanmıştır. Bu 
usule göre gazete ilânına zorunluk yoktur. 

Ayrıca afett harcamaları 249C sayılı Kanuna ta
bi bulunmamaktadır. 

3. — Konutların yapımı için gereken keşif, Dep
rem İnşaat Amirliği Teknik elemanlarınca hazırlan

mış ve İnşaat Amirince onanmıştır. Herhangi bir işin 
birinci keşfi, birim fiyat ile imalât miktarlarının çar
pımından ibarettir. Bu işlerde de Bayındırlık Bakan
lığınca 1975 yılı için uygulanan rayiç ve usullere gö
re bulunan fiyatlarla miktarlar çarpılmak suretiyle 
keşif bedelleri tespit edlimiştir. 

4. —Zamanın kısa oluşu sebebiyle ihale, Fon Sarf 
Yönetmeliğindeki şekillerden mahdut usulle yapılmış
tır. İşler, bu usul gereği her ihale için yeterli sayıda 
malî ve teknik gücü idarece bilinen ve iyi sicil almış 
müteahhitler davet edilerek birim fiyat üzerinden ek
siltmeye konulmuştur. 

5. — İki grup olarak 500 konutun yapımı ihalesi
ni, Ceylan İnşaat Limited Şirketi almıştır. Aga Cey
lan bu şirketin bir ortağıdır. Aga Ceylan adına her
hangi bir 'ihale yapılmamıştır. 

6. — Deprem Bölgesinde İnşaat süresinin kısalığı 
sebebi ve afetzedelerin bir an önce konuta kavuştu
rulması amacı ile ihale yapıldıktan sonra diğer işlem
ler tamamlanırken müteahhitler işe başlamışlardır. 
Müteahhit Zülfi Akarsu'ya yapılan ihalede de aynı 
şekilde hareket edilmiştir. Bu durumdan idarenin her
hangi bir zararı söz konusu olmayıp çıkabilecek za
rar Müteahhide ait olmaktadır. 

7. — Deprem bölgesinde yapılan ihalelerde, iha
leye girmek isteyen müteahhitlerin hepsi İnşaat Amir
liğince dikkate alınmış olup, işlerin zamanında ve iyi 
bir şekilde bitirilebilmesi için içlerinden malî ve tek
nik gücü bilinenler davet edilmiştir. Lice Merkezde 
Ahmet Aydeniz adına ihale vardır. Ahmet Aydeniz 
Bölge halkından olup, yine Diyarbakır çevresinde iş 
yapan müteahhitlerdendir. 

8. — Lice Merkezde yapılan konutların keşif be
deli 24 603,43 TL. dır. Bu işler birim fiyat üzerin
den eksiltme ile ihale edilmiştir. Mahallinde iş almak 
isteyen güçlü müteahhitlerin hepsi dikkate alınarak 
ihaleler yapılmıştır. Soru önergesinde bahsedildiği gi
bi beher konutu 12 CCKG TL. bedelle yapabilecek Mü
teahhit olsaydı, keşif bedeli üzerinden takriben % 50 
tenzilât yapması gerekmektedir. Fon Sarf Yönetme
liğine göre ihalelerde, davet edilmeyen bir müteahhi-
tin, yapılan tenzilâta ihaleden sonra % 15 daha ilâve 
teklif ederek ihaleye iştirak etmesi ve alması müm
kündür. Bu şekilde hiç bir müracaat olmamıştır. Kal-
dıki 24 CCC! TL. müteahhitlerce teklif edilen bir be
del değildir. İhalede teklif alma usulü uygulanmamış
tır. 24 603 43 TL. idarece hazırlanan keşif bedelidir. 
Lice Merkezde, önergede bahsedildiği gibi dört Mü
teahhide değil yedi müteahhide ihale yapılmıştır. 
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9. — İleri sürülen konularda bir suiistimal görül
mediğinden müfettişlerce inceleme yapılması gerekli 
bulunmamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin Ok 

İmar ve İskân Bakanı 
10. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin Yah

ya Demirel'in vergi beyannamesine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakam Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı 
(7/782) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı Yıl

maz Ergenekon tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. Devlet Planlama örgütünde çalıştığınız günler
den beri, nedenini bilmediğimiz, anlayamadığımız 
gerekçelerle, özel yakınlık duyduğunuz, teşvik tedbir
lerini cömertçe dağıttığınız, Demirel'ler ailelerinin, 
şimdide Maliye Bakanı olduğunuzu unutarak, özel 
avukatlıklarını üstlendiğiniz davranışalrınızla orta
da. 

Adı türlü yolsuzluklara karışan, hayalî firmalar 
kurarak, mobilya ihraç ettim gerekçesiyle Hazineden 
milyonlar alan, Sayın Başbakanın yeğeni Yahya De
mire] ; 

a) 1974 yılında Maliye Bakanlığına Gelir Ver
gisi beyannamesi vermiş midir? 

b) Gelir Vergisi beyannamesi vermiş ise, geliri
nin ve ödediği verginin tutarı nedir? 

c) Vergi mükelleflerinin, Gelir Vergisi beyan
namesi vermeleri yasalarımızca zorunludur. Yahya 
Demirel vergi beyannamesi vermemişse, Vergi Usul 
Kanunu hükümlerince herhangi bir koğuşturma ya
pılmış mıdır? 

d) Vergi beyannamesi vermemesine rağmen ka
nunî bir koğuşturma yapılmamışsa nedeni nedir? 

T. G. 
Maliye Bakanlığı 16 . 1 . 1976 

Gel. : GVK/L2193-3444/2262-2630 
Konu : Yahya Demirel Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 26 . 12 . 1975 günlü ve 7/782-3065/24944 sa

yılı yazınız. 
Yazınız eki Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 

Yahya Demirel hakkındaki yazılı soru önergesi ince
lendi, 

İlgili vergi dairesinden .alınan bilgilerden Y'ahya 
Demirerin: 

1. 1974 takvim yılına ait beyannamesini süresin
de verdiği, 

2. 1974 takvim yılı için 1 748 409 TL. matrah be
yanında bulunduğu ve bu matrah üzerinden 1 049 045 
TL. Gelir Vergisi, 52 452 TL.'da Malî Denge Ver
gisi olmak üzere toplam 1 101 497 TL. vergi tahak
kuk ettirildiği, 

3. 1 101 497 TL. vergiyi taksit sürelerinde ödedi
ği, anlaşılmıştır. 

Arz olunur. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, öğrenci olaylarında ölen ve yaralananlar ile 
bazı emniyet mensuplarının tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sorusu ve Adalet Bakanı ve İçişleri Baka
nı Vekili İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı (7/793) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Saru 1. Sayın Ecevit ve Sayın Demirel hükümet
lerinde İçişleri Bakanı olarak görev yaptığınız 7 aylık 
dönemlerde meydana gelen kanlı olayların (Okullar
da, yurtlarda, her türlü toplantılarda) sayısı ile ölen 
veya yaralananların sayısı nedir? 

Aralarındaki belli farkın sebepleri nedir? Gerek
li tedbirlerin alınmayışı mı idareci veya kolluk kuvvet
lerinin taraf tutması mı sebeptir?. 

Soru 2. Özellikle öğrenci olaylarında; belli bir 
grupun okullara, yurtlara v.b. baskın yapıp, karşı 
görüşte olan öğrenci veya kişileri, dövdükleri, yara
ladıkları ve öldürdükleri tarafınızdan biliniyor mu? 
Bazı emniyet mensuplarının baskıncı grupu kolla
dığı, yakalamadığı göz yumduğu yaygın kanısına ka
tılıyor musunuz? Aksini nasıl kanıtlarsınız? 

Soru 3. Son günlerde bazı gazeteleri satan (Po
litika, Cumhuriyet, Yeni Ortam v.b.) bayilere baskın 
yapıldığı, tehdit edildiği, dövüldüğü, hatta satış yer
leri ve dükkânların patlayıcı maddelerle tahrip edil
diğini biliyor musunuz? 

Özellikle Malatya'da gazete bayii hemşehriniz 
Dursun Erkul'a tehdit dövme dükkânını havaya uçur
ma gibi eylemlerle hayat hakkı tanımak istemeyen 
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zorbalar kimden kuvvet alıyorlar? Bu kanunsuz ey- I 
lemlere neden göz yumuluyor? Görevliler ne zaman I 
etkin ve tarafsız hizmet yapacaklardır? Bu konular
da şahsi tutumunuz nedir? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 16 . 1 . 1976 I 

Emniyet Genel Müdürlüğü I 
Daire : Güvenlik I 

Şube : Top. Ol (B) 
012771 

Konu : İstanbul Milletvekili Meh- I 
met Emin Sungur'un yazılı soru I 
önergesi I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1975 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/793-3111/25441 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun- I 

gur'un Bakanlığıma yönelttiği soru önergesinde yer 
alan hususlar incelenm'ış cevapları aşağıda belirtil
miştir. 

1. Sayın Ecevit ve Sayın Demirel hükümetlerinin I 
ilk 7 aylık dönemlerinde meydana gelen olaylara ait I 
tablo ilişik olarak sunulmuştur. I 

Bahis konusu olayların artışında sıkı yönetimin 
kaldırılmasından ve Af Yasasının uygulanmasından 
sonra; bu hareketleri çeşitli yollarla tahrik, teşvik 
ve organize eden mihrakların faaliyet gösterme im
kânlarına yeniden kavuşmuş olmasının büyük tesiri 
bulunduğu sanılmaktadır. 

Olayların önlenmesi ve suçluların yakalanması 
hususunda.gerekli bütün tertip ve tedbirler alınmış
tır. 

2. Öğrenciler arasında bir değil briçok grupun 
bulunduğu ve olayların karşıt grupların çatışması 
veya bir grupun diğer gruba saldırısı şeklinde cere
yan ettiği bilinmektedir. 

Olaylara yapılan müdahalelerde ve olaylarla ilgi
li soruşturmalarda suçlulukları tespit edilenler, han
gi grupa mensup olduklarına bakılmaksızın zabıta
ca yakalanmaktadır. Bu husus adalete sevk edilenler 
arasında her gruptan sanığın bulunmasiyle kanıtla
nabilir. 

3. Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliğinden 
alınan bir yazıda, Barış Gazetesi İstanbul Bürosu ile 
Fikir İşçisi Gazeteciler Sendikasına tecavüzde bulu
nulduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine gerekli suruş-
turma açılmış bulunmaktadır. Soruşturma sonucu 
hakkında ilgili cemiyete bilgi verilecektir. 1 

Malatya'da Dursun Erkul'un gazete satış yerin
de meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak ya
pılan soruşturma sonucunda Dursun Erkul, Mustafa 
Özen ve Mahmut Koparan adlı şahıslar adalete sevk 
edilmiş, bunlardan Mustafa Özen üe Mahmut Kopa
ran hakkında C. Savcılığınca takipsizlik kararı ve
rilmiş Dursun Erkul hakkında ise ruhsatsız dinamit 
bulundurmak ve patlamasına sebebiyet vermek su
çundan Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmış bu
lunmaktadır. 

Arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı ve 
İçişleri Bakanı V. 

Sayın Ecevit Hükümeti, döneminde meydana 
gelen öğrenci olayları 

Olay adedi 49 
Yaralı adedi 88 
Ölü adedi — 
Sanık adedi : 379 
1 . 4 . 1975 - 1 . 1 1 . 1975 tarihleri arasında 
Sayın Demirel Hükümeti döneminde meydana 

gelen öğrenci olayları 
Olay adedi 73 
Yaralı adedi : 217 
Ölü adedi 6 
Sanık adedi : 165 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Çimento Fabrikasında işine son 
verilen bir işçiye ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı 
(7/829) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 
Saygılarımla. 

14.11.1975 
A. Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu 

Afyon Çimento Fabrikasında işçi olarak çalışan 
Kadir Koçak'ın, işine son verilmiştir. İşe son verme
de gerekçe olarak, 

a) Kadro yokluğu, 
b) Tahsili bulunmadığı, 
c) Verimsiz çalıştığı ileri sürülmüştür. 
1. 16 yıldan beri verimli çalışan bu işçimizin işi

ne son verilmesinin asıl nedeni nedir? 
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2. Haksız bir tasarruf ise adı geçenin tekrar iş 
verilerek emekliliğini hak etmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15.1.1976 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı: 9/33 
Konu : Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29 . 12' . 1975 tarihli ve 7/829/3163 - 25731 

sayılı yazınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili sayın Süleyman Mut

lu'nun Afyon Çimento Fabrikasında işine son verilen 
Kadir Koçak hakkındaki soru önergesi incelendi. 

Afyon Çimento Fabrikasında işçi olarak çalışan 
Kadir Koçak, 16 . 12 . 1972 tarihinde Fabrika Mü
dürlüğüne müracaat ederek, 10 . 12 . 1972 tarihinde 
köylerinde işlenen cinayetten dolayı 15 . 12 . 1972 
tarihinde tutuklanması sebebiyle Toplu İş Sözleşme
sinin 57 nci maddesine istinaden 2 ay ücretsiz izin 
talep etmiştir. Bu talep üzerine keyfiyet 18.12.1972 
tarihinde Cumhuriyet Savcılığından sorulmuş, alınan 
19 . 12 . 1972 tarihli cevabî yazıda, adıgeçenin mem
nu tabanca taşımak ve silâhla yaralamaya iştirak su
çundan 15 . "12 . 1972 tarihinde Afyon Sulh Ceza 
Hakimliğince tutuklandığının bildirilmesi üzerine iki 
ay ücretsiz izinli sayılmıştır. Adı geçen 15 . 2 . 1973 
tarihinde vazifesine dönmediğinden işyeriyle alâkası 
kesilmiştir. 

Bilâhara Afyon Ağır Ceza Mahkemesinin 7.11.1973 
tarihli ve 1973/84 sayılı yazısından Kadir Koçak'ın 
13 sene 4 ay ağır hapis cezasına çarptırıldığı, 1803 
sayılı Af Kanunundan yararlandırılarak neticede 1 
sene 4 aya mahkûm edildiği öğrenilmiştir. 

Toplu İş Sözleşmesindeki tutukluğu sebebiyle iş 
akti feshedilen işçinin katî mahkeme kararı ile beraat 
etmesi halinde eski işine alınacağı hüküm muvace
hesinde, ilgilinin yeniden eski işyerine alınmasının 
mümkün olamayacağını saygılarımla arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlının, mo
torlu araçların lastik darlığına ilişkin sorusu ve Tica
ret Bakanı Halil Basol'un yazılı cevabı (7/863) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereken işle
min yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 23 . 11 . 1975 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 

Soru : 
M. C. Hükümeti kurulduğu günden bugüne kadar 

geçen zaman içinde piyasada bilhassa Hac mevsimi
nin karayoluyle yapılabileceği kararından sonra oto
büs, kamyon, traktör ve araba lâstikleri bulunama
makta, bulabilenler ise normal fiyatın çok üstünde 
ücretler ödemek suretiyle bu lâstikleri bulabilmekte
dirler. Hattâ bazı motorlu araç sahipleri Gaziantep 
gibi gümrük kapılarına ve kaçakçılık bölgelerine gi
derek vasıtalarının ihtiyacı olan lâstikleri oralardan 
anormal fiyatlar ödeyerek temin etmeye çalışmakta
dırlar. Ticaret Bakanlığının lastik fiyatlarına zam ya
pılmayacağı yolundaki beyanatı ise bu sahadaki ka
raborsa faaliyetini artırmakta ve mevcut lastiklerin 
piyasadan kaybolmasına sebep olmakta ihtiyaç sa
lı iplerin i daha çok müşkül duruma düşürerek daha 
çok para ödemelerine sebep olmakta bu parayı öde
yemeyen ve ihtiyaçları olan lastikleri bulamayan va
sıtalar ise kabak lastiklerle sefere devam etmekte bu 
yüzden her gün trafik kazaları artmakta ve yüzlerce 
Türk vatandaşı ölmekte büyük millî servetler kaybol
makta vatandaşın ve vasıta sahiplerinin can ve mal 
güvenliği ortadan kalkmaktadır. Hükümet ve Ticaret 
Bakanlığının bu hususta aldığı tedbirler nelerdir? Alı
nan karar ve tedbirler varsa bunların açıklanmasını 
düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 

Dosya N o : 20 -420.2 1179 

19.1.1976 

Konu : Lâstik Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29 . 12 . 1975 tarihli 7/863 - 3251/26041 

sayılı yazınız. 

Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazılarıyle lâstik 
konusunda Bakanlığımıza iletilen Kastamonu Milletve
kili Sabri Tığlı'ya ait önerge ile ilgili hususlar aşağıda 
maruzdur. 
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1975 yılında motorlu araçların iç ve dış lâstikle
rinde meydana gelen darboğazın sebepleri aşağıda be
lirtilmiştir : 

1. Yerli lâstik firmalarının 1975 yılındaki binek, 
kamyon, otobüs, römork, traktör, ağır iş makineleri 
ve yol makineleri ebadlarındaki toplam imalât mik
tarları 2 344 000 adettir. Aynı yıl ihtiyacının Dev
let Planlama Teşkilâtınca yapılan tahmini de 3 057 000 
adettir. Bu üretim açığının sebebi de firmaların 2 - 3 
yıl önce fabrikaları için tevsi isteğinde bulunmuş ol
malarına rağmen henüz bir netice elde edememelerin
den doğmuştur. 

2. TIR nakliyeciliğinin ülkemiz üzerinde yoğun
laşması, Avrupa standartlarından daha iyi vasıflarda, 
fiyat olarak çok ucuz olan yerli lâstiklerimizin özel
likle tercih konusu edilmesi, lâstik tüketimini artıran 
konulardan biri olmuştur. 

3. Yerli üretici firmaların lâstik imalinde kullan
dıkları hammaddeleri daha pahalı aldıklarını beyanla 
lâstik fiyatlarının artırılması taleplerinin karşılanma
ması hususunun kamu oyuna duyurulması üzerine 
küçük bayilerin, ithal malı lâstiklere oranla daha ucuz 
ve vasıflı olan yerli lâstiklerin tüketiciler tarafından 
öncelikle talep edilmesi karşısında ithal fiyatına ya
kın fiyatlarla satabilme düşünceleri stokçuluğu yarat
mıştır. 

4. Otomotiv sanayiinin her geçen yıl kapasite ar-
tınmlarıyle büyük rakamlara ulaşan nakil vasıtası ü r e 
timi lâstiğe olan ihtiyacı artırmıştır. 

5. 1975 yılında karayoluyle Hac'ca gidilmesine 
müsaade edilmesi sonucu nakil vasıtalarının yedek 
lâstik talebi ve mevcut lâstikleri yenileme temayülü de 
ihtiyacı artıran sebepler arasında bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususlar, dolayısıyle meydana 
gelen bunalımın giderilmesi için Bakanlığımız kısa ve 
uzun vadede gerekli aşağıdaki tedbirleri almıştır. 

Kısa vadede lâstik darboğazını giderecek tedbir
ler : 

I - Birinci maddede belirtilen talep açığının en kı
sa zamanda ithal yoluyle karşılanması kararlaştırılmış 
ve ithalâtın şu esaslara göre yapılması programlanmış
tır. 

Yatık lâstik ithal edilmesi için lâstiklerin en çok 
altı ay önce imal edildiklerini gösteren tazelik bel
gesini haiz olması, 

Türkiye standartlarına uyan dünyaca ünlü lastikle
rin ithaline müsaade verilmesi, İsrail ve Romanya lâs
tikleri gibi ülkemiz şartlarına uymayan lâstiklerin it
haline müsaade edilmemesi. 

Bu esaslar dâhilinde bugüne kadar 1 352 652 adet 
lastik için müsaade belgesi verilmiş, bunun yarısından 
çoğunun fiilen ithalâtı gerçekleşmiş ve böylece lâstik 
sıknıtısı büyük ölçüde karşılanmıştır. Ocak ayı sonu
na kadar bakiye lastiklerin de ithalâtı gerçekleşeceğin
den ihtiyaç sahipleri Ocak ayını takiben ihtiyaçları 
olan lâstiği piyasadan rahatlıkla ve fazlası ile bulma 
imkânına kavuşacaktır. 

Yukarıda yerli lastik imalâtı ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından belirtilen rakamlara göre yıllık 
ihtiyaç eksiği 700 000 adet civarında iken Bakanlı
ğımız ilk anda ihtiyacın çok üstünde 1 352 652 adet 
lâstiğe ithal müsaadesi vermiş olmakla konuya cid
diyetle eğilmiş bulunmaktadır. 

II - Yerli lâstiklerin fiyat artırımının söz konusu 
olmıyacağı hususunun kamuoyuna duyurulması üzeri
ne, bayilerin yüksek fiyatla lâstik satma maksadıyle 
stok yapmalarını önlemek için üretici ve ithalâtçı fir
maların aylık üretim ve ithal miktarları kontrol altı
na alınmış ve illere göre tevzi işlemi Bakanlığımızın 
denetimine tabi tutulmuştur. Bu konuda Bakanlığı
mıza talepte bulunan ihtiyaç sahipleri ve bölgelerin 
talepleri anmda karşılanmaktadır. 

III - Otomotiv sanayiinin ihtiyacı olan lastiklerin 
büyük kısmının ithal yoluyle karşılanma imkânı veri
lerek ihtiyaç sahiplerinin yerli üretimden daha çok 
sayıda faydalanmaları cihetine gidilmiştir. 

Uzun vadede lastik darboğazını giderecek ted
birler : 

Kuruluş halinde olan Lassa Lastik San. ve Tic. A. 
Ş.'nin en kısa zamanda 2 000 000 adetlik üretimle 
devreye girmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş 
ve 1977 yılında tam kapasite ile üretime başlayacağı 
kesinlik kazanmıştır. 

Diğer lâstik üreten firmaların, tevsi projeleri ile 
kapasite artırma talepleri Bakanlığımızca olumlu kar
şılanmış olup anılan konunun en kısa zamanda neti-
celendirilmesi için ilgili merciler nezdinde gerekli gi
rişimlerde bulunulmuştur. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Dernekler Kanununda değişiklik yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Adalet Ba
kanı ve İçişleri Bakan Vekili İsmail Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/885) 
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Millet Meciiisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına ön olmanızı arz ederim. 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

1. — Devlet yönetimini şeriatçı ve ülkücülere, öz 
kaynaklarımızı sermaye çevrelerine terkettikten sonra, 
şimdi de kişileri susturmak konuşturmamak için, Der
mekler Yasasında değişikliği içeren, Antidemokratik 
Yasa hazırlıkları içinde olduğunuzu basından üzü
lerek izlemekteyiz. 

Çağımızda devlet yönetenlerin antidemokratik ya
saları ayıtlama işlevi içinde olduğu anımsanırsa sizin 
kişilerin ekonomik ve siyasal özgürlüklerini kısma 
davranışınızı kınamamak gerek. 

Ulusumuzda yığınla antidemokratik yasa durur
ken, antidemokratik yasalardan binlerce kişi hücreler
de beklerken, bunlar yetmiyormuş gibi, yenilerinin 
hazırlığı içinde olmak toplumu siyasal ve ekonomik 
sorunlardan soyutlama hesapları ise, umduğunuzu 
bulamayacaksınız. 

•Kişiye ekonomik ve siyasal bilinç veren, örgüt
lenmelerini kolaylaştıran, ızdıraplarını duyuran Der
nekler Yasasını değiştireceğiniz basının temel soru
nu olmuştur. Topluma, kişilere bu özgürlükleri çok-
mu görmektesiniz? Kişileri konuşturmama kararında-
mısınız? Dernekleşme özgürlüklerini ortadan kaldıran 
yasa hazırlıklarınız var mıdır? Bunları ne zaman 
Meclislere getirip kanunlaştırmayı düşünmektesiniz? 

T. C, 
İçişleri Bakanlığı 16 . 1 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (A) 

Konu : Hatay Milletvekili Sayın Meh
met Sönmez'in önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Millet Meclisli Başkanlığının 29 . 12 . 1975 

tarih ve 7/883 - 3292/26249 sayılı yazıları, 

b) 12 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar - Kararlar Tet
kik Dairesi 106 - 39/1077 sayılı yazılan. 

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sönmez tarafın
dan yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması 
tensip buyrulan yazılı soru önergesinde ileri sürülen 
hususlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bakanlığımız da Dernekler Kanununun yeniden 
hazırlanması veya bazı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hususunda bir çalışma mevcut değildir. 

Arz ederim. 
İsmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
İçişleri Bakam V. 

15. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Yıldırım Beyazıt ve Atatürk öğrenci yurtlarına ve 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kuruluna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Gençlik ve 
Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/893) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
30.11.1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

3 o r u : 
1. — Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kuru

mu Yönetim Kurulu, Yıldırım Beyazıt Erkek Öğren
ci yurdunda 400-500 yatağın sürekli olarak boş bu
lunduğunu dikkate alarak, söz konusu yurda ait bir 
blokun kız öğrencilere ayrılmasını 23 Eylül 1975 ta
rihinde kararlaştırmıştır. Kız öğrenciler için 600 ya
taklık kapasite yaratan bu karar uygulanmış mıdır? 
Uygulanmamışsa, niçin uygulanmamıştır? 

2. — Bir kısmı öğrenci olmayan 60 - 70 kadar 
Ülkü Ocaklı Komandonun, yurda ait bloklardan bi
rinin kız öğrencilere ayrılmasını öngören Yönetim 
Kurulu kararım öğrenir öğrenmez, 11 Ekim 1975 ta
rihinde yurt deposunu bastıkları, depodan aklıkları 
yatak ve battaniyelerle bloka. yerleştikleri, kornan^ 
dolar dışında hiç kimseyi bloka yaklaştırmadıkları 
söylenmekte ve yazılmaktadır. Başbakan olarak söy
lenenleri duydunuz, yazılanları okudunuzsa, bu açık 

«kazan kaldırma» karşısında ne duydunuz, ne düşün
dünüz ve ne yaptınız? Bu, karşı olduğunuzu sık sık 
söylediğiniz «anarşi» değilse nedir? 

3. — Yüzlerce kız öğrencinin bir yurda yerleşe
bilmek için çalmadıkları kapı bırakmadıkları şu gün
lerde, komando işgali hâlâ sürmekte midir? Sürmek
te ise, kaldırılması için bir şeyler yapma gereği duy
makta mısınız? işgali kaldırmaya gücünüz yetmezse, 
istifa etmeyi düşünür müsünüz? 

4. — Yıldırım Beyazıt ve Atatürk öğrenci yurtla
rında yaklaşık olarak bin yataklık boş yer bulunduğu , 
bu iki yurtta öğrenci olmayan kişilerin de barındığı doğ-
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ru muıdur? Bu yurtlara girişin Ülkü Ocaklarına üye i 
olma ve eylemlere katılma koşuluna bağlandığından 
ve çok sayıda yatağın bu nedenle boş kaldığından 
haberdar mısınız? 

6. — Dördüncü maddede adı geçen yurtlarda 
yüzlerce yatak boş dururken, Kredi ve Yurtlar Kuru
munun 24 Etkim 1975 tarihlinde oluşturulan yeni Yö
netim Kurulunca, öğrenci yurdu olarak kullanılmak i 
üzere Bahçelıievlerde yeni bir bina kiralama hazırlık
ları yapılmasını nasıl yorumlarsınız? 

Yeni Yönetim Kurulunun bu tutumu, komando 
işgalinin kalkmuyacağı yada kaidırılamıyacağı yargı
sından mı kaynaklanmaktadır? 

7. — Başbakanlık görevine başladığınız 31 Mart 
1975 tarihinden bu güne kadar, söz konusu iki öğren
ci yurdunda silâh araması yapılmış mıdır? Yapıl
mışsa, aramalarda ele geçen silâhların cins ve mik
tarı nedir? 

S. — Kredi ve Yurtlar Kurumunun şimdiki Yö
netim Kurulu, kimlerden oluşmaktadır? Bu kişiler ara
sında, komandoları «Devletin yardımcı güçleri» ola
rak görme eğiliminde olanlar var mıdır? Varsa, kim
lerdir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1 6 . 1 . 1976 

Sayı : 001/MM/18 
Konu : Sayın Necati Ce-
be'nin soru önergesine ve
rilen cevaplar Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa gönderilen 30 . 12 . 1975 ta

rih ve 7/893-3330/26295 sayılı yazı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesinin, 
Başbakanlık makamının 6 . 1 . 1976 gün ve 77-426/ 
1208 sayılı yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması 
emir buyurulduğundan gereği buna göre yapılmış ve 
cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Gençlik ve Spor Bakanı 

Cevap : 1. — Ankara - Yıldırım Beyazıt Yurdun
da 3 yatakhane bloku vardır. Bunlardan birisi kızlar, 
ikisi erkekler için tefrik edilmiştir. Kız öğrencilerden 
gelen talebin fazlalığı karşısında, bu bloklardan biri
nin daha kızlara tahsisi yönetim kurulunca düşünül
müştür. Fakat, erkek yurdunun öğretim yılı içinde | 

kızlara tahsisinin gerektirdiği yeniden düzenleme ve 
inşaat problemlerinin yaratacağı mevsimsiz sıkıntılar, 
daha çok gencimize yükseköğrenim imkânı sağlamak 
amacıyle gerek Millî Eğitim Bakanlığı ve gerekse 
üniversitelerimizce yeni ilâve kapasiteler yaratılması 
ihtimalleri ve yurt için başvuran kız öğrencilerin bü
yük bir kısmının Kız Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lu ve Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencisi olmaları sebe
biyle Yıldırım Beyazıt Yurdundan okullarına gidiş 
gelişlerde çekecekleri güçlükler gözönünde bulundu
rularak, daha müsait bir semtte, kiralama yolu, ile 
yeni bir yurt açılmasının uygun olacağı düşünülmüş
tür. 

Cevap : 2. — Öğrenci olmayan kimselerin hiç bir 
yurtta barındırılmaları söz konusu değildir. Ankara -
Yıldırım Beyazıt Yurdunda kalanlar da öğrenci olup, 
işgal ve baskın yolu ile yurda girme gibi suç niteliği 
taşıyan bir davranış varit değildir. 

Cevap : 3. — Birinci maddede açıklandığı gibi, 
kızlarımızın yurt ihtiyacı en müsait şartlarla karşı
lanmış, ikinci maddede de açıklandığı gibi işgal ba
his konusu değildir. 

Cevap : 4. — Ankara - Yıldırım Beyazıt ve Ata
türk Öğrenci yurtlarında ve erkeklere ait bloklarda bir 
kısım boş yatak bulunduğu doğrudur. Ancak, bu iki 
yurtta öğrenci olmayanların barındırılması veya bu 
yurtlara girmek için ülkü ocaklarına kaydolma gibi 
bir durum söz konusu değildir. Açık kapasite birinci 
maddede açıklanan sebepler muvacehesinde, şimdi
lik mevcuttur. 

Cevap : 5. — (Soru önergesinde 6 ncı soru ola
rak yer almıştır.) 

Yeni bir kız yurdu aranması ve hizmete sunul
ması çabaları, yurtlara girmek üzere müracaat eden 
kız öğrencilerin, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lu, Gazi Eğitim Enstitüsü, Eczacılık ve Fen Fakülte
si gibi Beşevler semtinde bulunan yüksek öğrenim 
kuruluşlarına devam etmeleri gibi sebeplere ve birin
ci maddede açıklanan diğer sebeplere dayanmakta
dır. Soruda belirtilen yargı ile hiç bir ilgisi yoktur. 

Cevap : 7. — 1975 - 1976 öğretim yılının başla
masından bugüne kadar Ankara - Yılıdırım Beyazıt 
Yurdunda 20 . 11 . 1975 günü Savcılıkça arama ya
pılmış, bu aramada suç aleti bulunamamıştır. 

Atatürk Yurdunda ise 4 . 4 . 1975 günü yapılan 
aramada da aynı şekilde bir suç aleti bulunamamış
tır. 

Cevap : 8. — Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Yönetim Kurulu, son yapılan seçim sonuç
larına göre aşağıdaki zevattan teşekkül etmiştir. 
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1. Başkan Prof. Dr. Ali Rıza Berkem (İst. Ün. 
Kimya Fak. Dekanı) 

2. Üye Prof. Dr. Fikret Eren (Ankara Ün. Huk. 
Fak. Öğretim Üyesi) 

3. Üye Salih Önen (Ankara Yüksek Öğretmen 
Okulu Müdürü) 

4. Üye Sekip Altay (Maliye Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı) 

5. Üye Mehmet Akzambak (B. ,T.. G. Müdürü) 
6. Üye Şükrü Toklu (Öğrenci Temsilcisi) 

Bu zevatın hiç birisi hakkında, Devlet gücünün 
dışında başka bir yardımcı gücün varlığını kabullen
me eğiliminde oldukları veya olmadıkları konusunda 
Bakanlığımızda bir bilgi mevcut değildir. 

16. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Bolvadin'de şeker pancarı kantarı kurulmasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı. (7/912) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 9 . 12 . 1975 

Süleyman Mutlu 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Bolvadin ve kasabalarının köylerinin ürettiği şe
ker pancarı senelerden beri Çay İstasyonundaki kan
tara teslim edilirken bu yıl 13 Km. daha uzağa Çayın 
Cumhuriyet köyüne teslim ettirilmiştir. 

1. — Bolvadin ve kasabalarının şeker pancarını 
daha kolay teslimi için Bolvadin'e bir kantar kurul
ması düşünülmekte midir? 

2. — Bir kantarın kurulması düşünülüyorsa en 
geç 1976 yılı hasat mevsimine yetiştirilebilir mi? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 15 . 1 . 1976 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 9.15 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öz : A. Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'

nun soru önergesi Hk. : 
İlgi : 30 . 12 . 1975 tarihli ve 7/912 - 3373/26595 

sayılı yazınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 

Mutlu'nun Bolvadin'de şeker pancarı kantarı kurul
ması mevzuunun yazılı olarak sevaplandırılmasma 
mütedair ilgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden soru 
önergesi incelendi. 

Çay istasyonu yakınında bulunan pancar alımı 
merkezi maniplâsyon sahası ve silo yeri ihtiyaca ce
vap veremez hale geldiği için yeni kurulmakta olan 
Afyon Şeker Fabrikasının, ihtiyacını karşılamak üzere 
Cumhuriyet köyü civarına bir kantar kurulmuştur. 

Bolvadin ve civarındaki köylerin pancar ekim sa
haları Afyon Fabrikasının çalışmaya başlamasına mu
vazi olarak artırılmış olacağı cihetle bu bölgede yeni 
bir kantar kurulması planlanmış bulunmaktadır. 

Sözü edilen kantarın 1976 yılı hasat mevsimine ye
tişmesi için tespit edilen yerin satmalınmasım müte
akip derhal inşaata başlanacağını bilgilerine arz ede
rim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
Tiyatrosunda sahneye konan «SAHTE KAHRA
MANLAR» adlı yapıtın yasaklanmasına ilişkin soru
su ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı 
(7/922) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : Devlet tiyatrolarında sahneye konulan ve 
Altındağ Tiyatrosunda galası yapılacak olan Vedat 
Nedim Tör'ün «Sahte Kahramanlar» adlı yapıtı 
12 Aralık 1975 gün ve 61 sayılı gerekçesiz yazınızla 
yasaklanmıştır. 

Edebî kuruldan geçen ve galası yapılmak üzere 
olan bir yapıtı, edebî kurulun görüşü alınmadan tek 
yönlü bir kararla doğrudan doğruya durdurmanızın 
yasal dayanağı nedir? Bu hareket edebî kurulu orta
dan kaldırmak, hiçe saymak anlamını taşımaz mı? 
Yapıtın hangi bölümlerini hangi yasalara aykırı bul
dunuz? Bu hareketiniz Anayasamızın 21 nci madde
sinde yer alan sanat özgürlüğüne açıkça aykırı değil 
midir? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 19 . 1 . 1976 

Sayı : 50 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
îlgi : 5 . 1 . 1976 tarih, 7/922 ve 3393/26753 sa

yılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafından 

tevcih edilen ve yazılı olarak cevaplandırılması iste-
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nilen «Sahte Kahramanlar» adlı eser hakkındaki soru 
görüşümüz aşağıda arz edilmiştir. 

Vedat Nedim Tör tarafından 1958'lerde kaleme 
alındığı, fakat o günden bugüne basılmadığı ve Dev
let tiyatroları tarafından Altındağ Tiyatrosunda temsil 
edileceği öğrenilen bu eserde Devlet sahnelerine uy
mayacak bazı ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine tiyatro yetkilileri ile temas edilerek iza
hat alınmış ve eserin daktilo edilmiş aslı getirtilerek 
Bakanlığımız yetkililerine inceletilmiştir. 

Neticede : İlişikte sunulan ifadelerin bu basılma
mış sahne eserinde yer yer bulunduğu görülmüştür. 
Sayın Reşit Ülker'in de, eserden kısmen alınıp tak
dim edilen bu ifadeleri gözden geçirdiği zaman, Dev
let sahnelerinde verilecek temsiller bakımından davra
nışınızı tasviple karşılayacağını umuyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

18. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tamer'in, 
Adana'da bir avcı atış poligonunun yapılıp yapılma
yacağına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/928) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gençlik ve Spor Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılı
ğınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 23 . 12 . 1975 
Adana Milletvekili 
Emin Bilen Tümer 

Soru : 
Nüfusu 500 bine yakşalan ve Güney illerinin bir 

üniversite şehri olan Adana'da, 5 bini aşkın avcı bu-
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lunmaktadır. Adana'da avcıların istifadesine açılmış 
bir atış poligonu bugüne kadar yapılmamıştır. Atıcı
lığı teşvik ve atıcıların faydalanması için Bakanlığı
nızca bir atış poligonu yapılması düşünülmekte midir? 
Bakanlığınızın bu hususta yapılmış projeleri varsa bu 
girişimin hangi safhada olduğunun bildirilmesi, atış 
poligonunun yapılması düşünülüyor ise bu yapıma ne 
zaman başlanacağı ve inşasının en kadar süreceği? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 16.1.1976 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 001 -A/MM/17 

Konu : Atış poligonu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

5 . 1 . 1976 gün ve 7/928 - 3404 - 26813 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer'in Adana'
da atış poligonu yapılıp yapılamayacağına dair soru
sunun cevabı aşağıya çıkarılmıştır : 

Adana'da 1976 yılında başlayıp 1977 yılında ta
mamlanmak üzere 1,5 milyon lira projeli bir atış po
ligonunun yapımı kararlaştırılmış ve 1976 dilimi için
de 500 030 liralık ödenek tefrik edilmiştir. 

1976 bütçesinin kesinleşmesinden sonra Bayındır
lık Bakanlığınca gerekli işlemlere tevessül edileceği 
hizmet gereğidir. 

Arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Gençlik ve Spor Bakanı 
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Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için sarfiyat ve Bakanlıkça kullanılan gayrimenkuUerden ve lüzumu kal
mayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin ka

nun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Mustafa İmirzalıoğlu 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
önder Sav 
İlyas Seçkin 
Hayrettin Turgut Toker 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Behiç Tozkoparan 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Elverdi 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yâsün Hat'i'boğlu 
Turhan Utku 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
9$ 
84 

1 
1 
7 

355 
2 

[Kabul edenler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
tlhan Işık 

ELÂZIĞ 
•Atillâ Atilâ 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

HATAY 
Sabri İnce 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Hasan Alksay 
A. Bahir Ersoy 
Ali Nejat Ölçen 
Mehmet Emin Sungur 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 

İZMİR 
İsmail Taşlı 
Nece ar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ilalit Evliya 

KARS 
Cemil Ünal 

KAYSERİ 
Selçuk İmamoğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

MUĞLA 
Ünat Demir 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm. 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 

TEKİRDAĞ 
Nihau İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinei 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Halü Milli 
Abdülkadir öncel 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Orhnn Göncüoğhı 
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ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 

BALIKESİR 
İbrahim Behram Eker 

[Reddeden] 

ARTVİN 

Ekrem Sadi Erdem 

(Çekinser) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

(Geçersiz oylar) 

BURSA 
Halil Karaatlı 

İSTANBUL 

llhami Sancar 

[Oya katılmayanlar] 

Necdet Uğur 

KOCAELİ 

Şevket Kazan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
I İter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AÖRI 
Cemil Erhan . 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cevat Önder 
Feriha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv ' 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

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

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet AH Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Halit Kahraman 



Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Pnat. Fırat 
Konkut Ozal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
t. Etem Kıhçoğlü (Bşk. V.) 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Tutfgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlıı 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
ilhan Özbay 
Hüseyıin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A: Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
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Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Vılmaz Ergenekon <.B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet Üzdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğhı 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülk'eriim Doğru (B.) 
Kemal Oüven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım. 

KASTAMONU 
' Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Mehmet Oğuz Ata!ay 
Şener Battal 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay Imer 
M. Necati Kalaycı oğlu 
Hüseyin Keçeli 
Vefa Tanır -
Mustafa Üstüne! ağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy • 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslaıı 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehüm Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güııeştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bıüdanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtko! 
Mehmet Zeki Tekin er 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
S. Yaşar Aribaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuza İp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Sami Kumbasar 
Sudi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
(I.) 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
irfan Yankııtan 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Abdülbaki Oı*tı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğhı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tinıdsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ömer Çakıroğln 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılma2 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kin yas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâ i Altınay 
Kemal Anadol 
Sebati Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

\Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»>•« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının Çözümlenmesine Dair Söz
leşme ve eki ödeme protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 

AĞR.I 
Miîr Baıhattin Yardımıcı 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Muıstafa imirzalıoğ'kı 
t. Hakiki Ketenogru 
önder Sar 
îlyas Seçjkin 
H. Turgut Toker 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Be-hiç Tozkoparan 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Ali Erverdi 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Turhan Utku 

tiye sayısı : 450 
Oy verenler : 67 

Kabul edenler : 59 
Reddedenler : — 
Çekinserler : 1 

Geçersiz oylar : 6 
Boş oylar : 1 

Oya katılmayanlar : 381 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul cdeyüer] 

DENİZLİ 
Hüseyıia Erçe'Mk 
Rıza Gençoğlıu 

DİYARBAKIR 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
A. Orhan Seııemoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetin kay» 
Nurettin Karsa 

ERZURUM 
Zelkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Bazgeyik 

HATAY 
Sabri İnce 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Hasan Alksay 
A. Bahir Ersoy 
Ali Nejat Ölçen 
Methmet Emin Sunıgur' 

İZMİR 
tamail Taşlı 
KAHRAMAN M ARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Battal 
Ali Kölkbudak 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Doni;< 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

MUĞLA 
Ünat Demir 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 

ORDU 
Mustafa Kemal Günü] 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SİVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
Nilhan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
F'eyzuMaîh Değerli 

TRABZON 
Ekrem Düksm>en 

TUNCELİ 
Nihat Saatlik 

URFA 
Abdülkadıir öncel 
Celâli Paydaş 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Onhan G-öttcüoğlu 

508 
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[Çehinser] 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

ANKARA 

î. Hakkı Köylüoğdu 
Hasan Özçedik 

(Geçersiz oylar) 

BURSA 
Halil Karaatlı 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

İSTANBUL 
Necdet Uğur 

URFA 
Halil Milli 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tiler Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlıı 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğhı 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemali Tabalk 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlıı 
(Bşk, V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
(1. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kertem Şalhin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 

Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
(B.) 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Necdet Evliya gil 
M. Rauf Kaudemir 
Cahlit Kayna 
Kâmil Kınkoğlıu 
tbrahirn Saffet Omay 
Cevait öndıer 
Feriha Fatma öztürfe 
Fikri Pehlivanlı 
Salbalhıattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan A.taöv 
Deniz Bayikal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurralhîîm Erdem 
Fahni özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdeım 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Nahii't Menteşe (B.) 
Kemaıl Ziya öztürik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayteıkûn 
Cihat Bilgehan 
Necata Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettm Mutlu 

BOLU 
Havım Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acaır 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok! (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit. Anığın 
Yakup Çağlayan 
Etem Efcpn 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslalı 
Fuat Avcı 
Hasam Korfemazean 
Hüda'i Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâfcif Ensaaüoğıhı 
Reoaıi îstoenderoğlıu 
Hailat Kahraman 
Bahattdn Karaikoç 
Mahmut Uyanık 
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EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli GüÜkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
Raskn Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yalıya Akdağ 
Raslim CinMi 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi, 
Mehmet Fuat Fırat 
(riyasettin Karaca 
Korkut özal (B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Kötksail 
Nliyazi Onal 
Seyffi öztürk 
(B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmanı Hüseyin încioğkı 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkımen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hassan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp | 
Orhan Yırtmaz I 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tunoer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin | 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet iSönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 
( t Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri A|kkİTay 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Ab dur rahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ö'kmcaı 
İlhan özlbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özake 
Osman Özer 
A. Doğan öztune 
Mustafa Parlar 
tlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekine] 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
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İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdeni 
(B.) 
Yılmaz Ergendfcon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Necear Türkcaıı 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Alımet Tevfik Paksu (B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anaslı 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemali ökyıay 
öemiil Ünal -
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Veıcdi İlhan 
Mehdii Keskim 
Sabin Keskim 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığü 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufah Doğan Avşarğil 
Cemal Cebecii 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçulk îmamoğilu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmü Özsarıyıldız 
Mellımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mdhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Altisoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Atoay 
İbraihiım Akdoğan 
Turtan Güneş 
Sabrî Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
KemâiMtm Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin* Keçeli 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmdt Mahir Ablum (B.) 
Ahmet Haşini Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslaıı 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
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Neerai Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MU&LA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tckiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 

Memduh Ekşi 
(B§ik. V.) 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
0. Yılmaz Karaoftman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmattl Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Bıirer 
Mustafa Dağıstan 11 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
(i.) 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arikan 
Abdülba'bi Cartı 

[Açik üy 

Ordu 
Trabzon 

Mehmet Nebü Oiktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
TevMk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arikan 
N. Nazif Areûan 
Vahit Bozatb 
Ahmet DujraJkoğtlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TiımM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
Ismadll Hakkı Bîrler 
Ali Şevki Erek 
CB.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oineıl 
Ömer Çafloroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfü Köktaş 
Mehmet özgür 

elikler] 

1 
1 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Süleyman Yıldırım 
URF^ 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıkç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 
AlhmeH Yılmaz 

VAN 
îhsa<n BedJrhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Kânyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
thsan Aralan 
İlhami Çetini 
AH Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altmay 
Alhımet Nihat Akın 
Kemal Anadoıl 
Sebati Ataman 
Bülent Eoevdt 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Ze'M Okur 

Yekûn 

>>m<^-~ *-
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Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasmda Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye Cumhuriyeti 
ile Fiji Devleti arasında uygulanmasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

AĞP.Î 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Oeran 
Mustafa İımirzalıoğlu 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Hasan Özçelik 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

AYDIN 
Behie Tozkoparan 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 

"Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 88 

Kabul edenler : 
Reddeden : 

Çekinserler : 
Geçersiz oylar : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

[Kabvll edenler] 

82 

6 
360 

2 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ati'liâ Atillâ 
A. Orhan Sencmoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi; 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncser 

HATAY 
Sabri İnce 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Hasan A'ksay 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Ali Nejat Ölçen 

İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 

İZMİR 
A. Kemal Önder 
İsmail Taşlı 
Neeear Türkean 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Ar aslı 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Kâmil özsarıyıldız 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Ali Kökbudak 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyoî 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

MUĞLA 
Ün at Demir 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Auar 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 

SİVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboglu 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Milli 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 

612 — 
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(Geçersiz oylar) 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köyliioğlu 

AYDIN 
ismet Sezgin 

BURSA 
Halil Karaath 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

TRABZON 

Lûtfi Köktaş 
İhsan Arslan 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Üter Çubikçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
SfelâhatCin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I. Ü.) 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
('•emil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akımımcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
(B.) 

Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Er kovan 
(B.) 
Necdet Evliyagil 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 

İbrahim Saffet Oraay 
Cevât Önder 
Feriha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet Akçee'1 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 

İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutic 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Ba3'raktar 
Ahmet Çakmak (B^k. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Erverdi 
Hasan Esat Işık 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

Arif Tosyalıoğlu 
ÇORUM 

Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utkı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Sıefliçaık Ertveırdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korku* Özaî (B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ayşe Aliye Koksal 

— 913 — 
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Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmeıı 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçıin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Mıalük Yııllmaai: 
Ali Yılmaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demire] 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Giirsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli . 

İ.'Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Abudurrahman Koksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmeıı 
Hüseyin Özdemir 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirıik 
Ali Naili Erdem 
(B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlü 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 

Yasin Bozkurt 
Abdiilikerim Doğru (B.) 
Keımıal Güven (Başkam) 
Kemal Okyay 

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

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz At al ay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
•Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Kemâlcttin Gökakm 
Mustafa Kub il ay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum (B.) 

Ahmet Haşini Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Nccmi özgür 
Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehitm Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

I Senai Yazıcı 
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RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettir. Uysal 

SAMSUN 

Faiui Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1.) 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SÎÎRT 
tdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet" Nebil Oktay 
Abdülkerim Zil an 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlıı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

Mustafa Tirmisi 
TEKİRDAĞ 

Yılınaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

Nihan llgün 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

elikler] 

1 
1 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Sebatı* Ataman 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 
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Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün onaylanmasınm uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : — 

ÇeMnserler : — 
Geçersiz oylar : 5 

Oya katılmayanlar : 368 
Açık. üyelikler : 2 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Mir Bahıattin Yardmıcı 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kenual Ataman 
Osman Ceıran 
Mustafa îmArzalıoğılu 
I. Hakiki Ketenoğlu 
Hasan özçeflik 
önder Sav 
îlyas Seçjkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

AYDIN 
Behıiç Tozkoparan 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan; Çaneri 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENÎZLÎ 
Hiiseykı ErçeMk 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hasan Çertinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yalhya Akdağ 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orûıan Oğuz 

GÎRESUN 
Mustafa Kema] Çilesiz 
H&ısan Vamı'k Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunoer 

HATAY 
Saibri İnce 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hikmet Baloğhı 

İSTANBUL 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 

Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 

İZMİR 
Alev Coşkun 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Nece ar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Araslı 
Hasan Yıldırım 

KAYSERİ 
Cemal Cebecii 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Ali Köikbudak 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAMSUN 
Ali Acar 
Doğan Kitaplı 
Fuat Uysal 

SİVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
FeyzulılaJh Değeri. 

TRABZON 
H. Kadri Eyiiboğlu 
Lûtffi Köktaş. 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
•Îlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Orhan Göncüoğlu 
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(Geçersiz oylar dahil) 

ANKARA 
Orhan,,<\p ?«, 
İsmail Hakkı Köylüoglu 

ADANA 
Mehmet Can 
Ilasan Cerit • 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
İlter Çubukçu . 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal 'Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topâloğlu 
Emin Bilen Tüm er 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çîerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V . ) \ 
Süleyman .Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhjsan. Ulubahsi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

•'••••.• A M A S Y A 
Hasan Bütüne r 
Orhan Rafihan'- •• 
Hüsnü Cahit:Koçkar 

ANKARA : 
Hüsani&ttin: A'köıumeü 
Muammer .Alıcı : 
Oğuzhan Asiltürk :(B.) 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 

AYDIN 

İsmet Sezgin _ .„.„ 

BURSA 

Halil Karaath 

[Oya Kaiılmayanlar] 

M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evlİyagü 
M. Rauf Kaudenrir 
CaMt Kayra 
Kâmil Kırıkoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
H. rrurgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahiım Erdem 
Falım özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yjitaaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmau Avcı 
Ekreım Sadi Erdem 

A Y D I J S 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mııtılu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürık 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayteikin 
Cihat Bilgehan 
Necata Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlr 
Sadullah Usümi 
O rhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Ertlem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL ,. 
Abdullah Bazencir ••-, 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

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

Kemal Demir (B.) 
Abdi özkük 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı '"';!' 

BURSA ; 

Emin Acar 
Ali Erverdi 
Hasan Esat Lşık 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇxlNAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tjsyalıöğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağladan 
Etem Eken...x.\ 
Yasin Hatilboğlu . ; • A 

YOZGAT 

İhsan Arslan 

Kasım Parlar . . . 
İhsan Tombuş ....... 
Turhan Utku ; 

DENİZLİ 
Sami Arsılan .;..•;•, ;• 
Fuat Avcı -,• 
Rıza Geneoğlu 
Hasan Koıtkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Al düllâtif Eıısaröjoğiu. 
Reoad İsikenderoğlu • 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut - Kepolu 
Mahmut- Uyanuk 

EDİRNE 
Veli Gülikan . 

ELÂZIÖ J 
Hasan Buz ,. 
Rasim Küçüikel 
A. Onhan Senemoğılu 

ERZİNCAN; : 

Hüsamettin Atabeyli 
ERZURUM 

Rasim Oinisıîi. 
Rıfkı Danışman (B.) 
Mehmet Fuat F^rat 
Gıyasettin Karaca (B.) 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylah (İ, Ü.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı .; 
Ayşe Aliye Köksai 
Niyazi-Qiial' 
Seyfi Öztürk (B.> 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş -' v ; 

İbrahim Hortoğlu 
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îmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet özlkaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
M. Emin Turgufcaılp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (t. Ü.) 
Turgut Yüeel 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

ÎÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
O rai Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 

M. Meclisi B : 41 

Necdet Ökmen 
Hüseyin Özdemir 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Cemal Su er 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz 
Metin Tuz ün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakın ur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osm a 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfîkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozkuııt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Keskin 
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Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmı-şyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargtil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Seiçuik İmamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmıil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagüm 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemdr 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşâ 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyüıkyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erba'kan (B.) 
Kemâlettin Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyiin Keçeli 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
(B.) 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
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Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgcn 
önol Sakar 
Süleyman Tuneel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamı di Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuza! p 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Scnai Yazıcı 
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RIZK 
0. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t.) 
Hayati Savaşçı 
Hİlifli Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
îdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Ajbdülkerim Zdlân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfîk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Dıırakcğlu 
Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol (B.) 

[Açık Üy 

Ordu 
Trabzon 

Nihan îigüa 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
ismail Haîkkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Alii Oined 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Diikım'en 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet- Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Neemettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadnr öncel 
Celâl Paydaş 

elikler] 

1 
1 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
ihsan Bediırhanoğlu 
Muslih Görentag 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
AK Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahımet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoil 
Sebatı Ataman 
Bülenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Yekûn 

t>€s<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 NCÎ BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1976 Sah 

Saat : 14.00 

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 Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey-
lemlermi araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarım tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit ermek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açıknasma ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar-: 
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

9. — İçel Milletvekili Ora! Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlik ve Ziraat 



Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

14. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge

rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

17. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığım saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

18. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, harp sana
yiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı
rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/4) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

20. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

22. — Demokratik Parti Grupu BaşkanvekiHeri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ye dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/32) 



23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

24. — Kars Milletvekilli Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana-' 
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

26. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve. 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

28. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi 00/38) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça-
tışmalarınm nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 

102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

31. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek İsteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

32. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

33. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

34. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığım sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10^44) 

35. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca böLr Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meolisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (lOi/46) 

37. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşımn, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etküi bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 



yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi. İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Mecİ'is Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

38. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. (10/48) 

39. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

40. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

41. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

42. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

43. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

44. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eİine geçtiği iddia-
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sini araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

45. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı»' geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

46. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

47. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

• 1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*)• 

.3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen ı% 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

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

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

.(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. * 



8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, I 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy îşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

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

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

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, - C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimleria-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (•) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm I 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru Önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırirn'ıû, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık I 

ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) " 

24. — Kars MiUetvekıli Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çüdır ilçesine bağU Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olaijı yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü som önergesi. (6/60) 

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

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

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu: 

rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. -T- Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - rTarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 
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37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt

larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

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

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

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından - sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

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

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarımn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/89) 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağük ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

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

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

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

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

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

61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

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



64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

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

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

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

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

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71 „ — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

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

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

İstanbul Festivali için- Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Tüfk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

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

88. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ-
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lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

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

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/161) 
(•) 

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

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

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

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

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze 'ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin M'illî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Aİi Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — İçel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü- soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178)'(•) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

11.7. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (•) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
•soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 

.124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Oenel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
. ( * ) • 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

İ 26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarina İlişkin Turizm ve Tanitmâ Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

I 128. — Zonguldak Milletvekili Kemal AnadoP 
I un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya

saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

.129..— Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
I televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film-
I de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/189) 

I 130. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
I Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener-
I ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/203 (*) 
131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 

I nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan-

I dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 
I 132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü-
I kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
I parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — istanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan-

I dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 
I 134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
I Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi. (6/209) (*) 
I 135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
I Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
I P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
I gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz-
I lü soru önergesi. (6/210) (*) 
I 136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
I ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
I bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/1.91) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka-

I nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
I ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka

demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru-

I su (6/196) 
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140. — Antalya Milletvekilli Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) <*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) <*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Şun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (•) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
(*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma-

I nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/633) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül* 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

I 156. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba-

I kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
I gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe

şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

I 158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke-
I mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
I man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi-
I len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril-. 

[ meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine, ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 

I C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 

I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 



166. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

2. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

3. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 

eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncû maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 1/332) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 101 ve 101'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 467). (Dağıtma- tarihi : 23 . 5 . 1975) 

5. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/389) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 . 1975) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1446 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

8. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Abdur-
rahman Vahit oğlu 1924 istanbul doğumlu Mehmet 
Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mahmut Hayrettin oğ
lu istanbul 1942 doğumlu Bahadır Demir'in eşine 
vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair 
Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi (2/169) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) 

9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/364) (S. Sayısı : 
175) (Dağıtma Tarihi: 10 . 6 . 1975) 

10. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve iç-
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18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 
Ali oğlu Asım Güleşken'e vatanî hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/297) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi: 17.6.1975) 

19. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi': 19 . 6 . 1975) 

X 20. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 Geçici Mad
de eklenmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 
Plan Komisyonu raporu (1/290) (S. Sayısı : 195) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1975) 

X 21. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 26•. 6.1975) 

işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) .S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 11. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 
için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri 
menkullerden ve lüzumu kalmayanların satılmasına sa
lâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları (1/265) (S. 
Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

12. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp 
Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil iaşe ve yatırılmalarının Dev
letçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan komisyonları raporları (1/258) (S. Sayısı : 
184) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Emlâk Sorunlarının çözümlen
mesine dair sözleşme ve eki ödeme protokolünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/2) (S. 
Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

14. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk vatan
daşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk Cumhu-
riyetince Millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesine 
ilişkin Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları (1/237) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1975) 

15. — Romanya'da Millîleştirme tedbirleri veya bu
na benzer Kanunî ve İdarî diğer tedbirlerden zarar 
görmüş Türk mal, hak ve menfaatlerinin tasfiyesi 
hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları (1/200) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma 
tarihi: 16 . 6 . 1975) 

16. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 
Anka Ajansı Muhabirlerinden Şehit Adem Yavuz'un 
annesine vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında Kanun teklifi ve Plan Komisyonu japoru 
(2/293) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

17. — Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan 
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu, (1/105) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1975) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Tür
kiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulan
masına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/203) (S. Sayısı : 197) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 23. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 24. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşme
sinde yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarı
sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dış* 
işleri komisyonları raporları (1/284) (S. Sayısı : 200) 
(Dağıtma Tarihi: 26 . 6 .1975) 

X 25. — Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleş
mesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/256) (Ş. 
Sayısı : 198) (Dağıtma Tarihi : 26 . 6 . 1975) 

26. — Yozgat Milletvekili llhami Çetin'in, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kânununa geçici bir mad-
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de eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/70) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tari
hi : 30 . 6 . 1975) 

X 27. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

28. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlü ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve îçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

29. — 1 Mart 1926 tarihli ve 762 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı 
ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/140, 2/213; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 ve 2 nci ek, C. Senatosu : S. 
Sayısı : 483) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 
1 1 . 2 . 1975) 

30. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/198; C. Senatosu : 
2/81) (M. Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e İ nci ek; 
C. «Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 
arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair Kanun teklifinin reddine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. Se
natosu : 2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 106 ve 106'ya 

1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarih
leri : 1 . 11 . 1974, 1 . 7 . 1975) 

32. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 56 
ncı maddesinin tadiline dair Kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu (2/183) (S. Sayısı : 202) (Dağıt
ma Tarihi: 1 . 7 .1975) 

33. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

34. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/86) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

35. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 sayıü Türk Ceza Kanunu
nun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/408) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Arasında 30 Nisan 1964 Tarihin
de Aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta
rihi : 1 . 7 . 1975) 

X 37. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 13 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu (2/295) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 

X 38. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 3 
arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1631 
sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1975) 

39. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arka
daşının, Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve iki arka
daşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
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siklik hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/215; 2/76 C. Senatosu : 2/87) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 67 ve 67'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihleri : 12 . 6 . 1974, 
2 . 7 . 1975) 

40. — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya Öner ve 
57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87 ve 87'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
499) (Dağıtma tarihleri 1 . 7 . 1974, 2 . 7 . 1975) 

41. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Sanman ve 
17 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/253) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1975) 

42. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

43. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/296) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

44. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 , 7 . 1975) 

45. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

46. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/315) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4.7.1975) 

X 47. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 
sayılı Tarifenin değişik 1 nci bölümünün değiştiril
mesi, değişik 86 nci maddesinin sonuna bir ibare ek
lenmesi ve 79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/31.1) 
(S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

X 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 
maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştiril
mesi ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası 
hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/314) (S. Sa
yısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 .. 1975) 

X 49. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
10 arkadaşının, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, Van Milletvekili Salih Yıldız ve 5 arkadaşının 
ve İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 17 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 46, 47 ve 48 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifleri ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/44, 2/99, 2/247, 2/348) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1975) 

50. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, Siyasî Partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 .1975) 

X 51. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

52. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sağlık kurumları ile esenleştirme (rehabilitasyon) 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 25.6.1965 
tarihli ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile deği
şik 1 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan Komisyon
ları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1975) 

53. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde ek-

(X) Açık oylanacak işleri gösterir, 
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lenmesi hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (1/313) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1975) 

X 54. — 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail 
Taşlı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyon
ları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayı
sı : 228) (Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1975) 

55. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Orhan 
Birgit'in, Televizyonda da seçim propagandasının ya
pılmasının sağlanmasına ilişkin kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet Komisyonları raporları. (2/333) (S. Sa-, 
yısı: 229) (Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1975) 

(41 nci Birleşim) 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 101'e 1 nci ek 

1926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 
Tarih ve 1323 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 nci ve Ek 3 ncü 
Maddeleriyle 136 ncı Maddesine Eklenen (e) Bendinin Değişti
rilmesi ve Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısına Dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklikler Hakkında Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/178; C. Senatosu : 

1/332) 
(Not C. Senatosu S. Sayısı : 467) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18,4,1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2746, 1/332 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20 . 3 . 1975 gün ve 1131 sayılı yazınız : 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 

2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve kanuna ek geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 17 . 4 . 1975 tarihli 51 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Değiştirilen maddeler : 
Ek geçici madde 24. 
Madde 2. 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 20 , 5 ., 1975 

Esas No: 1/178 
Karar No: 50 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 4 . 1975 tarihli 51 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla ekle
nen ek 1 nci ve ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve kanuna ek geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı», Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bu
lunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 
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Cumhuriyet Senatosunca tasarının ek geçici madde 24 ve madde 2'de yapmış olduğu değişiklikler Komisyo
numuzca da yerinde görülerek aynen benimsendi. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

tstanbul 
Mustafa Parlar 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sözcü 
Kayseri 

Hayrettin Nakîboğlu 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

Trabzon 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

imzada bulunamadı 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Ömer Çakıroğlu 

İstanbul 
A. Nejat Ölçen 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla ek
lenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı mad
desine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna 
ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun 1323 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesiyle getirilen Ek 3 ncü maddesi 
1 .3 . 1975 tarihine kadar uygulanmaz. 

Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi gö
revde bulunanlara hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski, 
teminindeki güçlük zammı ve malî sorumluluk taz
minatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve Millî 
Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi 
üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra 
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü 1 . 7 . 1974 ta
rihinden geçerli olacak kararname ile saptanır ve 
1 . 3 . 1975 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden 
ödeme yapılır. 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bu Kanunla değiştirilen ek 3 ncü 
maddesi 1 . 3 . 1975 tarihinde, diğer hükümleri yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bedinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesiyle getirilen ek 3 ncü mad
desi 1 . 3 . 1976 tarihine kadar uygulanmaz. 
' Şu kadar ki: bu tarihe kadar hangi işi yapanlara 

ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda iş güçlü
ğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve malî sorum
luluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum gös
termesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındık
tan sonra Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürtüğü bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından iti
baren geçerli olacak Kararnameyle saptanır. Ve 
1 . 3 . 1976 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden 
ödeme yapılır. 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 101'e 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU TAVSİYELERİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 ı 7 ı 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen 
ek 2 nci ve 3 ncü maddeleriyle 136 ncı maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici bir 

Başlık — Kesinleşmiştir. 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir.. 

Ek Madde 2. — Kesinleşmiştir, 

Ek Madde 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 136. — e) Kesinleşmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3, — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 101'e 1 nti tik) 





Dönem : 4 
ropiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S t S. Sayısı : 163 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Cumhuriyetin 50 nci 
Yılı Nedeniyle Çıkarılan 1803 Sayılı Af Kanunundan Kısmen 
Yararlanan Şoför veya Sürücülerin, Mesleklerini İcra Edebilecek
lerine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /389) 

5 . 5 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına . 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin-, mesleklerini icra edebilmelerine dair hazırlamış olduğum Kanun teklifi, gerekçesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Kanunlaşması için gereken işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli Milletvekili 

Mehmet Atagün 

G E R E K Ç E 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan, Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 1803 sayılı Af Kanunu
nun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek kapsamının ne denli genişletildiği ve kim
lerin bundan yararlandığı cümlenin malumudur. 

Devletin bütünlüğüne kastedenler, ırz düşmanları, casuslar, afyon kaçakçıları, komünist rejim kurmak için 
silâhlı eyleme geçenler ve partileri kapatılanlar, 1803 sayılı Af Kanunundan kısmen dahi olsa yararlanarak ceza 
mahkumiyetlerinin sonucu olan fer'î ve mütemmim cezalarda affa uğradığından, tekrar parti kurmak ve aynı 
faaliyetlerde bulunabilmek imkânına kavuşturulmuşlardır. 

Buna mukabil 12 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkûm olup da, sözü edilen Af Kanunundan kısmen, 12 
yıllık aftan yararlanan şoför veya sürücüler, tahliyelerinde tekrar meslekleri olan şoför veya sürücülük yapma 
imkânına kavuşturulmamışlardır. Başka bir deyimle, 12 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkûm olmuş şoför 
veya sürücüler 1803 sayılı Af Kanunundan yararlanarak cezalarının 12 yılı affa uğrasa dahi 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununun 60/E maddesine göre geri alınan ehliyetnameleri, 1803 sayılı Af Kanununun l/B 
maddesi hükmü karşısında kendilerine iade edilmediğinden eski meslek ve sanatlarını icra edememektedirler. 
Cezaları affa uğramayan hükümlülerin bile cezalarını çîktikten ve tahliye edildikten sonra başkalarının işyerle
rinde kendilerine iş verme mecburiyetine dair Kanunumuz mevcut iken, cezası kısmen affa uğrayan eski ve 
ehliyetli bir şoförün tekrar bir araba alıp sürücülük yapamamasının hukukî dayanağını bulmak mümkün de
ğildir. Bu nedenle yukarıdaki kısa gerekçeye dayanılarak, kısmen olsun bir haksızlığı gidermek amacıyle bu 
teklif hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 2/389 
Karar No: 42 

20.5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sayılı Af Ka
nunundan kısmen yararlanan şoför veya sürücülerin mesleklerini icra edebileceklerine dair kanun teklifi, Ko
misyonumuza havale olunmakla ve ilgili Bakanlık temsilcileri de hâzır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
edilmiştir. 

Komisyonumuz; 1803 sayılı Af Kanunundan yararlanan şoför veya sürücülerin, tahliyeleri halinde tekrar 
meslekleri olan şoför veya sürücülüğü fiilen yapabilmelerini sağlamak amacıyle kanun teklifini aynen kabul et
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve Bu Rapor Sözcüsü 
Sinop 

Yalçın Oğuz 

Bursa 
Halil Karaatlı 

İstanbul 
İlhan Özbay 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
M. Zeki T e kine r 

Adana 
Osman Çıtınk 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

Muş 
Tekin İ. Dikmen 

Siirt 
Abdülbaki Çattı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Oylamada bulunmadı 

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ MEHMET 
ATAGÜN'ÜN TEKLİFİ 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 
sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
Kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle 
çıkarılan bazı suç ve cezaların affı hakkında ki, 1803 
sayılı Kanunla cezaları kısmen affa uğrayan şoför 
veya sürücüler hakkında muayyen bir meslek ve sana
tın icrasının menine dair hükümler tatbik elimez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür, 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1083 
sayılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
Kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

««S9>-e~« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 163) 
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Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve 
Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayri Menkullerden Lüzumu Kalmayan
ların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Sa

vunma ve Plan Komisyonları Raporları (2 /265) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 2 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1659/1058 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19.2.1975 tarihinde kararlaştırılan «Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu 
Bakanlıkça Kullanılan Gayri Menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında 
Kanunun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. İkinci Cihan Harbinin fiilen sona ermesiyle Türk Silâhlı Kuvvetten kuruluş ve kadrolarındaki bir
lik ve kurumların, bilhassa geçirilmiş bulunan dünya harbinin getirmiş bulunduğu teknolojik inkişaflar, 
stratejik ve iktisadî sebep ve zaruretlerle iskân ve konaklama yönünden yeni bir reorganizasyon ve mo
dernizasyona tabi tutulmasını zorunlu kılmıştır. 

2. Bu yeni konuş ve yerleşme planlamasına göre ecdat yadigârı tarihî ve mimarî değeri bulunan kış
lalar dahil olmak üzere ötedenberi barış garnizonu olarak adlandırılan iskân ve yerleşme ünitelerinin mühim 
bir kısmının, yeniden tanzim olunan tip proje ve yerleşme planlarına intibak ettirilmelerinin keyfiyet ve 
kemiyet bakımından mümkün olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bir kısmının bulundukları yerlerde restore, tevsi ve ihya edilmeleri (bilhassa ecdat yadigârı tarihî ve 
mimarî değere haiz büyük kışlalar ve benzerleri) mümkün olsa bile büyük bir kısmı için tekniğin öngördüğü 
yeni şart ve icaplara göre günbegün tevsi ve inkişaf etmekte olan şehir ve kasabaların dışında her türlü sos
yal ve sportif tesisleri hizmet için lüzumlu eğitim, atış ve tatbikat sahaları ile birlikte modern garnizonların 
inşa olunmalarına zaruret hâsıl olmuştur. 

3. 1954 yılına kadar yapılmış olan bu proje çalışmalarına göre Türk Silâhlı Kuvvetleri o tarihlerdeki 
rayiçlere nazaran (arazi kamulaştırılması modern kışla ve garnizonların her türlü iskân, eğitim, depolama, 
sosyal ve sportif tesisleri ile bunların yol, su, kanalizasyon, elektrik ve bunlara müteferri altyapı tesisleri 
dâhil olmak üzere 20 ünite içinde mütalâa edilen bu projelerin beheri için 25 000 000 TL. hesabı ile 
500 000 000 TL. ya ihtiyaç bulunduğu hesaplanmıştır. 
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4. O tarihlerdeki Devlet bütçelerinin malî kaynak ve potansiyelleri itibariyle ihtiyaç bulunan bu 

meblâğın gelecek yıllara sari bir malî programla da olsa tahsisindeki güçlükler karşısında, bütçenin mah
dut kaynaklarını tazyik etmeden başka bir kaynaktanteminini zorunlu kılmıştır. 

5. Yukardaki maddelerde açıklanan sebep ve zaruretlerle 4.7.1956 gün 6771 saydı Kanun yürürlüğe 
konulmuştur. 

Bu Kanuna göre Milî Savunma Bakanlığına tahsisli olup hizmet için lüzumu kalmayan taşınmaz mal
ların 1050 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ile bağlı olmaksızın umumî hükümler dahilinde satışlarının ya
pılmasına, bu satışlardan elde edilen varidatın Bakanlık bütçesindeki özel bir tertibe ödenek kaydedilerek 
500 000 000 TL. ya kadar sarfiyat icrasına, senesi içinde sarf edilmeyen miktarın ertesi yıllara devrine 
mezuniyet verilerek modern garnizon ve kışlaların inşası için bütçenin gelir kaynaklarını tazyik etmeden 
bir gelir kaynağı sağlanmıştır. 

6. 28.12.1960 tarihinde yürürlüğe giren 189 sayılı Kanunla tatbikatta görülen bazı güçlüklerin gide
rilmesi gayesiyle bazı hükümler genişletilmiş ve 4 ve 5 nci maddeler yeniden tedvin edilmek suretiyle tat
bikatın kolaylaştırılması imkânı sağlanmış ve bu kanunla 6771 sayılı Kanun ile bu kanunun 3 ncü mad
desine iki fıkra ilâvesine dair 15.6.1959 gün 7337 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

7. 1972 yılı sonu itibariyle satışların fiilî miktarı 280 milyon liraya ulaşmış olacaktır. 1973 yılının 
ilk altı aylık devresi içinde de 120 milyon liralık bir satış tahakkuk ettirileceğinden kanunun satış suretiy
le sarf yetkisi tanımış bulunduğu 500 000 000 TL. lıklimitin tamamlanması için 100 000 000 TL. lık bir sa
tış imkânı kalmış olacaktır. 

Halbuki Silâhlı Kuvvetlerin modern kışla ve garnizonlardan beheri 25 000 000 TL. lık 20 ünite için 
hesaplanmış bulunan 500 000 000 TL. lık malî porte.bu hesapların yapılmış olduğu 1954 ve daha evvelki 
yılları rayiçlerine göre bulunmuş bir miktardır. Kanunun yürürlüğe konduğundan itibaren geçen süre 
zarfında çeşitli iktisadî dalgalanmalar, şehir ve kasabaların inkişaf sahaları ile orantılı olan Bakanlığa 
tahsisli yerlerin satışa takaddüm eden imar ve parselasyon planlarının hazırlanmasında geçen süre ve bun
lara müteferri idarî ve teknik çalışmaların zaman bakımından büyük kayıplar meydana getirmesi nedeni 
ile 500 000 000 TL. lık satış kaynağının kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmesini engellemiştir. 

Bunlara ilâveten 1954 yılı rayiçlerine, göre 1972 ve daha önceki yıllar zarfında proje yapımının mali
yet bedelinin artması, inşaat ana ve kritik malzemesinin büyük ölçüde pahalılaşması sebebiyle kanunun 
öngördüğü gayenin tahakkukuna kifayet etmiyecek seviyelere düşülmesini zorunlu kılmıştır. 

8. 1972 yılı sonu itibariyle satışlardan elde edilmiş bulunan 400 000 000 TL. lık gelir, bu sebeplerle 
Silâhlı Kuvvetleri modern garnizon ve kışlalara kavuşturulması hakkındaki tatbikat programının ancak % 
100 de (20) sini gerçekleştirmeye kâfi gelmiştir. 

Buna karşılık 189 sayılı Kanunun satış suretiyle tasfiyesini öngördüğü Bakanlığa tahsisli ve kültür top
rağı dışında daha iki milyar liralık taşınmaz mal mevcut bulunmaktadır. 

Bu sebeple 189 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki (500 milyon liraya kadar sarfiyat icra edilmek üze-
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak hususi bir fasla Maliye Bakanlığınca tahsisat kaydolunur, 
hükmünün (2 milyar TL. ya kadar sarfiyat icra edilmek üzere Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açıla
cak hususî bir fasla Maliye Bakanlığınca tahsisat kaydolunur) hükmünün konularak kanunun bu maddesi
nin değiştirilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Bu yeniden teşkilâtlanma projesi ile yukardaki maddelerde açıklaması yapılan yeni tesis ve yatırımlar 
bir kat daha önem kazanmış ve ihtiyaç sınırları da genişlemiş bulunmaktadır. 

Tasarı mezkûr hususu gerçekleştirmek amacıyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Mîllet Meclisi (S. Sayısı : 183) 
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Milli Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/265 
Karar No. : 27 

14 ,5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Milli Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkuller-
den lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere olundu. 

ikinci Cihan Harbinden bu yana çağın icaplarına uymak için Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluş ve kadro-
larındaki birlik ve kurumların iskân ve konaklama yönünden yeni bir organizasyon ve modernizasyona tabi tutul
ması gerekmektedir. 

Ecdat yadigârı tarihî ve mimarî değerleri çok büyük kışlaların restorasyonu ile modern garnizonların 
inşasına büyük zaruret vardır. 

Bu nedenlerle 1956 tarihinde 6771 sayılı Kanun çıkarılmıştır. O zamanki rayiç fiyatlar gözönüne alınarak 
1500) milyon lira olarak hesaplanan malî porte bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. 

Kanunun öngördüğü gayesinin tahakkuku için 991 sayılı Kanunda değişikliği amaç eden tasarı Komisyonu
muzca prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmişttir. 

Tasarının 1 nci maddesi \\; değiştirilmek istenen 189 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki (subay ve assu-
bay lojmanları) ibaresi Karamın anagayesiyle bağdaşmaması nedeniyle metinden çıkarılmıştır. Zira su
bay, askerî memur ve assubayların lojman ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında 28 . 12 . 1960 tarih ve 186 sayılı Kanun mevcutluTı 

Restorasyon, modern garnizonların inşası v. s. işbrin gerektirdiği her türlü gider için (iki milyar lira) 
ya kadar harcama yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine açılacak özel bir tertibe Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunacağı hükmü tasariyle getirilmiştir, iki milyar lira artan hayat pahalılığı nede
niyle, Komisyonumuzca ihtiyacı karşılayamayacağı gözönüne alınarak «dört milyar lira» ya çıkarılmış ve mad
de bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

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

Başkan 
istanbul 

F. Cumalıoğlu 

Ankara 
t S. Omay 

Sözcü 
izmir 

K± Bengisu 

Bursa 
M, Emekli 

Samsun 
H. Savaşçı 

Kâtip 
Tokat 

H. Uiusoy 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Ankara 
R, Kandemir 

Muğla 
H._ Dere 
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9.6. 1975 

sarfiyat icrası ve bu 
verilmesi hakkında 

bakanlıkları 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/265 
Karar No. : 59 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza havale buyurulan «Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için 

bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına selâhiyet 
Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» Millî Savunma ve Maliye 
temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelenip görüşüldü : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, silâh ve ateş gücünün geliştirilmesi ve yenilenmesine paralel olarak, iskân ve 
yerleşme ünitelerinin de yeni bir reorganizasyon ve modernizasyona tabi tutulması zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Mevcut tarihi ve mimari değerleri çok büyük olan kışlaların restorasyonu yanında yeni garnizonlar, atış 
poligonları, eğitim ve sportif tesislerin inşaasında lüzumlu ve kaçınılmaz olmuştur. 

Bütün bunların yerine getirilmesi yalmz bütçenin belli kaynakları yanında 28 Aralık 1960 tarih ve 189 
sayılı Kanunun Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen gayrimenkullerden satılarak elde edilecek geliri 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin özel bölümünde biriktirilmesi Öngörülmekle, bu ihtiyacı karşılamakta 
yardımcı olunmuştur. 

Ancak söz konusu kanundaki sarfına yetki verilen 500 milyon liranın, günümüzde ihtiyaçları karşılamak
tan çok uzak olduğu cihetle 2 milyar lira olarak yükseltilmesi öngörülmüştür. Bu miktar daha sonra Millî Sa
vunma Komisyonunca 4 milyar liraya çıkarılmıştır. Kanun tasarısı bu şekliyle komisyonumuzda da olumlu 
karşılanmış, görüşmelere Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi esas alınarak maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Kanun başlığı aynen, çerçeve 1 nci maddeye bağlı 3 ncü madde, satışlardan elde edilecek gelirlerin Harp 
Sanayi için belli bir miktarın ayrılmasını temin maksadıyle maddeye «ve Savaş Sanayi yatırımı harcamalarına 
transfer edilmesi» ibaresinin eklenmesi suretiyle değiştirilerek; yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Ankara 

H. T. Toker 

Gümüşhane 
T. Yücel 
İstanbul 

M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kütahya 
M. Ersoy 

Manisa 
H. Okçu 
Samsun 

D. Kitaplı 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

imzada bulunamadı 
İçel 

/. Göktepe 
izmir 

C. Karagözoğlu 
imzada bulunamadı 

Kocaeli 
Muhalifim 

S. A kay 
Malatya 

Af. Delikaya 
Manisa 

G. Sevilgen 
Sivas 

A. Durakoğlu 
Trabzon 

Ö. Çakıroğlu 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Giresun 

O. Yılmaz 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kars 
Söz hakim mahfuz 

K. Okyay 
Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbds 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Millî Savunma Bakanlığı İskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gayri menkullerden 
lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 

ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı «Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfi
yat icrası ve bu bakanlıkça kullanılan gayri menkullerden lüzumu kalmayanların satılmasına salâhiyet veril* 
mesi hakkında kanun» un 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Satışlardan elde edilecek gelirlerin tamamı her yıl Gelir Bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu miktarlar askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müş
temilat ve mütemmimat ile her türlü askerî müessese ve subay, assubay lojmanlarının yeniden yapımı veya bu 
ihtiyaçlar için arazi, arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı onarımı, genişletil
mesi ve iyileştirilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için iki milyar liraya 
kadar harcama yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. 

Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara harcanmak 
üzere devredilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakam 
H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakam 
jf. Evliyaoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Adalet Bakanı 
HL Mumcuoğlu 
Maliye Bakam 

B. Gürsoy 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Çalışma Bakam 

T, Esener 
îmar ve iskân Bakanı 

& Babüroğlu 
Kültür Bakanı 

Nt Neftçi 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
5. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
B. Tuncer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
/. H, Aydınoğlu 

19 . 2 . 1975 
Devlet Bakanı 

M. Fer 
içişleri Bakam 

M, Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

V._ Tanır 
Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 

R. Aktan 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

E. Işıl 
Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
SL Side 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayri-
menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü Mad

desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasartst 

MADDE 1. — 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı 
«Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları için Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimen-
kullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salâ
hiyet Verilmesi Hakkında Kanun» un 3 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Satışlardan elde edilecek gelirlerin 
tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir ter
tibe gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu miktar
lar askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu 
müştemilât ve mütemmimat ile her türlü askerî mües
seselerin yeniden yapımı veya bu ihtiyaçlar için arazi, 
arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mevcut
larının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileştirilmesi 
ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği 
her türlü gider için dört milyar liraya kadar harca
ma yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinde açılacak özel bir tertibe Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara har
canmak üzere devredilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

» • ^ 1 
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| BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayri-
menkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına 
Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü mad

desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayılı 
«Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sar
fiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimen-
kullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına salâ
hiyet Verilmesi Hakkında Kanun» un 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Satışlardan elde edilecek gelirle
rin tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir 
tertibe gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu miktar
lar askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu 
müştemilât ve mütemmimat ile her türlü askerî mües
seselerin yeniden yapımı veya bu ihtiyaçlar için arazi, 
arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mev
cutlarının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileştiril
mesi ve Savaş Sanayii Yatırımı harcamalarına transfer 
edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin ge-

I rektirdiği her türlü gider için dört milyar liraya kadar 
harcama yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. 

Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan 
miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara har
canmak üzere devredilir. 

I ı 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 184 

2 . 3 . 1954 Tarih ve 6303 Sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Sivil Öğrencilerin, Geli§? Gidiş ve Kabul Süresince Nakil, 
İaşe ve Yatırılmalarının Devletçe Sağlanması Hakkında Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

ve Plan Komisyonlar* Raporları (1 /258) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 11 . 2 . 1975 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1906/835 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 2 . 1975 tarihinde kararlaştırılan « 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye is
tekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması hak
kında Kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

içtüzüğün 79 ucu maddesine göre görüşülmesini saygıyle arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi İrmak 
Başbakan 

2 . 3 . 1954 gün ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş ve kabul 
süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 

ilişkin Kanun tasarısının gerekçesi 

Yürürlükte bulunan 2 . 3 . 1954 gün ve 6303 sayılı Kanun ile; Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil 
öğrencilerin, geliş gidiş, ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırımları Devletçe karşılanmaktadır:; 

Anılan Kanun, isteklilerin Hava Harp Okuluna başvurmalarını teşvik ve temin amacına matuf bulunmak
ta idi. Halbuki bugün için istenilenin çok üstünde müracaat yapılmakta ve bu da çok pahalıya mal olmakta
dır. Bu nedenle; uygulamanın devamı bütçeye fazladan yüklenir hale gelen malî külfetin daha da artmasına 
sebep olacağından, anılan kanunun yürürlükten kaldırılması amacı ile bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesi anılan kanunun yürürlükten kaldırılmasına, 2 ve 3 ncü maddeleri ise yürürlük ve yü
rütmeye ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/258 
Karar No. : 22 

9 . 4 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, geliş, gidiş ve ka
bul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına ilişkin Kanun tasarısı; ilgili bakanlık temsilcileri tün de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzake
re olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi prensip olarak kabul edilen tasarının maddelerinin müzakere
sine geçilmiş ve neticede : 

Gerekçede de arz ve izah olunduğu veçhile; Hava Harp Okuluna müracaatları teşvik, okula girmeye 
istekli öğrencilerin geliş - gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe karşılanması te
min gayesine matuf 6303 sayılı Kanun 1954 yılında çıkarılmıştı. Bugün isteklilerin umutların çok üstünde 
olması nedeniyle Devlete fazlasıyle maddî külfetler yüklemektedir. Kara ve Deniz Harp okullarında ise bu 
durum yoktur. 

Her üç okul için eşitliği temin etmek hem de bütçeye gereksiz yere külfet yüklenmesini önlemek için mez
kur kanunun yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan tasarının 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
İstanbul 

F. Cumalıoğlu 

Başkanvekili 
Sivas 

E. Kangal 

Sözcü 
İzmir 

K. Bengisu 

Kâtip 
Tokat 

H. Ulusoy 
Ankara 

/. S. Omay 
Bursa 

M. Emekli 

Bursa 
M. Tayyar 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Konya 
K. Gökakın 

Muğla 
A. Akarca 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Samsun 
H. Savaşçı 

Giresun 
M. K. Çilesiz 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/258 
Karar No. : 57 

9 . 6 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan « 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gidiş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe ve Yatırılmalarının Devletçe Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı», Millî Savunma Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Söz konusu kanunla; sivil liselerden, Hava Harp Okuluna alınacak öğrencilerin, sınavlara girmek için, 
geliş, dönüş ve sınav süresince yapacakları zarurî masrafları Devletçe karşılanmakta idi. 

Ancak, günümüzde Hava Harp Okuluna istenilenden fazla talep geldiğinden, Devletin bu külfeti karşı
lamasının sebebi kendiliğinden yok olmaktadır. İşte bu ihtiyacı öngören kanun tasarısı Komisyonumuzca 
da olumlu bulunup, maddelerin müzakeresine geçilerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İ. Sezgin 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Unsal 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Ankara 
H. T. Toker 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
O. Yılmaz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İçel 
/. Göktepe 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Kütahya 
İ. Ersoy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
M. Delikaya 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
G. Sevil gen 

Niğde 
H. Özalp 

Samsun 
D._ Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 
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Hükümetin teklifi 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı 
Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gi
diş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe 
ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması hakkında Kanunun yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 3 . 1954 tarih 
ve 6303 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millî 
Savunma ve Maliye' bakanları yü
rütür. 
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Millî Savunma Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı 
Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gi
diş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe 
ve Yatırılmalarının Devletçe Sağ
lanması Hakkında Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

2 . 3 . 1954 Tarih ve 6303 sayılı 
Hava Harp Okuluna Girmeye İs
tekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, GU 
diş ve Kabul Süresince Nakil, İaşe 
ve Yatırılmalarının Devletçe Sag-
lanması hakkında kanunun yürür
lükten Kaldırılmasına İlişkin Ka

nun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

10 . 2 . 1975 

Başbakan 
S. İrmak 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

Millî Savunma Bakanı 
7. Sancar 

Maliye Bakanı 
B. Gür s oy 

Ticaret Bakanı 
H. Cillov 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
R. Aktan 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

îmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
S.. Yıldız 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Reis oğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

Kültür Bakanı 
N. Neftçi 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Bayındırlık Bakanı 
V. Tanır 

Güm. ve Tekel Bakanı 
B. Tuncer 

Çalışma Bakanı 
T. Esener 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

»va^ı 
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S. Sayısı : 185 

Türkiye Cumhuriyeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Arasmda 
Emlâk Sorunlarının Çözümlenmesine Dair Sözleşme ve Eki Ödeme 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Komisyonları Raporları ( 1 / 2 ) 

T. C. 
Başbakanlık 19 , 10 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 • 1687/9962 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13.10.1973 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında emlâk sorunlarının çö
zülmesine dair Sözleşme ve eki ödeme Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı» ile gerekçesi eki Sözleşme ve Protokol ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

TÜRKİYE - SURİYE EMLÂK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNE DAİR SÖZLEŞME VE EKİ 
ÖDEME PROTOKOLÜ HAKKINDA 

G E R E K Ç E 

1. Türkiye - Suriye emlâk sorununun 50 yıllık mazisi bulunduğu malumdur. Filhakika, vatandaşlarımız, 
Suriye kurulduğundan bu yana, Suriye'deki taşınmaz mallan üzerindeki haklarını giderek kaybetmişlerdir. 

Bu gelişme başlıca şu iki yoldan vukubulmuştur : 
a) Suriye genel taşınmaz mal rejimine ilişkin çeşitli mevzuat, idarî ve kazaî kararlar ve tatbikat, 
b) 1958 tarihli Toprak Reformu Kanunu hükümleri ve reform uygulaması. 
Öte yandan, bu gelişmeye mütenazır olarak, hükümetlerimiz de mukabil tedbirler almışlardır. Bu cümleden 

olmak üzere, 13 . 1 . 1939 tarih ve 2/10250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Suriyelilerin memleketimiz
deki taşınmaz mallarının âhara ipotek ve ferağı durdurulmuş, bilâhara, 1 . 10 . 1966 tarihli ve 6/7104 sayılı 
Kararname ile, zat ve ev eşyası dışındaki bilcümle Suriye mal, hak ve menfaatleri üzerine elkonmuştur. 

Tarafımızdan alınan bu tedbirlere cevaben Suriye de aynı şekilde Suriye'deki Türk mallarının önce devir 
ve ferağını durdurmuş ve bilâhara, 1966 yılında, diğer bilcümle Türk mal hak ve menfaatlerine elkoymuştur, 
Ancak, 1966 tedbirleri üzerine, ihtilâfın müzakere yolu ile hallini de kabul etmştir. 

İki hükümet arasındaki müzakereler, 9 Eylül 1968 tarihinde Ankara'da başlamış, Şubat ve Haziran 1970, 
Şubat 1971, Nisan ve Aralık 1972 aylarında olmak üzere, beş toplantı daha yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sonunda, 22 Aralık 1972 tarihinde Şam'da imzalanan «Türkiye - Suriye emlâk sorunları
nın çözülmesine dair Sözleşme ve eki Ödeme Protokolü» nün metni ilişikte takdim kılınmıştır. 

2. Sözleşmenin dibacesinde belirtildiği üzere, Taraflar iki ülke vatandaşlarının karşı tarafta bulunan taşın
maz mallarına ilişkin haklar ve menfaatler arasında denge sağlamak fikrinden hareket etmişler, vatandaşla
rımızın Suriye'de tarım reformu uygulaması kapsamına giren taşınmaz mallarının tazminini ve diğer hak ve 
menfaatlerine ilişkin sorunları çözümlemeyi arzulamışlar ve devamlı ve âdil bir Sözleşme akdetmişlerdir, 
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3. Yukarıda 1 rtci maddenin (a) ve (b) fjkralarında sözü edilen her iki naviSuriye icraatı ile Sözleşme ve eki 

Protokolün bu hususlarda getirdiği çözüm biçimleri, anahatlarıyle, şöylece özetlenebilir. 
a) Suriye'de taşınmaz mal sahibi vatandaşlarımızı ızrar eden Suriye özel mevzuatı hükümleri ve tatbikatı 

üç bölümde mütalâa edilebilir. 

Evvelemirde Suriye'de merî arazi rejimine nazaran, hak sahibine arazisi üzerinde esas itibariyle, «Mülkiyet 
hakkı» değil, bir nevi «Tasarruf hakkı» tanınmakta ve bu hak, mal sahibinin arazisini belirli bir raMdet kul
lanmaması takdirinde düşmektedir. Suriye'nin, bu mevzuat hükümleri yanında yürüttüğü bazı tatbikat sratan-
daşlarımızın arazilerinin ellerinden çıkmasını hızlandırmıştır. 

Öte yandan, Suriye genel miras hukukuna göre, yabancı uyruklular miras yolu ile taşınmaz mal iktisap ede
memektedir. 

Nihayet, Suriye, çeşitli tarihlerde çıkardığı mevzuat ile vakıfları tasfiye etmiştir. 
îşts «Türkiye - Suriye emlâk sorunlarının çözülmesine dair Sözleşme ve eki ödeme Protokolü» nün ge

tirdiği esaslardan biri, Suriye'nin, merî arazi ve miras mevzuatının sözü edilen hükümlerini tadil suretiyle, 
şimdiye kadar bu hükümler çerçevesinde alınmış bulunan taşınmaz mallarını vatandaşlarımıza iade etmesi yö
nündedir. Suriye, bu mallardan iadesine imkân bulunmayanlar için tazminat ödeyecektir. 

Sözleşme kapsamına, gerçek kişiler. kadar tüzelkişiler de girdiğinden, vakıflar üzerindeki Türk hak sahip
leri de vakıf bedellerini tahsil edebileceklerdir. 

Sözleşme ve Eki Protokol hükümlerine göre Suriye bu tazminatı, malın değerinin, Ödeme Protokolünde 
öngörülen usul tahtında takdiri tarihinden itibaren 16 ay zarfında iki taksit halinde memleketimize transfer 
edecektir. 

b) Suriye'nin vatandaşlarımızın haklarını ihlâl edici nitelikteki ikinci icraatını teşkil eden 1958 tarihli Ta
rım Reformu Kanununa gelince, anılan Kanun kamulaştırılan arazi bedelinin 40 yıl vadeli % 1,5 faizli bono 
ile Suriye'de ödenmesini öngörmekte idi. Suriye bu kanun hükümleri çerçevesinde 1958 yılından itibaren va
tandaşlarımızın tarım arazilerini kamulaştırmış fakat kendilerine hiçbir tazminat ödememişti. Suriye yetkili
leri, hâlâ, hiçbir hak sahibine, bu arada Suriye uyruklulara dahi, reform tazminatının tediyesi için gerekli 
işleme başlamadığını söylemektedirler. 

Sözleşme ve Eki Protokol, Tarım Reformuna tabi tutulan vatandaşlarımız için de Suriye'nin ödeyeceği 
tazminatın, reform mevzuatının benimsediği esaslardan farklı olarak, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten 
1 yıl sonra başlamak üzere yıllık 3 taksit halinde Türkiye'ye transfer edilmesini hükme bağlamıştır. 

c) Sözleşme ve Eki Protokolde, yukarıda (a) ve (b) fıkralarında söz konusu her iki nevi tazminat tutar
larına % 3 faiz uygulanmasını ve ödenecek tazminatın para kıymetinde vuku bulabilecek değişikliklerden mü
teessir olmaksızın memleketimize transferini öngören hükümler yer almıştır. 

4. Vatandaşlarımızın haklarının saptanması şekli, sürat temini amacı ile, daha evvel, 9 Mayıs 1972 tari
hinde imzalanarak hükümetlerin tasvibi ile yürürlüğe konmuş bulunan «Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu 
hakkında Protokol» ile düzenlenmiştir. 

Sözü geçen Protokol ile ihdas edilen ve iki Taraf Heyetlerinden oluşan Komisyon 19 Mart 1973 tari
hinden beri Şam'da çalışmalarını sürdürmekte, vatandaş dosyalarını teker teker incelemekte ve karara rap
tetmektedir. Komisyon mesaisini takriben 8 ayda jjitirecektir. 

Vatandaşlarımız Komisyona şifahî izahat de vermek ve kararlara itiraz ederek, dosyalarının «Türki
ye - Suriye Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme» de kurulması derpiş olunan «Türkiye - Suriye 
Karma Komisyonu» nda tekrar ele alınmasını istemek hakkına sahiptirler. 

Bu sonuncu Komisyon, üst meroidir. Tahkikat ve yerinde keşif yapmaya, bilirkişiye başvurmaya, 
tanık dinlemeye yetkilidir. Dilekçi isterse bu Komisyona da şifahî izahat verebilir. 

Karma Komisyonda da çözümlenemeyecek, dosyalar ise, iki Taraf Hükümetlerine sunulur ve karar 
Hükümetlerce alınır. 

5. Türkiye - Suriye Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme ve Eki Protokol yukarıda 4 noü 
maddede belirtilen esaslar dairesinde hakkı saptanacak vatandaşlarımızın alacağı tazminata mesnet teşkil 
edecek olan değerin takdiri işini de tanzim etmiştir. 
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Değer takdiri ifr, yetkili Suriye Takdir Komisyonları tarafından yapılır. Vataadaşlarımızm Suriye 

Takdir Komisyoi^rffia şifahen izahat vermeleri ve takdir edilen bedeli tatminkâr butoaılarsa konuyu, 
Türkiye - Suriye Karma Komisyonuna getirmemiz yolu açıktır. 

6. Diğer taraftan, Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonunun işini bitirmesinden sonra iki Tarafça 1966 
yılında konulaö dkoyma tedbirleri karşılıklı olarak kaldırılacak ve iki Taraf vatandaşları vaktiyle bu ted
birler çerçevesinde tasarruflarından çıkmış bulunan taşınmaz mallarından, tekrar yararlanabilmek duru
muna geleceklerdir. 

1966 yılından önce alınmış tedbirlerin gene karşılıklı olarak kaldırılmasına ise, üst merci olan Türki
ye - Suriyet Karma Komisyonundaki müzakerelerin neticesine göre, iki Taraf HükümetieBİnce karar veri
lebilecektir. 

7. İki Taraf vatandaşlarının arazilerini ekip biçmek için karşı Tarafa zamanında «Pasavan» ile gidip 
gelmiş oldukları hatırlardadır. 

Ancak, Pasavan usulünün kuşkusuz kolaylıkları yanında, tatbikatta, sakıncaları da bulunduğu saptan
mıştır. 

Bu sakıncalar muvacehesinde, Türkiye - Suriye Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme'ye 
yeni bir geçiş rejimi benimseneceği yolunda hüküm konulmuş bulunmaktadır. 

8. Vatandaşlarımızın Suriye'deki mal hak ve menfaatlerine ilişkin taleplerini inceleyerek haklarım tes
pit edecek olan Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonunun kararları ve bunlara istinaden ödenecek olan taz
minatın takdiri, işlemleri, Sözleşme ve Eki Protokolün yürürlüğe girmesi ile hüküm ifade edecektir. 

Anahükümleri yukarıdaki maddelerde özetlenmiş bulunan 22 Aralık 1972 tarihli «Türkiye - Suriye Em
lâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Çözümlenmesine ve Eki ödeme Protokolü.», memleketimiz yararına görüU 
mekle, onaylanmak üzere, Yüce Meclislerimize arz olunur^ 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 3.4.1974 
Esas No. : lf2 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Türkye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Emlâk sorunlarının çözümlenmesine dair 
Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, ilgili Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Türrrü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar ve temstteilerra vermiş ofcfa-
ğu mütemmim malûmatlar, Komisyonumuzca da müspet mütatea ofanmtrş ve mezkûr Sttefeşmttftû onaylan
masına mütedair tasarı, aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Bursa 
M. Emekli 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
X, Kmk&ğİu 

Bursa 
C, Külâhlı 
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Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

Aakara 
S. Selek 

İmzada bulunamadı 

Hatay 



İstanbul 
C Suer 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
N. özgür 

Sakarya 
/. Müftüoğlu 
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İzmir 

Ş. Osma 

Nevşehir 
R. Ülker 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 

Manisa 
A. Balkan 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Urfa 
İV. Aksoy 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No, : 1/2 
Karar No. : 55 

BUtçee Plan Komisyonu Raporu 

9.6.1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Em
lâk Sorunlarının Çözümlenmesine Dair Sözleşme ve Eki Ödeme Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun tasarısı,» Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda 
incelendi ve görüşüldü. 

Türkiye ile Suriye arasındaki emlâk sorununun 50 yıllık geçmişi vardır. Suriye Hükümeti kurulduktan 
sonra, vatandaşlarımızın Suriye'deki taşınmaz malları üzerindeki haklan giderek kaybolmaktadır. 

Bu gelişmeler başlıca iki yoldan meydana gelmiştir. 
a) Suriye Hükümetlerinin genel taşınmaz mal rejimine ilişkin çeşitli mevzuat, idarî ve kazaî kararlar ve 

tatbikatları, 
b) 1958 tarihli Toprak Reformu Kanunu hükümleri ve reform uygulaması, 

Bu gelişmelere paraler olarak, Hükümetlerimiz de karşı tedbirler almışlar ve çıkarılan kararnamelerle, 
zat ve ev eşyası dışındaki bütün Suriye mal, hak ve menfaatleri üzerine elkonmuştur. Suriye de ayni şekil
de Suriye'deki bütün Türk mal, hak ve menfaatlerine elkoymuş; ancak, anlaşmazlıkların müzakere yolu ile 
halli de prensip olarak kabul edilmiştir. 

İki hükümet arasında müzakereler, 9 Eylül 1968 tarihinde Ankara'da başlamış ve 22 Aralık 1972 tarihin--
de de «Türkiye Suriye Emlâk sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme ve Eki ödeme Protokolü» Şam'da im
zalanmıştır, 

Sözleşmede belirtildiği üzere, taraflar vatandaşlarının karşı tarafta bulunan taşınmaz mallarına ilişkin hak 
ve menfaatleri arasında denge sağlamak görüşünden hareket etmişlerdir. 

Suriye'de taşınmaz mal sahibi vatandaşlarımızın haklarını kısıtlayan Suriye özel mevzuatı hükümleri ve 
tatbikatı üç bölümde ele alınabilir. 

a) Suriye'de yürürlükteki arazi rejimine göre, hak sahibine arazi üzerinde «Mülkiyet Hakkı» değil, «Ta
sarruf Hakkı» tanımakta ve bu hak, arazinin belirli bir süre mal sahibi tarafından kullanılmaması halinde 
düşmektedir. 

b) Suriye genel miras hukukuna göre, yabancı uyruklular miras yolu ile taşınmaz mal iktisap edememek
tedir. 

c) Suriye çeşitli tarihlerde çıkardığı mevzuat ile vakıfları tasfiye etmiştir^ 
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Sözleşmenin getirdiği esaslardan biri; Suriye'nin, yürürlükteki arazi ve miras mevzuatını tâdil suretiyle 

taşınmaz mallanm vatandaşlarımıza iade etmesi yönündedir. Ayrıca, bu mallardan iadesi mümkün olmayanlar 
için tazminat ödenecek ve vakıflar üzerindeki Türk hak sahipleri de vakıf bedellerini alabileceklerdir. 

Suriye'nin vatandaşlarımızın haklarını ihlâl edici nitelikteki ikinci icraatı teşkil eden 1958 tarihli toprak 
Reformu Kanununa göre, kamulaştırılan arazi bedeli 40 yıl vadeli % 1,5 faizli bono ile Suriye'de ödenmesi 
öngörülmektedir. Sözleşme ve eki protokol, Tarım Reformuna tabi tutulan vatandaşlarımıza Suriye'nin öde
yeceği tazminatı sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten 1 yıl sonra başlamak üzere yıllık 3 tattesit halinde 
Türkiye'ye transferini mümkün kılmaktadır. 

Bütün bunların neticesi olarak, Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonunun işini bitirmesinden sonra, el-
koyma tedbirleri karşılıklı olarak kaldırılacak ve iki taraf vatandaşları taşınmaz mallarından tekrar yararlan
ma durumuna gelebileceklerdir. Eskiden uygulanan «Pasavan» usulünün kolaylıkları yamnda sakıncaları 
da göz önünde tutularak, sözleşmeye yeni bir geçiş rejimi benimseneceğine dair hüküm konulmuştur. 

Yukarıda özetlenen hususları kapsayan tasarı, ön havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunda görüşülmüş 
ve aynen kabul edilerek, Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Tasan Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Başjcan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Ankara 
H. T, Toker 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Giresun 
O. Yılmaz 

Gümüşhane 
T. Yücel 

îçel 
/ Göktepe 

İstanbul 
A. N, Ölçen 

İstanbul 
M, Parlar 

îzmir 
C. Karagözoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
M. Delikaya 

Malatya 
A. Karaslan 

Manisa 
H. Okçu-

Manisa 
G. Sevil gen 

Niğde 
H. Özalp 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 
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Hükümetin Tebltfi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Aramnda Emlâk 
Sorunlarının Çözülmesine Dair 
Sözleşme ve Eki Ödeme Protoko
lünün Onuyktnmasmm Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 Arahk 1972 
tarihimde Şam'da imzalanan «Tür
kiye Gumhııriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasmda Emlâk So
runlarının Çözülmesine Dair Söz
leşme ve Eki Ödeme Protokolünün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE y. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Dışişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arup Cumhuriyeti Arasında Emlâk 
Sorunlarının Çözülmesine Dair 

Sözleşme ve Eki Ödeme Protoko
lünün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plan Komisyöntman kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap, Cumkuttyeti Aramda Emlâk 
SoTunlartmn Çözülmesine Dair 

Sözleşme ve Eki ödeme Prot&ko-> 
tünün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun fasamı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
madesi ayffen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. •• 

Başbakan 
M Talâ 

Devlet Bakanı 
/.. H. Tekinel 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Maîfyfc Bakanı 
5. T. Müftüoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Tarıfl* İskanı 
A. N, Tana 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erkmen 

Devlet Bakanı 
1. öztrak 

İçişleri Bakam 
M. öztekin 

Millî Eğitim Bakam 
0. Dengiz 

Sağ; ve Sos. Y. Bakanı 
V. Tanır 

Ulaştffma Bakam 
S. Özbek 

13 . 10 . 1973 

Devlet Bakam 
Başbakan. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakam 
H. Mıtrrmtoğlu 

Dışişleri Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Bayındfrhk Bakam 
N. Ok 

Gümrük ve Tekel Bakam 
F. Çelikbas 

Çalışana Bakam 
A. N. Erdem 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
N. Boyar 

İmar ve İskân Bakam 
M, Nt Oktay 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Köy İşleri Bakam 
O. Kürümoğlu 

Genç. ve Spor Bakam 
C Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A. t. Kırımlı 

Orman Bakam 
/, Bingöl 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ ÎLE SURÎYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA EMLAK SORUNLA

RININ Ç Ö Z Ü L M E S I N E D A I R S Ö Z L E Ş M E Y E E K L Î Ö D E M E P R O T O K O L Ü 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, «Türkiye Cumhuriyeti ile Su
riye Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme» uyarınca Türk vatanda
şı gerçek ve tüzelkişilere verilecek tazminatın ödeme usulü hususunda aşağıdaki şeküde mutabık kalmış
lardır. 

MADDE : 1 

a) 27 Eylül 1958 tarihli ve 161 sayılı Suriye Tarım Reformu Kanunu ve tarım reformu, ile ilgili diğer 
mevzuat gereğince taşınmaz malları alman ve Sözleşmenin 1 nci maddesinin (a) fıkrasında işaret olunan 
Türk vatandaşlarına, 

b) Sözleşmenin 1 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince müracaatlarının incelenmesi sonucu mülkiyet ve 
tasarruf hakları tanınan Türk vatandaşı gerçek ve tüzelkişilerin iade edilemeyen taşınmaz malları için veri
lecek tazmİDat, bu protokol hükümleri uyarınca ödenir, 

MADDE : 2 

a) Sözleşmenin 1 nci maddesinin (a) fıkrası ile ilgili bulunan ve Suriye Tarım Reformu Kanununun 
ve tarım reformuna ilişkin diğer mevzuatın kapsamına giren Türk vatandaşlarına ait taşınmaz malların de
ğerleri, sözü edilen kanunda öngörülen ve aşağıdaki (b) fıkrasında belirtilen komisyonlarca, (c) fıkrasında 
tespit edilen usul ve süreler dahilinde takdir edilir. 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasında sözü edilen taşınmaz malların değerleri, 9 Mayıs 1972 tarihli «Türkiye t 
Suriye Emlâk: Komisyonu Hakkında Protokol» ile kurulan Emlâk Komisyonunca veya «Türkiye Cumhuri
yeti ile İSuriye Arap Cumhuriyeti Arasmda Emlâk Soranlarının Çözülmesine Dair Sözleşme» nin 7 nci mad
desinde gösterilen mercilerce söz konusu taşınmaz mallarla ilgili olarak verilecek mülkiyet ve tasarruf hakla
rının sübutu kararlarına istinaden, Suriye Tarım Reformu Kanununun 8 nci maddesinde kayıtlı Ön Tak
dir Komisypnlarınea takdir edilir. 

Hak sahibinin takdir edilen değer* yapacağı itiraz, sözü edilen kanunun 19 ncu maddesinde gösterilen 
Kazaî Komisyonlarca incelenip karara bağlanır. 

e) Değer Takdir Komisyonlaffflm teşkili, takdir isimleri ve sürderi hususlarında aşağıdaki usul ve esas
lara riayet edilir : 

— Yukarıdaki (b) fıkrasında belirtilen . ön Takdir Komisyonları ve Kazaî Komisyonlar, bu protokolün 
imalatıması tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde kurulup çalışmaya hazır ©hırlar. 

— Yukarıdaki (b) fıkrasında bahsi geçen Emlâk Komisyonu ve diğer mercilerce hakkın sukutuna dair 
alınacak kararlarda zikredilen taşınmaz malların delerleri, her bir karar tarihinden itibaren 3 (üç) ay için
de ön Takdir Komisyonlarınca takdir edilir. 

— Değer takdiri kararının metni, karar tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Suriye makamlarınca Tür
kiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine tevdi edilir. 

Karar metni, Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine tevdii tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde hak 
sahibine veya kanunî vekiline tebliğ edilir. 

— Hak sahipleri, takdir kararının Türk makamlar:nca kendilerine tebliği tarihinden itibaren 1 (bir) ay 
içinde itirazda bulunmak hakkını haizdir. 

— • Her bir itiraz, itiraz eden tarafından Türk ma' amiarma verildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay 
içinde Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğince Suriye Dışişleri Bakanlığına tevdi edilir. Ancak, her iti
raz, değer takdiri kararınm Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine tevdii tarihinden itibaren 3,5 (üç bu
çuk) ay içinde Suriye Dışişleri Bakanlığına teslim edilmiş ohnadıkça labul edflmeyeeektir. 

•^- ttirazm Suriye Dışişleri Bakanlığına tevdii tarihinden itibaren en geç 1,5 (bir buçuk) ay iğinde, itira
zın Kazaî Komisyonda inceleneceği tarih Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine bildirilir. 
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Hak sahibi veya kanunî vekilinin Kazaî Komisyonda hazır bulunabilmesi için, itirazın inceleneceği günün, 

bunun Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine bildirilmesi tarihinden itibaren 1 (bir) aydan erken 2 (iki) 
aydan geç olmamak üzere tespit edilmesi gereklidir. 

— Kazaî Komisyon, inceleme için tespit edilen tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, itiraz eden ha^ 
zır bulunmasa dahi, itiraz hakkında kararını verir. Bu kararlar, her karar tarihinden itibaren en geç 1 (bir) 
ay içinde Suriye makamlarınca Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine bildirilir. 

MADDE : 3 

a) Sözleşmenin 1 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca tazmini gereken taşınmaz malların değerleri, 
28 Mayıs 1945 tarihli ve 178 sayılı Suriye «Taşınmaz Mal Gelirleri Kanunu» ve tadilâtında öngörülen ko
misyonlarca, 9 Mayıs 1972 tarihli Protokolle kurulan Emlâk Komisyonu ve Sözleşmenin 7 nci maddesinde 
belirtilen diğer mercilerce bu mallarla ilgili olarak verilen mülkiyet ve tasarruf haklarının sübutu kararları
na istinaden ve aşağıda tespit olunan usul ve esaslar dahilinde takdir edilir. 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasında bahsi geçen taşınmaz malların değerleri, anılan «Taşınmaz Mal Gelirleri 
Kanunu» nda öngörülen Bidayet Komisyonlarınca, her sübutu hak kararı tarihinden itibaren 2 (iki) ay 
içinde takdir edilir. 

— Değer takdiri kararının metni, karar tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde Suriye makamlarınca Tür
kiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine tevdi edilir. 

— Karar metni, Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine tevdii tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde 
hak sahibine veya kanunî vekiline tebliğ edilir. 

— Hak sahipleri, takdir kararının Türk makamlarınca kendilerine tebliği tarihinden itibaren 1 (Bir) ay 
içinde bu karara itiraz edebilirler. 

—- Her bir itiraz, itirazi eden tarafından Türk makamlarına verildiği tarihten itibaren en geç 1 (Bir) ay 
içinde Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine Suriye Dışişleri Bakanlığına tevdi edilir. Ancak, her itiraz, 
değer takdiri kararının Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine tevdii tarihinden itibaren 3,5 (Üçbuçuk) 
ay içinde Suriye Dışişleri Bakanlığına teslim edilmş olmadıkça kabul edilmeyecektir. 

— İtirazın Suriye Dışişleri Bakanlığına tevdii tarihinden itibaren en geç 1,5 (Birbuçuk) ay içinde, itira
zın İstinaf Komisyonunda inceleneceği tarih Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine bildirilir. 

Hak sahibi veya kanunî vekilinin istinaf Komisyonunda hazır bulunabilmesi için, itirazın inceleneceği 
günün, bunun Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine bildirilmesi tarihinden itibaren 1 (Bir) aydan erken 
2 (iki) aydan geç olmamak üzere tespit edilmesi gereklidir. 

— İstinaf Komisyonu, inceleme için tespit edilen tarihten itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, itiraz eden 
hazır bulunmasa dahi, itiraz hakkında kararını verir. Bu kararlar, her karar tarihinden itibaren en geç 1 (bir) 
ay içinde Suriye Makamlarınca Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine bildirilir. 

MADDE : 4 

Değer takdirine mesnet teşkil edecek hakkın sübutu kararları, her bir kararın alınışı tarihinden itiba
ren 15 (Onbeş) gün içinde Suriye Dışişleri Bakanlığı kanaliyle takdir işlemini yapacak komisyonlara intikal 
ettirilir, 

M A D D E : 5 

Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, aşağıdaki hususlar, Sözleşmenin ve bu Protokolün yürür
lüğe girmesi beklenilmeden yerine getirilecektir: 

a) Yukarıdaki 2 nci maddede belirtilen takdir komisyonlarının bu protokolün imzalanması tarihin
den itibaren 2 (İki) ay içinde çalışmaya başlamak üzere kurulması, 

b) Bu komisyonların, bu Protokolün taşınmaz malların değerlerinin takdiri ile ilgili 2 nci madde (c) fık
rasında ve 3 ncü madde (b) fıkrasında belirtilen usul ve süreleri uygulamaları, 
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c) Sözü geçen takdir komisyonlarının, takdir işlemlerini yaparken, Sözleşmenin 2 nci maddesi hüküm

lerine riayet etmeleri. 
Sözü geçen komisyonların kararları, Sözleşme ve Protokol yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. 

MADDE : 6 

a) Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin 1 nci maddesinin (a) fıkrasında sözü edilen tazmi
natı, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten 1 (Bir) yıl sonra ilk taksit ödenmek üzere, yıllık 3 (üç) taksitte 
Öder. 

b) Sözleşmenin 1 nci maddesinin (b) fıkrasında bahsi geçen tazminata, Emlâk Komisyonu ile Sözleşmenin 
7 nci maddesine göre Türkiye - Suriye Karma Komisyonunca veya iki Hükümetçe hakkın subutuna dair 
alınan kararın tarihinden itibaren hak kazanılmış olur. 

Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, bu tazminatı iki taksit halinde öder. İlk taksit, Sözleşmenin yürür
lüğe girmiş olması halinde takdir işlemlerinin bitirilmesinden 4 (Dört) ay sonra, yürürlüğe girmemiş olması 
halinde yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 4 (Dört) ay sonra ödenir. İkinci taksit ise, ilk taksidin ödenmesi 
tarihinden 1 (Bir) yıl sonra ödenir. 

c) Bu Protokole konu teşkil eden bilcümle tazminat ile Sözleşmenin uygulanması veya tefsirinden do
ğabilecek sorunların Sözleşmenin 7 nci maddesi uyarınca çözülmesi sonucunda tahakkuk edecek tazminat 
için yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirtilen taksitlerin tahakkukundan sonraki tarihlerde hakkın subutu 
kararı verilmişse, bunun tahakkuk etmiş taksitleri, hak km subutu kararı tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl sonra 
defaten ödenir. 

MADDE : 7 

a) Yukarıdaki 2 nci maddenin (c) fıkrasında sözü edilen Kazaî Komisyonlar ile 3 ncü maddenin (b) fık
rasında sözü edilen İstinaf Komisyonlarının değer takdiri kararları, Sözleşme ve bu Protokol hükümlerine 
uygun olup olmadıklarının incelenmesi zımnında, bu kararların Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliğine 
bildirilmesi tarihinden itibaren en geç 6 (Altı) ay içinde Türk makamları tarafından Türkiye - Suriye Karma 
Komisyonuna sunulabilir. 

b) Bu 6 (Altı) aylık süre dolduğunda Türkiye - Suriye Karma Komisyonu henüz kurulmamış ise, anılan 
kararlar Karma Komisyonun kurulduğu tarihten itibaren 2 (İki) ay zarfında Karma Komisyona sunulur. 

c) Değer takdiri kararlarının Karma Komisyona sunulması, bu Protokolün 6 nci maddesinde öngörü
len sürelerde ödeme yapılmasını önlemez. . 

MADDE : 8 

a) Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Türk vatandaşı gerçek ve tüzelkişilere verilecek tazminat tutar
larından vergi, resim, takdir ve itiraz işlemleri masrafları ve diğer her türlü yükümlülükler karşılığı olarak 
% 1,5 (yüzde bir buçuk) nispetinde kesinti yapar. Bu kesinti ilk taksitten yapılır. 

b) Tazminat tutarlarından yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen kesinti ile hak sahipleri, tazminata ko
nu teşkil eden taşınmaz mallarına ilişkin her türlü vergi, resim, takdir ve itiraz masrafları ve diğer yükümlü
lüklerden muaf olurlar. 

c) Tazminata hak kazanan Türk vatandaşından alacaklı olan Suriyeli, borçluya ait tazminat üzerin
den, alacağının sınırı dahilinde, hakkını şu şartlarla kullanabilir : 

— Alacağının 9 Mayıs 1972 tarihinden önceki bir sabit tarihi haiz olduğunun yetkili mahkeme kararı ile 
ispat edilmiş, davanın bu Protokolün imza tarihinden evvel açılmış ve haciz kararının bu Protokolün im
zası talihinden önce alınmış olması, 

— Veya borcun 9 Mayıs 1972 tarihinden önceki bir sabit tarihi haiz olduğunun ispat edildiğini mübeyyin 
ve bu Protokolün imzası tarihinden evvel yetkili mahkemece verilmiş bir kararla tapu siciline tescil edilmiş ol
ması, 

— Veya borcun rehinle temini için, borçlunun kendi rızası ile 9 Mayıs 1972 tarihinden evvel tapu sicilin
de bir ipotek tesis etmiş olması. 
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«Sabit tarih» anlamının, 10 Haziran 1947 tarihli ve 395 sayılı Suriye «Beyyineler Kanunu»nun 11 nci mad

desinin 1 nci ve 2 nci fıkralarında tarif edilen anlama uygun olarak kullanıldığında mutabık kalınmış
tır. 

d) Şu kadar ki, geçmiş süreler için tazminat tutarına, aşağıdaki 9 ncu madde gereğince yürütülecek 
faiz, borç karşılığı kesinti yapılmadan evvelki tazminat tutan üzerinden hesaplanacaktır. 

MADDE : 9 
a) Sözleşmenin 1 nci maddesinin (a) fıkrasında sözü edilen tazminat, Suriye Tarım Reformu Kanunu 

ve tarım reformu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca taşınmaz malın istilâsı ve hak sahibinin intifamın fiilen 
kesilmesi tarihinden itibaren başlamak üzere % 3 (Yüzde üç) faize tabidir. 

Faiz ödemeleri taksit ödemeleri ile birlikte yapılır. Geçmiş müddetler için birikmiş faizler toplamı, bi
rinci taksitle birlikte ödenir. 

b) Sözleşmenin 1 nci maddesinin (b) fıkrasında sözü edilen tazminat, hak sahibi lehine alınan hak
kın subutu kararı tarihinden veya bu kararda hak sahibinin taşınmaz malından intifamın kesildiğine dair 
tespit edilmiş olan tarihten itibaren başlamak üzere c/0 3 (Yüzde üç) faize tabidir. 

Faiz ödemeleri taksit ödemeleri ile birlikte yapılır. Geçmiş müddetler için birikmiş faizler toplamı, birin
ci taksitle birlikte ödenir. 

Emlâk Komisyonu veya Sözleşmenin 7 nci maddesinde öngörülen diğer mercilerin kararıyle hakları su-
but bulan Türk vatandaşı gerçek ve tüzel kişiler, taşınmaz mallarından, subutu hak kararı tarihinden önce 
intifa etmedikleri müddetler için yıllık % 3 (Yüzde üç) faizi talep etmek üzere adlî mercilere müracaatta bu
lunabilirler. 

Bu faizler hakkında bir karar aldıkları takdirde, hükmolunan faiz tutarına da bu Protokol hükümleri 
uygulanır. 

MADDE : 10 
Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, bu Protokolün 1 nci maddesinde belirtilen tazminatı, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankasının üzerinde mutabık kalacakları konvertibl bir dö
vizle ödeyecektir. 

Suriye Lirasının ödemede itibar olunacak kuru : 4,32 Suriye Lirası = 1 ABD doları = 0^818513 gr. saf 
altındır. 

Ödenecek konvertibl dövizin miktarı, ABD Dolarının ve bu dövizin ödeme günündeki altın değerleri üze
rinden hesaplanacaktır. 

Bir Amerikan dolarının, Beynelmilel Para Fonu'nca te spit edilen 0.818513 gram saf altına eşit olan değerinde 
bir değişiklik olması halinde, tazminatın geri kalan ödenmemiş tutarı, Beynelmilel Para Fonu'nca tespit edilen 
değişiklik tarihi ile değişiklik oranı gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden hesaplanır. 

MADDE : 11 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası, bu Protokolde öngörülen tazmina

tın ödenmesine ilişkin işlemlerle ilgili teknik hususları, mümkün olan en kısa zamanda müştereken tespit ede
ceklerdir. 

MADDE : 12 
Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, tazminatın hak sahiplerine ödenmesinde yararlı olacak her türlü bil

giyi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine verir. 

MADDE : 13 
Bu Protokol, «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk Sorunlarının Çözülme

sine Dair Sözleşme» nin ayrılmaz bir parçası olup, bu Protokolün 5 nci maddesi hükmü mahfuz kalmak 
üzere, sözü geçen Sözleşme ile birlikte yürürlüğe girecektir. 

Bu Protokol ikisi de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, Türkçe ve Arapça ikişer nüsha olarak, 22 Aralık 1972 
günü Şam'da imza edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti 
adına v adına 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 185) 



— ii — 
TÜRKİYE CUMHURtYETİ ÎLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA EMLÂK SORUNLARI

NIN ÇÖZÜLMESİNE DAİR SÖZLEŞME 

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, 
Memleketleri arasında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek âmacıyle, 
Türk ve Suriyeli gerçek ve tüzel kişilere ait, iki memleketten her birinde bulunan taşınmaz mallara ilişkin 

haklar ve menfaater arasında denge sağlamak üzere, 
Suriye'de tarım reformu uygulanması nedeniyle taşınmaz malları alınan Türk vatandaşlarına verilecek 

tazminat ile Türk gerçek ve tüzel kişilerin Suriye'de bulunan diğer taşınmaz mallarına ilişkin hak ve men
faatlerini ilgilendiren sorunları çözmeyi arzu ederek, 

Devamlı ve âdil bir Sözleşme akdine karar vermişler ve bu maksatla, 
Türkiye Cumhurbaşkanı : 
Suriye Arap Cumhuriyet Başkanı : , 
Tam yetkili temsilci tayin etmişlerdir. 
Temsilciler usulüne uygun yetki belgelerini teati eylemiş ve aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlar

dır. 

MADDE : l 
Bu Sözleşme ile : 
a) 27 Eylül 1958 günlü 161 sayılı Suriye Tarım Reformu Kanunu ve tarım reformu ile ilgili diğer mev

zuat uyarınca taşınmaz malları alınan Türk vatandaşlarına bu Sözleşme hükümleri uyarınca tazminat ve
rilir. 

Tarım reformu uygulaması dışında bırakılan taşınmaz malları Türk vatandaşlarına iade edilir. 
b) Yukarıdaki (a) fıkrası dışında kalan taşınmaz mallar ve bu taşınmaz mallara ilişkin hak ve men

faatlerle ilgili olarak Türk gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan müracaatlar bu Sözleşme hükümlerine 
göre incelenir. 

İnceleme sonucunda mülkiyete hak kazanan Türk gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz malları, Suriye 
Devletinin tasarrufunda ise meliklerine iade edilir. Suriye Devletinin tasarrufunda bulunmayan taşınmaz 
mallar iade edilemediği takdirde, bu mallar için Sözleşme hükümleri uyarınca tazminat verilir. 

c) Bu maddenin (a) ve (b) fıkraları uyarınca tazminata hak kazanan Türk gerçek ve tüzel kişilere bu 
Sözleşmeye ekli Ödeme Protokolü hükümleri uyarınca ödeme yapılır. 

MADDE: 2 
Hak sahiplerinin tam ve âdil bir tazminat elde etmesini sağlamak üzere, tazminat konusu taşınmaz mal

ların değerlerinin tespitinde, Suriye'de mücavir ve benzer taşınmaz malların değerleri ile diğer takdir unsur 
lan gözönünde tutulur. 

MADDE: 3 
Âkit Taraflar, Türkiye - Suriye sınırının iki tarafında on kilometreye kadar derinlikteki bölgede, Türki

ye - Suriye Emlâk Komisyonunca, Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu hakkında Protokol hükümleri uyarın
ca tespit edilen Türk ve Suriyeli maliklerin sınırdan geçişlerini düzenleyecek yeni bir usul tespit edecek
lerdir. 

M A D D E : 4 
Suriye topraklarında bulunan taşınmaz mallarda Türk vatandaşı varislere miras hakları, karşılıklılık il

kesi çerçevesinde, aynen intikal eder ve bu haklar tapu sicilinde ve temlik defterinde onların adlarına tescil 
edilir. 

Taşınmaz mallar üzerinde aynî hak tesisi ve bu hak ların tadili veya intikali hakkı Türk gerçek ve tüzel ki
şilere, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, tanınır. 

Suriye'de tasarruf hakkına sahip Türk gerçek ve tüzelkişilerin tasarruf davaları kabul edilir, bu hak
lan lehlerine tescil olunur ve bu hususta kendilerine kanunî belgeler verilir. Türkiye - Suriye Emlâk Komis-1 

yonunun ve Türkiye - Suriye Karma Komisyonunun kararlan, bu davalarda kararlara mesnet teşkil eder. ; 
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MADDE : 5 

Dördüncü maddenin uygulanmasında, Türk gerçek ve tüzelkişilerin kabul edilir mazeret beyanı halin
de, Suriye mevzuatındaki zaman aşımı veya hak düşürücü süreler, hakkın doğumu tarihinden itibaren na
zara alınmaz. 

MADDE : 6 
Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu hakkında Protokol hükümleri gereğince kurulmuş olan Türkiye - Su

riye Emlâk Komisyonunun kararları işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır. 
MADDE : 7 

Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu tarafından çözülemeyerek kendisine havale edilecek dosyalar ve 
9 Kasım 1972 gününden sonra Türk makamlarına yapılacak müracaatlar ile bu Sözleşme hükümlerinin uy
gulanması veya tefsirinden doğabilecek öteki sorunları incelemek üzere, iki Taraftan eşit sayıda temsilci
nin katılmasıyle, Türkiye - Suriye Karma Komisyonu kurulur. İki Taraf temsilcileri beraberlerinde gereği ka
dar yardımcı bulundurabilir. 

Komisyonda her bir Taraf birer oy hakkına sahiptir. 
Komisyon, tahkikat yapmaya, müracaat sahiplerini dinlemeye, belge verilmesini istemeye, bilirkişiye baş

vurmaya yerinde keşif yapmaya, resmî makamlardan ve diğer mercilerden veya kişilerden her çeşit bilgiyi 
istemeye ve tanık dinlemeye yetkilidir. 

Komisyonda iki Taraf görüş birliğine varamadığı takdirde, Tarafların görüşlerini ihtiva eden bir rapor 
düzenleyip imza edilir ve Âkit Taraflar Hükümetlerine sunulur. 

MADDE : 8 
Türkiye - Suriye Karma Komisyonunca 7 nci maddenin son fıkrası gereğince iki Taraf Hükümetlerine su

nulan raporlardaki konuların önem ve niteliğine göre, Türkiye ve Suriye Hükümetlerince, iki Taraf vatan
daşlarının taşınmaz malları ve bu taşınmaz mallara iliş kin hak ve menfaatleri üzerine 1966 yılından önce ko
nulmuş bütün tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilir. 

M A D D E : 9 
Bu Sözleşme ve Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonu hakkında Protokol hükümleri uyarınca iadesine 

karar verilen taşınmaz malları fuzuli işgal, fiilî tecavüz veya benzer bir nedenle elinde bulundurulan kimselerin 
tahliye etmesi ve bu malların hak sahiplerine teslimi sağlanır. 

Taşınmaz malın kiralanmış olması halinde, taşınmaz mal hak sahibi tarafından kiraya verilmiş ise, kanun 
hükümlerine göre kira süresi sonunda; bir kamu idaresi tarafından kiraya verilmiş ise, hemen veya varsa, 
üzerindeki mahsul kaldırıldıktan sonra bu idarece tahliye ettirilerek hak sahibine iade olunur. 

Âkit Tarafların yetkili makamları, gelecekte ortaya çıkabilecek, fuzulî işgal, fiilî tecavüz veya benzer 
eylemlere karşı hak sahiplerinin korunmasını ve taşınmaz malları üzerindeki haklarının tamamen kullanma
larını sağlayacaklardır. 

MADDE : 10 
Kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması, müracaat sahiplerinin yetkili Suriye veya Türkiye mercilerine başvur

malarına engel olmaz. 
MADDE : 11 

Bu Sözleşme, Âkit Taraflar memleketlerinde yürürlükte olan usullere göre onaylanacak; onay belgelerinin 
teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci maddesi hükmü uyarınca Birleşmiş Milletler Sekreter
liği nezdinde tescil ettirilecek; tescil istemi Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümetlerin
ce yapılacaktır. 

Âkit Tarafların tam yetkili temsilcileri, yukarıdaki hususları tasvip ederek, bu Sözleşmeyi imzalamış ve 
mühürlemişlerdir. 

Her ikisi aynı ölçüde muteber olmak üzere, Türkçe ve Arapça birer nüsha halinde günü da 
akdedilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİ 
adına adına 
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Topiant, :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 197 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Arasında Adlî Müzaheret 
Mukavelenamesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında 
Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komis

yonları Raporları ( î / 2 0 3 ) 

r. c. 
Başbakanlık ' 26 . 8 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71-1854/4826 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyüî Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 19 . 8 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bü; ük Britanya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelename
sinin Türkiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulanmasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Fiji Hükümeti Hükümetimize müracaatla, 10 Ekim 1970 tarihinde bağımsızlıklarını kazanana değin, adı 
geçen ülke ile hukukî ve ticarî konulardaki ilişkilerimizi düzenleyen, 28 Kasım 1931 tarihinde Ankara'da imza
lanmış «Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin iki ülke ara
sında uygulanmasına devam olunmasını arzuladığını belirterek, bu konuda bir sözleşmenin yapılmasını öner
miştir. 

Bağımsızlıklarını yeni kazanan devletlerle ilişkilerimizin her konuda geliştirilmesinin memleketimizin çı
karlarına uygun ve gerekli olması nedeniyle söz konusu öneri olumlu karşılanarak, 11 Haziran 1974 tarihin
de Londra'da. «Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Tür
kiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti arasında uygulanmasına ilişkin Sözleşme» Nota Teatisi suretiyle gerçekleş
tirilmiştir. 

Sözleşme, 28 Kasım 1931 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britan
ya arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesi»nin Türkiye ile Fiji arasında uygulanmasını öngörmektedir. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/203 
Karar No. : 49 

29 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 19 . 8 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Arasında Adlî Müzaharet Mukavelesinin 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuza havale olunmakla ve ilgili Bakanlık Temsilcileri de hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarı gerekçesini ve sözleşme metnini uygun ve yerinde mütalâa etmek suretiyle, tasarı
yı aynen kabul etmiştir. 

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

Başkanvekili Kâtip 
İstanbul Tunceli 

A. D, Öztunç S. Yıldırım 
.îmzada bulunamadı'1 

Ankara Bursa 
/. H. Köylüoğlu H. Karaatlı 

Kırklareli Muş 
M. Atagün T. 1. Dikmen 

Niğde Siirt 
Ş. Y. Arıbaş A. Cartı 

ve bu rapor sözcüsü 
Sinop 

Y. Oğuz 

Adana 
O. Çıtırık 
Gaziantep 

Y. Öztürkmen 
Nevşehir 

M. Z. Tekiner 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/203 
Karar No. : 48 

Dışişleri Komisyonu raporu 

19 . 6 . 1975 

YUksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya Arasında Adlî Müzaheret Mukavelenamesinin Türkiye Cumhu
riyeti ile Fiji Devleti Arasında Uygulanmasına ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Sözcü 

Zonguldak istanbul Ankara 
C. Karakaş R. Ülker N. Evliyagil 

Çorum Bursa Bursa 
Y. Hatiboğlu M. Emekli C. Külâhlı 

Manisa Manisa Nevşehir 
A._ Balkan N._ Özgür R._ Üner 
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Hükümetin önerisi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya Arasında Adlî Müzaheret 
Mukavelenamesinin Türkiye Cum
huriyeti ile Fiji Devleti Arasında 
Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Haziran 1974 
tarihinde Londra'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Biritanya Arasında Adlî Müzahe
ret Mukavelenamesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fiji Devleti Ara
sında Uygulanmasına İlişkin Söz
leşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D.. Baykal 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
K Özal 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
A. Doğru 

imar ve tskân Bakanı 
A. Topuz 
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Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya Arasında Adlî Müzaheret 
Mukavelenamesinin Türkiye Cum
huriyeti ile Fiji Devleti Arasında 
Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci' 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Kayra 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Dışişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya Arasında Adlî Müzaheret 
Mukavelenamesinin Türkiye Cum
huriyeti ile Fiji Devleti Arasında 
Uygulanmasına İlişkin Sözleşmenin 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

19 . 8 . 1974 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
O. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 
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Sayı : F 2jU8 11 Haziran 1974 

Ekselans, 
Fiji Hükümetinin, 28 Kasım 1931 tarihinde Ankara'da İngiltere Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 

imzalanmış Hukukî ve Ticarî konularda adlî işlemlere müteallik «Müzahereti Adliye Mukavelenamesi» nin 
kapsadığı hususları düzenlemeye devam etmesini arzuladığını Ekselanslarına bildirmekle şeref duyarım. 

2. — Bu husus, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan görüldüğü takdirde, Ekselanslarının bu 
mealdeki cevapları, söz konusu Mukavelenamenin Hükümetlerimiz arasında bütün hüküm ve sonuçlarıyle 
yürürlükte kalacağının teyidini teşkil edeceği şeklinde addolunacağını teklif etmekle şeref duyarım. 

3. — Anılan teklif kabule şayan görülürse, hukukî ve ticarî konularda adlî yardım taleplerine muhatap yet
kili Fiji merciinin «Chief Registrar of the Supreme Court» olduğunu da bildirmekle şeref duyarım. 

4. — Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı teyit etmekle şeref duyarım. 
(7. R\ Rabukemaga) 

Fiji Yüksek Komiseri 
Fiji Hükümeti Adına 

Ekselans Bay Turgut Menemencioğlu, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, 

Londra 
Türkiye Büyükelçiliği 

Londra Londra, 11 Haziran 1974 

Ekselans, 
Ekselanslarının, muhtevası aşağıda belirtilmiş, bugünkü tarihli Notalarını aldığımı bildirmekle şeref du

yarım : 
«Ekselans, 
Fiji Hükümetinin, 28 Kasım 1931 tarihinde Ankara'da İngiltere Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti ara

sında imzalanmış Hukukî ve Ticarî konularda adlî işlemlere müteallik «Müzahereti Adliye Mukavelenamesi» 
nin kapsadığı hususları düzenlemeye devam etmesini arzuladığını Ekselanslarına bildirmekle şeref duyarım. 

2. — Bu husus Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan görüldüğü takdirde, Ekselanslarının bu 
mealdeki cevapları, söz konusu Mukavelenamenin Hükümetlerimiz arasında bütün hüküm ve sonuçlarıyle 
yürürlükte kalacağının teyidini teşkil edeceği şeklinde addolunacağı teklif etmekle şeref duyanm. 

3. — Anılan teklif kabule şayan görülürse, hukukî ve ticarî konularda adlî yardım taleplerine muhatap yet
kili Fiji merciinin «Chief Registrar of the Supreme Court» olduğunu da bildirmekle şeref duyarım. 

4. — Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı teyit etmekle şeref duyarım. 
{7. R. Rabukawaqa) 

Fiji Yüksek Komiseri 
Fiji Hükümeti Adına 

Ekselans Bay Josua R. Rabukawaqa 
Fiji Yüksek Komiseri 

Londra 

Ekselanslarına yukarıda söz konusu tekliflerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabule şayan görüldüğü
nü ve 28 Kasım 1931 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Hukukî ve Ticarî konularda, adlî işlemlere müteal
lik İngiltere Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mün'akit «Müzahereti Adliye Mukavelenamesi» nin 
bütün hüküm ve sonuçlarıyle yürürlükte kalacağım bildirmekle şeref duyarım. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına 
Turgut Menemencioğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 

>« ^«l»ı n 
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Dönem : 4 

Topiant, 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 198 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 

ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /256) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1867/474 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 1 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Sosyal ve Tıbbî YarJım Sözleşmesi ve ek protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyinin amacı, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, hukukî ve idarî alanlarda anlaşmalar ya
pılması ve ortak bir tutum kabul edilmesi yoluyle üye Devletler arasında daha yakın bir birlik gerçekleştir
mektir. Konsey bu amaçla, Milletlerarası Çalışma Büromu ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ile işbirliği yaparak üye 
Devletlerin sosyal mevzuatları arasında uyum sağlamaya çalışmaktadır. 

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak 11 Aralık 1953 tarihinde üye devletlerin imzasına açılmış ve 
aynı tarihte Hükümetimiz tarafından imzalanmış bulunan «Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi» ile 
bu Anlaşmaya ek Protokol, Konsey üyesi devletlerin sosyal ve tıbbî yardım mevzuatlarının biribirlerinin 
vatandaşlarına eşit bir şekilde uygulanması esasına dayanmaktadır. 

Yardıma muhtaç Âkit Taraf vatandaşlarının diğer Âkit Tarafların vatandaşları ile eşit şartlar altında yar
dım göreceklerini öngören Sözleşmede, yardım teriminin kapsamı ve ne şekilde uygulanacağı ayrıntılı olarak 
tespit edilmektedir. 

Bugüne değin Belçika, Danimarka, Fransa, F. Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, 
Norveç, tsveç ve İngiltere tarafından onaylanmış bulunan söz konusu Sözleşme ve Ek Protokol'a ülkemizin de 
katılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, Avrupa Konseyi ülkelerinin sosyal mevzuatlarını ahenkleştirmek amacıyle hazırlanmış bulunan 
«Avrupa Sosyal Yasası» na katılabilmek için «Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi» ne taraf olmamız 
gereği muvacehesinde, anılan Sözleşmenin onaylanması özel bir önem kazanmış bulunmaktadır. 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/256 
Karar No. : 13 

29 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili bakanlar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, taraf devletlerce onaylanmış bulunan söz konusu 
sözleşme ve Ek Protokola ülkemizin de katılmasının yararlı olacağı kanısına varılarak Hükümetçe hazırlanmış 
bulunan protokolün tasdikine mütedair kanun tasarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edil
miştir. 

Havalesine uyarak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

S. Tığlı 

Bursa 
E. Acar 

Kastamonu 
C. İlhan 

Başkanvekili 
Adıyaman 
K. Tabak 

îstanbul 
E. Unsal 

Samsun 
F. Uysal 

Sözcü 
Bingöl 

M. C. Ezman 

îzmir 
Y. Çakmur 

Zonguldak 
K. Anadol 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/256 
Karar No. : 46 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 6 . 1975 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolu'nun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

C. Karakaş 

Bursa 
M. Emekli 

Sözcü 
İstanbul 

R. Ülker 

Bursa 
C. Külâhlı 

Nevşehir 
R. Üner 

Ankara 
N. Evliyagil 

Manisa 
A. Balkan 

Çorum 
Y. Hatiboğlu 

Manisa 
İV. Özgür 

Mûtat Meclisi (S, Sayısı : 198) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım 
Sözleşmesi ve Ek Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Aralık 1953 
tarihinde Paris'te imzalanan Avru
pa Sosyal ve Tıbbî Yardım Sözleş
mesi ve Ek Protokolünün onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Irmak 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
Metni 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım 
Sözleşmesi ve Ek Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu metni 

Avrupa Sosyal ve Tıbbî Yardım 
Sözleşmesi ve Ek Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

15 . 1 . 1974 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakam 
M. Öztekin 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı Y. 
Z. Baykara 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
V. Tanır 

Ticaret Bakanı 
H. Cillov 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
B. Tuncer 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
R. Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 198) 
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AVRUPA SOSYAL VE TIBBÎ YARDI M SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLÜ 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi'ne üye hükümetler, 
Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında, özellikle sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak maksadiyle, 

daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirmek olduğunu göz önüne alarak, 
Bu amaç uyarınca, sosyal ve tibbî yardım mevzuat larının birbirlerinin vatandaşlarına eşit olarak uygu

lanması ilkesini kabul yoluyle sosyal alanda araların daki işbirliğini genişletmeye kararlı olarak, 
Bu amaçla bir sözleşme akdini arzu ederek, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

BÖLÜM I, 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Sözleşen Taraflardan her biri, ülkesinin bu Sözleşmenin uygulanacağı bölümlerinde kanuna uygun ola
rak bulunan ve yeterli geçim olanaklarından mahrum olan diğer Sözleşen Tarafların vatandaşlarını, ülkesi
nin o bölümünde yürürlükte olan mevzuatın öngördü ğü sosyal ve tibbî yardımdan (Bundan böyle «Yardım» 
olarak adlandırılacaktır) kendi vatandaşları ile eşit şekilde ve aynı koşullar altında yararlandırmayı taahhüt 
eder. 

Madde 2 

a) «Yardım», «Vatandaş», «Ülke» ve «Menşe Devleti» terimlerinin, bu Sözleşme bakımından, anlamlan 
aşağıdadır : 

i) «Yardım» terimi, Sözleşen Taraflardan birinin; ülkesinin herhangi bir bölümünde yürürlükte bulunan 
mvzuatın öngördüğü harp malûlleri ile işgalden zarar görenlere ödenen emekli ödenekleri ve yardımlar ha
riç, yeterli geçim imkânlarından mahrum kişilere geçim ve bakım olanağı sağlamak amaciyle yapılan her 
çeşit yardımı ifade eder. 

ii) Sözleşen Taraflardan birinin «Vatandaşı» veya «Ülkesi» terimleri, söz konusu Tarafın, diğer Sözle
şen Taraflara iletilmek üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yönelteceği beyanda bu terimlere at
fettiği anlamı ifade eder. Bununla birlikte, ıskat dışı yollarla bir Devletin vatandaşlığını kaybederek va
tansız kalan kişiler, yeni bir uyrukluk kazamncaya kadar söz konusu Devletin vatandaşı addedilir. 

iii) «Menşe Devleti» terimi, bu Anlaşma hükümlerinden yararlanacak kişinin vatandaşı olduğu Dev
leti ifade eder. 

b) Sözleşen Tarafların bu Sözleşmenin uygulanacağı ülkelerinde yürürlükte bulunan yasalar ve yönet
melikler ile Sözleşen Taraflarca ileri sürülen çekince 1er I ve II sayılı Eklerde belirtilmiştir. 

Madde 3 

İlgili kişinin uyrukluğu, menşe Devleti mevzuatının bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca kanıtla
nır. 

Madde 4 

Sözleşen Taraflardan birinin vatandaşına yapılan yardım giderleri, yardımı yapan Sözleşen Tarafça 
karşılanır. 

Madde 5 

Sözleşen Taraflar, gerek yardım görene karşı nakdî bir taahhüt altına girmiş üçüncü şahıslardan, gerek 
ilgilinin bakımını sağlamakla yükümlü kişilerden toplam yardım giderlerinin tahsil edilmesini kolaylaştırmak için, 
mevzuatları müsaade ettiği ölçüde, karşılıklı olarak tavassutta bulunmayı taahhüt ederler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 198) 
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BÖLÜM II 

VATANA ÎADE 

Madde. 6 

a) Sözleşen Taraflar, ülkelerinde Kanuna uygun olarak ikâmet eden diğer Sözleşen Tarafların vatan
daşlarını, sadece ilgilinin yardıma muhtaç bulunması nedeniyle vatanlarına iade edemezler. 

b) Bu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, yukarıdaki paragrafta belirtilenden başka bir sebeple sınır 
dışı etme hakkına halel getirmez. 

Madde 7 

a) Sözleşen Taraflar, aşağıda belirtilen şartlar mevcut ise, bu Sözleşmenin 6 ncı maddesinin (a) paragra
fı hükmünü gözönüne almaksızın, diğer Sözleşen Tarafların ülkelerinde mukim vatandaşlarını vatanlarına 
iade edebilirler. 

i) İlgili 55 yaşını doldurmadan söz konusu Sözleşen Taraf ülkesine gelmiş olduğu takdirde en az beş 
yıldan beri, bu yaştan sonra gelmiş olduğu takdirde en az on yıldan beri o ülkede sürekli olarak ikâmet 
etmemişse. 

ii) Sağlık durumu yolculuğa elverişli ise. 
iii) İkâmet ettiği ülkeye kendisini bağlayan sıkı bağlar yoksa. 
b) Sözleşen Taraflar vatana iade yoluna büyük bir teenniyle ve insanî sebepler bunu engellemediği 

takdirde başvurmayı kabul ederler., 
c) Sözleşen Taraflar, aynı anlayışla, yardımdan yararlanan bir kimseyi vatana iade ettikleri tkdirde,, 

varsa eşinin ve çocuklarının kendisine refakat edebilmeleri için her türlü kolaylığı göstermeyi kabul eder
ler.. 

Madde 8 

a) 7 nci madde hükümleri uyarınca bir kimseyi .iade eden Sözleşen Taraf, bu kimsenin iade edildiği ülke 
sınırlarına kadar iade masraflarını yüklenir. 

b) Sözleşen Taraflardan her biri, 7 nci madde hükümleri uyarınca iade olunan vatandaşlarını kabul et
meyi taahhüt eder. 

c) Sözleşen Taraflardan her biri, 7 nci madde uyarınca iade olunan kişilerin ülkesinden geçmesine izin 
vermeyi taahhüt eder. 

Madde 9 

Yardım gören kişinin vatandaşı olduğunu iddia ettiği Devlet bu iddiayı kabul etmediği takdirde, bununla 
ilgili delilleri söz konusu kişinin ikâmet ettiği Devlete 30 gün içinde veya, bu süre zarfında imkân bulunamaz
sa, mümkün olan en kısa zamanda sunmak zorunluğuridadır. 

Madde 10 

a) Vatana iade kararlaştırıldığı takdirde, menşe Devletinin diplomatik makamları veya konsoloslukları, 
mümkünse üç hafta önceden, vatandaşlarının iadesinden haberdar kılınır. 

b) Transit ülkenin veya ülkelerin makamları durumdan Menşe Devleti makamları tarafından haberdar 
edilirler. 

c) İade olunan kişilerin teslim edileceği yer ikâ)metgâh Devleti ile menşe Devleti yetkili makamları ta
rafından kararlaştırılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 198) 
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BÖLÜM III 

İKÂMETGÂH 

Madde 11 

a) Bu Sözleşme bakımından, yabancı uyruklu bir kişinin Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde ikameti, 
ilgili geçerli bir ikâmet müsaadesine ya da söz konusu ülke mevzuatında öngörülen ve ülkede oturmasına izin 
veren bir başka belgeye sahip bulunduğu sürece kanuna uygun addedilir, ikâmet müsaadesinin yenilenme
mesi yalnız ilgilinin hatasından ileri gelmekte ise, yardımdan yararlanma hakkını etkilemez. 

b) Bir erteleme kararı bulunmadığı takdirde, ilgili aleyhine sınırdışı etme kararının alındığı tarihten 
itibaren ikâmet gayri kanunî addedilir. 

Madde 12 

7 nci maddede yer alan ikâmet süresinin başlangıç tarihi her ülkede, aksi kanıtlanmadıkça, idarî inceleme 
sonucunda elde edilen delillere ya da Ek IlI'te belirtilen veya her ülkenin mevzuatına göre ikameti kanıtlayan 
belgelere dayanılarak tespit edilir. 

Madde 13 

a) ikâmetin sürekliliği, ikâmet edilen ülkede kullanılan bütün ispat vasıtaları ve özellikle, bir meslekî 
faaliyete dair deliller ya da kira makbuzları ile kanıtlanabilir. 

b) i) Sınırdışı edilme veya vatana iade sonucu olmadıkça, üç aydan kısa gaybubet hallerinde ikâmet sü
rekli addedilir. 

ii) Altı ay veya daha uzun gaybubetler ikâmetin sürekliliğini keserler. 
iii) Üç ay ile altı ay arasında bir gaybubetin ikâmetin sürekliliğini kesip kesmediğini tayin etmek için, 

ilgilinin ikamet ettiği ülkeye geri dönme niyetini ve gaybubeti sırasında bu ülkeyle bağlarını ne ölçüde sür
dürdüğünü incelemek gerekir. 

iv) ikâmet edilen ülke gemilerinde hizmet, ikâmetin sürekliliğini kesmez. Diğer gemilerdeki hizmetler 
bu maddenin (i) ilâ (iii) bendlerindeki hükümlere tabidir. 

Madde 14 

Ağır hastalık hallerindeki tıbbî tedaviler ile kısa süıeli tedaviler dışında ilgilinin Ek 1 de yer alan hüküm
lerin uygulanması sonucu kamu makamlarından yardım gördüğü süreler, ikâmet süresinin hesaplanmasında 
gözönüne alınmaz. 

BÖLÜM IV 

ÇEŞtTLt HÜKÜMLER 

Madds 15 

Sözleşen Tarafların 'idarî ve diplomatik makamları ile konsoloslukları, bu Sözleşmenin uygulanması için 
birbirlerine karşılıklı olarak her türlü yardımı yapacaklardır. 

Madde 16 

a) Sözleşen Taraflar Ek I ve Ek IIl'ün muhtevasını etkileyebilecek yasa ve yönetmelik değişikliklerinden 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi vereceklerdir. 

b) Sözleşen Taraflardan her biri, Ek Fde yer almayan her yeni yasa veya yönetmeliği Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine bildirecektir. Bu bildiri sırasında Sözleşen Taraf, yeni yasa veya yönetmeliğinin diğer Sözle
şen Tarafların vatandaşlarına uygulanması konusunda çekinceler ileri sürebilir. 

•Millet Meclisi (S. Sayısı : 198) 
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c) Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, (a) ve (b) paragrafları uyarınca aldığı bilgileri diğer Sözleşen Ta
raflara iletecektir. 

Madde 17 

Sözleşen Taraflar, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce yapmakta oldukları yardımlar konusunda 
ikili anlaşmalarla geçici hükümler koyabilirler. 

Madde 18 

Bu Sözleşme hükümleri, ulusal mevzuatlarla ikili veya çok taraflı anlaşmaların, hak sahiplerinin daha 
lehine olan hükümlerine halel getirmez. 

Madde 19 

1, 11 ve 111 sayılı Ekler, bu anlaşmanın bölümmez parçalarını teşkil ederler. 

Madde 20 

a) Sözleşen Tarafların yetkili makamları, bu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasiyle ilgili uyuş
mazlıkları müzakere yoluyle çözümlemeye gayret edeceklerdir. 

b) Üç ay zarfında bu yolla bir çözüme varılama dığı takdirde, uyuşmazlık, teşekkül tarzı ve usul kuralları 
ilgili Sözleşen Taraflarca tespit olunacak bir hakem heyeti önüne getirilecektir. Yeni bir üç aylık süre zarfın
da bu konuda bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, uyuşmazlık taraflardan birinin talebi üzerine Ulus
lararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecek bir hakeme sunulacaktır. Bu durumda, Başkan uyuş
mazlığa taraf olan Devletlerden birinin vatandaşı ise bu görev Başkan Yardımcısına veya uyuşmazlığa taraf 
olan Devletlerin vatandaşı bulunmayan en kıdemli hâkime verilir. 

c) Hakem veya hakem heyeti bu Sözleşmen'in ilke lerine ve ruhuna uygun şekilde karar verecektir. Ka
rar nihaî ve bağlayıcı olacaktır. 

Madde 21 

a) Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imza sına açıktır. Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi olunacaktır. 

b) Bu Sözleşme, ikinci onay belgesinin tevdi edildiği ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 
e) Daha sonra onaylayanlar bakımından Sözleşme, onay belgesinin tevdi olunduğu ayı izleyen ayın 

ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde 22 

a) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konsey üyesi olmayan Devletleri bu Sözleşmeye katılmaya da
vet edebilir. 

b) Bu yolla katılma, tevdi edildiği ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecek bir katılma belgesinin Avru
pa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdii ile gerçekleşir. 

c) Bu madde uyarınca tevdi olunan her katılma belgesine, ilgili Devlet Hükümeti bu Sözleşmeyi imza
lamış olsa idi T ve TII sayılı Eklerde bulunacak olan bilgileri havi bir bildiri eklenecektir. 

d) Sözleşmenin uygulanması bakımından, bu mad denin (c) paragrafı uyarınca verilen bilgiler, ilgili Dev
let Hükümeti Sözleşmeyi imzalamış olsa idi söz konu su bilgilerin yer almış bulunacağı Ek'in bir parçası ad
dedilecektir. 
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Madde 23 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a) Bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini ve onaylayan üyelerin adlarını, 
b) 22 nci madde uyarınca tevdi edilen katılma belgeleri ile beraberindeki bilgileri. 
c) 24 ncü madde uyarınca aldığı bilgileri ve bunların hüküm ifade edecekleri tarihleri, 
Konsey üyelerine bildirecektir. 

Madde 24 

Bu Sözleşme, 21 nci maddenin (b) paragrafı uyarınca yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıllık bir süre 
için akdolunmuştur. Daha sonra Sözleşme gerek ilk yıllık sürenin gerek müteakip birer yıllık sürelerin hi
tamından en az 6 ay önce Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderecekleri bir ihbarla Sözleşmeyi feshet
meyen Taraflar için yıldan yıla yürürlükte kalacaktır. Fesih ihbarı, ilgili olduğu sürenin hitamında hüküm 
ifade edecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, bu Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüs ha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulun
mak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter imza
layan Devletlere bu Sözleşmenin onaylanmış birer örneğini iletecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 198) 
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EK I 

SÖZLEŞMENİN BİRİNCİ MADDESİNE DE ATIF YAPILAN YARDIM MEVZUATI 

Belçika : 
16 Haziran 1920 ve 8 Haziran 1945 tarihli Kanunlarla değiştirilen 27 Kasım 1891 tarihli kanunlar ile 8 Ha

ziran 1945 kanunuyle değiştirilen 10 Mart 1925 tarihli Kamu yardımları Kanunu 
Danimarka : 
20 Mayıs 1933 tarihli Kamu Yardımları Kanunu ile ikinci kısım bölüm 130, fıkra 1 numara (l)'den (3)'e 

kadar; III ncü kısım; IV ncü kısım, 247'den 249'a kadar olan bölümler hariç olmak üzere müteakip değişik
likleri 

Fransa : 
(a) Çocuklara yardım 
— Çocuklara yardım hakkında 15 Nisan 1943 tarihli Kanun 
— Anormal çocuklarla manevi tehlikede bulunan küçüklerin eğitimi ve bakımı için yapılan masrafla

rın hususî müesseselere ödenmesine mütedair 5 Temmuz 1944 tarihli Kanun 
(b) Aileye yardım 

— 29 Temmuz 1939 tarihli Kararname ile 8 Kasım 1951 tarihli Kararname 
(c) Reşitlere yardım 
— İhtiyarlara, sakatlara ve tedavisi kabil olmayanlara yardım hakkında 14 Temmuz 1905 tarihli Kanun 
— Körlere ve sakatlara yardım hakkında 2 Ağustos 1949 tarihli Kanun (Yardımla ilgili hükümler) 

— 24 Mayıs 1951 tarihli Kanunun kira yükselmelerinin telâfisi için verilen ödenek hakkındaki 74 ncü mad
desi 

Hayır müesseseleri hakkında 27 Kasım 1796 tarihli Kanun 
— Askerî ödeneklere müteallik 31 Mart 1928 tarihli Kanunun 24 ncü maddesi 
(d) Parasız tıbbî yardım 
15 Temmuz 1893 tarihli Kanun 
Veremle savaş hakkında 31 Ekim 1945 tarihli Yönetmelik 
Akılca malûllüğü bulunanlar hakkında 30 Haziran 1838 tarihli Kanun 

Federal Almanya Cumhuriyeti : 
— 13 Şubat 1924 tarihli yardım talimatnamesi 

— Umumî yardım şartlan usul ve şümulünün prensipleri hakkında 4 Aralık 1924'de vazedilen Alman Dev
leti prensipleri 

— 18 Şubat 1927 tarihli zührevi hastalıklarla mücadele hakkında Kanun 
— 8 Eylül 1942 tarihli veremlilere yardım hakkında Yönetmelik 
— Kör ile sağır ve dilsiz çocukların eğitimi hakkında 7 Ağustos 1911 tarihli Prusya Kanunu 
Yunanistan : 
Yunanistan mevzuatı umumî yardım hükümlerini ihtiyaç sahipleri için öngörmüştür. 11 Haziran 1945 

tarihli Kraliyet Kararnamesi hükümleri gereğince «Sosyal yardım tedbirleri Bakaniığı»nın yetkili servislerin
ce verilmiş «Muhtaçlık vesikası» sahipleri muhtaç telfıkki olunurlar. 

(a) Çocuklara yardım 
(i) Süt yardımı : Ticaret Bakanlığının 10 . 12 . 1951 tarihli ve 267, 406/21961 tarihli sirküleri. 

Süt yardımları iki yaşına kadar olan çocuklara bedava, ikiden altı yaşına kadar olan çocuklar için indirim
lidir. 

(ii) Baba himayesinden mahrum çocuklara nakdî yardım: Sosyal Yardım Tedbirleri Bakanlığının 1950 
tarihli ve 100 000 sayılı sirküleri. 

Ailenin ihtiyaç derecesine ve himaye görecek fertlerin sayısına göre değişir. 
(iii) Gudde Enfeksiyonundan (Aderopathie) muzdarip çocukların Prevantoryumlara parasız girebilmeleri: 

Sosyal yardım tedbirleri Bakanlığının 10 . 1 . 1952 tarihli ve 817/7338 tarihli sirküleri 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 198) 
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(iv) «Millî» sıfatını taşıyan yetimhanelere parasız giriş: Sosyal Yardım Tedbirleri Bakanlığının 1951 ta-

tihli ve 85, 216 sayılı sirküleri. 
Giriş yetimin ihtiyaç derecesine ve umumî durumuna göre tayin edilen bir öncelik kaidesine göre olur. 
(b) Reşitlere yardım 
(i) Sosyal Yardım Tedbirleri Bakanlığının 14 . 11 . 1947 tarihli ve 104.105 sayılı sirküleri 
Tıbbî yardım muhtaçlara yapılır. Sıhhat büroların ca cezaî maddelerin bedava temin edilmesini ve hasta

nelerde bedava tıbbî tedaviyi ihtiva eder. 
(ii) Nakil masrafları muafiyeti : Deniz Ticareti Bakanlığının 7 . 3 . 1950 tarihli ve 14931 sayılı sirkü

leri. 
Yunan sahillerinde seyreden Yunan gemilerinde muhtaç kimselere bir miktar yer ayrılmıştır. 
(iii) Serbest bırakılan mahkûmların yerlerine dönmeleri için nakil masrafları muafiyeti: Adalet, Maliye. 

Ulaştırma ve Deniz Ticareti Bakanlıklarının 7 . 5 . 1952 tarihli ve 59 sayılı sirküleri. 
(iv) Adliye masrafları muafiyeti : Hukuk muhakemeleri Usulü Kanununun 220 - 224 ncü maddeleri 
Bu muafiyet mütekabiliyet esasına göre yabancılara da tanınır. 

İzlanda : 
Sosyal yardım hakkında 5 Haziran 1947 tarihli 80 numaralı Kanun. 

İrlanda : 
— 1920 tarihli körlere yardım Kanunu 
— 1939 tarihli umumî yardım Kanunu 
— 1945 tarihli akıl tedavisi Kanunu 

İtalya : 
Yabancıların İtalya'da ikametlerini tedvir eden 
(a) 18 Haziran 1931 tarihli 733 sayılı toplu amme intizamı kanunlarının müteakip maddeleri. 
(b) Amme yardım ve hayır müesseseleri hakkında 17 Temmuz 1890 tarihli ve 6972 numaralı Kanunun 

76 ve 77 nci maddeleri ve 5 Şubat 1891 tarihli 99 numaıalı İdarî Talimatnamenin malûller ve muhtaçlar için 
112 ve 116 ncı maddeleri. 

(c) 14 Şubat 1904 tarihli 36 numaralı Kanunun 6 ncı maddesi ve 16 Ağustos 1909 tarihli ve 615 sayılı 
Talimatnamenin akıl hastaları için 55, 56, 75, 76 ve 77 nci maddeleri. 

(d) Harp malûllerine Yardım Bakanlığının yetkileri ve teşkilâtı hakkında 31 Haziran 1945 tarihli ve 425 
numaralı Kanun - Kararname. 

Lüksemburg : . . 
— Yardım evleri hakkında 28 Mayıs 1897 tarihli Kanun 
— Körlerle sağır ve dilsizlerin eğitimini mecburî kılan 7 Ağustos 1953 tarihli Kanun 
Hollanda : 
Umumî yardım teşkilâtlanması hakkında 27 Nisan 1912 tarihli Kanun 
Norveç : 
Âmme yardım hakkında 19 Mayıs 1900 tarihli Karar. 

Saar : 
— 13 Şubat 1924 tarihli yardım Nizamnamesi 
— Devletin umumî yardım şartlarına, şekline, şum.ılüne mütedair 1 Ağustos 1933 tarihli anaprensipleri. 
— Yardım emirnamesinin tatbikatına mütedair 30 Mayıs 1932 tarihli Prusya Emirnamesi 
— Gençliğe Sosyal Yardım hakkında 9 Haziran 1922 tarihli Kanun 

İsveç : 
14 Haziran 1918 tarihli umumî yardım Kanunu 
— 6 Haziran 1924 tarihli çocuklara, bakım Kanununun 29 ncu paragrafı 
— Aile meskenleri ve yakıt ödenekleri hakkında 30 Haziran 1948 tarihli Emirname 
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Türkiye : 
— Umum Hıfzıssıhha Kanununun 72, 72-2, 99, 105, 117 ve 156 ncı maddeleri 
— Sıtma ile mücadeleye dair 487 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi 
— 305 sayılı Kanun 
— 538 sayılı Kanun 
— Hastaneler talimatnamesinin 4/3 ve 5 nci maddeleri 
— Okul aile birlikleri talimatnamesi 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı : 
(a) Büyük Britanya : 
— 1948 tarihli Millî yardım Kanunu 
— Millî Sıhhat servisi Kanunu, 1946'dan 1952'ye 
—- Millî Sıhhat Servisi Kanunu (tskoçya), 1947'den 1952'ye 
(b) Kuzey irlanda : 
1948 ve 1951 tarihli Kuzey irlanda için Millî Yardım kanunları 

— 1948 tarihli içtimaî yardım tedbirleri servisi Kanunu (Kuzey irlanda) 
— Sıhhî Servis kanunları (Kuzey irlanda). 1948'den 1952'ye 
— Umum Hıfzıssıhha Kanunu (Verem) (Kuzey trlanda), 1946 
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— 13 — 
EK : 2 

Âkit Taraflarca öne sürülen ihtirazi kayıtlar 
1. Federal Almanya Hükümeti aşağıdaki ihtirazi kaydı öne sürmüştür : 

«Ek (1) de anılan Alman mevzuatının bir kimseye iş kurma veya yeni bir mesleğe başlama imkânları ver
mek üzere veyahutta meslekî öğretim gayesiyle hususi para yardımı yapılmasını veya öğretime tabi tutulmasını 
öngörmesi halinde ve bu yardımlar işbu Sözleşme ile öngörülen yardımın tatbik alanını aştığı takdirde Federal 
Almanya Hükümeti bu hususi para yardımını diğer Âkit Taraf vatandaşlarına yapabilir, fakat bunu yapmaya 
mecbur tutulamaz. 

2. Lüksemburg Hükümeti aşağıdaki ihtirazi kaydı öne sürmüştür : 
«18 nci madde hükümlerine halel getirmeden, Lüksemburg Hükümeti anlaşmayı 7 nci maddedeki hüküm

ler bakımından 10 senelik bir asgarî ikametgâh şartına bağlayarak tatbik etmek hakkını mahfuz tutar. 

3. Birleşik Kırallık Hükümeti aşağıdaki ihtirazi kaydı öne sürmüştür. 
«Majesteleri Hükümeti 7 nci madde hükümleri tatbikatı neticesinde iade edilmesi kabil fakat iadeleri için 

öngömlen kolaylıklardan istifade etmeyen (menşe memleketleri hududuna kadar parasız seyahat dahil) şahıslar 
hakkında birinci maddeden doğan mükellefiyetlerden kaçınma hakkını mahfuz tutar. 
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EK : 3 

SÖZLEŞMENİN 11 NCİ MADDESİNDE ANILAN İKAMETE BEYYİNE TEŞKİL EDECEK BELGE
LERİN LİSTESİ 

Belçika : 
Yabancı hüviyet kartı veya yabancı kütüğü kaydının sureti veya nüfus kütüğünün kayıt sureti, 
Danimarka : 
Yabancı kütüğünün veya nüfus kütüğünün kayıt su 

reti 
Fransa : 
Yabancı ikamet kartı 
Federal Almanya Cumhuriyeti: 

• Pasaport kaydı veya yabancılar kütüğü kayıt sureti 
Yunanistan : 
Umumiyetle pasaport yabancılık durumunu tespit eden vesikadır. Yerleşmek niyetinde gelen yabancılara 

geliş tarihlerinden bir ay sonra yabancılar servisince hüviyet kartı verilir. Diğer bütün haller için yabancılar 
bir ikâmet müsaadesini hâmil olurlar. 

İzlanda : 
Muhaceret bürosu kütükleri kayıtlarına uygun olarak hazırlanan belge ile sayım kütüklerine uygun olarak çı

karılan belge, 
İrlanda : 
Adalet Bakanlığınca pasaportlar veya seyahat belgeleri üzerine verilecek şerh ile polis kütüklerine kayıt. 

İşbu şerhler polisçe tasdik edilecektir. 
İtalya : 
Usulüne uygun hazırlanmış bir veya birden fazla hüsnühal kâğıdı dahil başka belgelerle tamamlanmış me

deni hal belgesi 
Lüksemfourg : 
Yabancı hüviyet kartı 
Hollanda : 
Yabancılar kütüğü veya nüfus kütüğü kayıt sureti 
Norveç : 
Yabancılar kütüğü kayıt sureti 
Saar : 
İkametgâhın hukukî tespiti 
Saar B kimlik kartı 
Polise verilen beyannamenin sureti 
İsveç : 
Pasaport veya yabancılar millî bürosu kayıtları sureti 
Türkiye : 
Yabancılar için ikâmet müsaadesi 
Büyük Britanya : ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığt: 
Yabancılar merkez bürosu kayıtlarının sureti veya yabancının pasaportu veya seyahat belgesi üzerindeki kayıt. 
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AVRUPA SOSYAL VE TIBBÎ YARDIM SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL 

Bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi'ne üye hükümetler, 
11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imzalanan Sosyal ve Tıbbî Yardım Avrupa Sözleşmesi (aşağıda «Yardım 

Sözleşmesi» diye adlandırılmıştır) hükümlerini gözönünde tutarak, 
28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanan Mültecilerin Hukukî Statüsüne dair Sözleşme (aşağıda «Ce

nevre Sözleşmesi» diye adlandırılmıştır) hükümlerini gözönünde tutarak, 
Yardım Sözleşmesinin hükümlerini, Cenevre Sözleşmesinde tanımlanan mültecilere de teşmil etmek arzu-

siyle, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde : 1 

Sözleşen taraflardan herbiri, Cenevre Sözleşmesini imzaladığı veya onayladığı sırada anılan sözleşmenin 
1 nci maddesinin B paragrafında belirtilen kavramlardan hangisini kabul ettiğini beyan etmemişse, imza, onay 
ya da katılma sırasında bu Protokol çerçevesindeki vecibeleri bakımından bu hususun tasrih edilmesi şartiyle, 
bu Protokol'da kullanılan «mülteci» terimi Cenevre Sözleşmesinin 1 nci maddesinde atfedilen mânayı taşır. 

, Madde : 2 

Yardım Sözleşmesinin 1 nci bölüm hükümleri, bu Sözleşmeye taraf olan Devletlerin vatandaşları için ön
görülen şartlar dairesinde mültecilere de uygulanır. 

Madde : 3 

1. Yardım Sözleşmesinin 2 nci bölüm hükümleri mültecilere uygulanmayacaktır 
2. Cenevre Sözleşmesinin 1 nci maddesinin C paragrafı uyarınca anılan Sözleşme hükümlerinden artık ya

rarlanamayan kişiler için, Yardım Sözleşmesinin 7 nci maddesinin 1 (a) paragrafında belirtilen vatana iadeye 
ilişkin ikamet süresi, mültecinin bu hükümlerden yararlanmasının sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Madde : 4 
x 

Sözleşen taraflar arasında bu Protokolün 1., 2., ve 3 ncü. maddeleri Yardım Sözleşmesine ek maddeler olarak 
telâkki edilerek anılan Sözleşmenin diğer hükümleri buna göre uygulanacaktır. 

Madde : 5 

1. Bu Protokol, Yardım Sözleşmesini imzalayan Av rupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Protokol 
onaylanacaktır. 

2. Yardım Sözleşmesine katılan her Devlet bu Protokol'a da katılabilir. 
3. Bu Protokol, ikinci onay belgesinin tevdi edildiği ayı izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 
4. Daha sonra onaylayan veya katılan Devletler bakımından Protokol, onay veya katılma belgesini tevdi 

ettiği ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 
5. Bu Protokolün onay ve katılma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi olunacaktır. 

Genel Sekreter, onaylayan ve katılan Devletlerin adlarını, Avrupa Konseyi üyelerine ve Protokola katılmış bu
lunan diğer Devletlere bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, bu Sözleşme
yi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulun
mak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter imza
layan Devletlere bu Sözleşmenin onaylanmış birer örneğini iletecektir. 
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Dönem : 4 
ToPiahtı:2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 220 

21 . 6 . 1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve Değişik 21 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Ko

misyonu Raporu (1 /315) 

T. C. 
Başbakanlık 1,7. 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-2007/3315 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 30.6.1975 tarihinde kararlaştırılan «21.6.1927 
Tarihli ve 1111 Sayıh Askerlik Kanununun 35 nci Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve Değişik 21 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yanılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Kanun tasarısı yurt dışındaki işçilerimizin günlük hayatlarında yurda dönüşlerinde veya çalıştıkları ülke
lerde karşılaştıkları bazı güçlükleri gidermek amacıyle hazırlanmıştır. Yurt dışında büyük fedakârlıklarla ça
lışan ve millî ekonomimize geniş katkıları olan işçilerimizin bazı yönetmeliklerde yaprlacak değişikliklerle ve
ya idarî kararlarla karşılanması mümkün olan ihtiyaç ve dilekleri yanında mutlaka kanun değişikliğini gerek
tiren şikâyet ve ihtiyaçlarının da bulunduğu tespit edilmiştir. 

Tasarının amaçları şunlardır : 

1. Yurt dışında bir işte çalışarak yurdumuza döviz göndermek suretiyle millî ekonomimize yardımı do
kunan işçilerimizin askerlik hizmeti için yurda celbedilmek suretiyle işlerini kaybetmelerini önlemek; bu du
rumda olan Türk işçilerini bazı başka ülkelerin işçileri gibi belli bir yaşa kadar askerlik hizmeti ertelemesin
den yararlandırmak; 

2. Askerlik yoklaması muayenelerinde yurt dışındaki vatandaşlarımız için külfetli olan 2 doktor tarafın
dan muayene mecburiyeti yerine bir doktor tarafından muayene ile yetinmek. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine bir fıkra eklenmesi suretiyle yurt dışın
da çalışan işçilerimizin son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemlerinin 29 yaşma kadar erte
lenmesi öngörülmektedir. 
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Madde 2. — Askerlikle ilgili tıbbî muayenelerde yurt dışında bulunan yükümlüler için iki tabip tarafın
dan muayene zorunluluğunun bir tabibe indirilmesi amacıyle 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2850 sayılı 
Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 5 nci bendi değiştirilmektedir. 

Madde 3. — Yürürlük hükümlerini, 
Madde 4. — Yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/315 
Karar No. : 31 

3.7. 1975 

Yüksek Başkanlığa 

21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi ve değişik 
21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile yurt dışında büyük fedakarlıklarla çalışan, 
yurdumuzun ekonomik kalkınmasına büyük katkıları olan işçi kardeşlerimizin son yoklama, celp ve sevk 
gibi her türlü askerlik işlemlerinin 29 yaşma kadar ertelenmesi ve askerlikle ilgili tıbbî muayenelerde iki 
tabip yerine bir tabiple iktifa edilmesini öngören tasarının tümü Komisyonumuzca prensip olarak kabul edi
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri uygun mütalaa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

F. Cumahoğlu 

Başkanvekili 
Sivas 

E. Kangal 

Sözcü 
İzmir 

K. Bengisu 

Ankara 
R. Kandemir 

Ankara 
/. S. Omay 

Ankara 
C. Önder 

Bursa 
M. Emekli 

Bursa 
M. Tayyar 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

İmzada bulunamadı 

Konya 
K. Gökakın 

Muğla 
H. Dere 

Samsun 
H. Savaşçı 

Niğde 
H. Atabeyli 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Muğla 
A. Akarca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21 . 6 . 1927 Tarihli ve 1111 sayılı'Askerlik Kanunu
nun 35 nci Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve De
ğişik 21 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesine aşağıda
ki (H) fıkrası eklenmiştir. 

«H) Yabancı ülkelerde çalışma ve oturma iz
nine sahip olarak işçi sıfatıyle çalışan yükümlüler 
(yurt dışındaki ailesinin yanında ikamet etmekte iken 
askerlik çağına giren ve yurt dışındaki bir işyerinde 
çalışma ve oturma iznine sahip olarak işçi sıfatıyle ça
lışanlar dahil) Türk Konsolosluklarından alacakları 
işçilik durumlarını belirleyen bir belge ile doğrudan 
doğruya veya konsolosluk aracılığıyle şubelerine baş
vurmaları halinde, son yoklama, celp ve sevk gibi her 
türlü askerlik işlemleri 29 yaşını tamamladıkları yı
lın Aralık ayı sonuna kadar Millî Savunma Bakanlığın
ca ertelenebilir. 

Şu kadar ki, çalıştıkları işyerlerinden ilişiği kesi
lerek ayrılan ve işçilik statüsünü kaybeden yüküm
lüler hakkındaki erteleme kaldırılarak askere şevkle
ri yapılır.» 

MADDE 2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 20 Kasım 1935 tarihli ve 
2850 sayılı Kanunla değişik 21 nci maddesinin birinci 
fıkrasının 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«5) İki tabip, birisi sivil olabilir. (Yurt dışında 
bulunan yükümlüler için tek tabip.)» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

21 . 6 . 1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci Maddesine (H) Fıkrası Eklenmesi ve De* 
ğişik 21 nci Maddesinin Değiştirilmesi hakkında Ka

nun Tasarısı. 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kaiiunü Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

(Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 hcü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

30 . 6 . 1975 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
A, Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakam 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

îçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A, N, Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

İmar ve İskân Bakam 
N. Ok 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Kılıç L. Tokoğlu 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. $. Erek 

Kültür Bakam 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

•«•» 
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Dönem : 4 
Toplantım M1L L E T M E C L i S i S. Sayıs ı :226 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkındaki 4 . 1 . 1961 Tarihli ve 209 Sayılı Kanununun 25.6.1965 
Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile Değişik 1 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 

Sosyal İşler ve Plan Komisyonları Raporları (1 /201) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 26 . 8 . 1974 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1440/4850 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık ku
rulunca 15.7.1974 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık kurum
lan ile Esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek Döner sermaye hakkındaki 4 . 1 . 1961 tarih ve 
209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarih ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin Kanun tasarısı:» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

209 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenleştirme (Rehabi
litasyon) müesseselerine 75 000 000 lira sermaye verilmiş ve 641 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 
1 nci maddesi hükmüne göre bu sermaye limiti 150 003 000 liraya çıkarılmıştı. 

1973 malî yılı başı itibariyle 193 Sağlık Kurumuna Döner Sermaye tahsis edilerek mevcut nominal ser
mayenin 145 800 000 lirası dağıtılmış bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllardaki değerler gözönünde tutulursa, Sağlık Kurumlarına tahsis edilmiş olan 100 000, 
200 000 lira gibi sermayeler her geçen yıl bu kurumların gelişmesi ve değerlerdeki büyük değişmeler nede
niyle bugün ihtiyacı karşılayamaz ufak rakamlar haline gelmiş bulunduğu görülecektir. 

193 sağlık kurumuna dağıtılmış nominal sermaye 86 kurumda ödenmiş duruma girmiş, yine bu kurum
larda sermaye fazlası olarak Merkez hesabı adı altında bloke edilen miktar, 20 753 010 liraya ulaşmıştır. 

1972 malî yılı sonunda döner sermayeli 'kurumların toplam net kârı 35 394 361 lira olmuştur. 

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile emekli, adî malullük veya 
vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fert
leri, dul ve yetim aylığı alanlarla, Millet Meclisi memurlarının eşleri, çocukları, ana ve babalarının mua-
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yene ve tedavilerine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmiş olması sağlık kurumlarındaki döner 
sermaye gelirlerini daha da artıracak ve buna bağlı olarak kâr da yükselecek ve kurumların ödenmemiş 
durumda olan sermayeleri kısa zamanda ödenmiş duruma geçerek, döner sermaye fazlası olarak bloke edi
lecek milyonlarca lira kullanılmaz halde bekleyecektir. 

Döner sermayenin kurulduğu zamana göre hem sağlık kurumlarında hem de yatak sayılarında büyük 
artışlar olmuş, özellikle Refik Saydam Merkez Hıfzı ssıhha Müessesesi ve buna bağlı Hıfzıssıhha Müessele-
ri ile diğer yataklı tedavi kurumlarının hizmet sahaları önemli ölçüde genişleme göstermiştir. 

Sermayesi ödenmiş duruma gelen kurumların sermaye artırım taleplerini karşılamak, döner sermayesiz 
kurumlara sermaye verebilmek, küçük ve yetersiz sermayelerle çalışan kurumların olanaklarını daha ye
terli düzeye çıkarmak zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

Yataklı tedavi kurumlarının önemi giderek artmakta, muayene, tedavi ve bakımlarının ücretli sağlanma
sını isteyenler çoğalmakta, bu suretle artan döner sermaye gelirleri kurumlardaki hizmetin kalite ve düze
yini yükseltici nitelikte etki yapmaktadır. Bu durum yoksul vatandaşların ücretsiz muayene, tedavi ve 
bakım olanaklarının gün geçtikçe daha çok artmasını sağlayacaktır. 

Bu nedenlerle döner sermayenin 300 000 000 liraya çıkarılması öngörülmüştür. 
Madde 1. — île 209 sayılı Kanunun 1 nci maddesi değiştirilerek döner sermaye miktarı 300 000 000 li

raya çıkarılmaktadır. 
Madde 2. — İle Kanunun yürürlük tarihi belirlenmektedir. 
Madde 3, — île Kanun hükümlerinin yürütülmesini sağlayacak organlar saptanmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler 30 . 5 . 1975 

Komisyonu 
Esas No. : 1/201 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenleştirme (Rehabilitasyon) Te
sislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 4 . 1 . 1961 Tarihli ve 209 Sayılı Kanununun 25 . 6 . 1965 
Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi île Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla İlgili Bakanlık Temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de sarahaten ifade edildiği veçhile Hükümet tarafından hazırlanmış bulunan 209 
sayılı Kanunun 641 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin, 1965 yılında verilmiş olan 150 milyon liralık 
döner sermayenin 300 milyon liraya çıkarılması istenilmekte ve tasarının sevk edilişinden bu yana geçen za
man zarfında artırılması öngörülen döner sermaye miktarı memleketimizin bugünkü ihtiyaç ve gelişme 
hızı içinde sağlık hizmetlerinin inkişafına yeterli ve faydalı katkısı olacağı kanısına varılamamış ve bugün
kü modern tibbî araç ve gereçlerin ve tıp hizmetlerinin büyük meblâğlarla artış gösterdiği şu sıralarda bu 
miktarın kifayet etmeyeceği ve gelecekteki hizmet talebi ve ihtiyacın da sürekli olarak artacağı da gözönüne 
alınarak adı geçen meblâğın 700 milyon liraya çıkarılması zarurî görülmüş ve ayrıca bu miktarın her bütçe 
yılı içerisinde ihtiyaca göre artırılması Bakanlar Kurulunun yetkisi dahilinde bırakılmış birinci çerçeve madde 
ile değiştirilen 209 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yapılan bu değişiklik ve ilâve ile madde kabul edilmiş 
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ve yine yürütmeye taallûk eden üçüncü madde Anayasa gereği yeniden kaleme alınarak «Bakanlar Kurulu 
yürütür» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş 2 nci madde ise tasarı metninde olduğu gibi bırakılmış yapılan 
bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İşbu raporumuz, Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Kastamonu 

S. Tığlı 

İstanbul 
E. Unsal 

Samsun 
F. Uysal 

-M. 

Y. 

Sözcü 
Bingöl 
C. Eztnan 

İzmir 
Çakmur 

Zonguldak 
K A nadoJ 

Bursa 
E. Acar 

Kastamonu 
V. İlhan 

Nevşehir 
M. S. Dörtkol 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/201 
Karar No. : 82 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

4.7. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 4.1.1961 Tarihli ve 209 
sayılı Kanunun 25.6.1965 Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile Değişik 1 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile önhavalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun raporu, 
Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı oturumda incelendi ve görüşüldü : 

209 sayılı Kanunla 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumlan ile Esen
leştirme (Rehabilitasyon) müesseselerine 75 milyon lira verilmiş, bu miktar 1965 yılında 641 sayılı Kanunun 
7 nci maddesiyle değişik 1 nci maddesi hükmüne göre 150 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Aradan geçen 10 yıl neticesinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı döner sermayeli kuruluş
ların, bir yandan gelişen sağlık hizmetleri doğrultusunda gelişip büyümesi, bir kısım yeni kuruluşlara da döner 
sermaye tahsis edilmesi, eldeki imkânların sabit tesislere yatırılması soncunda cari faaliyetler için döner ser
maye kullanma imkânı bulunamamaktadır. 

Nitelik ve nicelik olarak gelişen sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi gayesiyle hazırlanan ta
sarı, önhavalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmüştür. 

Anılan komisyon tasarının 1 nci çerçeve maddesine bağlı 1 nci maddesinde belirtilen 300 milyon liralık 
miktarı yetersiz bularak 700 milyon liraya çıkarmış ve madde metnini buna göre düzenlemiştir. 

Tasarının yürürlükle ilgili 2 nci maddesini aynen, yürütmeyle ilgili 3 ncü maddesini ise, yürütme yetkisini 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanlarından alarak Bakanlar Kuruluna vermek suretiyle değiştirmiş ve 
tasarı metnini bu değişik şekliyle Komisyonumuza havale etmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin noksansız yerine getirilebilmesi için döner sermayeli kuruluşların değişen koşullara 
göre ihtiyaçlarını karşılamak amacıyle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu karşılanarak maddelerin 
müzkeresine geçilmiştir. 
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Ancak, Komisyonumuz görüşmelerinden. Sağbk ve Sosyal İşleri Komisyonunun metnini esas almış ve 

aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İsparta 
A. İ. Balım 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. Özalp 

Tekirdağ 
Y, Alpaslan 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Giresun 
O. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

İçel 
t. Göktepe 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karamlan 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Ankara 
H. T. Toker 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kocaeli 
5. A kay 

Malatya 
M. Delikaya 

Manisa 
H. Okçu 

Samsun 
D. Kitaplı 
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Hükümetin teklifi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenlestirme (Rehabilitasyon) Te
sislerine Verilecek Döner Serma
ye Hakkındaki 4.1. 1961 Tarihli 
ve 209 sayılı Kanunun 25. 6. 1965 
Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci 
Maddesi ile Değişik 1 nci Madde

sinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlarıyle esenlestirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 4.1.1961 
tarih ve 209 sayılı Kanunun 
25 . 6 . 1965 tarih ve 641 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — 209 sayılı Ka
nunla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle 
Esenlestirme (Rehabilitasyon) mü
esseselerine verilen döner sermaye 
miktarı 300 milyon liraya çıkarıl
mıştır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenlestirme (Rehabilitasyon) Te
sislerine Verilecek Döner Serma
ye Hakkındaki 4.1. 1961 Tarihli 
ve 209 sayılı Kanunun 25. 6. 1965 
Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci 
Maddesi ile Değişik 1 nci Madde

sinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlarıyle Esenlestirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 4.1.1961 
tarih ve 209 sayılı Kanunun 
25 . 6 . 1965 tarih ve 641 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — 209 sayılı Ka
nunla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle 
Esenlestirme (Rehabilitasyon) mü
esseselerine verilen döner sermaye 
miktarı 700 milyon liraya çıkarıl
mıştır. 

Bu miktar her bütçe yılı içeri
sinde Bakanlar Kurulunca ihtiya
ca göre artırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bütçe Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenlestirme (Rehabilitasyon) Te
sislerine Verilecek Döner Serma
ye Hakkındaki 4 . 1 . 1961 Tarihli 
ve 209 sayılı Kanunun 25. 6.1965 
Tarihli ve 641 Sayılı Kanunun 7 nci 
Maddesi ile Değişik 1 nci Madde

sinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonunun değiştirişi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 

B. Ecevit 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
N. Erbakan 

Bütçe Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Sağlık ve Sos
yal îşler Komisyonunun değiştirişi 
aynen kabul edilmiştir. 

15 .7 .1974 

Devlet Bakanı 
O, Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
5. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bak. 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve tskân Bakanı 
A. Topuz 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
O. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı Y. 
O, Birgit 
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