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1. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Ay
taç'm, Parlömanterle Hükümet üyeleri 
arasındaki münasebetler konusundaki de
meci ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplının 
cevabı. 183:184 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 184 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) 184,241: 

242 
2. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel 

ve Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Millî Hava Sanayiimizin kurulması maksa-
diyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendi-

Smyfa 
rilmesine katılma payı hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 45 No. lu Geçici Koimsyon ra
poru (2/462) (S. Sayısı : 354) 184,243:244 

3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Koimsyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi : 2/544; Cumhuriyet Senatosu : 
2/333) (Millet Meclisi S. Sayısı : 386; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1620) 185, 

245:246 
4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna iki ek madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/499; Cumhuriyet Senato-
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su : 1/1253) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
387; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1621) 185,247:248 

5. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/498; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1249) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 388; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1624) 185,249:250 
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yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/496; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1251) (Millet Meclisi S. Sayısı : 389; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1626) 185,251: 

252 
7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon BaşaknlıMarı tezkereleri. (Mil
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1625) 185,253:254 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller- "" 
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi : 1/501; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1248 (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 391; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1622) 185,255:256 

9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar-
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ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/495; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/1252) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
392; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1623) 185,257:258 

10. — Serbest Meslek Toplumsal Gü
venlik Kurumu kânunu tasarısı ile Bursa 
Milletvekili Kasım önâdım'ın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu tek
lifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/490, 2/13) (S. Sayısı : 201 ve 201 e 
lve2nc iek) 185:199 

11. — Asayişe müessir bâzı fiillerin ön
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ve 123 e 1 nci ek) 199:218 
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A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
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1. — Zonguldak Milletvekili Aıhmet 
Güner'in, Zonguldak ili Safranbolu ilçesi 
Aşağıdana ve Yukandana köylerinin elekt
rik ve su ihtiyaçları ile Çerçen köyü
nü anaşoseye bağlıyacak» Araç çayı üze
rinde yapılmakta olan köprüye dair soru 
önergesi ve Köy işleri Bakanı Cevdet Ay-
kan'm yazılı cevabı (7/520) 218:219 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, Millî istihbarat Teşkilâtının Genel
kurmay Başkanlığına bağlanmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı ce
vabı (7/563) 219:221 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Gümüşhacıköy'deki tütün mah
sulüne dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in yazılı ce
vabı (7/589) 221 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, EmekH Sandığı personel kadrosu
nun genişletilmesinin düşünülp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı 
(7/591) 221:222 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Alşancak ile Kaleboğazı barajları 
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çalışmalarının ne durumda olduğuna dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı ihsan Topaloğlu'nun yazılı ce
vabı (7/592) 222:224 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya ili Taşova ilçesine bağlı 
bâzı köylerin yollarının ne zaman yapıla
cağına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'm yazılı cevabı 
(7/593) 224 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, piyasada sıkıtısı çekilen nebati 
yağlara dair soru önergesi ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ayhan Çüingiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/594) 224:225 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, yurdumuzdaki köylerin yol, su 
elektrik durumlarına dair soru önergesi 
ve Köy işleri Baaknı Cevdet Aykan'm ya
zılı cevabı (7/595) 225:226 

9. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışın
da tutunma sebebine dair sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Ak-
yol'un yazılı cevabı (7/602) 226:227 

10. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fen Fakültesinde meydana gelen olay
lara dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel ile içişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu'nun yazılı cevapları (7/604) 227:229 

11. — Ankara Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Türk - iş Genel Sekreterinin Ana
yasa ile ilgili demecinin TRT bültenlerinde 
yayımlanmayış sebebine dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı'nm yazılı cevabı (7/610) 229:230 

12. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'-
in, Türkiye'de afyon ekiminin bâzı il
lerde tahdidedilmesine dair soru önergesi 
ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabi 
(7/612) 230:231 

13. — Samsun Milletvekili ilyas Kı
lıç'm, Samsun'da açılmak üzere olan güb-

Sayfa 
re fabrikasına alınacak işçilere dair sorusu 
ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın yazılı ce
vabı (7/613) 231:232 

14. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in, Aydın'a bağlı Çine ilçesi halkı
nın kredi durumuna dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in yazılı 
cevabı (7/614) 232:233 

15. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-
ın, Uşak iline bağlı ilçe ve köylerde afyon 
ekimi yasağının kaldırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in ya
zılı cevabı(7/618) 233:234 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Âtagün'ün, Edirne - Kırklareli - Pınarhi-
sar - Vize - Saray - istanbul yolunun ne 
zaman iyi vasıflı yol haline getirileceğine 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Cahit Karakaş'ın yazılı cevabı (7/619) 234:235 

17. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Vakıflar Bankası Genel Müdürlü
ğünce bir şahsa açılan krediye ve satınalı-
nan arsaya dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Mehmet özgüneş'in yazılı cevabı 
(7/624) 235:236 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'in, Türikye Vakıflar Bankası Genel 
Müdürlüğünce alınan mefruşat ve merkez 
şubesince bir şahsa açılan krediye dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet 
Özgüneş'in yazılı cevabı (7/627) 236:237 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon bölgesinde bir orman 
sanayiinin kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi, Orman 
Bakanı Selâhattin İnal'm yazılı cevabı 
(7/631) 238:239 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Haydarpaşa'dan kalkan Doğu Ekp-
resine, ulaşım ihtiyacını karşılıyabilmesi 
için ek sefer yaptırılmasına dair soru öner
gesi ve Ulaştırma Bakanı Halûk N. Arık'-
m yazılı cevabı <7/637) 239:240 
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay, 506 
sayılı Kanunun 78 nci maddesinin tadili ile iş
çinin eline geçecek taban sigorta aylığı mikta
rına dair gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
radyo ve televizyon ruhsatı ücretleriyle kâğıt 
fiyatlarına yapılan zamlara ve 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, Ka
rabük Demir - Çelik Fabrikasmdaki demir sa
tışlarından vâki şikâyetlere dair demeçlerine 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 27.7.1971 
tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan «Ofis nak
ledilince Amasya 'hların ürünü üç tüccara kal
dı» başlıklı haber, 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar, Kıt'a Çin'i 
ile münasebetler ve, 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu da, vukua 
gelen banka soygunları ve alınması gerekli ted
birler konularında gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 sayı
lı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin, içtüzüğün 36 nci mad
desine göre, gündeme alınmasına dair önergesi, 
yapılan görüşmelerden sonra, reddolundu. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ile, 

Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava Sa
nayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi tekrar açık oya su
nuldu ise de, oyların ayrımının birleşim so
nunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamaların tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 31 
Temmuz 1971 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 
nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 ta
rih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifine dair Karma Komisyon ra
poru ve, 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 
1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklerin benimsenmesi hakkındaki Plân 
Komisyonu raporu kabul olundu ve kanun tek
lifi ve tasarısının kanunlaştıkları açıklandı. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt

çe Kanununa bağlı cetvellerde (S. Sayısı: 389), 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde (S. Sayısı: 390), 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde ve, 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarılarının maddeleri ka
bul olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Serbest meslek toplumsal güvenlik kurumu 
kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigor
talar kanunu teklifinin 80 nci maddesine kadar 
kabul olundu. 

29 . 7 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,17 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
ikret Turhangil M. 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Manisa 

Orhan Daut 
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İSORULAR 

Yazılı «Sorular 
1. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, 

Kars - Hanak ilçesi Borik grup köyleri içme su
yu inşaatında yapıldığı iddia edilen yolsuzluk
lara dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/651) 

2. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu"nun, 1965 - 1970 yıllarında komünizm pro
pagandası yapmaktan ve irticai suçlardan kaç 
şahsın. tutuklandığına dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/652) 

8. — Kayseri Milletvekili Hayrettin NeMb-
oğlu'nun, 1965 - 1970 yılları arasında komü
nizm propagandası yapma gerekçesiyle topla
tılan kitap ve haklarında dâva açılan kuruluş, 
diernek ve şahısların adedine dair yazılı soru 

önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir, 
(7/653) 

4. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
akaryakıt fiyat artışımda Hükümetin ihmalkâr 
davranışına ve bu artıştan kimlerin haksız ka
zanç elde ettiğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/654) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 
Mart Muhtırasından sonra tutuklanan şahıs
ların serbest bırakılmalarına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/655) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
«Adalet Mülkün Temelidir» Sözünün «Adalet 
Devletin Temelidir» şeklinde değiştirilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/656) 

»>>•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiOi Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 139 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

III. — IBAŞKANLEK DİVANININ GENEL KURULA iSUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç'ın, 
Parlömanterle Hükümet üyeleri arasındaki 
münasebetler konusundaki demeci ve Devlet Ba 
kanı Doğan Kitaplının cevabı. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aytaç «Parlö-
manterlerle Hükümet üyeleri arasındaki müna
sebetler» konusunda şahsı adına gündem dışı 
söz istemiştir, buyurun. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüksek huzurlarınızı işgal etmek istediğim 
husus; sayın milletvekillerini alâkalandırmak
tadır. 

Muhtelif partilere mensup çok muhterem 
milletvekili arkadaşlarımdan duyduklarım haki
katen düşündürücü, hakikaten ıstırap vericidir. 
Bu ıstırap ile huzurlarınızı işgal ettim. Mâruzâ
tım kısa olacaktır. 

Olay şudur : 
Bakanlıklara giden sayın milletvekilleri ne 

bakanlar tarafından kabullerinde, nazlı dav-
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ranıılmakta veyahut «fougün kaimi edemiyece-
ğim, yarın gelsin» gilbd, özel kalem memurları
nın sözlerine muhataibolmıaktadırlar. (A, P. sı
ralarından «çak doğru» sesleri) 

Milletvekilleri bakanlara, seçim dairelerinin 
ihtiyaç ve meselelerini intikal ettirmek için git
mektedirler. Şu halde millet hizmetinin yarışın
dadırlar. Bu hizmet yanışı, miletlvekiBeriniın 
asli vazifesidir. Millet hizmeti kudsıidir. Bu 
kudsi vazifeyi görenlere saygı göstermek her
kesin vazifesi olmalıdır. Partilerüstü sayın Hü
kümetin bilmesi lâzımugeten husus; büyük bir 
vatanperverlikle İtimat oyu aldıkları sayın 
(milletvekillerinin, aynı vatanseverlik duygulan 
ile seçim dairelerinim işlerini takilbettikleridir. 

MlletvekilUeri hükümetlerin gözü ve kula
ğıdır. Milletvekillerinden kopan hükümetlerin 
gözleri görmez, kulakları duymaz. 

Sayın Hükümet, partiler üstü hükümet ola
rak kurulmuştur. Sayın Hükümet azalarında 
şu kanaat hâsıl olmalıdır; partiler üstü hükü
met olunabilir; ama Türkiye'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üstünde hiçbir şey olmadı ve 
olamıyacaktır. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Milletveküinıe saygı, temsil ettiği Türk va
tandaşına saygıdır. Milletvekilimin şahsımda 
«milletin saygısı, sevgisi ve itimadı vardır. Ko
lay mıdır milletvekili olanak?.. 

ıSayın Erim Hüküımetani teşkil eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin dışımda millet
vekilliği ve senatörlüğe özenmiş, arzu etmiş 
birçok muhterem kişiler vardır. Bu kudsi vazi
feye talilbolmak veya yapmak, insan hayatının 
en şerefli hadisesidir. Hür parlömanter demok
rasiye inanıyorsak, parlJöimantere saygı şarttır. 

Sayın bakanlara hatırlatmak isterim; millet 
ve vatana rizmette başarının yolu Türkiye Bü-

IV - GÖRÜŞ1 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) 

yük Millet Meclisimden geçer. Vatana hizmette 
başarı sağlamamızın yolu, milletvekiline saygı, 
hüsnü muamele, sevgi ve milletvekilliği ile ters 
düşmemektir. 

Şunu bilmek gerekir ki, milletvekili bir de
fa sırtını döndü mü, yönünü döndüremezsiniz. 
Milletvekilinin şahsında milletin ihtiyaçları, ıs
tırapları, fen işleri buna inzımamen haysiyeti 
vardır. (A. P. (sıralarından «Bravo» sesleri) 

ıSayın arkadaşlarım; şimdilik söyliyeceğim 
bu kadar. Necip milletimin muhterem mümes
sillerini en derin hürmetlerimle selâmlıyorum. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarımdan alkışlar, A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Genel Kurula bir hususu hatır
latmak istiyorum; 9 açık oylamamız vardır. 

Devlet Bakanı Sayın Doğan Kitaplı, buyu
run efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

Hükümet ile Parlâmento arasındaki müna
sebetlere atfettiğimiz ehemmiyeti Hükümet 
programımızda hassasiyetle belirtmiştik. 

Dün huzurunuzda aynı şikâyetler üzerine 
kısa mâruzâtta bulunmuştum. Bizim Hükümet 
olarak Parlâmentonun dışında bir şey düşün
memiz mümkün değil. Çünkü, Hükümetin isti
natgahı, Parlâmentomuzdur. 

Anlaşılıyor ki, bâzı ihıtilâtlar olmuştur. Ben 
sizin bu şikâyetlerimizi Hükümete götüreceğim. 
Üım'idediyorum M, çok kısa zamanda bunu tas
hih imkânını arıyacağız ve bulacağız. 

Bu hususu arz etmek için huzurunuzu iş
gal etltitaı, teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Gündemle geçiyorum. 

EN İŞLER 

2. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay MiUetvekiU Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurutması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretU cetvelde değişikUk yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi : 2/544; Cunihuriyet Senatosu : 2/333) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 386; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1620) 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişikMk yapılması ve bu kanuna 
iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/499; Cuynhuriyet Sena
tosu : 1/1253) (Millet Meclisi S. Saıjısı : 387; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1621) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
BaşkanUkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/498; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1249) (Millet Meclm 
S. Sayısı : 388; Cumhui'iyet Senatosu S. Sayısı : 
1624) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasrısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/496; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1251) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 389; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1626) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapıhrıası hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/502; Cum
huriyet Senatosu : 1/1250) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 390; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1625) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri

yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/501; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1248) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 391; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1622). 

9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/495; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1252) (Millet Meclisi : 
S. Sayısı : 392; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1623) 

BAŞKAN — Göindemimiıztiın «İkinci defa 
oya konulacak işler» bölümünün 1 - 9 sıra nu
maralarında bulunan teklif ve tasarılar açık 
oylarınıza arz edilecektir. Sayın milletvekille
rinin oylarını kullanmalarını Başkanlık ola
rak İ3tirlıam ediyorum. 

Karışıklığa malhal verilmemesi için 9 oy 
kupasını da kürsünün önüne koiyun. Çünkü, oy 
kullanıp kullanılmadığı tereddütü hâsıl oluyor. 

X 10. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Serbest Meslek Toplumsal Gü
venlik Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Mil
letvekili Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkar
lar Sosyal Sigortalar kanunu teklifinin müza
keresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümetin yerlerini alma
larını rica ederim... 

81 nci maddenin müzakeresi yapılmış ve ka
bul edilmiş idi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Ba
kanın ek madde teklifi olacak?. 

BAŞKAN — Bu, yeni bir madde Sayın 
Önadım, «Ek madde» diyorsunuz, yaşayacak 
bir hüküm olduğuna göre 82 nci madde niye 
demiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — 82 nci madde diyeceğiz. 

BAŞKAN — Hükümetçe 82 nci madde ola
rak bir metin teklif edilmektedir. Teklifi oku
tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
41 nci maddeye Yüce Meclisçe eklenen bir 

fıkra ile «iş kazası» terimi konmuştur. Bu ka
nunda «iş kazası» sigortası bulunmadığından, 
tanımın tereddüde yer vermesini önlemek için 
kanuna bir madde eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakanı 

«Madde 82. — Bu kanunda geçen «iş ka
zası» teriminin kapsamının tâyininde 506 sa
yılı Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygula
nır.» 

BAŞKAN — 82 nci madde olarak yeni bir 
madde eklenmek istenmektedir. Bu madde üze
rinde görüşmek istiyen sayın milletvekili var 
mı efendim?.. 

REŞİT ÜKER (istanbul) — 81 nci madde 
bitti mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — KaJbul edildi, bitti. (0. H. P. 
•sıralarından «maJdde metni anlaşılmadı» ses
leri) 

Çalışma Bakanı Sayın Atilâ Sav tarafından 
verilen takrirde 82 nci madde olarak kanun 
tasarısına ithal edilmesi istenen metni tekrar 
okutuyorum. 

(Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Teklif edilen maJdde üzerinde 
görüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor. Tasarıya 
82 nci madde olarak okunan metnin eklenmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. KaJbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kafbul edilmiştir. 

Geçici MaJdde 1. 

8 NCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Kanunun ulygulama alanı : 
Geçici MaJdde 1. — Bu kanun hükümleri

nin ihtiyacı karşılıyacak kurum örgütü ku
rulduktan sonra hangi il sınırları içinde uygu
lanacağı Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Bu örgniıtlenme, yurt çapında en geç 3 yılda 
tamamlanır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanhul) — Değerli ar

kadaşlarım ; 
Bu madde ile kanunun uygulama alanı tesfoit 

edilmekte ve «Bu örgütlenme yurt çapında en 
geç üç yılda yapılır» hükmü getirilmektedir. 
Kanunun mahiyetine baktığımız zaman şunu 
görüyoruz; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
larını getiriyor; meslek hastalıklarını getirmi
yor. 

Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları teşki-
lanması güç olan sigortalar değildir. En güç 
olanı hastalık sigortasıdır; hastane olacak, te
sisat olacak, şu olacak, bu olacak. 

Bu madde ile getirilen üç yıllık müddet çok
tur. Zaten bu kanunun bir özelliği vardır, O da, 
«işveren» tarafının olmamasıdır. Primin tama
mını, kazancının % 13 ünü sigortalının kendi
si ödüyor; yani Devletin doğrudan doğruya bir 
yardımı yok. Diğer maddelerden dolayı bir 
açıklık, bir boşluk, para eksikliği olursa Dev
let, ancak bu yolda belki bir yardım yapalbilir. 
Öyle ise, bunun üç sene gibi uzun bir müddet 
geride bırakılması doğru değildir. Kanunu çı
karıyoruz; fakat üç sene geriye bırakıyoruz. 

Yürürlük tarihini gösteren 82 nci madde 
2 nci kısım hükümleri ise, yayımı takibeden 
aybaşından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gi
rer» hükmünü taşımaktadır. Zaten primlerle il
gili hüküm 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Ben, üç yıl yerine bir buçuk yü teklifinde 
bulunuyorum. Zaten 82 nci madde de «6 ay» 
hükmü var. 1 yıl da onun üzerine ilâve ediyo
ruz. Bir buçuk yıl sonra kanun bu alanda 
Türkiyelin her tarafında tatbik edilmelidir. 
Edilmemesi için niteliği itibariyle ciddî bir en
gel yoktur* Bir iş yaptık, bu işi tatbik edelim 
ve semerelerini görelim. Zaten bunun semere
leri, büyük bir kütle için uzun yıllar sonra alı
nabilir. Bunu da üç sene geriye atmıyalım. 

Bu sebeple bir önerge veriyorum, yardımı
nızı istirham ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Geçici Madde 1 üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Seribest meslek güvenlik kurumu kanun 

tasarısının geçici 1 nci maddesindeki «üç yıl» 
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in, «bir 'buçuk yıl» olarak değ%tirilimesini öne
riyorum. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komi&yon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, temenni
miz 6 ay içinde bütün yurt sathında uygulan
masıdır. Bu husus Komisyonda da müzakere 
konusu olmuştur. Ancak, Ankara ̂ da bir mer
kez teşkilâtı ve her ilde bir şuibenin kurulma
sı uzunca bir zaman alacağı için üç senelik 
müddet Komisyonca kalbul edilmiştir. Yalnız 
Bakanlığın imkânları nislbetinde bir buçuk yıl
da tamamlanması için de engel yoltur. Üç yıl 
âzami müddettir. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon gerekçeli olarak ka

tılmama sebebini izah ettiler. Hükümet te ka
tılmadığını ifade etti. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon f ilhal katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal, Genel Kuru
lun kalbul buyurduğu takrire katılmaktadır. 
Maddeyi değişik şekliyle tekrar oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
ileri yaştakilere aylık bağlanması : 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan 
erkek sigortalılarda, 40 yaşını geçmiş kadın si
gortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 55 
yaşını doldurmuş olmakla beraber, 15 tam yıl 
üzerinden sigorta primi ödemiyenler : 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce en az on yıldan beri her hangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına çalıştıklarını belgelemek, 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemek, 
Şartiyle, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi 

yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 
10 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun 

uygulanmasına geçildiği tarihten itibaren en 

geç bir yıl içinde meslek kuruluşlarınca verile
cek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mah
keme kararı ile tesbit edildiği takdirde, gerek 
sigortalılar gerekse belgeyi düzenliyenler hak
kında genel hükümlere göre ceza kovuşturması 
yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüzden uğrıyacağı 
zararlar % 50 den fazlası ve kanuni faizi ile bir
likte bunlardan tahsil edilir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurum. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dün kanunun 51 nci maddesi müzakere edi
lirken geçici 2 nci maddesinin (B) fıkrasında
ki «10 yıllık geçmiş hizmetlerinin meslek ku
ruluşlarınca belgelenmesi» hükmü ile kuruluşa 
büyük maddi mükellefiyetler tahmil edilece
ğini etraflıca arz etmiştim. 

Ancak 51 nci maddede takdim ettiğim bir 
önerge üzerine Hükümet adına Devlet Bakanı, 
verdiğim önergenin 51 nci madde ile değil, 
geçici 2 nci madde ile ilgili bulunduğunu, bi
naenaleyh geçici 2 nci madde müzakere edilir
ken bu hususun nazarı dikkate alınmasının ye
rinde olacağını söylemişti. İrtibatlı olması se
bebiyle bendeniz önergemi geri almıştım. 

Heyeti Umumiyeyi aydınlatabilmek maksa-
diyle kısaca arz etmek istiyorum. 

Geçici 2 nci maddenin (B) fıkrası «En az 
5 tam yıl sigorta primi ödemek saatiyle 15 tam 
yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanılır» diyor. Ancak, bunu iki şarta 
bağlıyor. 

1. Müracaat ettiği tarihten evvel 10 yıllık 
müddet içinde esnaf olmak veya bu kanununun 
kapsamına girebilecek nitelikte bir iş yapma, 

2. Bir yıl içinde bu vesikayı verme, 
Eğer, kanun yürürlüğe girdiği tarihte esnaf 

odaları, ziraat odaları ve ticaret odalarını bir 
kenara bıraksak bile ticaret odaları, ticaret 
borsaları, büyük esnaf, sanayici, fabrikatör, 
tüccar, müracaat edecektir ve kanun kapsamı
na girecektir. 

Esas, kanunun 51 nci maddesidir. Kanu
nun 51 nci maddesi; «Bu kanuna göre sigorta
lının başlangıç tarihinde 50 nci maddede be
lirtilen aylık gelir basamaklarından dilediğini 
seçmek hakkına sahiptir» diyor. 
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Basamaklar ise şöyledir; 13 ncü basamak 
400 liradan başlıyor, 4 500 lirada son bulu
yor. 

55 yaşında büyük bir tüccar veya sanayici 
5 yıl sonra emeklilik hakkına sahibolacaktır. 
51 nci maddeye göre kademeleri seçme hakkı 
da sigortalıya ait, o halde 5 yıl prim ödiyece-
ğine göre basamakları kendisi şöyle hesapla
yacaktır. 

Ben 10 ncu kademeden başlarsam 5 yıl son
ra 4 500 e gelirim. 10 ncu kademe 3 250 lira
dan biaJşlar. Bunun 1 nci yıl1 verdiği para aylık 
hesabiyle şöyledir : 

3 250 den başladığımız zaman ayda 422, 
yılda 5 070, iki yılda 10 140. iki sene sonra 11 
nci kademeye geçecek, 3 750, ayda 487, yılda 
6 950, iki yılda 13 900. İki yıl sonra 12 nci 
kademeye gelecek yaşı 55 iken birinci devre 
57, ikinci devre 59, üçüncü devre 12 ye geldiği 
zaman 60 olacak. 4 1500 ü seçecek, 585 lira ay
da, yılda 7 020, iki yılda 10 040 lira ödiye
cektir. Altı yıl içinde ödediği yekûn % 13 üze
rinden prim olarak, 38 080 liradır. 4 500 lira 
üzerinden emekli olacaktır. Emekli olduğu mik
tarın % 70 i bağlanacaktır. 4 500 liranın % 70 
i ayda 3 150 liradır. Bunu 12 ile çarparsak bu
lacağımız rakam 37 800 liradır. Bu sigortalı, 
altı yıl içinde kuruma 38 080 lira ödemiştir, 
sonra tekaüdolmuştur, bir yıl içinde 37 800 lira 
para almaktadır. Beş, altı yılda ödediğinden 
280 lira eksiği ile kendisine tekaüt aylığı bağ
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri; 
Sosyal Sigortalar Kurumunda tatbik edil

miş olan muamelelerden -bizzat görmüşümdür 
- ki, 1186 sayılı Kanunda da tesbit edilmiştir -
borçlanma ve geçici maddelerden istifade et
mek, Kurumun her zaman aleyhine olmaktadır. 

51 nci maddede de etraflı olarak arza ça
lıştığım gibi, demek istiyorum-ki, 51 nci mad
dede verilmek istenen hak, suiistimal edilmeme
lidir. Eğer bu kanun 10 yıl evvel çıkmış olsay
dı, beher kademe nazarı dikkate alınsaydı 4 
yıldan başlanacaktı, 10 yıl içinde bu 1 600 li
raya gelirdi. 

Kanun gecikmiştir, 10 yıllık esnaflığı da 
fiilen prim ödemiş halde olduğunu kabul edi
yoruz. O halde 10 yıllık hakkı geçici 2 nci mad
denin (B) fıkrasından istifade edeceklere tanı
yalım ve diyelim ki; geçici 2 nci maddenin (B) 
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fıkrasından istifade edecek kimseler, 51 nci 
maddedeki gibi, istediği kademeyi değil, an
cak 6 ncı kademeyi kabul etmelidir ve prim 
ödemeye 6 ncı kademeden başlamalıdır. Geçen 
her iki yıl için de birer kademe artırılması ka
nunca kabul edilmiş olduğuna göre, 6 ncı kade
meden başladığımız zaman ayda 208, yılda 
2 496, iki yılda 4 992 lira veriyor, iki yıl sonra 
7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nci, 12 nci kade
meye kadar gelebiliyor. Bu hak, her zaman si
gortalıya tanınmıştır. 

Eğer, Allah geçinden versin, ^bu devre için
de sigortalıya bir emrihak vâki olursa, ölür
se, kanunda açıkça belirtilmiş olduğu veçhile, 
beş yıllık pnim ödiyenlerin ailelerine tüm hak
lar verilir ve aylık bağlanabilir. Bu sebeple
dir ki, hiç olmazsa 6 ncı kademeden başlarsak, 
3 150 lira aylığa hak kazanabilmek için bir si
gortalı kuruma 65 436 lira prim ödiyecektir, 
ondan sonra yılda 37 000 lira alacaktır ve hiç 
olmazsa ödediği primi ilki yılda alabilecek se
viyeye getirebilmeliyiz. 

Onun için önergem şudur : 
Geçici 2 nci maddeye C fıkrasının eklenme

sini istiyorum. B fıkrasından yararlanan si
gortalılar 50 nci maddede gösterilen 6 ncı ba
samaktan prim ödemeye başlarlar, daha alt 
kademelerde prim ödeme hakkı ve tercihi si
gortalıya aittir. 

Bu kanunun B fıkrasından istifade edebile
cek küçük esnaflar vardır. Bunlar 1 600 lira 
üzerinden prim ödeme yeteneğine de sahip de
ğildir. Bu gilbi kimseler isterse 1 nci kademe
den başlasın isterse 2, 3, 4, 5, 6 ncı kademeleri 
kendileri tercih etsin. 

Sayın milletvekilleri; 
Eğer altıncı kademeyi kabul etmezseniz, en 

son kademe olarak 'bu, 7 ve 8 de olabilir, ama, 
bu kademeden aşağı inerseniz kurum teşkilât
landığı zaman elde edeceği primleri, teşkilâtını 
ikmal etmeden tüm elinden kaçıracaktır. 

Binaenaleyh, 1186 sayılı Kanunun suiistimal 
edildiğini bizzat görmem sebebiyle bu takririme 
iltifat buyuracağınız kanaati içindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, buyuru

nuz. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kıymetli 

arkadaşlarım; 
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Bu kanunun en kritik ve düşünülmesi ge
reken bir maddesi üzerinde müzakere yapıyo
ruz. 

Güzel ülkemizde sosyal silkinişlerimiz bi
tirildiği için, meslek kollarmdakilerin çekişme
leri aynı ülkenin insanları olmaktan uzak bir 
anlayışa (bizi sürüklemektedir. Bu ülkede bir 
veya birkaç sınıfın hükümeti olmıyacak, sos
yal sahada bir iki sınıfın imtiyazı olmıyacak. 
Biz, her sahada bütünlük taraftan olan bir 
ÖYteclisin üyeleriyiz. 

Sosyal 'Sigortalar Kurumu Kanunu 1950 nin 
Nisan ayında yürürlüğe girdiğinde o zamanın 
geçici maddelerine göre, on yıl çalışmış olan 
işçilere; münavebeli ise 750 günlük, daimî ça
lışmış ise 1 000 günlük yevmiyesi çıkanlara arı
zaları ânında... yani, bugünkü sosyal sigorta
ların tanıdığı bütün kollarda emekliliği onbeş 
yıl üzerinden yapılabiliyordu. 

O zaman büyük endişeler vardı, «kurum 
büyük zarar görecek» deniliyordu. Gördük ki 
Sosyal Sigortalar Kurumu asla zarar görmedi ve 
bugün dev bir müessese halinde işçi sınıfımızın 
sosyal ihtiyaçlarını karşılıyan bir müessese ha
line geldi. 

Kamu sektöründe çalışan işçilerin hakkını 
Devlet verecek, kendi özel imkâmiyle her şey
den yoksun bırakılanların emekliliği kıskanı
lacak... Bu ne biçim anlayıştır? 

Kanunu tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 
bu kurum, Devletin himayesinde bir âmme ku
rumudur; 15, 17, 22 ve 159 ncu maddeler bunu 
bize açıkça gösteriyor. Hazineden borç alacak, 
gerektiği zaman yardım görecek, kuruluş ser
mayesini borç alacak... «Gençlerin vereceği 
primleri yaşlılar alıyor veya alacak» demek 
haksızlıktır arkadaşlarım. Elli yıllık Cumhuri
yet idaresinde insana yakışır ihtiyarlığı yaşa
ma imkânı getirilmiyen esnafın, biz burada 
karşısına böyle tekliflerle dikilmemeliyiz, Bu, 
sosyal anlayışımıza aykırıdır. 

«Efendim, birkaç zenlgin esnaf 4 500 lira 
üzerinden bunu alacakmış» deniyor. Ben yine 
endişeliyim ki, milyoner esnaflar bu kanun 
çıktığı zaman, acalba vergi nisbetimiz çoğalır 
mı, diye buraya girmiyeceklerdir. Yine feda
kâr ve çile çekmiş esnaf, hiç olmazsa yaşlılığı
nı mutlu geçirmek için buraya girecektir. 
«Açım» diyen bir insanın karşınıza çıkması ve
ya hastane araması nasıl her vicdanı sızlatması 

tabiî ise, genç bir kişinin dilenmesi ve açlığı da 
herkesi üzer. 

Devletin, bu madde ile yaşlı ile gencin ara
sındaki sosyal adaleti düzenlemesi, sınıf farkı 
gözetmemesi, yani bu anlayışla karşımıza çık
ması teşekküre değil, şükrana lâyıktır. 

Hükümetin teklifinden sonra Komisyonda 
son şeklini almış olan bu maddenin kabulü ha
linde hep beraber «sınıfsız bir kütleyiz», sö
züne inancımız bir kat daha artacak ve her gün 
vatandaşlarla temas eden esnaf arkadaşlar kar
şısında hepimize güç kazandıracaktır. 

Aziz arkadaşlarım, daha dün buradan ka
nunlar çıkardık. Beş sene hizmet gören memur 
ve işçi arkadaşlarımıza ve vârislerine maaş 
bağlanmasını istiyoruz; öte yandan istediği 
kademede beş sene prim verip - ki, çok mah
dut olacaktır, bu kurum bir âmme kurumu 
olacaktır - bu haklardan esnafların yararlan
masını ısağlıyan,, Hükümetin tasaırısı olarak 
buraya gelen bu kanuna, işçi arkadaşlarımı
zın, hele işçiyi temsil eden arkadaşlarımızın 
karşı çıkmasını sosyal anlayışla bağdaştıramı
yorum. 

Komisyonun bendeniz de üyesi idilm. Buna 
hep beraber karar verdik. Şayet yapılan bu tek
lifin karşısına komisyonda karşı çıkanıyan Hü
kümet bu önergeye katıldığı takdirde ben, ko
misyonlardaki samimî çalışmaya da artık inan
cımı kaybedeceğim. 

Yüce Meclisinizin bu maddeyi komisyondan 
çıktığı gibi kabul etmesini, Türkiye'deki küçük 
esnaflar adına rica eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞtT ÜLKER (îstanlbul) — Değerli ar-

kadaşliaran, bu madde, benden evvel konuşan 
değerli arkadaşlarımın ifade ettikleri gilbi, ger
çekten çok önemli bir maddedir. Önemlidir; 
çünkü kurulan bu kuruluşun yaşaması ile bu 
madde arasında bir ilişki vardır. Eğer biz he
sapları iyi yapmayıp da, beş sene prim ödemiş 
olanları, yaş kaydını aramaksızın, onlbeş sene 
prim, ödemiş gilbi muameleye tabi tutarsak, bu
nun karşılığımda bir para ödemiş olacağız. Bu 
paralar verilen primlerden karşılanacağına gö
re, bir süre sonra bu sigorta müessesesini işle
mez hale getirirse, çok iyi niyetle yapmış oldu
ğumuz bir iş tersine bir sonuç doğurmuş ola
caktır. 
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Değerli arkadaşlarını, kürsüye çıkan her 
arkadaşın daha mükemmel bir kanun çıkması 
için gayret sarf ettiğini kabul ediyorum ve be
nim de öyle hareket ettiğimi kabul edeceğinizi 
umuyorum, konuşa konuşa işin doğrusunu bu
labiliriz. 

Evvelâ şunu Söylemek istiyorum : Bu kanu
nun gerekçesini okuduğumuz zaman bir husu
sun açıkça ifade edilmiş olduğunu görürüz. 
«Türkiye'de bu kanunun kapsamına girecek 
olan ne kadar esnaf ve serbest meslek erbabı 
vardır, bilemiyoruz,» diyorlar. Zaten «biliyo
ruz» demiş olsalardı yanlış olurdu. Bendeniz tş 
Kanunu vesilesiyle Türkiye ̂ deki esnafların sa
yısını öğrenmek istedim. Elimdeki istatistikler
den başka istatistik Umum Müdürlüğüne mü
racaat ettim; maalesef şu anda Türkiye'deki es
nafın sayısı belli değildir. Esnafın sayısının 
belli olması da kâfi değil. Daha ötesi var : Bu 
esnafların malî güçlerinin de bir ölçüde belli 
olması lâzım; yani, kaç kişi şu grupa girer, kaç 
kişi bu grupa girer? Bu da kesin olarak belli 
değildir. 

Bu belli olmayınca ne olur? Burada yapılan 
iş sigorta işidir. Burada bunun uzmanı olan ar
kadaşlar var, çıkıp her zaman konuşuyorlar. 
Sigorta işi bir hesaba dayanır. Eğer hesabın ba
şında sağlam bir istatistik yok ise bu kanunun 
kaderi tesadüfe bırakılmış demektir. İstatistik
lere sahilbolmadığmıızdan dolayı şu elimizdeki 
kanunun kaderi bir ölçüde hakikaten talihe 
tterk edilmiş demektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu bir nokta. 
Bunun yanında ikinci bir husus daha var : Bu 
kanunun kapsamına kimler giriyor? Arkadaş
larımız konuşurken hep esnaftan söz ettiler. Bu 
kanunun kapsamına yalnız esnaflar girmiyor 
ki... 

Bu kanunun kapsamına girenler şunlar : 
Sayısı belli olmıyan esnaflar; 5590 sayılı Ka

nunun kapsamına giren tüccar, sanayici ve bor
sa mensupları - ki, bu da Türkiye'de büyük bir 
kütle - serbest meslek sahipleri (hekimler, sağ
lık memurları, ebeler, eczacılar, kimyagerler, 
veterinerler, hayvan sağlık memurları, mimar
lar, mühendisle, teknikerler, bürosu bulunan 
muhasebeci ve malî müsaviler, ressamlar, sigor
ta prodüktörleri) ve baştaki maddede sayılan 
şirketlerde bulunan kimseler... Yani gayet ge
niş bir kütle... 

Şimdi gözümüzün önüne getirelim : Sigorta 
mecburi hale geldi... Dün burada arkadaşları
mız konuştular «cezaları ağır koymıyalım, es
nafımız bunu ödiyemez» dediler. Ben şu kana
atteyim arkadaşlar : Esnaf değil - her mesleğin 
içinde olan bilir - her meslekin içinde geniş bir 
kütle esnafın fakir zümresi gibidir. Her mesle
ğin içinde büyük kütle zor durumdadır; mem
leketimizin umumi hali içindedir. 

Şimdi biz ne yapacağız? Burada serbest bı
rakıyoruz. Arkadaşım Asutay da temas etti, 
serbest bıraktığımız zaman yapacağımız mua
melenin neticesi şu : Hali vakti yerinde olan... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sosyal 
adalet anlayışınız bu mu? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sevgili kar
deşim, zatıâlinizin fikrine zıt olması sosyal ada-
üetçi olmamaktan değil... Bakın, tam onu anla
tıyordum; sosyal adalete aykırı bulduğumu 
arz ediyordum sevgili kardeşim. 

Şimdi ne yapacağız biz bu kanun tatbika gi
rince? Esnaf büyük bir kütle olarak - tahminî 
söylüyorum - en düşük 400 mü? 400... 400 ün 
karşısı 53 lira... O kısımdan girecektir. Hali 
vakti yerinde olanlar, tüccarlar, sanayiciler v. s. 
en yükseğinden girecektir. Böylece sonuç itiba
riyle aynı şeyi düşünüyoruz; siz de sosyal ada
leti düşünüyorsunuz, ben de sosyal adaleti dü
şünüyorum. Biz, fakirden aldığımız % 13 ü gö
türüp zengine vereceğiz... Buna hakkımız yok 
arkadaşlarım. Bu, o kadar açık ki, Ticaret oda
sı bile yani, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği - ki, mes
lektaşlarının haklarını savunur - büyük bir açık 
kaDblilikle bunun olamıyaoağım söylemiş... Ya
ni kendi üyelerinin itiraz edeceği bir husus ol
masına rağmen bize gönderdiği broşürde, bu
nun nasıl olsa bir gün ortaya çıkacağını, bu 
adaletsizliğin görüneceğini de hesaba katarak 
demişler ki; «Bunu yapamazsınız. En az beş 
tam yıl sigorta priminin ödenmesine devam 
edilmesi yanında, geriye doğru on yıl daha kul
lanılması zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Bu ne
denle 49 ncu maddede prim oranım düşürmek 
olanağı da varıdır.» 

Yani diyorlar ki, siz bize tanıyorsunuz ama 
biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim meslek men
suplarımızın çoğu da bu durumdadır. Bu mües
sese yaşamaz. İkincisi, adaletsizdir. Sifc - Asu-
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ıtay'ın teklifinden başka bir teklif söylüyorlar -
borçlandırma yoluna gidiniz... 

Öyleyse burada biz hep birlikte - sizin de fi
kirlerinizi alıp birbirimize katılarak - bu işin 
doğrusunu bulalım. 

Gerekçede de ifade edildiği gibi, Çalışma Ba
kanlığı rakamlara sahip değil. Ama iddia ede
bilirler mi ki, «Hayır efendim, büyük bir ço
ğunluk en küçük dereceden sigorta olmıya-
caktır!» tddia edemezler... Büyük bir çoğun
luk, en küçük kademeden sigortalı olacaklardır 
ve biz bunları bu şekilde serbest bıraktığımız 
takdirde fakirden alıp zengine vereceğiz. 

Şimdi bunu böylece tesbit ettikten sonra 
Sosyal Sigortalar Kanunundaki arkadaşlarımın 
temas ettiği noktaya gelmek istiyorum. 

iSosyal Sigortalar Kanunundaki sistem baş
ka. Primin bir kısmını işveren veriyor, bir kıs
mını işçi veriyor. Buradaki sistemde primin ta
mamını sigortalı veriyor. Bir defa bu bakımdan 
birbirine benzemez. Kaildi ki, Sosyal Sigortalar 
Kanununun kapsamında en geniş sigortalı kütle 
olan işçiler var. Arkadaşlarımız her zaman ifa
de ediyorlar; bir milyon iki yvLz bin mi, 1,5 mil
yon civarında mı işçi kütlesi. Gerçekten işçi 
olan bir kütle. Yani, değerli arkadaşlarıma şu
nu söylemek istiyorum ki; her iki kanunun hi-
tabettiği kütleler ayrı. Birisinde genel olarak 
hepsi, belki % 90 ı, belki % 95 i işçi, birisinde, 
esnaf gibi gözüküyor ama, teferruatına girmi
yorum, bizde esnaf deyimi de karışıktır. Ana-
kanun olan Ticaret Kanununda «esnaf» deyimi 
vardır, 507 sayılı Kanunda esnaf tarif edilmiş
tir, vergi kanunlarında esnaf tarif edilmiştir; 
her kanun, kendi işine geldiği şekilde tarif et
miştir. Bugün esnaf dediklerimizin bir kısmı da 
gerçekte tüccardırlar. Bu işi bilen arkadaşlar 
çıkıp söyliyebilirler. Bugün esnaf diye muame
le gören birçok kimse, «esnaf» dediğimiz kim
seler tüccar niteliğini taşımaktadır, şu veya 
bu sebeple. 

Öyle ise değerli arkadaşlarım, ben bir teklif
te bulunuyorum. Asutay arkadaşımın «aşağı 
kademeden başlasın» diye, hiç de bir tarafa itil-
miyecek bir teklifi var. Diğer taraftan da 
«borçlanma hakkı tanınsın» diye bir görüş 
var. Diğer arkadaşlarımızın da kendilerine göre 
görüşleri var. Aslında, sosyal sigorta dendiğine 
göre, Anayasamızın emrine göre, buraya genç 
insan ödemede bulunur, bundan yaşlı da istifa

de eder. Arkadaşımın bu yöndeki görüşüne ka
tılıyorum, genç insan verir, bundan yaşlı da is
tifade eder, genç insan yaşlılara yardım eder, 
öyle bir toplumda yaşıyoruz ve Anayasamıza da 
uygundur. Fakat biz şunu önliyelim : Genç in
san yaşlıya yardım etsin ama, fakir insan zen
gine yardım etmesin... Fakirden alıp zengine 
vermiyelim, söylemek istediğim bu, 

Zannediyorum ki, bu arkadaşlarımız 
da iştirak ederler. Sosyal adalötin gerçekleşti
rilmesi için düşünülmüş bir görüştür. Bu, basüt 
bir şey değildir. Komisyondan istirham ediyo
rum, maddeyi lütfen geri alsınlar, burada ileri 
sürülen fikirler istikametinde, konuyu bizler
den iyi bilen kıymetli uzmanları vasıtasiyle bu
nu yeniden tedvin etsinler. Bizler burada niha
yet bunun politikasını yapıyoruz, anaistika-
metlerini gösteriyoruz. Aslında görevimiz de 
budur, kanuna siyasi cephesini veriyoruz. Tek
nisyen arkadaşlar da bu fikirlerimize katılsın
lar ve fakirden alıp zengine vermiyecek bir sis
temi, gençten alıp yaşlıya vermek suretiyle onu 
da koruyacak bir sistemi getirelim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri. 

Sayın Ahmet Güner arkadaşımız, bir işçi ola
rak «esnafın karşısına çıkmanın sosyal anlayış
la bağdaşır tarafı olmadığı» şeklinde bir söz et
mese idi, «Komisyonların uzun çalışmalarından 
sonra, meselenin Mecliste müzakeresinden son
ra her hangi bir maddenin tadili komisyon ça
lışmalarını zedeler» diye kanun müzakeresinde 
Meclisin sarf ettiği mesainin lüzumsuz olduğu
na işaret etmese idi, huzurunuzu işgal etmez
dim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — öyle bir 
şey yok, canım!.. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Yüce Meclise geldiğim günden bugüne dek bir 
milletvekili olduğumu zannediyorum. Tabiî ki 
kadememdeki arkadaşlarımın yanıbaşmdayım 
ama, bildiğim meseleler için ancak bu mikrofo
nu işgal etmişimdir. 

Sayın Ahmet Güner arkadaşımız, Sosyal Si
gortalar Kanunu yürürlüğe girdiği zaman geçi
ci maddesi ile 5 yıllık hizmetin 15 yıl olarak mü-
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talâa edildiğini ve bu gibi arkadaşların da bu 
gibi hizmetlerden istifade ettiğine işaret ettiler; 
böyle değildir. 

5417 sayılı Kanunun geçici bir maddesi, 
«1945 - 1950 seneleri arasında İş Kanununa ta
bi bir işyerinde 1 000 işgünü çalışmış olduğu
nu tevsik eden 35 yaşını aşmış kimseler geçici 
maddeden istifade ederler.» der. 

iş Kanunu kapsamı içine girenler hangi iş
yerleri idi? 3008 sayılı Kanunda tesbit edildiği 
veçhile, 10 işçi çalıştıran işyerleri. Eğer bir iş
yerinde 9 işçi çalışıyorsa, 5417 sayılı Kanundan 
istifade edemiyordu. 5417 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesi, «hak sahiplerine işyerinde al
dığı son ücretin % 70 i nisbetinde kendisine ma
aş bağlanır» diye bir hüküm de getirmedi. Ya 
ne getirdi? Asgari tesbit edilen emeklilik aylığı 
verilecek. Ne kadar? Ayda 33 lira, üç ayda 99 
lira... 

O zaman işyerinde 20 lira, 30 lira, 40 lira 
yevmiye alan ustabaşılar da eğer 1945 - 1950 se
neleri arasında bin işgünü gibi bir belge doldur-
muşlarsa, bu hakka sahibolmuşlarsa, emekli ol
dukları zaman Kurum onlara ayda 33 lira maaş 
bağlayabilir. 

Şimdi, o kanunla bu kanunu aynı seviyede 
tutmaya imkân yok. Kanun (b) fıkrasında di
yor İd: 10 yıllık esnaf olduğunu veya sair bu 
kanun kapsamına girebilecek işte çalıştığını tev
sik edenler 5 yıl prim öderlerse, son ödediği 
prim nisbetinin % 70 i üzerinden tekaüt olur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile bu 
noktada birleşmek mümkün değil. Sosyal Sigor
talar Kanununda, yani bugün 506 sayılı Kanun
da ücret şöyle tesbit edilir: 5 tam işyîından en 
fazla prim ödenmiş 3 tam işyılının hesabında 
bulunacak aylık ortalama nisbeti üzerinden. Ya
ni, birinci sene 1 000 lira maaş almışsa, ikinci 
sene 1 500 lira maaş almışsa, üçüncü sene 2 000 
lira maaş almışsa, 2 000 lira üzerinden değil; 
hepsinin toplamı olan 4 500 ü üçe bölersiniz, bu
nun yekûnu 1 500 lira eder, bu nokta üzerin
den maaş bağlanır. 

Değerli milletvekilleri, «Esnafın karşısına 
dikilmeyiniz...» buyurdular. Esnafın karşısına 
dikilmek diye bir şey yok. Esnafın istikbalini 
garanti altına almak için getirilmiş bu kanunun 
temelini sağlam yere atabilmektir maksat. Bir 
bina inşa edebiliriz ama temelini sağlam yere 
oturtamazsak, en ufak bir sarsıntıda kerpiç ev

ler gibi yıkılır. Biz, bu Kurumun temelini sağ
lam noktalara istinadettirmek istiyoruz. 

«Açım, diyen kimseleri bu haktan mahrum 
etmiyelim...» 

Pekâlâ sayın milletvekilleri, Hükümet ve sa
yın dostumun iştirak ettiği Komisyon, 50 nci 
maddede 450 liradan başlamak suretiyle 4 500 
liraya kadar 11 basamak tesbit etti. Burada bir
çok arkadaşlarımız nutuk çekti, «mikrofonda 
kelâm, seçmene selâm» gibi, «Efendim, az para 
alan eskiciler, ayak berberleri, esnaflar küçük 
esnaf 450 lira veremez, bunu 400 liraya düşüre
lim...» hattâ, Baha Müderrisoğlu arkadaşım, 
«Bunu 300 liraya düşürelim, esnaf bu parayı 
ödemez.» diye bir de önerge verdi. Öyle ise biz 
neden 400 liralık bir kademe koyduk? Esnafın 
ödeme gücünü bildiğimiz için. 

Hesap veriyorum ve şimdi söylüyorum: Allah 
nasibederse, Meclisin içinde veya dışında bir-
gün karşılaşırsak, hangi arkadaşla olursa ol
sun, bu Kurum kurulduğu zaman en geniş imkâ
na sahibolan fabrikatör, tüccar, sanayici, tica
ret odası, sanayi odası, sanayi borsasında vazi
fe gören ve hattâ ayda ödenmesi gereken 208 
lira gibi, 585 lira gibi primi bir öğle yemeğinde 
sarf edebilecek kadar yeterli halde bulunan ge
niş imkânlı arkadaşlarımız, Kuruma girerken 
evvelâ yaşını hesabedecektir; 40 yaşında ise, 20 
sene sonra 4 500 lük dereceye geçebilmek için 
3 ncü kademeden ödemeye başlıyacaktır. 45 ya
şında ise 15 seneyi, 50 yaşında ise 10 seneyi 
nazara alacaktır. Bunu görmüşüzdür, «Halep ve 
arşın meselesi» gibi. Bugün 506 sayılı Kanu
nun 86 ncı maddesinde toplu sigorta olma hak
kını kullanan birçok kütlede bunu görmüşüz
dür. Yaş haddini hesaba almak suretiyle 12 li
radan primi ödemeye başlayan kimseleri gör
müşüzdür. Kazancı ne kadar yüksek olursa ol
sun, bu düşünülmemişti. 

İşte biz bunları gördüğümüz, bildiğimiz için
dir ki, hani adama «Bin sopa vurun» demiş de, 
«Sen ya hiç dayak yemedin, ya sayı saymasını 
bilmiyorsun.» demiş, 26 senedir bu meseleye 
emek verdiğim için, bu Kurumun kuruluşunda 
arkadaşlarımla beraber harcını taşıdığım için, 
yapılan tüm hileleri tesbit ettiğim için, 1186 sa
yılı Kanunla bir bakkalın yanında çalışarak, o 
günkü duruma göre 2 lira ücretle 10 sene çalış
tığım tevsik ederek ve 10 şene borçlanarak, 14 
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yaşından itibaren borçlanan arkadaşların Kuru
ma ödedikleri paraları dosyalanndan bildiğim 
için, bu Kanunun bu maddesinin suiistimal edil
memesi için huzurunuza çıktım. Ne bir işçi mil
letvekili olarak bir esnafın karşısına çıkmışım-
dır, ne de komisyonlarda yapılan çalışmaların 
Meclisçe yüzde yüz kabulünün doğru olduğuna 
inandığım için huzurunuza çıkmışımdır. Komis
yon müzakere eder, yeterli bir sonuç bulur, ol
gun bir hale getirir ama, Yüce Meclis, Komisyo
nun getirdiği meseleyi inceler, eler, daha iyi bir 
hale getirir ve hattâ bizim daha iyi bir hale 
getirdiğimize inandığımız kanunlar, Senatoda 
yeniden incelenir, harfleri arasına virgül koyar
lar, üzerine aksan koyarlar, bazan başlıklarda 
parantez açar veya kaparlar, kanunu öyle çıka
rırlar. Onun için Komisyonun kararını yüzde 
yüz kabul etmek zorunluğu yoktur ve burada 
kabul edilmemesi de komisyonların çalışmaları
na itibar edilmemesi mânasına gelmez. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; geçici 2 nci 
maddenin (b) fıkrasına dokunmak istiyorum. 

Burada, kanun yürürlüğe girdikten itibaren 
geçmiş on yıllık hizmetlerini, mesleki kuruluş
lardan belge getirerek, tevsik edenler girer, di
yor. 

Biliyorsunuz ki, mesleki kuruluşlar illerde 
ve ilçelerde vardır. Bunlar da tam mânasiyle 
çalışmamaktadır. Mesleki kuruluşlar, maalesef 
her hangi bir mal daraldığı, mesleki kuruluşlar
ca verildiği zaman organize olur, o bittiği za
man mesleki kuruluşlar ortadan kalkar. Bunu 
tatbikatta çok gördük. 

Bu bakımdan «meslekî kuruluşlar» dediği
miz zaman, köylerde bakkallık yapan, kahveci
lik yapan veya buna benzer işler yapan diğer 
esnaf ve sanatkâr buna girmemiştir, buralardan 
belge getirmekte zorluk çekebilir. 

Saniyen, il ve ilçelerin dışındaki küçük be
lediyeleri bulunan, nüfusu 2 000 - 5 000 arasın
da bulunan kasabalarımızda da yine meslekî te
şekküller yoktur, kendilerini il veya ilçelere gi
dip kaydettirmemişlerdir. Hattâ bâzı diş dok
torları Etibba Odasına kaydolmadan meslekle
rini ifa etmektedirler. 

Bu bakımdan (b) fıkrasına, «Belediye ve ma
liyelerden getirecekleri belgelerin» de dâhil edil

mesi için bir önerge verdim, takdir Yüoe Mec
lisindir. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Sayın Danışman, buyurun. 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum; — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, biraz evvel ko
nuşan arkadaşlarımın ileri sürmüş oldukları tek
lifte, şahsi kanaatime göre, büyük ağırlık mev
cuttur. Sayın Asutay ve Sayın Ülker, meseleyi 
uzun uzadıya izah ettiler; bu düşüncelerinde 
hakikaten haklıdırlar. 

Ancak, benim tereddüdümü mucibolan bir 
husus, bu kademenin hangisi olması meselesidir, 
Sayın Reşit Ülker'in bir teklifi oldu. Bu husu
sun Komisyonca tesbit edilmesi ve bir teklif ge
tirilmesidir. En doğru yol da budur. 

Meselenin diğer bir yönü, bu kanun teknik yal
pısı itibariyle bir araştırmaya ve bir aktüarya 
hesaba dayanmamaktadır. Bu kanaat bende ke
sin olarak yer etmiştir, böyle bir kanaati yüzde 
100 taşımaktayım. Kurumun istikbali bakımın
dan sağlam müessese olaraktan kurulması zaru
reti vardır. Ayrıca bu Kurum, bilhassa küçük 
esnafı ve kazancı mahdudolan işçileri daha çok 
kanadı altına alır bir Kurum olacaktır, onları 
destekliyen bir teşkilât olacaktır. 

Yüksek kazançlı olan kişilerin kısa süre son
ra bu Kurumdan maaş alır ve Kurumun fonla
rını harcar duruma geçmemesi esas olmalıdır. 
Bu fikrin ağırlığı karşısında sayın Komisyonun 
hiç olmazsa bir hesaba dayanan, yakın bir tah
mine dayanan bir esas getirmesi en doğru yol
dur. Bu hususa değerli arkadaşlarımın iltifat 
etmesi, bu Kurumun istikbali bakımından zaru
ridir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güner, buyurun. 
AHMET GttNER (ZoniguldaJk) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
IBunada bir fikrd sartrıniduik, ama bir arka-

dajşumız ismimizden de bahsederek bir ders ver-
mlek ^üçllüllüğünü göısltierdi, kendilerine teşek
kür ederiz. EUbettite fazla bilene, bir mevzuunda 
ihtııaaJsı olana hünrnöt duyarız. Bu, böyledir. 

Fakait, telâşlarını yine de anlamış değilim, 
ıSayın Ülker'in bir sözüne elbıetöte katılıyoruz; 
zenlgini daJha zengin etmemenin çaresini bu ka
nunda bulalım, doğrudur. Başka meslek erbap
larından buraya girecektir, sevgili arkadaşla
rım. DaJha önceki konufmamlda siöyleidlidn, biz 
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sosyal bir silkinişin içindeyiz. Eğer bunu «Mm 
etsin, kim ötmesin, falanca gelecek, falanca gel-
miyecek» dersek ne Hükümet görevini yapa
bilir, ne de komisyonlar isabetli karar verebilir. 
Büz, bunun için böyle konuştuk. 

ISonra nasıl bir işitir ki, arkadaşlarım bura
da söylemiyorlar. Sosyal Sigortalar Kurumu 
deyip geçiyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumu 
1950 den beri 6 - 7 kolda görev yapan bir ku
rumudur. Ne kadar? 20 seneyi tecavüz eltmiş. Bu
rada çok kıymetti ve ihtisas sahibi arkadaşları-
mıız, bu Kanunu Sayın Çalışma Bakanının ne
zaretinde ölçtüler, biçtiler ve getirdiler. Eğer 
Ihaklı iseler, bir kaç arkadaşımızın telâşı yanın
da Sayın Çalışma Bakanı ve çalışan uzmanlar 
buraya yanlış bir kanun geçtirmiş oldular. Ko
misyonda bunun müzakeresi edildiği zaman ku
rumun bundan büyük bir zarar görmiyeeeğini 
(teknisyen arkadaşlar, Sayın Bakanın yanında, 
söylemişlerdir. 

Sayın arkadaşlarımızın gösterdiği hassaısi-
ye'te elbetlteki katılıyorum. Kurumun doğmadan 
ölümünü Mm is'tiyebilir? Ama, ben maddeler 
de zikreittim; Devletimiz, burada bir kaç esnafı 
himaye edemiyecek kadar güçsüz olduğuna 
inanmıyorum. O maddelerde «benim Hüküme
tim Bütçeden de yardım eder» diyor, «borç 
para da verir» diyor. Sıkışmayı ve ilk kademe
deki bir ataklığı yaparak «sosyal bir müessese 
(kurulur» garantisini vermiş. Üstelik, aynen Dev
let malı ğilbi, hak da tanımış kuruma. 

Şimdi telâşımız nedir, neden bu hassasiyeti 
gösteriyoruz? Evet, bu hassasiyeti gösterelim, 
ama bir kaç tane zengin için ise hep beraber, 
haltta bir zengini daha çok zengin etmek için, 
bir zengine daha çok hak vermek içinse yapa
lım. Fakat mağdur olmuş küçük esnafın yanın
dayız. Haklı olarak arkadşlanmız diyor ki, 
«buna yalnız küçük esnaf girmiyor», doğrudur, 
onlar için düşünelim. Komisyon geriye alsın, 
düşünelita. 

Arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununda borçlanma yoktur. Bu sügortalar 
hayatında borçlanma olmamıştır, ancak istekli 
sigortalılık devam etmiştir. Borçlanma olamaz. 
'Mevzuatı, ticaret odaları dahi tetkik etmemiş. 
Borçlanma nerede var? Yok. Sosyal Sigorta
larda borçlanma, böyle bir mevzuat yoktur, 
olmaması lâzım. Ancak hizmetini devam etti

rir, ama geriye doğru 10 sene borçlanmaz. Yok, 
böyle bir şey, kaldıralım, bunu. O halde kalk
sın, kimse almasın. 

Ben, teknisyenlerin bu işte yanlışlık yapma
dıklarına inanıyorum. Deniyor M, «Türkiyede ne 
kadar esnaf olduğunu bilmiyoruz» Ticaret ve Sa
nayi Odaları var, Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
var, bunun yanında Esnaf Kefalet Koopera
tiflerinden kredi almayan kaç esnafımız var, 
kurulmayan kaç yerimiz var? Bunları bilmiyo
ruz. Ama Sayın Ülker arkadaşımızın da buyur
duğu gibi, Devletin büyük imkânlarını harca
yan bir istatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 
var. Arkadaşımızın dediği doğrudur; Devlet 
istatislik Genel Müdürlüğü, (a) sından (z) si
ne kadar ihmallerle dolu ve hakikatleri bu Mec
lise getirmeyen bir müessesedir. Bunda mütte
fikiz. 

Arkadaşlarım, Sayın Asutay arkadaşımın 
konuşmalarına katılırım, ihtisasına hürmetim 
var, «geçmişte böyledir» der. Ama lütfetsinler, 
kendileri kadar ben de bu işin yabancısı deği
lim. Konuşurken bir birimizi kırmıyabm, hele 
hele tdhdidetmiyelim. Zannederim M, bu Mec
liste olan bütün arkadaşlar, aynı yüreği taşı
yorlar, bir birimize yürek göstermeye lüzum 
yoktur. Onun için burada güzel fikirlerini ve
ren arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Bu 
yeni kurulacak sosyal kurumun da hakikaten 
hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bilhassa Çalışma Bakanımızın, kendisine yan
lış malumat vererek, niçin böyle bir maddeyi 
getirdiğini de öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 

takriri gelmiştir, daha konuşmak isteyen arka
daşlarımız da vardır. Bu bakımdan takriri oku
tup muameleye koyacağım. 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin Mfayeti-

ni arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, Sayın Yıl
maz, buyurun. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Saym Baş
kan, saygı değer milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan kanun, evvela tamamen 
yenidir. Tatbikata yeni konulacaktır. Şu arıda 
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aJktüarya hesabını da bilmiyoruz. Yaklaşık ola
rak 4 milyon kişiye hitabedecektir. Bu gibi ka
nunların bilhassa geçici maddelerine büyük 
önem vermek lâzım gelir. 

Burada bir esnaf, işçi tüccar münakaşasına 
girmiyeceğiz, elbette. Ancak, geçici 2 nci mad
denin hayati ehemmiyet taşıması itibariyle mü
zakeresinde fayda vardır. 

Kaldı ki, bu kanun, bâzı arkadaşların da 
Söylediği gibi, Devlet garantisine tabi değildir. 
Ancak, kuruluşunda 10 milyon lira kadar bir 
para hazineden verilecektir. 

Bir de dikkatlerimizi 1186 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine çevirelim, orada borçlanma 
vardır. Mukayese yapmak icabeder, elbette eder. 
Yann bu kürsüde üç türlü emekli sandığı var, 
denilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, kifayet üzerin
de konuşmanızı rica ederim. 

ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Evet, sa
yın Başkan, kifayet üzerinde görüşüyorum, bu 
(konulan dile getirmek için kifayetin aleyhin
deki maruzatımı arz etmeye çalışıyorum. 

10 yıl eski hizmetler konusu, üzerinde has
sasiyetle durmuş olduğunuz kanunun doğma
dan ölmesini icalbettdrir. Sayın komisyon bu 
maddeyi geri almak suretiyle halletmelidir. 

Eğer biz bu madde üzerinde uzun uzadıya 
görüşmeye devam edemezsek, bu geçici 2 nci 
madde bu kanunu doğmadan öldürecektir. Dev
let garantisine tabi olmayan, yalnızca mensup
larından aldığı parayla geçinmeye mecbur 
olan bu kurum doğmadan ölmeye mahkûmdur. 
O bakımdan, bu maddenin daha müzakere edil
mesinde fayda vardır. Verilen kifayet önerge
sinin reddedilmesi gerekir. 

Yukarıda bahsettiğim hususların açıklığa 
kavuşması için kifayetin aleyhinde rey verme
nizi rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üç takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin (b) fıkrasına meslek kuruluşları, 
vergi daireleri veya belediyelerce verilecek bel

gelerle tevsik edilir, şeklinde ilâve ve tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Baş/er 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanunun geçici 2 nci maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tetlif 
ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

«Geçici madde 2. — C - (b) fıkrasından ya
rarlanan sigortalılar 50 nci maddede gösterilen 
6 ncı basamağından başlıyarak pirim öder. 

Daha alt kademeyi tercih sigortalının hak
kıdır.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kürsüden açıklamış olduğum gerekçelerle 

geçici 2 nci maddenin komisyona verilmesini 
öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — En aykırı teklif, komisyona ia
desi hususundaki sayın Reşit Ülker'in teklifi
dir. Son okunmuş olması hasebiyle tekrar okut
madan oylarınıza sunacağım. 

önergeye komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Maddeyi 
komisyona geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesi 
istenmektedir. Takrirlerle birlikte madde ko
misyona verilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Çalışmakta olanların yazılması : 
Geçici madde 3. — Bu kanunun II nci kıs

mının yürürlüğe girdiği tarihte 24 ncü mad
denin 1 nci fıkrası kapsamına girenler en geç 
bir ay içinde kurumun ilgili şubesine başvura
rak yazılma işlemlerini yaptırırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Eroğan, 
buyurun. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli, milletvekilleri; 

Tasarının 26 ncı maddesinde burada bahsedi
len müddet bir ay idi. Demokratik Parti Gru-
pu adına yapmış olduğumuz teklif ile bu müd-
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det üç aya çıkarılmıştır. Mucip sebebolarak da, 
«25 nci maddede zikredilen meslek kuruluşları 
bu yazılmayı üç ay içinde yapıyorlar, fertler bir 
ay içinde sıkıntıya düşerler.» demiştik. 

Şimdi ayni sebeplerle bunun üç aya çıkarıl
masını teklif ediyoruz. Bu teklife karşı belki 
Komisyon diyecektir ki; «II nci kısımdaki hü
kümler kanunun neşrinden altı ay sonra yürür
lüğe girecek, bu bir aylık müddet kısa değildir, 
yedi ay olacaktır.» Ama aynı husus ve aynı iti
razlar 26 nci madde için de serd edilebilirdi. O 
da II nci kışıma giriyor. 

Binaenaleyh, zannediyorum ki, Yüksek Mec
lis, 1 nci teklifimize gösterdiği ihtimamı burada 
da gösterecektir. Bu suretle müddet daha geniş 
bir zaman içinde olacak ve bir imkân burada 
vatandaşlara sağlanmış olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan'm dokunduğu 

husus hakkında Komisyon Başkanlığı tarafından 
verilmiş bir önerge vardır. 26 nci maddede ya
pılan tadile muvazi 1 aylık sürenin 3 aya çıkarıl
ması hususunda bir önerge verilmiştir. Eğer 
konuşmalar bu hususa dayanacaksa, Komisyon
ca teklif geldiğini bildirmiş oluyorum. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
Bu geçici 3 ncü madde ile çalışmakta olan

ların yazılması esası getirilmektedir; «Bu ka
nunun II nci kısmının yürürlüğe girdiği tarih
te 24 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsamına gi
renler en geç bir ay içinde kurumun ilgili şube
sine başvurarak yazılma işlemlerini yaptırırlar.» 

Şimdi bilmiyorum, belki başka bir yerde ifa
de edilmiş olabilir. 25 nci maddede, meslek 
kuruluşlarının da bildirmesi var; anahükümler 
ve geçici hükümler olarak. Anahükümlerde 
kendilerinin bildirmesi var, bu onun karşılığı. 
Bir de meslek kuruluşlarının, yani esnaf teşek
küllerinin, Etıbba odalarının v. s. nin bildirmesi 
var. Onun karşılığı olarak burada hüküm göre
miyorum. Onun da konulması lâzım ve bildiril
me yapılmadığı takdirde de daha evvel geçen 
maddedeki cezanın burada yer alması doğru 
olur. Yoksa kanunun yapısı bakımından eksik
lik olur. Bir taraftan hak sahiplerini hem bil
dirme mecburiyetine tabi tutuyoruz, hem meslek 
teşekküllerini mecburiyete tabi tutuyoruz. Ge
çici kısma geldiğimiz zaman yalnız hak sahiple

rini bildirmeye mecbur tutuyoruz ve bildirme-
diği takdirde de ceza hükümlerini uygulamıyo
ruz, anlamı çıkmaktadır. 

Eğer bu görüşümde bir yanlışlık yok ise, bir 
önerge sundum. İltifat ederseniz bir boşluğu 
doldurmuş oluruz. Yok başka bir yerde bunu 
sağlıyacak hükümler varsa, o zaman tabi öner
gem oya konmaz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Acaba Komisyonun Sayın Reşit Ülker'in beya

nı hakkında bir açıklaması var mı efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Yok, 

katılacağız. 
BAŞKAN — Üç tane önerge vardır, okutu

yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddede gösterilen bir aylık 

sürenin daha önce müzakeresi yapılan 26 nci 
maddedeki yapılan değişikliğe uygun olarak üç 
ay şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Turgut Toker 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddedeki bir aylık sürenin üç 

ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan geçici 3 ncü maddenin 

«en geç bir ay içinde» yerine «en geç üç ay 
içinde» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Diyarbakır Konya 
Sabahatin Savcı Baha Müderrisoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki 

ibarenin eklenmesini öneririm. 
istanbul 

Reşit Ülker 

Ek ibare : Meslek kuruluşların da en geç üç 
ay içinde sigortalı olacak mevcut üyelerini il
gili şubeye bildirirler. 79 ncu madde hükmü 
bu madde için de uygulanır. 
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BAŞKAN — Sayın Eroğan, Komisyon Baş
kanının teklifi vardır. Aynı mealdedir, katılı
yor musunuz acaba? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Komisyonun 
bana katılması lâzım. 

BAŞKAN — Öyle mi dersiniz? 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Şimdi Ko

misyon katılıyor mu, katılmıyor mu diye sorar
sanız.... 

BAŞKAN — Komisyona soracağım, ama «be
nim takririm var» diyecek. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Komisyonun 
esas görüşü maddede mevcut. Bunun üzerine 
ben bir takrir veriyorum ve takririmi izah edi
yorum. Bu arada... 

BAŞKAN — Peki efendim. Maddenin oya ar
zını istiyorsunuz değil mi efendim? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Maddeyi oy
layın. 

BAŞKAN — Peki efendim, gereğini yapaca
ğım. 

Sayın Savcı, Sayın Müderrisoğlu, siz Komis
yonun takririne katılıyor musunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu ve 
Sayın Sabahattin Savcı Komisyon takririne ka
tılmaktadırlar. Komisyonun takririni tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade edin, Başkanın yapa
cağı var, sizin takririniz var. 

(Geçici Komisyon Başkanı H. Turgut Toker'-
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATILA SAV — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Usulsüz ha
reket ediyorsunuz Sayın Başkan. 

N. ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ne oluyor efendim? 
N. ÎSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 

— Usulsüzlük yapıyorsunuz efendim. 
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IBAŞKAN — Usullülük yapıyorum efendim. 
Bütün zabıtları inceleyiniz, Komisyon tarafın
dan verilen takrirler asıl olarak alınmış ve 
Genel Kurulun oyuna arz edilmiştir. Çünkü, 
konuşmada da rüçhaniyet öyledir, takrirde de 
öyledir. 26 ncı maddenin tadili ile iligili tat
bikatta da öyledir. Sayın Nuri Eroğan'ın söz 
istediği bir anda takrir buraya gelmiş idi. Ben 
Sayın Eroğan'ın hangi konu üzerinde konuşa
cağını bilmediğim için, kendisine bilsem dahi 
söz verecektim, slöz verdim. Açıklaması üzerine, 
bu hususta İKomisyon Başkanlığının bir takriri 
olduğunu da Genel Kurulda duydum. Bu asıl
dır. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Asıl olan Yü
ce Meclisin ıttılaıdır. Yüce Meclise evvelâ be
nim takririmin arzı gerekir. Binaenaleyh, esas 
olan budur. Komisyonun teklifi arkadan gel
miştir. 

BAŞKAN — Tamam, tamam. Beyanınız zap
ta geçmiştir efendim. Sayın Nuri Eroğan'ın tak
ririni kabul buyurduğunuz Komisyon Başkan
lığı takririne muvazi bulunduğu cihetle oya 
arz etmiyorum. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Bravo Sayın 
Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in takririni 
tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

ıBAŞKAN — Üç aylık süre, takririnizle ka
bul edilmiştir. Onun dışındaki hususa Komisyon 
katılıyor mu 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Evet. 

İBAŞKAN — Katılıyorlar. 
Hükümet, buyurunuz bir beyanınız mı var? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen

dim, Sayın Ülker'in teklifinde bir cezai müey
yideye atıf var. Yalnız 80 nci maddeyi zikret
mişler. Halbuki, 81 nci maddede aynı hükümle 
ilgili bir cezai müeyyide var. Acaba onu da 
kapsıyor mu teklif? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 80 ve 81 ola
rak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi alın düzeltin efen
dim, tekrar okutacağız. İade ediniz tashih bu
yursunlar. 

Takriri tekrar okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki 

ibarenin eklenmesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Ek ibare : Meslek kuruluşları da en geç üç 

ay içinde sigortalı olacak mevcut üyelerini il
gili şubeye bildirirler. 80 ve 81 mci madde hük
mü bu madde için de uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılmakta
dır, Hükümet de katıldığını ifade etmektedir. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kalbul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil ışekliyle geçici 3 ncü maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun 56 ncı mad
desinde belirtilen Yüksek Sağlık Kurulu bu ku
rumun bünyesinde kuruluncaya kadar, sağlık 
raporları üzerine kurumca yapılan işleme itiraz
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık 
Kurulunca karara bağlanır. Bu hizmet kargı
lığı, Sosyal Sigortalar Kurumunun ücret tari
fesi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödenir. 

IBAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili var mı? Buyurun 
Sayın Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, burada bir yanlışlık var gibi geliyor. Şim
di, Hükümet teklifinde geçici 4 ncü madde baş
ka bir Ihüküm getiriyor. Komisyon metni tama
men değişik bir hüküm getiriyor. 

BAŞKAN — Ama bizim müzakere ettiğimiz 
Geçici Komisyon metnini... 

-ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Çıka
rıldı efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Çıkarıldı mı 
efendim. Tamam. 

(BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu buyurun. 
BAHA MÜDERKİJSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; burada geçici 
4 ncü maddede bilhas'sa Yüksek Sağlık Kurulu 
kuruluncaya kadar Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından bu vazifenin yapılacağı ve tarife 
üzerinden de paranın Sosyal Sigortalara ödene
ceği bildirilmektedir. , 

Burada öyle tahmin ediyorum ki, tüzükler 
altı ay içerisinde çıkarılacaktır. Zaten diğer 
maddelerde de var. Bunun altındaki maddede 

I de, tüzükler yürürlüğe girinceye kadar Çalış
ma Bakanlığının genelgeleri üzerinden mua
mele yapılacağı hükmü vardır. 

Anlamak istediğim nokta şurasıdır : Acaba 
bu Yüksek Sağlık Kurulu ne zamana kadar 
kurulabilecektir? Burada bir müddet yoktur; 
tüzükte mi belirtilecektir, yoksa muayyen bir 
müddeti yoktur da bu müddet zarfında, kuru
luncaya kadar - bir sene midir, iki sene midir? -

. Bu kurum diğer bir kuruma para ödemeye de
vam edecek midir? Bunun açıklanması gerekir. 
Yüksek Sağlık Kurulu kadar mühim olan Sağ
lık Konseyi vardır. Bu Sağlık Konseyi vazife
sini, acaba Sosyal Sigortalar Kurumu mu yapa
caktır, yoksa yine bu da kuruluncaya kadar 
diğer bir kurum mu yapacaktır da, ona mu
ayyen bir ücret mi ödenecektir? Bunun sayın 
Komisyon veya Hükümet tarafından vuzuha 
kavuşturulmasını rica eder, hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerimde baş
ka görüşmek istiyen sayın millöbvelkil var mı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek Geçici Madde 5. — Bu kanunda sö
zü geçien tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, 
bu kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen 
ıhususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 
genelgelere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerimde görüş
mek istiyen sayın milleitvekili var mı? Yok. 
Geçici madde 5 i oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük tarihi : 
Madde 83. — Bu kanunun 1 ncü kısım hü

kümleri yayımı tarihinde, II nci kısım hüküm
leri ise yayımını takilbeden ay başından itiba
ren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

ÇALfoŞMA BAKANI ATILA SAV — Yan
lış oldu efendim. 

BAŞKAN — Komisyon metni 80 ve 81 nci 
maddeleri aynen kabul etmiş. 

83 ncü madde üzerinde görüşmek istiyen sa
yın milleitvekili var mı? Yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

I Kabul edilmiştir. 
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Yürürlük maddelerine gelmiş bulunuyoruz. 
Yalnız redaksiyon için Komisyona verilen bir 
madde var. O madde oylanmadı. Eğer madde-
n!in redaksiyonu tamam değilse, Asayişle ilgili 
kanunun müzakeresine geçiyoruz. Müzakerenin 
neresinde olursak olalım, Komsiyondan redak
siyonu tamamlanıp geldiği zaman o maddeyi de 
oylayıp kanunun müzakeresini bitireceğiz. 

11. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Asayişe müessir bazı fiillerin 
önlenmesi hakkında kanun tasarısının müza
keresine geçiyoruz. Komisyon ve Hükümet lût-
tfen yerlerini alsın. 

(Açık oyunu kullanmıyan sayın milletvekil
leri lütfen kullansınlar. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzake
reler bitmiş, kifayöti müzakere takririnin gel
miş olduğu Genel Kurula duyurulmuş, o esna
da Sayın içişleri Bakanı söz isitemişjti. Son söz 
de sırada bulunan Demokratik Parti Grupu 
adına Kadri Eroğan'a verilecek. Bilâhara kifa
yeti müzakere takriri oya arz edilecektir. 

Buyurun Sayın içişleri Bakanı ömeroğlu. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısı üzerindeki konuşmaları 
dikkatle izledim. Bilhassa içişleri Bakanına 
adam öldürme yetkili veren bir kanun olduğu 
üzerindeki mütalâayı metin üzerinde tekrar dik
katle inceledmı. 

Kanaatim odur ki, tasarı, içişleri Bakanına 
adam öldürme yetkisi değil, bilhassa ağır ha
pis veya adam öldürmekten sanık olan kişile
rin tekrar suç işlemelerine, hattâ adam öldür
melerine mâni olmak için hazırlanmıştır. 

Metin, idam veya ağır hapis cezasını gerek
tiren suçlardan bir veya birkaçını işlemekten 
sanıik veya hükümlü olmak şartmı koyduktan 
sonra, diğer unsurları da altta sıralamıştır. Sa
yın arkadaşımın endişesi, sanırım ki, 1 nci mad
deyi müstakil olarak mütalâa etmesinden, müs
takil olarak ele almasından ileri gelmektedir. 
Halbuki, 1 nci maddeyi 2 nci maddeyle birlik
te mütalâa etmek gerekir. 

1 nci madde jandarmaya veya güvenlik kuv
vetlerine, sanık veya hükümlüye rasladığı yer
de ateş etmek ve onu öldürmek şeklinde Mr yet
ki vermemektedir. Nasıl bir yetki vermektedir? 
1 nci maddede tadadolunan santiar muvacehe
sinde, bütün unsurlar bir araya getirilerek sa
nık veya hükümlüye teslim olması için bir müh
let verilecek. O mühlet mutad vasıtalarla ilân 
olunacak. Bunu mütaakıp bir müsademe halinde 
kendisine bir ihtar yapılacak. Bu ihtara rağmen 
teslim olmadığı takdirde ancak zabıta kuvvet
leri silâhını kullanmak yetkisini haizdir. Zabı
tanın, hükümlü veya sanıik olan bir kimseye 
yukarda 1 nci maddede raslanılan unsurlar te
kemmül etmödiği takdirde, derhal ateş etmek 
yetkisini vermemektedir. 

Haddizatında müsademe anlarında mevzuatı
mız daima jandarma ve güvenlik kuvvetlerini 
suçlu duruma itmektedir. Jandarma veya gü
venlik kuvvetleri her müsademe akabinde suçlu 
sandalyesine oturmaktadır. Neden? Biliyorsu
nuz ki, müsademeler genellikle eşkıya takibin
de vukulbulmaktadır. Bu gibi ahvalde güvenlik 
•kuvvetleri toplu bir suçlu grupu ile karşı kar
şıya bulunmaktadır. Bu topluluk içinde eşkıya
nın hangisinin silâhlı, hangisinin silâhsız oldu
ğunu tefrik etmek mümkün değildir. Bu tak
dirde bir müsademe vukubulduğunda sanığın 
yanında sanık olmıyanın da, sırf eşkiyaya yar
dım eden veya onu kaçıran, fakat silâhsız olan 
bir kişinin de bulunması pekâlâ mümkündür. 
Esasen müsademe anında jandarma, elinde si
lâhı olmıyan kimseyi uzak mesafeden tefrik et
mek imkanına sahip değildir. Fakat toplu bar 
suçlu grupu ile karşı karşıya bulunan jandar
ma, eşkiyaya yardım eden kimseyi müsademe 
anında vurması halinde sanık sandalyesine 
oturmakta; «Bu suçlu değildi, bunu vurmuş 
olmandan mütevellit sanıksın» şeklinde işten el 

çektirilmektedir ve uzun müddet maaş alama
ma gibi bir duruma düştüğünden dolayı, jandar
ma kendisinden beklenen vazifeyi yapamamak
tadır. 

Biz, suçlunun suçlu sandalyesine oturması
na mâni olmuyoruz. Verecektir hesabını. An
cak, işten el çektirme şeklinde, jandarmanın 
asayişe müessir bir ahvalin'önüne geçmek gibi 
çok önemli bir vazifeyi yapmasına da mâni ol
mamamız gerekir. 
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Bilhassa, yine arkadaşlarımdan birisi, 2 nci 
maddenin son fıkrası üzerinde durmuşlardır. 
«Müsademe sırasında; sanık veya hükümlüye 
müsademede veya kaçmada yardımcı olanlar 
İnaklarında da 1 nci fıkra hükmü uygulanır» 
demektedir. Dikkat duyurulduğu takdirde, mad
de, münhasıran müsademe anında uygulanacak
tır. Bir eşkiyaya yardim eden bir kimsenin so
kakta raslanılması halinde, 1 nci maddedeki 
hükümler nazarı dikkate alınmadan derhal eş
kiyaya yardım edene aJteş etmesi gibi bir du
rum mevzuutoalhis değildir. 1 nci maddeye atıf 
yaptığına göre, 1 nci maddenin unsurlarının 
yanında 2 nci maddede ihtar keyfiyeti de var
dır. 

Binaenaleyh, sayın arkadaşlarım endişe 
buyurımasınlar. Kanun içişleri Bakanına adam 
öldürtmek gibi bir yeltki vermediği gibi, üste
lik meimleektin huzur ve asayişini ihlâl eden 
eşkiyalar karşısında jandarmanın daha rahat
lıkla hepimizin malını, canını, şeref ve haysi
yetini korumak hususunda kendilerine güven 
verici bir tasarıdır. Bu hususu arz etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Teşekkür ede
rim. 

'BAŞKAN — Söz, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Kadri Eroğan^da. Buyurun efen
dini. 

D. P. GRUPU ADINA KADRİ EROĞAN 
(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Asayişe müessir bâzı fullerin önlenmesi 
maksadiyle hazırlanmış bulunan tasan hakkın
da D. P. nin görüşlerini arz edeceğim. 

Gerçi, müzakeresini yaptığımız tasarı asayi
şe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hususunu 
ihtiva etmekteyse de, bize göre, emniyet ve asa
yiş konusu bir kül olduğundan, evvelâ bu konu 
üzerindeki umumi görüşlerimizi kısaca tesbit 
ettikten sonra, sözü edilen tasarı üzerindeki 
mütalâalarımızı arz edeceğim. 

Yüksek malûmlarıdır ki, devlet hayatında 
ve hükümetlerin icraatında emniyet ve asayiş 
işleri bir numaralı mevkii ihraz eder. Zira, Dev
letin ve hükümetlerin birinci derecedeki vazi
fesi vatandaşı mal ve canından emin, huzur ve 
sükûn içinde yaşatmak, güven içinde iş ve gü
cü ile uğraşmasını sağlamaktır. Bu da, vatanı 
dış tehlikelerden korumak ve içerde kanun üs
tünlüğünü sağllyarak müessir icrayı elde tut

makla mümkündür. Bu ise, emniyet ve asayiş 
işlerinde gösterilen basiret, ciddiyet ve dirayet
le kaimdir. Onun içindir ki, basiretli devlet 
adamı, hâdiseleri önceden görüp sezen ve ted
birlerini alarak tekevvününe meydan verdirmi-
yen insandır diyoruz. 

Ya devlet adamı bu evsaf ve bu tür mezi
yetlerden mahrum olur, daha kötüsü, başta Sa
yın Devlet Başkanı olmak üzere, devleti ve mil
leti bölücü hareketlerin tekevvün etmekte bu
lunduğu, vatan sathının anarşik bir vasat ha-
üne geldiği ikazlarına kulaklarını tıkar ve bir 
çığ misali birbiri üzerine katlanan asayişsizlik 
olayları ve anarşik hâdiseler vatandaşları mal 
ve canından bezgin, devletine karşı itimadı sar
sılmış, hükümetine karşı güvenini tamamen yi
tirmiş hale getirir de, mesul hükümetin başı; 
«Ne yapalım vatandaş kendi kendini korusun, 
bütün bunlar 1961 Anayasasının getirdiği hür
riyet rejiminin tecellileridir, başka memleket
lerde de oluyor, bunlar kanunların boşlukların
dan ileri geliyor.» gibi mazeretlere sığınarak 
hiçbir tedbir almadan elikolu bağlı,* kararsız, 
dirayetsiz, beceriksiz bir halde acze düşerse, o 
zaman elbette M, hükümetin mevcudiyetinden 
bahsedilemez ve elbette ki, böyle hallerde hükü
metler düşmeye, yıkılmaya mahkûmdur. Hükü
metler düşer, hükümetler mahkûm edilir; fakat 
devlet hayatında açtıkları yaralar kolay kolay 
tedavi edilemez, millet nezdinde otoriteler ko
lay kolay iade edilemez ve kanun üstünlüğü 
kolay kolay sağlanamaz. Zira, bütün bunlar, 
asırlarca biriktirilmiş kıymetlerdir; üzerine 
titrendiği nisbette yaşarlar. Bu kıymetlerin yı
kılmasında günahı olanlar, mahkûm edilseler 
de, millet vicdanında yine de affedilmezler. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yaşadığımız devrede, Türk siyasi hayatında 

maalesef bunun en acı örnekleri verilmiştir. 
Şimdi bu girdaptan yalnız vazifeliler olarak 
değil, milletçe nasıl kurtulacağımız çabası içe
risindeyiz. Bir daha böylesine bir batağa bat
mamak, büyük Devletimizin bütünlüğüne ve 
aziz milletimizin bölünmezliğine fcastedici ve 
hür demokratik düzenin yok edilmesini hedef 
almış fiil ve hareketleri, bir daha filizlen'dirme-
mek için, bütün mikrop yuvalarını, dikkat, ce
saret ve basiretle kazıyıp temMiyerek, devleti 
tam sıhhatine, milletimizi özlediği emniyet ve 
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huzur iklimine kavuşturmak, hür demokratik 
nizamı kemaliyle iade etmek için elbette ki her 
vatanperver Türk evlâdı, bu çabaya katılacak 
ve yardımcı olacaktır. Zira, milletimizin anla
yışı bu merkezde toplanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
'Böyle bir devrede, emniyet ve asayişe mü

essir fiillerin önlenmesi yolundaki tedbirler 
manzumesi, elbette ̂ ki daha büyük bir mâna ta
şır ve kıymet kazanır. Bu anlayışla diyoruz M; 
biz, sözü edilen tasarı için ne C. H. P. Sayın 
Sözcüsünün ifade ettikleri gibi; «İçişleri Baka
nı adam öldürmek için kanun hazırlıyor.» ne de 
Devletin ve milletin bekçiliğini yapan aziz za
bıtamızı rencide edecek şekilde «kiralık katili 
iaranıyor», gibi ifadelere katılıyoruz ve diğer 
taraftan bâzı sayın hatiplerin söyledikleri gibi 
bu tasarının lüzumsuzluğuna kaani değiliz, 
Bilâkis çıkarılmasında devlet emniyet ve asayi
şi ve millet huzur ve sükûnu bakımından pek 
çok faydalar mütalâalar ediyoruz. 

Ne getiriyor bu tasarı? İdam ve ağır hapis 
cezasını gerektiren suçlardan bir veya birkaçı
nı işlemekten sanık veya hükümlü olup da hak
larında tevkif veya yakalama müzekkeresi çı
karılan ve silâhlı dolaşarak emniyet ve asayişi 
tek başına veya toplu olarak tehdit ve ihlâl et
tikleri anlaşılan ve teslim olmaları için İçişleri 
Bakanlığınca tesbilt edilen tarihte başlamak 
üzere, 10 günden az ve 30 günden çok olmamak 
üzere verilen mühlet içinde, adllî makamlara, 
zabıtaya veya her hangi resmî bir mercie tes
lim olmamaları hallerinde ve bütün bu ikaz ve 
ihtarlara rağmen, yine de poliis ve jandarma ile 
karşılaşmaları hallerinde, son ihtara uymıya-
rak, polis ve jandarmaya karşı silâh kullan
maya filhal teşebbüs etmeleri halinde, polis ve 
jandarmanın da, o anda ihtara lüzum olmaksı
zın, silâh kullanabileceklierini getirmektedir. 

Daha kısa ve açık bir ifade ile, haklarında 
tevkif ve yakalama müzekkeresi çıkarılmış kaa-
ftil ve katil sanıklarının eli silâhlı olarak dağla
ra çıkıp, emniyet ve asayişi ihlâl etmelerine mâ
ni olarak teslim olmalarını sağlamak ve teslim 
olmamaları haberinde de böyle canileri ve ka
nun dışı insanları yakalamak için vazif elendi-
rilmilş Devlet zabıta kuvvetleri mensuplarının, 
mukaddes vazifelerini yapmaktan mütevellit 
bir d'e suçlu durumuna düşerek, mahkeme ka

pılarında sürünmelerini önlemek kasdından 
başka hiçbir hedef güdemez. Çünkü, hiçbir za
man devlete ve devleti yönetenlere kasıt ve hüs-
nüniye'tsizlik atfedilemez. Zira, Devlet idaresin
de aslolan hüsnüniyettir. Vatandaşın değil ca
nını ifna eden ve edecek olan bir kasıt, onun 
ihuzur ve sükûnuna düşürülecek en küçük bir 
gölgeye mâni olmak için gösterilen çaba esas
tır. Biz bu tasarınm bu maksatla hazırlandığı 
kanısındayız ve bu maksatla da kanunlaşması
nı istiyoruz. 

Bunu ifade etmekle, tasarının hiçbir noksa
nı olmadığını da ifade ötmek istemiyoruz. Zira, 
Yüce Heyetinize niyabeten vazife gören komis
yonların hazırlamış bulundukları tasanlar, el-
betteki heyetti umumiyelerde müzakere ve mü
nakaşa edilerek olgunlaştırılacak ve son şekli
ni alacaktır. Bu bakımdan bizim de tasarıya vu
zuh getirmek ve hakkaniyeti temin etmek ba-
kımlarıidan bâzı mütalâalarımız olacaktır. 

Meselâ, ilânda mûtat vasıta ve uygun görü
len yayın organlarına ismen radyo ve televizyon 
ibaresinin konması; 2 noi maddede «filhal silâh 
kullanmaya teşebbüs» yerine, «filhal silâh kul
lanmak, yani, müsademeyi kabul etmek» ilbare^ 
sinin getirilmesi ve yine Ceza Kanununun 296 
ncı maddesiyle istisnalar arasına daima alınmış 
bulunan usûl, füru ile kan - kocanın burada da 
kabul edilmesi; silâhlı müsademede teslim ol
ması istenilen insana, fiilen silâhla yardım et
miş olmanın esas unsur olarak ele alınması ve 
nihayet ve hususiyle, tatbikatta aksaklıklara 
meydan verilmemesi bakımımdan, zabıtanın 
ciddi bir eğitime tabi tutulması gibi tavsiyeye 
şayan görüşlerimiz olacaktır. 

Yüce Heyetinizi D. P. Grupu adına hür
metlerimle selâmlarım. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu kanun hakkında yapılan 

konuşmalar vuzuha kavuşmuştur, kifayetini 
arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kifayet aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker, kifaye
tin aleyhinde... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu kanun, vatandaşın Tanrı tarafın
dan verilmiş yaşama hakkını elinden alacak ni
telikte bir.kanundur. Bir kısım arkadaşlarımız 
bunun asayişi korumak için getirildiğini ve ye
rinde olduğunu ifade ettiler. Bir kısım arka
daşlarımız bunun gayet tehlikeli olduğunu be
lirttiler. Bu kadar önemli bir kanunda gerçek
ten, samimi olarak bu işin özünü, Anayasaya 
aykırı olup olmadığını ve bütün diğer husus
ları tesbit edebilmek için, rahat bir konuşmaya, 
yani kifayetin kabul edilmemesine ihtiyaç var
dır. Şahsan ben, kanunun Anayasaya aykırı ol
duğu kanısını taşıyan arkadaşlarınızdan biri
yim. 

tzalei Şekavet Kanunu 1339 da çıkarılmış 
buna benzer bir kanundur, onu da getirdim; 
başka arkadaşlarımız da getirdiler. Müsaade 
buyurun, konuşalım anlatalım; ondan sonra 
oy serbest, nasıl isterseniz kararınızı verirsiniz. 
Fakat bu meseleyi etraflıca ortaya koymak za
rureti vardır. 

Sayın Bakanın verdiği izahat gayet kısadır 
ve bizim burada konuştuklarımızın da katiyen 
cevabını teşkil etmemektedir. Umumi ifadeler
dir; içişleri Bakanı adam öldürmiyeoek Ve sai
re noktalarına temas ettiler, esasına, bizim bu
rada teker teker söylediklerimize temas etmedi
ler. Meselâ, şunu iddia ettim ben kürsüden; ar
kadaşlar da iddia ettiler, sözcüler de iddia et
tiler : Polis vazife ve salâhiyet Kanununda za
ten bu yetkiler mevcut, büyük bir çoğunlukla 
mevcut, onun dışında buna ne ihtiyaç Var? Bu 
nokta cevapsız kalmıştır. Şimdi kifayet kabul 
edilecek, kifayötten sonra da parmak hesabı işi 
bitireceğiz. Yanlış olur arkadaşlar. Konuşalım, 
gene sonunda bitirelim, nasıl isterseniz öyle ya-
plını. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri 
aleyhinde konuşulmuştur. Geçen birleşim mü
zakere devam ettiği cihetle biz, doğrudan doğ
ruya bu birleşimimizde kifayeti müzakere ve 
ondan evvel de grup adına bir sayın milletve
kiline söz vermiş durumdayız. 

Konuşmuş bulunan ve konuşacak olan ar
kadaşları Genel Kurula, kifayeti müzakereyi 

oylarınıza arz etmeden evvel, duyurmakta fay
da mütalâa ediyorum. 

Tümü üzerinde görüşmüş olan sayın üyeler; 
Mevlût Ocakçıoğlu, Kenan Mümtaz Akışık, Tur
han Özgüner, Komisyon adına Sayın Asbuzoğ-
lu, A. P. Grupu adına Kemal Kaya, M. G. P. 
Grupu adına M. Nebil Oktay, C. H. P. Grupu 
adına Kenan Mümtaz Akışık, D. P. Grupu adı
na Kadri Eroğan konuşmuş bulunmaktadırlar. 
Tümü üzerinde görüşmek istiyenler : Sayın 
Hasan Tosyalı, İşgüzar, Yılmaz, Ülker, Aytuğ, 
Başer, Özgüner, Birler, Karagözoğlu'dur. 

Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etaniyenler... 
Kabul edilmişitir. 

Maddelere geçmeden evvel, verilmiş bulunan 
üç takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak

kındaki kanun tasarısının Anayasaya aykırı 
olup olmadığının tesbiti bakımından Anayasa 
Komisyonuna gönderilimesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunun komisyona iadesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan asayişle ilgili tasarının 

Anayasa, sair mevzuatımıza ve özellikle hayat 
hakkına aykırılığı yönlerinden bir daha gözden 
geçirilmesi için komisyona iadesine delâletleri
nizi saygı ile öneririm. 

[Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

BAŞKAN — Efendim üç takrir var; Sayın 
Reşit Ülker'in bir takriri ile Sayın Mümtaz 
Akışık'ın takriri komisyona iadesi mealinde-
dir. Evvelâ bu komisyona iadesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Komisyona iade olunduğu 
takdirde, komisyonun da Anayasaya aykırılık 
hususunu takdir ve Anayasa Komisyonundan 
mütalâa alma hakkı İçtüzüğümüze göre vardır. 
O bakımdan Sayın Mümitaz Akışık, Sayın Ül
ker'in takririne katılır mısınız efendim?.. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Komisyondan sorulsun bir kere efendim. 
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BAŞKAN — tki takriri aynı mahiyette gö
rüyorum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Bi
zim ilâvemiz var efendim. 

BAŞKAN — ilâveniz yok, sizinki gerekçeli 
komisyona iade. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Kenan 
Mümtaz Akışık'ın takririne ben katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Sayın Ke
nan Mümtaz Akışılk'ın takririne katıldıklarını 
ifade ediyorlar. Bu takriri tekrar okutuyorum 
efendim, komisyona soracağım. 

(Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'
ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, ileri sürülen Anayasaya aykırılık hu
susları Komisyonda da uzun uzadıya müza
kere edildi, Komisyon Anayasaya aykırı bir 
durum görmediği için tasarıyı Meclise kadar 
getirmiş bulunuyor. Yalnız arkadaşlarımın tü
mü üzerinde yaptıkları konuşma sırasında ile
ri sürdükleri şimdiki 4 ncü maddenin son ben
dinde bir husus vardır ki, arkadaşlarımızın gö
rüşüne iştirak ediyoruz, onu madde sırası gel
diği zaman düzelteceğiz. Onun için bu takrir
lere iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Yani tümünün Komisyona 
iadesine iştirak etmiyorsunuz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Evet. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞTK (Bitlis) — İzah 

edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Mümkün değil, usulümüz mü

sait değil efendim. 
Komisyon verilmiş bulunan bu teklife ka

tılıyor. Hükümet?.. Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Tak
ririn izahı gerekmez mi? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, oyla
maya geçtim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Oy
lamadan evvel söz istedim. 

BAŞKAN — Efendim ne zaman söylerse
niz söyleyin, takrirler okunduğu zaman oyla
ma başlamış demektir. 

Takrir Komisyona iadesi teklifini kapsa
maktadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum, Ko
misyon iadesini kabul buyuranlar lütfen işa
ret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Anayasa Komisyonuna iadesi hakkındaki tak
riri tekrar okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire Komisyon katılıyor 
mu?.. Katılmıyor. Hükümet?.. Katılmıyor. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sayın 
Başkan, kanunun adı hakkında bir takririmiz 
var. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi zaten başlığı 
ile okutacağız efendim. O takrir başlıkla ilgili 
olsa dahi birinci madde ile bir arada mütalâa 
edilir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, birinci maddeyi yeniden tedvin et
miş bulunuyoruz. Bir önerge takdim ettik; bi
rinci ve ikinci madde birleşmiş oluyor. Yani ta
sarıda yazılı olan madde yerine teklifimizin 
okunmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz maddeyi oku
yalım, esasa girelim, ondan sonra tabiî sizin tak
ririnizi muameleye koyacağız. 
Asayişe müessir bâzı fillerin önlenmesi hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — Polis ve jandarma, diğer kanun 

ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak 
üzere, aşağıda yazılı hallerde de silâh kullan
maya yetkilidirler: 

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı hallerde, 

B) (A) bendindeki yetkiler saklı kalmak 
üzere, idam ve ağır hapis cezasını gerektiren 
suçlardan bir veya birkaçını işlemekten sanık 
veya hükümlü olup da haklarında tevkif veya 
yakalama müzekkeresi çıkarılan ve silâhlı dola-
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şarak emniyet ve asayişi tek başına veya toplu 
olarak fiilen .tehdit ve ihlâl ettikleri anlaşılan
lardan,, teslim olmaları için İçişleri Bakanlığın
ca tesbit edilen tarihte başlamak üzere 10 gün
den az ve 30 günden çok olmamak şartiyle ve
rilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de belir
tilerek sanık, zanlı veya hükümlünün dolaştığı 
bölgelerde mûtat vasıtalarla ve uygun görülen 
yayın organlariyle ilân edilenlerin belirtilen 
süre sonuna kadar adlî makamlara, zabıtaya ve
ya her hangi bir resmî mercie teslim olmama
ları hallerinde. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon olarak bi
rinci madde ile ikinci maddeyi bir madde ha
linde tedvin ettiğinizi ve tadil şeklini de Baş
kanlığa verdiğinizi ifade ediyorsunuz, okuya
lım efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, evvelâ kanunun adı hakkında bir 
takririmiz var, adının değiştirilmesini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Onu da okutacağım efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan bir hususu yerimden arz etmeme müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Şimdi efen

dim, hu getirilen tadil teklifi burada bulu
nan arkadaş tarafından mı getiriliyor, yoksa 
Komisyonun tüm olarak toplanıp da aldığı bir 
karara mı dayanıyor? Bunu öğrenmek istiyo
ruz. Getirilen teklif eğer Komisyona gitme-
ınişse, usul gereğince önümüzde bulunan ve 
dağıtılan metin üzerinde müzakerenin yü
rütülmesi esastır. Aksi takdirde geri alsın
lar, yeni bir teklifle gelsinler. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, bu husustaki 
itirazlar ilk ve son defa değil, daima ifade edi-
mektedir ve Meclis tutanaklarına geçmektedir. 
Birçok tadillerin, burada bulunan sözcü, baş
kan veya... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu esaslı ta
dil ama efendim. 

BAŞKAN — içtüzükte «esaslı, esassız» ta
dil diye bir tefrik yok, biz de tatbikatı bu şe
kilde yöneltmekteyiz. Komisyon adına karşı
mızda sözcü, var, Komisyonun bir üyesi var, 
Meclis adına Komisyon ali faaliyettedir, yani 
bir konuda değişik bir usul takibedemem. Gör
düğünüz gibi Komisyon birinci ve ikinci mad

deleri tek bir madde halinde tedvin etti, «Lüt
fen bu iki maddeyi bize iade edin» diyebilirler
di; bunu demeyip bize teklifi vermişlerdir. 
Ben takrirleri okuyacağım, kabul veya ret 
edersiniz. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulümüzü zapta geçirdim, 
beyanınız da vardı, yapacağımız işlem budur. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde hay hay, ve
receğim. 

Şimdi efendim evvelâ madde üzerinde söz 
almış bulunan Sayın milletvekillerini arz ede
yim. Bu hususta bir yazılı liste vardır, sonra 
ihtilâf oluyor. 

ISayın Tosyalı, Sayın İşjgüzar, Sayın Ülker, 
ıSayın Aytuğ, Sayın Asutay, Sayın Buldanlı, 
Sayın Karaaslan A. P. Grupu adına söz almış
lardır. 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — Ben de s^z is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, Sayın Va
hit Bozatlı.. 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — Sayın Başkan 
ikinci maddede rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim elimizde ikinci mad
denin tedvin edildiği hakkında bir teklif var; 
telif ettik diyor. O halledilirse ikinci maddeyi 
müzakereye koymayacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan benim talebim de grup adına idi. 

BAŞKAN — Sayın Mümtaz Akışık, siz de 
(grup adına istiyorsunuz. Evet efendim. Sayın 
Hüseyin Abbas, sizi de kaydettim efendim. 

Açık oyunu küflanmıyan sayın milletveki
li var mı eifendim?.. Yok. Açık oy İşlemi bit
miştir. 

ISayın Tosyalı, grup adına buyurunuz. 
M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA

LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Millî Güven Partisi, memleketimizin huzur 
ve saadeti, millet bütünlüğü, vatan bütünlü
ğü hakkında getirilmiş olan şu "kanun tasarı
sına, hakikaten millete güven vermek için 
olumlu rey verecektir. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Yıllardan beri memleketin, milletin bütün

lüğü elden gitmekte, milletimizin millî huzu
ru, asayişi elden gitmekte, buna karşı kanun
larımız ve mevzuatımız kâfi gelmemekte, Dev
leti, Hükümeti temsil etmek durumunda olan 
polisimiz, jandarmamız memleketi yıkmak is
teyenlere karşı mevzuat bakımından teçhiz 
edilmemiş olduğundan güçlü olamamaktair. 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde Türk 
Milletinin ve onun namuslu kişilerinin; bu 
milleti yıkmak istiyen eşkiyalarm, soysuzla
rın cesaretinden çok üstün cesarete sahibol-
duğunu ve onlardan çok daha fazla cesur ol
duğunu göstermek için bu kanun getirilmiştir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

(Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kanununun bilhassa birinci maddesini 

ferdin haklarına tecavüz gibi görmek dâhi mil
letimizi yüreğinden vurmaktadır, hamçerle-
mektedir. Neyi müdafaa ediyoruz muhterem 
arkadaşlarım? Namuslu, vatanını, milletini se
ven, milletin birliğini, beraberliğini istiyen 
kime karşı polis ve jandarma silâh çekmiştir? 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Binaenaleyh, bu kanununun birinci madde
si,, bu milletten olmıyan ve fakat bu- milleti 
yıkmak istiyen, memleketimizin her nevi hu
zurunu yıkmak istiyen insanlara karşı getiril
mektedir. Acaba milletin huzuru mu istenmek
tedir, yoksa üç - beş tane serseri eşkiyanm hu
zuru mu istenmektedir? (A. P. sıralarından al
kışlar.) Bu madde milletin huzurunu isteyen
lerin arzusunu yerine getiren bir maddedir. Bu 
madde, millî birliğimizi, vatan bütünlüğümüzü 
istiyenlerin özlediği bir maddedir. Çok geç kal
mıştır ve bu madde bu haliyle çok yumuşak ya
zılmıştır. 

Muhterem arakdaşlarım, 
Biz milletimizin yanında Parlâmento olarak 

kaldığımız müddetçe, eşkiyasmdan, satılmışın
dan tutun da her soysuza kadar hiçbirisi bu 
memleketi yıkmaya cesaret gösteremiyecektir. 
Parlâmentomuz milletin istediğ* kanunu çı
karmayı gaye edindiği takdirde - ki hepimiz 
o gayedeyiz. - hiçbir kimse bu memleketi yık
maya, milleti bölmeye, huzursuzluk yaratma
ya cesaret edemiyecektir, 

O bakımdan muhterem arkadaşlarım, Millî 
Güven Partisi olarak bu kanuna ve bu kanu

nun bilhassa birinci maddesine müspet oy ve
receğiz ve bundan şeref duyuyoruz. Çünkü Mil
lî Güven Partisi olarak vatan ve milletimizin 
bütünlüğünü ve onun huzurunu milletimizle 
birlikte istiyoruz. 

ıSaygılarunızla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ah
met Karaaslan, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAAS
LAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

Memlekette huzur ve sükunu ihlâl eden, va
tandaşlarımızın mal ve can emniyetini tehlike
ye sokan, hattâ zaman zaman şehirlerde ve kır
larda soygun, gasp, adam kaldırma gibi fiille
re varan asayişsizliklere meydan vermemek 
maksadiyle Hükümetçe hazırlanıp Yüce Mec
lisimize sevk edilen ve görüşülmekte olan asa
yişe müessir bâzı fiilerin önlenmesi hakkında 
Kanun tasarısının tümü üzerinde ileri sürülen 
görüş ve mütalâalara, özellikle bu kanunun bi
rinci maddesinin hukuk ilkelerine ve anlayışı
na aykırı olduğu yolunda ^birleşen görüşîlerrö 
cevap vermek ihtiyacı iledir ki, A. P. Grupu 
adma madde üzerinde söz almış, huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyin hukuk 
ilke ve anlayışlarına aykırı olduğunu veya ol
madığını iddia edebilmek için hukukun mak
sadını yani hukukun nizam mefhumunu ke
sinlikle tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Toplum 
halinde yaşamak insanlar için tabiî bir haldir. 
Bu hal, toplumun her ferdinin maddi ve mâne
vi ihtiyaçlarını gidermek bakımından hem
cinsleri ile olan zaruri münasebetlerinden do
ğar. Toplum, onu meydana getiren fertlerin 
biribirine eklenmesinden husule gelen basit bir 
topluluk da değildir. Çünkü müşterek haya
tın devam, beka ve inkişafı için fertlerin yek
diğeri ile olan münasebetlerinde nizam ve ahenk 
olması icabeder. Bu gayenin tahakkuku ise iş
bu münasebetlerin tanzimi, ferdî irade faali
yetlerinin tahdidi ile mümkün olabilir, insan
lar için toplu yaşama zaruretinin bir sonu
cu olarak, fertler arasında veya bunlarla Dev
let ve toplum arasında meydana gelen müna
sebetler dolayısiyle taraflar için Devletin em
niyeti, hayat, hürriyet, mal, şeref, gibi hayati 
ehemmiyete haiz birtakım değerlerin hukukan 
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himaye edilmesi zarureti doğar. Filhakika 
herkes sıhhat ve hayatını her türlü tecavüzder 
masun kılmak, idame ettirmek ister. Kimse 
baklasının şeref ve haysiyetine dokunamaz. Ça
lışılarak kazanılan şeylere el sürülmemesi ica-
beder. Bir şeyi satınalan kimse o şeyin kendi
sine teslimini, alacaklı olan alacağının zama
nında ödenmesini ister. Devlet de, askerlik 
ödevinin yerine getirilmesini, vergilerin veril
mesini ve bilhassa bu tasarıda bahis konusu 
olan iç düzeni sağlıyan kanunlara riayet edil
mesini ister. 

Bu vaziyet karşısında fertlerin kendi men
faatlerini gözetirken başkalarınınkine saygı 
göstermeleri ve bunun için de hürriyetlerin
den biraz fedakârlık etmeleri keyfiyeti var
dır. Bu fedakârlığın sınırı, sosyal münasebet
leri tanzim eden kaidelere riayettir. Bu kai
deler hukuk kaideleridir ve hukuk nizamını vü
cuda getirirler. 

Hukukun en önemli tariflerinden birisi ÜÖ 
şudur: Hukuk, ferdî iradelerin faaliyet saha
larını tahdit ve böylece sosyal münasebetleri 
tanzim eden müeyyide ile takviye edilmiş kai
deler topluluğudur. Bu tariften de analagıîa-
cağı üzere, hukukun ve kanunların gayesi top
luma nizam getirmek, toplum fertlerini gün
lük hayatlarında hür ve korkudan azade ola
rak bir yaşama ortamına kavuşturmaktır. 

Hukuk kaidelerinin korunması Devletin te
mel vazifesidir. Esasen Devletin oluşumuna yol 
açan başlıca sebep de buradan gelmektedir. 
Bu, basit topluımllarda da böyledir, en müte
kâmil toplumlarda da böyledir. Hukuk kaide
leri, herkesçe riayeti mecburi kaidelerdir. Dev
letin otoritesi, riayeti mecburi kılar. Devlet de 
bu riayeti gerekirse zor kullanarak sağlar. 
Aksi halde bir memlekette hukuk kaideleri 
riayeti mecburi olmaktan çıkar ise, o memle
kette anarşi doğar,, bundan toplum zarar gö
rür, toplum fertleri zarar görür. 

(Meseleye bu açıdan bakınca, kanunun, do-
layısiyle birinci maddenin zarureti kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. Her şeyden onca ta
san bir ihtiyaçtan doğmuştur. Fasıl bir ihti
yaçtan? G-üael ulusumuzun şehir ve köylerinin 
şaki ve sergendelerden temizlenmesi, vatan
daşlarımızın mal, can ve ırz emniyetinin sağlan
ması ihtiyacından. 

Muhterem milletvekilleri, aslolan bir top
lumda suçun istenmemesidir. Bu mümkün olmaz 
suç işlenir ise, sanığın yakalanıp kanunlara ve 
adalete teslim edilerek tecziyesi ve böylece su
çun toplum vicdanında yarattı üşüntünün kıs
men olsun giderilmesi esastır. Bu tasarı ka-< 
nunlaştığı takdirde sanığın adalet ve kanun
ların pençesinden kaçması yerine ona teslim 
olması sağlanmış olacaktır. Birçok arkadaş
larımızın üzerinde durduğunun aksine, tasa
rının hedefi sanığı maihkeme huzuruna çıkar
madan tecziye etmek değil, aksine onu mah
keme huzuruna çıkmaya icbar etmektir. 

Kanunlarımız polis ve jandarmayı Devletin 
silâhlı bir inzibat ve icra kuvveti olarak tarif 
etmiştir. Zabıta gerekirse zor ve silâh kulla
narak kanun hükmünü icra eder. Zoru ve silâ
hı ne zaman ve nasıl kullanacaktır? Kanunun 
tâyin ettiği şartlar tahakkuk ettiği takdirde 
yine kanunun tâyin ettiği usul ve esaslar daire
sinde, Esasen 2959 sayılı Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanunu zabıtanın hangi hallerde silâh 
kullanacağını tâyin ve tesbit etmiştir. Bu ta
sarı ile zabıtanın silâh kullanımia yetkisinin 
bir nevi teferruatı tesbit edilmiştir. Şartları 
belirtilmiş, unsurları belirtilmiştir. Bu şartla
rın hepsinin bir arada bulunması lâzımdır. 

Tasarının 1 nci maddesinin «B» fıkrası ile 
2 nci maddedeki şartların bir arada bulunma
sı lâzımdır. Nitekim Komisyon 1 nci ve 2 nci 
maddenin haddizatında bir madde halinde 
tedvin edilmesi gereğine inanarak bir deği
şiklik önergesi vermiş veya verecektir. Bu ar
kadaşların düşündüğü gibi 1 nci maddenin «B» 
fıkrasını 2 nci maddeden ayrı olarak düşünme
ye imkân yoktur. Çünkü 2 nci madde 1 nci 
maddenin «B» fıkrasına atıf yapmıştır. Bun
ları beraber mütalâa etmek lâzımdır. 

ıBuna göre zabıtanın silâh kullanabilmesi 
için evvelemirde işlenmiş bir suç olacak ve bu 
suç idam veya ağır hapis cezasını gerektire
cek. 

İkinci unsur; bu suçun sanığı, bunlardan bir 
veya bir kaçını işlemiş olacak, 

Üçüncüsü; sanık hakkında mahkemece ve
rilmiş gıyabi tevkif veya yakalama müzek
keresi olacak, 

Dördüncü husus; sanığın eylemi bu suçu iş
lemekle de kalmıyacak, silâhlı dolaşarak emni-
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yeti ve asayişi tek başına veya toplu olarak fii
len tehdit ve ihlâl edecek, 

Beşinci husus; içişleri Bakanlığınca tesbit 
edilen tarihte başlamak üzere on günden az ve 
otuz günden çok olmamak şartı ile verilen müh
let içerisinde sanığın dolaştığı bölgelerde mu
tat ilân vasitalariyle yapılan ilâna rağmen tes
lim olmamakta israr edecek, 

Nihayet son şart olarak, zabıtanın takibi sı
rasında karşılaştığında yapılan teslim olma 
ihtarına karşı filhal silâh kullanmaya teşeb
büs etmiş olacak. 

Kanunun tesbit ettiği şart ve unsurlar bun
lardır. 

Şimdi bu şartlar karşısında durum ne olu
yor muhterem milletvekilleri? Bir kimse ağır 
hapis veya idam cezasını gerektiren bir suçu 
işliyor, mahkeme önünde hesabını vermekten 
de kaçınıyor, yapılan kanuni çağrılara da uy
muyor, üstelik kendisini kanunen yakalamakla 
görevli Devletin zabıta kuvvetlerinin «terlim 
ol» çağrısına da filhal silâhla mukaJbele ediyor. 
Zabıta bunu nasıl yakalıyacak? ıS'hirli değnek
le mi yakalıyacak? Elbetteki silâh kullanana 
karşı silâh kullanmak suretiyle onu zararsız 
hale getirecek ve yakalanmasını temin ede
cek. Aksini düşünmek^ bir kimseye suçu iste
dikten sonra teslim olmama imtiyazını tanımak 
olur. Bu ne hukuk mantığı, ne de insan düşün
cesiyle bağdaşır. Bir kimse bir suçu işliyecek, 
mahkeme önünde hesabını vermekten kaçı
nacak, emniyet ve asayişi tek başına veya 
toplu olarak ihlâl edecek.. Bu nevi kimselere 
bir nevi suç işleme imtiyazı ve suçu işledik
ten sonra da miahkeme önüne çıkmama imti
yazını tanımak olur. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, hatip yazılı metinden okuyor; y"rmi daki
kayı geçti. Tüzük gereğince okuma yirmi da
kikadır. 

BAŞKAN — Okumuyor, notlarına bakıyor 
efendim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Okuyor efen
dim. Siz meşgulsünüz, göremiyorsunuz ama biz 
dikkatle takibediyoruz. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri; 

Bu nevi hukuk tedbirlerinin alınması tari
himizde yeni değildir. Cumhuriyetimizin ilk 
yılları tetkik edildiği zaman görülür ki, o ta

rihlerde şekavet olayları yurdumuzu1 kasıp 
kavurmaktadır. Köylülerimiz, şehir ve pazar 
yerlerine gidebilmek için günlerce beklemek 
zorunda kalmakta, bu gibi yerlere gidecekle
rin sayısı ancak onbeş - yirmi kişiyi b?ulabil-
diği zaman yola çıkmakta, buna rağmen nere
de karanlık basarsa orada konaklamak ve bir
kaç defa haraç verdikten sonra gidebileceği 
yere kadar gidebilmektedir. Köyler, çiftlikler, 

l mahalleler basılmakta, tahribedilmekte, dağa 
adam kaldırılmaktadır, işte bu olaylar karşı
sında o devrin Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
gâne kalmamış, isabetli ve basiretli kararlar 
alarak 18 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 356 sa
yılı izalei Şakavet Kanununu çıkararak Tür
kiye'de şakavetin kökünü kazımıştır. 

Şimdi, İzalei Şekavet Kanununun mühim 
maddelerini hep beraber gözden geçirelim ve 
bu tasarı ile mukayesesini yapalım. 

Tasarının birinci maddesi şakiler aklanda 
yani şaki olarak ilân edilenler hakkında ya
pılacak işlemi belirtmektedir. 

«Madde 1. — isim ve şöhret ve hüviyet ve 
fiillerinin ve mahkûmiyeti sabıkaları varsa 
mahkûmiyetlerinin tâyin, tasrihi ile şaki ol
dukları Dâhiliye Vekâletince ilân olunan eş
hasın üçüncü maddede muharrer meylin in-
kızasmdan sonra ve Hükümetçe derdestlerin
den evvel her kim tarafından olursa olsun cerh 
ve katilleri cürüm addolunmaz. Carih ve kaa-
tiller hakkında takibat dâhi icra edilmez.» 

İkinci madde şakilerin kimler olduğunu ta
rif etmektedir. 

«Madde 2. — Gasbı emval veya ahzüsar ve
ya suikast veya emniyeti dâhiliyeyi ihlâl için 
hane çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi mahaller 
basarak veya ihrak veya tahribederek veya 
adam öldürerek veya yollarda ve kırlarda soy
gunculuk yaparak veya adam kaldırarak ve
ya işbu efalden birini veya birkaçını irtilkâp-
tan dolayı mevkuf veya mahpus iken tevkif
hane ve hapihaneden firar ederek müsellehan 
dolaşmak^ suretiyle emniyet ve asayişi münfe
riden veya müetemian tehdit ve işgal edenler 
şaki addolunur.» 

Muhterem milletvekilleri; 
'Görülüyor ki, izalei Şekavet Kanunu, sanı

ğı, yani şakiyi mahkeme önüne çıkarmadan 
tecziye etmek hem de ölümb tecziye etmek 
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hedefini gütmektedir. Şaki ilân edilen kimse
yi halktan birisi öldürürse, takibata mâruz kal
mamaktadır. Halbuki Hükümetin getirmiş olduğu 
tasarı, yani görüşülmekte olan tasarı sanığın 
adalete teslim edilmesini hedef gütmektedir. 

İkinci fark : İzalei Şekavet Kanununda, 
yataklık edenler başka mahallerre sürgün edil
mektedir. Tasarıda, sadece mahkemelerce tec
ziyeleri öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kürsüden her şeyin savunmasını yap

mak mümkün olsa dahi, Yüce Milletimizi hu
zursuz eden, mal ve can emniyetini yok etmek 
isteyip ülkemizi yaşanmaz hale getirmek is-
tiyen şekavet olaylarının müdafaası yapılma
malıdır. 

IKEMAL ÖNDER (İzmir) — Yapan var mı? 
(BAŞKAN — Sayın Önder «yapılmamalıdır.» 

diyor. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ben 

yapandan bahsetmedim, yapılmaması gerekti
ğinden bahsettim. Eğer böyle bir niyetiniz var
sa, alınmakta haklısınız. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Hukuk Devleti 
olan... 

BAŞKAN — Sayın önder müdahale etme
yiniz, «Yapılmamalıdır» diyor efendim. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet, 
ben de hukuktan bahsediyorum, bu da hukuk be
yefendi, bu da Türkiye Cumhuriyeti devrinde 
çıkmış izalei Şekavet Kanunudur; ama bir ih
tiyaçtan doğmuştur. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Şimdi bu ka
nunun tartışmasında.. 

'BAŞKAN — Sayın önder, Sayın önder bu
yurun... 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Şekavetle şeka-
veti müdafaa etmek arasında fark.. 

BAŞKAN — Sayın önder!.. Sayın önder, 
otursanıza efendim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Beyefendi.. 
BAŞKAN — «Edilmemelidir» diyor efen

dim. 
IKEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 

bir dakika öf endim.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, oturun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

bu Mecliste şekaveti müdafaa edecek tek mil
letvekili olamaz. Tashih etmesi lâzım. 

BAŞKAN — «Edilmemelidir» diyor. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Edil
memelidir. 

BAŞKAN — «Edilmemelidir» diyor efen
dim, «ediliyor» demiyor. 

Devam buyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Okumaya de

vam etsin.. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Aksi 

halde bundan millet zarar görür. 
Şehir ve kır şakilerinin, anarşistlerin.. 
İBAŞKAN — Çok mu arzu ettiniz efendim? 

Sayın Karaaslan, bir dakika efendim. 
Çok mu arzu ettiniz efendim? Yani, müda

hale ederek bir kere... 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Elbette, Tü

züğü tatbik etmek vazifemiz olduğuna göre. 
BAŞKAN — Peki efendim, hay hay. 
Yazılı mı okuyorsunuz efendim?. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Efen

dim, zatiâlinizin de müşahede ettiği ve bütün 
Meclisin gözleri önünde cereyan eden bir hâ
diseyi bu derece tahrif etmenin mânasını anlı-
yamadım. Eğer yazılı şu metinden takibetmiş 
olsaydım en az kürsüden bir iki saat.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bakarak 
okuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, siz müdahale 
etmeyin efendim. 

Bana cevap verin lütfen, yazılı metinden mi 
okuyorsunuz, yoksa notlarınızdan mı istifade 
ediyorsunuz? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Yazılan oku
yarak... 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Not
larıma bakıyorum. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Allah, Allah. 
BAŞKAN — Kitabı da aldı önüne, onu da 

okudu efendim... Bu şekilde hareket etmeyin 
lütfen. 

Devam buyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Okumaya de

vam buyursun. 
BAŞKAN — Peki, kararı alalım isterseniz 

efendim? 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Alın efendim, 

tüzüğü tatbik edin. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Şehir 

ve kır şakilerinin, anarşistlerin kol gezdiği 
memleketimizde bu kanuna ve 1 nci maddesine 
ihtiyaç vardır. 
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Sözlerimi burada bitirirken, tasarının 1 nci 
maddesinin yerinde olduğunu, bir ihtiyaçtan 
doğduğunu, ve özellikle güzel yurdumuzun şa
ki ve şekavetlerden temizlenmesi için böyle bir 
kanuna ihtiyaooMuğu hususundaki görüşümü
zü tekrarlar, Yüce Meclise grupumun saygıları
nı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Mümtaz Akışık, buyurun efen
dim. 

0. H. P. GRUPU ADINA KENAN Mt)M-
TAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Kanunun çok ciddi olduğu bu birkaç görüş
me ile biraz daha meydana çıkmış oluyor. Za
ten bütün kötülükler, meseleler bu tip heyecan
lı ve hissî safhalara sokulduğu zaman, yurt 
gerçekleri dışında bâzı gürültü ve patırtılara 
kurban edilmeye gidildiği zaman doğar. 

Bir tasarı getirilmiştir. Hukuk bilgimiz nis-
betinde, hukukun vicdan ölçüleri içinde ele alın
masını iddia ettiğimiz nisbette bunun en az ha
talı, mümkünse hiç hatasız çıkmasını istiyo
ruz. 

Bir sayın arkadaşım çıkar, bunu bir başka 
açıdan ele alır, ben onun yerine utanırım; bir 
sayın arkadaşım çıkar, bütün Türkiye'nin çık
mazlarını, dertlerini bu kanunun altında görür, 
ben onun adına utanırım. Çünkü, bu memleke
tin bu kadar yabancısı olursak, bu memlekete 
yararlı olamayız; onun için utanırım. Yüce Par
lâmentomuzun Yüce Heyetinizin konuyu, «Biz 
hukuk devletiyiz, biz demokratik bir devletiz, 
(biz insan haklarına insan sevgilerine kıymet 
veren kişileriz, biz bu sıfatla çıkıyoruz; Allah 
aşkına bu maddelerin altında, üstünde bir şey 
var mı yok mu, bunu bir arayalım, ithamlardan, 
töhmetlerden, bâzı hiyanete varan kötü düşün
celerden kendimizi bir sıyıralım, bakalım.» dü
şüncesiyle ele almasını istiyoruz. Ben böyle bir 
bütünlük, bir kişilik içinde bunun ele alınma
sını istirham ediyorum. 

Tasarının Komisyona havale edilmesini is
teyişimizin sebebi bu idi. 

Daha evvel arz etmiştim, 1 nci madde mü
nasebetiyle gene arz ediyorum; meselâ birinci 
plânda, evvela tasarının adı üzerinde durulmak 
lâzımgeldiği kanaatini taşıyorum. 

Niçin adı üzerinde duruyorum, biliyor mu
sunuz? 

Ben, bütün sayın hukukçu meslektaşlarım 
gibi mahkemeye işi düşmüş bütün insanlar gibi, 
bütün diğer hukukçularla temasta olan insan
lar gilbi bu kanunun bir hâkim önüne, bir hu
kukçu önüne bu isimle çıkmasında gülünç ta
raflar olabileceği zehabından kendimi kurtar
mak için bunu ileri sürüyorum. İşte tasarının 
adı: Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı. 

Şimdi, hukukçunun aklına gelen ilk hal şu 
olacaktır: Demek ki, bu kanun, bu tasarı, asa
yişe müessir bâzı fiilleri önlüyor; o halde o fi
iller nedir? 

Evvelâ bunu düşünmek zorundayız: Asayişi 
bozan fiiller nelerdir? Adam öldürme, gasp, 
meskene tecavüz, şahsi hürriyetlere tecavüz gi
bi... Bunlar asayişe müessir fiillerdir. Bu fiilleri 
önliyen hangi hükümleri getiriyor bu kanun? 
Ben hukukçuyum, hukukçulara, sağduyulara, 
insaflara hitabediyorum ve sığınıyorum; itham 
eden kişiler bu açıya nüfuz edecek kadar işin 
aslına vakıf değillerse, biraz benim kadar on
lar da utansınlar; neyi önlüyor bu kanun? Asa
yişe müessir fiilleri önlüyor. Hangi fiilleri, ne
yi önlüyor? Hiçbir şeyi. Ya ne yapıyor öyle 
ise? Asayişe müessir fiilleri işlemiş kişileri tu
tabilmek için bâzı geniş yetkiler getiriyor. O 
halde, bu maksadı ifade eden adı vermemiz lâ
zımdır. Normal olarak objektif ve ebedi yaşa
masını düşündüğümüz bu kanunun, bundan 
sonra birçok nesillerin eline geçtiğinde. «Bu ne 
biçim isim?» «İsmi ne, mahiyeti ne?» diye ba
na, dolayısiyle bu döneme sitem etmesin.. Der
dim bu, sıkıntım bu... 

Ben bu düşüncemde haksız olabilirim; Yüce 
heyetinizin karan, benim haksızlığımın da ölçü
südür; eğer haksız düşünüyorsam, bu haksız 
düşüncemin ölçüsüdür, ona saygım var, ama 
benim bir görevim vardır, bunu evvelâ ıttıla-
larmıza takdim etmek mecburiyetindeyim. Bu
nu yapmazsam, bu hata olur. Bu görevi yaptı
ğım zaman da bunu, yeteneksizliklerinin verdi
ği cesarete sığınarak ve o ölçüler içinde cevap
landıranlar çıkarsa, buna, en az hepimizin ay
nı değerlendirme içinde cevap vermemiz lâ-
zımgelir. Bu toz dumandan, bu gürültü patır
tıdan biz burada bir vazifenin namusunu, asa
letini kurtarmak zorundayız. O vazife; teşrii 
görevi yerine getirme vazifesidir. Bunu kurtar-
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dığımızdan da eminim, istisnalar aslı her hal
de bozmaz. 

Komisyona havalesindeki esaslar : 
Sayın arkadaşlarım, müsaade ederseniz, 

dikkatinizi tekrar şu noktada toplamak istiyo
rum. 

isim üzerine bir önerge vermiştim. Verdiğim 
önerge ile şunu teklif ediyorum; «Asayişe mü
essir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında kanun 
tasarısı» yerine, «Asayişi bozan kimselerin ta
kibi için bâzı yetkiler verilmesi hakkında ka
nun tasarısı.» 

Ben bu kanuna birinci ismi koyarsam, bir 
diğer hukukçu önünde, yani Parlâmentoya işti
rak etmiş, bu sorumluluğa iştirak etmiş olmı-
yan bir hukukçu önünde biraz müşkül duruma 
düşerim. Değişiklik teklifim ile ne oluyor : 
Asayişi Bozan Bâzı Kimselerin Takibi için Yet 
killer Verilmesi hakkında kanun... Maddelerde 
görüldüğü üzere zaten kanun bu hususları geti
riyor, başka bir şey getirmiyor. Bunu lütfen ob
jektif olarak, duygusal değil aklî olarak ele ala
lım. Biz burada akla uygun olarak düşünmek 
zorundayız, sağduyuya uygun olarak düşünmek 
zorundayız, değerlendirmeyi ona uygun olarak 
yapmak zorundayız. 

İsim üzerine teklifim bu, fakat ®aym Baş
kan doğrudan doğruya maddeye geçtiler; an
cak birinci madde sırasında bunu da ele ala
caklarını buyurdular. Ben burada da usulsüzlük 
görürüm; ama takdirlerini o şekilde kullandık
larına göre saygım vardır, elbet ele alacaklardır 
ve oylarınıza iktiran edecektir. 

'Oylarınıza iktiran etmesi lâzım gelen bir di
ğer mesele de önergemin Komisyona iadesi hu
susundaki muhtevasıdır. Bu hususu daha önce 
yüksek takdirlerinize ulaştırabilecek şekilde 
bir izaha imkân bulamadım. 

Orada ne diyordum? Bu tasarı mevzuatımı
za, Anayasaya ve toplum gerçeklerine aykırı 
bâzı esaslar getiriyor. Bu esasları biz buraya 
koyup d;a, yarın konuyu bilen kişilerin önünde 
gene sitem çeker bir duruma düşmiyelim. 

(Sayın arkadaşlarım; 
iBizde bir Anayasa vardır, üstün bir Anaya

sadır ve değeri büyüktür. Burada der ki : «Bel
ki yakınlıktaki akrabaları birbiri aleyhine ko
nuşturacak, birbiri aleyhine delil ibraz etmeye 
ımecöur bırakacak bir baskıya hiç kimseyi mec
bur edemezsiniz.» E, ben Anayasanın bu hük

münü bilirken, ayrıca Türk Ceza Kanununun 
296 ncı maddesi varken, (Orada; «Ana baba, 
çoluk çocuk, karı koca aleyhine hiçbir suretle 
takibat yapılamaz ve suç isnadedilemez» der) 
bunu da bilirken, tutar, bu tasarının 4 ncü mad
desine, akrabaları birbiri aleyhine konuştura
cak vasfı sokarsam, akrabaları birbiri aleyhine 
delil ibrazına, aleyhte konuşma zorunluğuna 
sokarsam bu benim için gülünç olur. Gülünç ol
ması mühim değil, zira biz şahısız, hayatımız 
boyunca bâr çok gülünç durumlar yaratabiliriz. 
Ancak bu gülünçlükler maalesef bazan, bir 
parlâmentonun kürsüsünden de olabiliyor. Ha
yatımıza münhasır başka hallerimiz de vardır, 
bunlar olabilir; ama bunu, bir genel kanun tan
zimi sırasında ve benim kendi elimle, parlâmen
to olarak yazdığım bir kanun içine sokarsam 
[gülünçlükten de öteye, affı zor olan bir fiil işle
miş durumuna düşerim. Bundan sakınmam lâ
zım. 

Muhterem arkadaşlar, iş bu safhaya gelmiş
tir, sabırlarınıza sığınacağım, çok fazla hitabet 
ve anlatma gücüm yoktur; ama imkânları mü
saade ederseniz size takdim edeyim. 

03 ncü maddenin dördüncü fıkrasına, mü-
saadnizîe, zaman da alsa bir nebze dokunmak 
mecburiyetini hissediyorum. 

«Kimse, kendisini veya kanunun gösterdiği 
yakınlarını suçlandırma sonucu doğuracak be
yanda bulunmaya ve bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz.» 

(Kim olursa olsun, bu fiil, usûl ve füruğ, ka
rı ve koca ve kardeşleri lehinde olarak işle
nirse Ceza Kanunumuza göre bu kişiler hak
kında işlenen suçlar suç sayılmaz; Anayasamıza 
göre de suç sayılmaz; fakat bu madde diyor 
ki; «Bu suçu filân şahıslar işlerse bu cürüm için 
konmuş cezanın dörtte biri ceza olarak veri
lir.» 

Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddesi; 
«Her kim, hapis cezasından aşağı olmıyan ce
fayı mi^itelzim bir cürüm isledikten sonra 
bu cürmün icrasında, faillerle evvelce ittifak et
miş ve cürmü neticelendirmekte yardımı dokun
muş olmaksızın bir kimsenin o cürümden isti
fadesini temine veya Hükümetçe icra olunacak 
tahkikatı yanlış yola sevketmeye yahut Hükü
metin araştırmalarına veya hüküm icrasına 
karşı faili gizlemeye yardım eder veya her kim 
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bu cezalan istilzam eden bir cürmün eser ve 
delillerini yok eder, yahut bunlan bir suretle 
değiştirir ve bozarsa beş seneye kadar hapis.» 
dedikten sonra son fıkrasında; «Bu fiili usul 
ve füruunun ve kan kocasının ve kardeşinin 
lehine olarak işliyen kimseye ceza verilemez..» 
der. 

Bir Anayasa hükmü ve bugüne kadar, Cum
huriyetle beraber aşağı yukan uygulanan bir 
öeza Kanununun koyduğu bir hüküm karşısın
dayız. Bunlar boşuna gelmiş değildir. Bir yan
da aileye ve insan haklarına, akrabalık derece
lerine saygı gösterdiğimizi ileri süreriz, diğer 
yandan onu baltalarız. 

Birinci hareket kendiliğinden yaratılmış 
değildir. Türkiye'de Türk ve islâm gelenekle
rine uygun bir aile anlamı vardır ve bu aile 
anlamı içindeki akrabalık dereceleri, ne türlü 
olursa olsun, psikolojik açıdan dahî alsanız bu
nun ceza almamasını gerektirir, anlamı budur 
ve bu husus kanunlanmıza geçmiştir. Kanunla-
nmızda olduğu için bu anlam gelmemiştir; örf, 
âdet ve geleneksel bir hâdisenin büyük bir top
lumun belki yüzlerce, binlerce senelik geçmişe 
dayalı olan bir ihtiyacının karşılığı olarak ka
nunlarımıza tecessüm etmiştir. Bunu ben ileri 
sürer de, «Bunu değiştirelim, müsaade ederse
niz komisyona gitsin, burada uzun boylu tatsız 
münakaşalara meydan vermiyelim, bunlar bizi, 
üzerinde durdukça bâzı kusurlara sevk ediyor, 
bu kusurlardan kendimizi kurtaralım, bunu bir 
daha incelemeye tabi tutalım» dediğim zaman, 
burada başka türlü düşünmeye veya lâf etmeye 
mahal kalır mı arkadaşlar? 

Ancak şunu da hemen memnuniyetle arz et
mek isterim: Sayın Komisyon dahi bu hususta 
düşünmek lüzumunu hissetmiş, geri alma veya
hut tadil etme takdirlerini bu maddeye mün
hasır olmak üzere ele almışlarıdır. Ancak, sade
ce bu madde üzerinde durmaktan ziyade, 1 nci 
maddenin - Kanunun aslı 1 nci maddedir - muh
tevasını da Anayasa ölçüleri içinde bir süzgeç
ten geçirmeyi düşünmüş olsalardı her halde 
çok daha rahat olacaklardı; bu rahatlık onlar
dan da Yüce Meclisimize, dolayısı ile hepimize 
intikal etmiş olacaktı; bir gerçeği ortaya koya
bilmek için bu şekilde bir bakıma benim naza-
nmda lüzumlu olmıyan nefes tüketmelere de 
meydan verilmiyecekti. 

I Anayasamız, hiç kimseye insan haysiyetine 
uymıyan cezanın verilmemesini emreder, böyle 
bir ceza kanunlara konmamalıdır, der. 

Şimdi, ben diyorum ki, sade bir tutuklunun, 
beraat etmesi muhtemel olan bir tutuklunun, 
belli süreler sonunda -teslim olmaması ile bunun 
öldürülmesi Anayasamızın insan haysiyeti ile 
imtizaç etmiyecek bir ceza mahiyetini almasını 
ifade ediyor. Ama, hatalı düşündüğümü söyli-
yebilirsiniz, takdirinize mazhar olmıyabilir, fa
kat benim samimî görüş açımdan bu, mevcut 
Anayasamıza aykındır, insanlık anlayışına ta
mamen aykırıdır. 

Bir hukuk devletiyiz, hakkaniyete itibar 
eden bir ülkeyiz, o ülkede tevkif kararlarını 
dahi hâkimlere verdiririz, fakat o ülkede adam 
öldürmeyi tesadüflere terkederiz, siyasi bir or
ganın emrine bırakırız, benim hafsalam bunu 
kabul etmez. Bir sayın arkadaşım, kürsünün 
temin ettiği mukaddes hakkı kötü niyetinin va
sıtası yapmakta kendi açısından muhtar olabi
lir, ama benim hafsalam bunu kabul etmiyor. 
Benim hafsalamın kabul etmediği bu husustan 
dolayı da, o arkadaşımın sitemlerinin dışında 
daha ne türlü sitem gelirse gelsin ona da gö
ğüs gereceğim. Ben bu tutum ile bir hakkın sa
vunulduğunu sanıyorum. Benim görüşümün 
isabeti takdirlerinize mazhar olursa değer ta
şır, mazhar olmazsa şahsıma münhasır bir de
ğerlendirme olarak devam eder. 

Bir tutuklamanın hâkim yetkisi içinde oldu
ğu bir memlekette öldürmeyi keyfî ölçülere bı
rakamayız. Benim tâbirlerimi mazur görün; 
ağır anlam ile söylense bile, dikkati çekme 
anlamı ile ve kastı ile söylendiğini lütfen de
ğerlendiriniz. 

Arkadaşlar, bu kanun hukuk ölçüleri içinde 
gelmemiş bir kanundur. Bir inceleme yapılmışsa 
bile, lüzum değerinde incelenmemiş bir kanun
dur. 

Şimdi, Türk Ceza Kanunun 296 nci maddesi 
var, bunun yanında bir Anayasamız var, onlan 
bırakıyoruz, Polis ve salâhiyetleri hakkında 
Kanunun bir tekrarını getiriyoruz, içişleri Ba
kanına verdiği yetki dışında, tamamı aşağı yu
karı bu kanunun tekrandır. Buna neden lüzum 
görüldü? Bir içişleri Bakanına verilecek yetki
nin bir nevi süslenmesi veyahut böyle bir kanun 
bütünlüğü içinde kamufle edilme mahiyetini 

j kasdederek mi getirildi, yoksa bir başka anlamı 
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mı var, ben bunları bilmiyorum. Yalnız, bu te
kerrürlere neden lüzum görüldü? 

Vaktinizi alayım mı, bilmiyorum, işte 296 ncı 
madde : Polis aşağıda yazılı hallerde silâh kul
lanmaya yetkilidir : Nefsini müdafaa etmek, 
başkasının ırz ve canına vukubulan başka suret
le defi de mümkün olmıyan taarruzları defet
mek, ağır cezalı bir suçtan maznun olarak ya
kalanıp nezaret altına alınmış bir şahsın kaçma
sı halinde bunu yakalamak, muhafazasına me
mur olduğu bir şahsın kaçması halinde onu ya
kalamak, ağır cezayı müstelzim meşhut cürüm 
anında bulunan suçlarda suçlunun saklı olduğu 
yerin arandığı sırada o yerde şüpheli bir şahıs 
çıkarsa, kaçtığı ve dur emrine hâlâ kulak asma
dığı görülerek başka suretle ele geçirilmesine 
imkân bulunamazsa, ağır hapsi müstelzim bir 
suçtan dolayı maznun veya mahkûm olup da za
bıtaca aranmakta olan bir şahsın yakalanması
na teşebbüs edildiği sırada kaçar, dur emrine 
de kulak vermezse, vazife esnasında polise teca
vüz ederse ve karşı koymaya elverişli silâhla
rın teslimi emredildiği halde emrin derhal yeri
ne getirilmesine karşı gelirse veya teslim edil
miş silâh ve âletleri zorla tekrar almaya teşeb
büs ederse, polisin vazifesini yapmasına yalnız 
veya toplu olarak fiilî mukavemette bulunursa, 
Devlet nüfuz ve icraatına silâhlı olarak karşı 
çıkarsa... 

Biz burada ne getiriyoruz? Burada evvelâ 
maddenin başında, birinci fırkada, «2559 sayılı 
Kanun ve diğer kanunlardaki yetkileri saklı 
kalmak üzere...» diyoruz... Saklı kalmış, ama 
ondan sonra tekrar bunların sayılmasmdaki mâ
na ne? 

Burada tek makbul olan nokta şudur : Bu 
kanun ve bugüne kadarki mevzuatımız yetkile
ri yalnız polise tahsis etmiştir, jandarmaya et
memiştir. Jandarma böyle bir özel kanunla de
ğil de, diğer kanunlarımızın genel hükümleri 
altında vazife görür, ama hiçbir zaman da nok
san vazife gördüğünü söyliyemeyiz. Polis de 
hem genel kanunların, hem de bu yetkilerin te
siri altında vazife görür ve yine hiçbir zaman 
noksan vazife gördüğünü söyliyemeyiz. Tutmu
şuz, bir de buraya geçirmişiz. Ben buradan, 
«Buna neden lüzum görüldü? Bu tam bir gerek
çeye ulaştırılacak şekilde yeniden Komisyona 
gitsin» dersem, bunda bir hata edilmiş taraf mı 
olur? 
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Bir kanunu, bir esası biz dağıta dağıta tesir
siz hale getiriyoruz. Polis Vazife ve Salâhiyetle
ri Kanunu vardır. Bu yeter. Jandarmaya aynı 
yetkiyi vermeyi bir fıkra eklemek suretiyle te
min edebiliriz, ama aynı şeyleri başka ifadeler 
altmda ve birçok kanunlarda tekrar edersek, 
hem yeni yaptığımız kanunun tesirini düşürü
rüz, hem buradaki kanunun etkenliğini ortadan 
kaldırırız. Bunlar hukukî değerlendirmelerdir, 
ama şu anda bu değerlendirmelere cevap vere
cek tek yetkili organın Komisyon olduğunu bil
diğim için ona bir istirhamda bulunmuşum.. Bu 
bir noksan değildir, bu, göreve itina gösterme
mizin bir icabıdır ve o şekilde değerlendirilme
lidir. 

Diğer bir husus : 
Türk Ceza Kanunumuzda bir «teşebbüs» var

dır; nakıs teşebbüs, tam teşebbüs ve onun de
receleri. Biz bu tasarıda getirdiğimiz hükümler
le Türk Ceza Kanununun «teşebbüs» adı altın
daki sistemini bozuyoruz. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — ikinci madde
nin müzakeresinde onlar. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bilinci maddeyi Komisyonun yeniden gözden 

geçirmesi hususundaki tekliflerimiz arasında 
bunu arz ediyoruz. 

Tasarının bu büyük günah ile, birçoğumuzun 
hukukçu olduğu Meclisten geçmesini af mı ede
ceğiz? Eğer affedersek, af buyurun, hissî ve ye
teneksizlerin smırı içinde değer vermek istiyen-
lerin ölçüsüne düşmüş oluruz, ama ben iki defa 
olarak burada kendimi görevli sayıyorum; ben 
bu duruma düşmektense sayın Komisyonu ve sa
yın yetkilileri biraz daha rahatsız etmeyi uygun 
buluyorum. 

Arkadaşlarım, ufak bir şey ama, bir nokta 
daha dikkatimi çekti; belki benim bilgim yet
medi buna, sizin de dikkatinize arz etmek iste
rim. 

Maddede «sanık», «zanlı» ve «hükümlü» den
mektedir. Biz hukuk literatüründe bir sanık, 
bir de hükümlü biliriz. «Zanlı» «sanık» m Arap-
çasıdır, benim bildiğim kadariyle. «Sanık» ile 
«zanlı» yi «hükümlü» ile bir araya getirmenin 
anlamı ne? Tasarının bir kere daha. Komisyon
dan geçerek incelenmesi temin edilseydi ve ma
alesef diyeyim, ben bunu bu kürsüden söyîiye-
cek duruma dahi düşürülmeseydim daha iyi ol
maz mı idi? 

212 -^ 
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HİDAYET İPEK (Giresun) — Komisyon I 
metninde yok, Sayın Akışık. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Adalet Komisyonunun metninde değil, içişleri 
Komisyonunun metnindedir. Zannediyorum, mü
zakereler de içişleri Komisyonunun raporu üze
rinde oluyor. 

İşte kanunun hüviyeti bu. Böyle bir kanun 
tasarısı bütünlüğü içinde bize 1 nci madde sunu
luyor. 1 nci maddenin bâzı şart ve unsurları var- I 
dır, bunları inkâr etmiyoruz, fakat 1 nci madde- I 
nin bir siyasi organ elinde ve bâzı özel durum- I 
lar ihdas edilerek yaratılmasında titizlik gös
termek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti in
kâr ettiğimiz gün, benim anlayışımda, biz kendi I 
görevlerimizin sınırlarını dahi inkâr, etmiş du
ruma düşeriz. 

Şurası muhakkaktır, aksini söyliyecek hiçbir I 
arkadaşım olacağını tahmin etmiyorum, bu ka
nun Türk ceza mevzuatına, tüm Türk hukuk an
layışına bir yenilik getiriyor, bu yenilik yoktu 
şimdiye kadar. Nerede vardı? Cumhuriyetin ilk 
başlangıç yılları için söylemiyeceğim, fakat on
dan evvel diktatöryal idarelerde tüm olarak ve 
bizde Padişahlık devrinde vardı; Zaptiye Nazı
rının geniş yetkileri arasında idi. Zaptiye Nazı- I 
rı veyahut Dahiliye Nasırı böyle bir yetki ile I 
mücehhezdi. Ama nasıl mücehhezdi? Bu gücünü I 
valilere de teslim etmişti, o günün valileri de I 
kullanabiliyordu, Sadrazama kadar, Padişaha 
kadar çıkmaya lüzum yoktu. İlân ediyordu, o I 
günün ilân şartları değişik olabilir, fakat mahi- I 
yet aynıdır, bir kişi. Hangi zor şartlarla, hangi 
işlemez unsurlarla dahi plsa, bu haklı bir kişiye 
verdiğimiz zaman mahiyet farla yok demektir; 
nüans farkı vardır, nüans farkları ağırdır veya I 
değildir, fakat mahiyet farkı yoktur. I 

Bir diktatöryal anlayışın, bir Zaptiye Neza- I 
reti anlayışının getirdiği bir metin üzerinde ben 
gücümün yettiği kadar hukuk bilgimi yüksek 
takdirlerinize arz ediyorum. Bu kadarla kaldı
ğını da hesaba katmıyorum, sanki bugüne kadar I 
z:hmet çekmişiz, bütün suçluluk meselelerini 
ekonomik ve sosyal, iç ve dış politika açıların
dan detayları ile ele almışız gibi, bugün artık 
işin zorlamalar safhasına giriyor ve suç işlemiş I 
kişiye diyoruz ki: «Biz sana gelmiyeceğiz, sen I 
bize geleceksin, gelmeye de mecbursun, çünkü 
gelmediğin takdirde ben seni öldürebilirim...» | 
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Devlet, en küçük imkânlar içinde de olsa, hu
kuk açısından, en güçlü bütün insan toplumla
rının var olmasının en kudretli bir tezahürü ola
rak kabul edilir. Hukukun, Devleti değerlen
dirme şekli budur. 

Konu uzundur, yere, göğe hâkimdir; insan
lar üzerinde şefkatinden tutun, zorun her şek
linden tutun, fakat koruyuculuğundan, büyük 
adaletinden ve hakkaniyetinden de geçen büyük 
yetkilere sahiptir. Böyle bir yetki içindeki bu 
klâsik değerlendirme hukuk ve demokratik an
lam içinde özüne mahsus bünyelere sahibohnuş-
tur ve kavuşmuştur, o şekilde yürür ve ben de 
şimdi bu maddeyi eleştirirken, klâsik ve özellik
le diktatöryal Devlet anlayışından sıyrılıyor, 
günümüzün hukuk Devleti, bilhassa sosyal hu
kuk Devleti anlayışından eleştirilerime devam 
ediyorum. 

Devletin kolu uzundur, her türlü gücü var
dır, fakat kaçış sebebi ne olursa olsun, dağa 
kaçmış bir adama, «Ben sana gelmiyeceğim, se
ni bulamıyorum - onun mânası da bu - sen ger
çi dağda bâzı kanun dışı hareketlerde de bulu
nuyorsun, sana ulaşmak imkânım yok, fakat 
sen geleceksin. Gelmediğin takdirde ve bir de 
elime geçersen sonunu mutlaka sen düşün» diyo
ruz. Bunu bizler Devletimize yakıştırmıyahm. 
Birçok hâdiseler geçirmiş olan ülke olduğumuzu 
kabul edelim, ama bu geçirdiğimiz hâdiselere, 
çıkaracağımız bu kanunun bâzı yetersiz görüşle
re göre kâfi... 

BAŞKAN — Sayın Akışık, müsaade ederse
niz bir hususu hatırlatmak istiyorum: Başından 
beri kanunun tümünü müzakere ediyormuşuz 
gibi mâruzâtta bulunuyorsunuz; 1 nci madde 
üzerinde konuşsanız daha isabetli olmaz mı efen
dim? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sayın Başkanım, eğer o intibaı verdiysem özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Bendenizde bu intiba uyanıyor 
efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
1 nci maddede bu yetkinin mahiyetini izah etti
ğimi zannediyorum. 

BAŞKAN — Usul ve fürua gittiniz, hâkim 
teminatına gittiniz, 4 ncü maddeye sıçradınız, 
3 ncü maddeye temas ettiniz. 1 nci madde üze
rinde durmanızı rica edeceğim. 
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KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Hiç olmazsa bu son safhada, yani halen üzerinde 
durduğum kısımda maddenin yetkisindeki an
lamsızlığı izah etmeye çalışıyorum. Bu arada 
mekanik bir sadakat göstermemize de imkân 
yok Sayın Başkanım. Bu hususta zatıâlinizin 
ve Yüoe Heyetin müsamahasına da elbette sığı
nıyorum, onu peşin söyledim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz bu yetkiye, eğer lazımsa, ki madem ki 

takdir edilmiştir, lâzımdır, biz ona da saygı gös
terelim ve kânunun tümü yüksek tasviplerinize 
iktiran ettiğine göre böyle bir ihtiyaç artık or
taya çıkmıştır, buna da saygı gösteriyoruz, fa
kat bu yetkiyi daha kontrollü, daha dikkatli ve 
daha az zarar verecek şekilde - eğer zararı var
sa - kullanmanın çarelerine bakalım diyoruz. 

Bâzı arkadaşlarım burada saydılar; kanun
da bâzı unsurlar vardır; meselâ şahsın tutuk
lanması, hâkim karariyle tutuklanması, silâhlı 
olarak dolaşması, tehlike yaratması, suçlu olma
sı gibi unsurlar. Yalnız, şu kadarını söyliyeyim: 
Konuşan arkadaşlarımda bir nokta çok keskin 
hatlarla yerleşmiş; yerleşen nokta haklı, fakat 
o noktanın dışında ve kanunun içinde olan kı
sımları nazara almak zorundayız. Bir kere, da
ğa çıkmış idam hükümlüleri, (Dağa çıkmış 
idam hükümlüsü olmamakla beraber) Türk hâ
kiminin hükmünü yemiş ağır cezalı hükümlüler 
için, sırf bunlar için bu kanun getiriliyorsa, hiç
bir itirazımız olmadan, var olan mahzurlarına 
da gözümüzü yumarak aynen evet diyebiliriz. 
Bir kere bu hususta sayın arkadaşlarımın gö
rüşlerine intibak ettiğimi ileri süreyim. Yalnız, 
«tutukluk» tâbiri var. Zaten hüküm giymiş bir 
insanın (ceza evinden kaçması hali müstesna) 
dağa çıkması mümkün değildir, ama tutuklula
rın, ceza evi gibi yahut nezaret altı haller dışın
da kaçma imkânları çok olduğu için, dağa çı
kanlar genellikle tutuklular arasından olduğu 
gibi, her dağa çıkan tutuklunun bir idam hü
kümlüsü gibi, bir mahkemeden ağır cezalara 
çarptırılmış insanlar gibi değerlendirilmesi de 
zordur. İşte biz burada hata işliyebiliriz, Adlî 
hata demiyorum, fakat bu kanunun getirdiği 
imkânlar içinde bâzı hataların işlenmesine ve
sile olabiliriz. Kanunun gösterdiği unsurların, 
bir İçişleri Bakanının tetkikinden geçmemesine 
ünkân yoktur, onu da hemen teslim edeyim... 
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AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, görüşmekte olduğumuz madde birinci 
maddedir, onun üzerinde konuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Evet, birinci maddedir. 
Sayın arkadaşım, siz yirmi dakikayı geçirdi

ğinizde diğer arkadaşlarımız itiraz ettikleri za
man size değil, onlara sitem ettim. Ama siz, 
madde üzerinde duruşuma dahi dikkat etmiye-
cek kadar dış âlemde görünüyorsunuz. Tam da 
«maddenin unsurları» tâbirini kullandığım sıra
daki müdahaleniz sizin için şanssızlık oluyor. 

Bu maddenin unsurlarını yüce bir Devletin 
yüce bir İçişleri Bakanının tetkik etmemesine 
imkân yok, fakat endişem şuradadır: Bu tetkik 
zabıta makamlarından gelir. Zabıta makamla
rının tarafsızlığından, iyiniyetle vazife görme
lerinden de endişem yok, ama onlar da çok iyi 
niyetlerle el koydukları zaman dahi hata işliye-
bilecek durumda olabilirler. 

Yine bâzı hayalî görüşlerin dışında şuna te
mas edeceğim: Türkiye gerçeklerini bilerek 
konuşmak zorundayız. Kasıtlı istikamet değiş
tirmeler de daima yer verilecek hâdiselerden
dir. Bir yüce içişleri Bakanının, eline gelmiş bir 
fezleke ile, yapılmış bir polis tahkikatı, bir jan
darma tahkikatı yahut özel zabıta güçlerinin 
yaptığı bir tahkikatla buna hüküm vermesi ka
sıtların dışında hataları getirebilir. Bir süzgeç 
getirelim dedik. Süzgecimiz şöyle: İstek yine 
içişleri Bakanından gelsin, isteğin içişleri Ba
kanından gelmesi normal, ama bu kararın su
çun işlendiği yerin en yüksek dereceli hâkimi 
tarafından verilmesi lâzım. Neden? Çünkü bir 
tutukluluğun hangi kasıt ve deliller altında ya
pıldığını en iyi hâkim bilir. Acaba tutukluluk 
kararı sırf bir tedbir kastiyle mi alınmıştır, yok
sa çok objektif delillerle bir idam hükmünü gi
yebilecek bir şahıs hakkında mı alınmıştır, en-
tipüften bir sebeple, meselâ belirtilen günde 
mahkemeye gelmemesi dolayısiyle sırf mahke
meye getirme kastiyle alınmış bir tutukluluk 
kararı mıdır? Bunu dosya gösterir. Bu dosya 
nerededir? Suçun işlendiği yerin adliyesinde. O 
adliyede birçok hâkimler vardır, ama böyle çok 
ciddî bir konuyu o hâkimlerin en kıdemlisine 
verdiğimiz gün, Sayın içişleri Bakanının arzu
suyla beraber, hukuk ve hak anlayışına uygun 
süzgeç de bu suretle kendiliğinden ortaya çıkar. 
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Dünyanın her tarafında olmuş bir husustur bu. 
Bunları konuştuğumuz zaman fazla alınganlığa 
mahal yok. Siyasi güçlerin elinde, siyasi olanla
rının dışında bâzı güçlerin bulunması daima za
rar getirmiştir. Bunu, ne bugünün içişlerini, ne 
de bundan sonra gelecek içişleri anlayışını itham 
altında tutmak için söylemiyorum, fakat bu bir 
tarihî, sosyal gerçektir. Bizde olmamıştır, in
şallah olmayacaktır, fakat olmayacağı veyahut 
olmaması, bir gün olmıyacağının garantisi sayıl-
mıyacağına göre, mutlaka bu lüzum varsa, bu 
lüzumu Sayın İçişleri Bakanı mahallin en yük
sek hâkimine dosyayı tetkik etmek suretiyle ta
lepte bulunması şeklinde bir teklif olarak sunar, 
ve oradan bu kararı alır. 

Türkiye'nin birçok köşelerindeki birçok şart
ları, Türkiye'nin merkezinde oturan bir içişleri 
Bakanının daima bilmesine imkân olmadığı için, 
o köşedeki en yüksek dereceli ve merkezde otu
ran hâkimin buna devamlı vâkıf olması da müm
kün olduğu için, zannediyorum buna kesin lü
zum vardır. Lüzum şu : Mahallin asayişini bo
zup büyük eşkiyalık hâdiseleri yarattığına dair 
zabıta bir tutanak hazırlıyabilir. Buna kıymet 
vermekte İçişleri Bakanı mazurdur. Ama, orada 
hakikaten bir büyük asayişsizliğin mevcudoldu-
ğunu bizzat yaşıyan hâkim kadar bir içişleri 
Bakanının bilmesine imkân yoktur. Pek çok gö
rülmüş hâdiselerdir, Türkiye'nin her tarafında 
olan gerçek hallerdir; bir şahıs dağa çıktıktan 
sonra yakalanmazsa, o bölgede işlenen bütün 
suçlar ona atfedilir, bütün soygunlar ona atfe
dilir, bütün ot yakmalar, kadın kaçırmalar ona-
atfedilir... Açıkçası, zabıta, hâdiselerin failini 
bulup teslim etmek zorunda olduğuna göre, 
ucuz fail bulma gibi kanun zoruyla teklif etti
ğimiz bir hal, bu defa başkaca büyük mahzur
larla önümüze çıkar. Şimdi bunu, hiç olmazsa 
kanunun gösterdiği unsurları tetkik bakımından 
olmakla beraber, mahallî müşahedeyi temin et
me bakımından da bir hâkim süzgecinden geçi
rirsek, diğer maddelerdeki düzeltmeler de ya
pıldığı zaman, artık bu kanunun bir Anayasa öl
çüsünü zorlayan kanun mahiyetinde göründüğü
nü kimse söyliyemez. 

Bir tevkif karan ne ise, bir şahsın 30 gün 
içinde teslim olmasına dair vereceği bir karar 
da hâkim indinde ve hukuk düzenimizde değeri 
itibariyle aynıdır. Bir arama kararı ne ise, hâ

kimin vereceği karar da budur ve buna benzer 
birçok emsaller söyliyerek temas etmek istiyo
rum ki, efendim, bu düşünceyi hâkime yeni bir 
idari görev veriyormuşuzcasma ileri sürenler 
olursa, bunun aksi zaten halen meriyette olan 
bütün mevzuatımızda varittir ve yürür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci madde hakkında bahsettiğim husus

ları muhtevi önergemi Yüce Başkanlığa sun
dum. iltifatınıza mazhar olduğu takdirde, grup 
olarak ileri sürdüğümüz endişelerimiz asgariye 
inmiş olur. Aynca, Sayın Komisyon Başkanının 
ileri sürdüklerinden anladığım kadariyle, ikinci 
maddenin de bu madde içinde ele alınması lü
zumuna kaani olmuş bulunmaktadırlar. Ben za
ten sunduğum takririmde, ikinci maddeyi birin
ci maddenin kapsamı içine aldım. Çünkü, ikinci 
maddede anaağırlık ihtar halidir. Birinci mad
denin ağırlığına göre ihtar, bir nevi zorunluluk 
arz ediyor, fakat kaçan kişinin yarattığı tehli
keler karşısında zabıtayı bu zorunluktan kur
tarmak için ihtar hükmünü kaldınyor; bu ye
rindedir, bunu bu şekilde ilâve ettik. 

Yalnız, ikinci maddenin ikinci fıkrası var
dır M, bunu önergemizden çıkarıyoruz, ikinci 
maddeyi şu anda ele almamızın sebebi, birinci 
madde medlulünde görüşülmesi ve niçin burada 
görüşülmesinin sebeplerini arz etmek içindir. 

«Müsademe sırasında; sanık veya hükümlü
ye müsademede veya kaçmada yardımcı olan
lar haklannda da birinci fıkra hükmü uygula
nır.» 

Az evvel söylediğim tekerrürler dışında, (Bu 
iştirak midir, değil midir, 296 ya girer mi gir
mez mi meselesi dışında) böyle bir hükmün bu
raya girmesi doğru değil. Sayın Bakanımızın 
buyurdukları husus, silâhlı bir mukavemet var
sa yahut silâhlı olmamakla beraber kaçan bir 
şakinin kaçmasını kolaylaştıran bir hal varsa 
burada mevcut kanunlarımız dahi silâh kullan
maya imkân verir, yetki verir; kullanılıyor, 
kullanılmıştır. Bu fıkranın tekerrür yönü dışın
da esasen buraya girmesine lüzum yoktur. Bu
raya girmesi, bir başka anlam getirecektir. Bi
raz evvel söylediğim gibi, bir mesele birçok yer
lerde tekrar edilirse, ikisinin birden kıymeti te
şevvüşe uğratılır ve iş tehlikeye vanr. Bu fık
ranın birinci maddeye girmiş olması, âdeta zabı
taya öldürme serbestisini getirecek gibi bir anla
ma yorulabilir. Bu itibarla onu çıkarmış bulun-
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duk. Komisyon ve Yüce Heyetiniz iltifat buyu
rurlarsa, bu maddenin ve bu kanunun tümü üze
rinde ileri sürülen bütün endişelerin teklifleri
mizle giderilmiş olacağı ve itirazların da bu ve
sile ile önleneceği meydana çıkmış olacaktır. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın grup sözcüleri ve şahıs
ların görüşmeleri ile ilgili bir takrir gelmiştir, 
okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Gruplar adına konuşmaların 10, gruplar dışı 

konuşmaların 5 dakika ile sımrlandınlmasını 
arz vo teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Ayıptır, ayıp
tır, geri al önergeyi. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — önerge aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ usulüne uygun bir 
beyanda bulundu; aleyhinde buyurun efendim. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Meclisi bu hale 
siz getirdiniz, Meclisin itibarını zedeliyorsunuz, 
ayıptır. Kim ne konuşacak beş dakikada? 

BAŞKAN — Sayın Akal rica ederim. Üyenin 
takrir verme hakkı var, kabul edip etmemek Ge
nel Kurulun hakkıdır. Muaheze edilemez bu se
beple efendim. Bu ilk defa yapılmış bir iş de
ğil ki.-. 

Buyurun Sayın Aytuğ. 

\ MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı, cidden, 
konuşmacıların gerek kişisel yönden ve gerekse 
grupları adına Yüce Meclise ifade ettikleri şe
kilde, Meclisten geçmesi kolay olmıyan bir tasa
rıdır. 

Yüce Mecliste bulunan her hangi bir üyenin 
bu gibi konularda İçtüzük hükümleri dâhilinde 
konuşmaları kısıltlama, uzatma veyahut da bu 
kabil tedibrleri öngören bir önergeyi vermek en 
tabiî hakkıdır. Ancak, bugünün şartları ve 
buraya kadar gelişimizi hazırlıyan sebepler na
zarı itibara alınırsa, görüşülmekte olan tasarı
nın bir ihtiyaçtan mı, bu konuda bir boşluğu 
doldurmak arzusundan mı veyahut da bir müey
yide eksikliğinden mi, veyahut da yeni şartla
rın zuhur etmiş olması nedenlerine dayanılarak 
mı getirildiği henüz açıklığa kavuşmamıştır. 

Bu itibarla gruplar adına konuşmaların on 
dakika ve kişiler adına yapılacak konuşmaların 
beş dakika olarak kısıtlanması, bu tasarının he
nüz ilk basamağında, ilk maddesinde, yerinde ve 
arzu edilen bir teklif mahiyetinde görülmesi 
mümkün değildir. 

Tasarı ihtiva ettiği hükümler itibariyle cid
dî bâzı şeyler getiriyor, Bu hususta daha evvel 
hazırlanmış olan bir kanun teklifi görülen lüzum 
üzerine kaldırılmıştır. Türk mevzuatında aslın
da Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandar
manın Görev ve Yetkileri Kanunu gerek polisin 
ve gerekse jandarmanın silâh kullanmasını ica-
bettiren halleri tadat ve tasrih etmiştir. Daha 
ileri gitmek suretiyle, Türk Ceza Kanununda 
bir 49 ncu maddenin ve bunun hemen altında 
bir 50 nci maddenin bulunduğunu söyliyebiliriz. 

Bütün bunlara rağmen yeni bir kanun geti
riliyor. «Bir boşluk var mıdır, yok mudur?» 
meselesi açıklığa kavuşmamıştır. Bu tasarının 
getirilmesindeki maksat, gaye nedir? Bu husus 
açıklığa kavuşmamıştır. Bu itibarla sözcülere 
ve söz almış olan arkadaşlara tanınan konuşma 
hakkının kısıtlanmamasını şahsan ve grup adına 
talebetmekteyim. 

Meseleyi, bütün detaylarına inerek açıklığa 
kavuşturmaktan niçin kaçmıyoruz? Konuşmak
ta, meseleleri izah etmekte büyük kazancı
mız vardır. Her konunun üzerinde bir gün de
ğil, günlerce durup, onu daha fazla oluşturmak
ta büyük yarar, büyük fayda görmekteyim. 
Ben, verilen önerge sebebiyle, önergeyi veren 
arakdaşın kanun metnini iyice okumadığına ka-
aniim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hikâye an
latıyorsunuz orada, hikâye.. 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Ben hi
kâye anlatıyorsam, Yüce Meclisin kürsüsünden 
anlatıyorum. Hikâyemi dinleyip dinlememekte 
serbestsin. Sen de gelir bu kürsüden fikrini 
ifade edersin. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, süre üzerinde ko
nuşmanızı rica edeceğim. Zaten fikrinizi izah 
ettiğinizi zannediyorum. (İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ile Amasya Milletvekili Salih Aygün 
arasında karşılıklı tartışmalar) 

Sayın Aygün, Sayın Ülker.. 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Bu kür

süden vâki ikazlarımızı, komisyonlardaki sözle-
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rimizi ve uyarılarımızı dinlemiş olsaydınız bu 
tarz bir çıkış yapmazdınız. 

Sayın arkadaşlar, tasarı her haliyle çok ağır 
müeyyideler getirmektedir. Kanun, polis ve 
jandarmaya gerek sanık, gerekse hükümlüyü 
öldürme yetkisini getirmektedir. Bu itibarla, 
silâh kullanmaktan başka bir çare bulunmadığı 
haller dışında dahi öldürme gibi ağır bir hüküm 
getirmektedir. Yüce Meclisi kürsüden uyarı
yorum; süreyi kısıtlamıyalım, süreyi azaltmı-
yalım ve konuşalım. Bize bu imkânı sağlama
nızı rica ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu esnada konuşma süresi ile 
ilgili ikinci bir takrir gelmiştir, onu da okutu
yorum : 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Geri alıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker ve Sayın Seydibey-
oğlu takrirlerini geri almışlardır. 

Süre ile ilgili takriri oylarınıza arz edeceğim. 
Gruplar adına yirmi, şahıslar adına.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
madem ki usul meseleleri bulunuyor, o halde bu
rada ekseriyetin bulunup bulunmadığını da na
zara almanız gerekir. 

BAŞKAN — Usulüne göre söylenirse, ben 
de nazarı itibara alırım efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bunları ko
nuşalım Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz ve bütün arka
daşlarınız dikkatlidir pek tabiî ama, müracaatı 
usulüne göre yaparsanız, ben derhal nazarı dik
kate alırım, belki de şu anda alacağım. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(O. H. P. sıralarından «ekseriyet yok» sesleri) 

Açık oy sonuçlarını arz ediyorum.. (C. H. P. 
sıralarından «ekseriyet yok» sesleri). Yalnız, 
süre kabul edilmiştir. (C. H. P. sıralarından 
«oylama esnasında ekseriyetin olmadığını söy
ledik» sesleri) 

Karar sonu alınır efendim. 
Muhterem milletvekilleri, usule uygun mu

hatap tutsanız ne sizler üzüleceksiniz, ne bizleri 
üzeceksiniz. Birinci madde konuşulurken tümü 
üzerinde görüşülüyor, müsamaha ediyoruz, her 
şeyi yapıyoruz, ondan sonra bir takrir geliyor. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki, kanun tasarısının açık oylamasına 
209 sayın milletvekili katılmış; 209 kabul oyu 
çıkmış, yeterli sayı sağlanamamıştır. Tekrar 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Millî Hava Sanayiimizin kurulması maksa-
diyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilme
sine katılma payı hakkındaki kanun teklifinin 
açık oylamasına 207 sayın milletvekili katıl
mış; 207 kabul oyu çıkmıştır. Yeterli sayı 
sağlanamamıştır. Teklif tekrar açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin açık oylamasına 208 sayın mil
letvekili katılmış; 208 kabul oyu çıkmıştır. Ye
terli sayı sağlanamadığı için teklif tekrar açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve bu kanuna iki ek madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 205 sayın milletvekili katılmış; 
205 kabul oy çıkmıştır. Yeterli sayı sağlana
madığından tasan tekrar açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 209 sayın üye katılmış; 209 kabul 
oyu çıkmıştır. Yeterli sayı sağlanamadığından 
kanun tasarısı tekrar açık oylarınıza arz edile
cektir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına 206 sayın milletvekili katılmış; 206 ka-
ibul oyu çıkmıştır. Yeterli sayı sağlanamadığın
dan tasarı tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına 208 sayın milletvekili katılmış; 208 ka
bul oyu çıkmıştır. Yeterli sayı sağlanamadığın
dan tasarı tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının açık oylama-
masına 208 sayın milletvekili katılmış; 208 ka-
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bul oyu çıkmıştır. Yeterli sayı sağlanamadığın
dan tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 
204 sayın milletvekili katılmış; 204 kabul oyu 
çıkmış yeterli sayı sağlanamamıştır. Tasarı 

1. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak İli Safranbolu ilçesi Aşağıdana ve 
Yukandana köylerinin elektrik ve su ihtiyaçları 
ile Çerçen köyünü anaşoseye bağlıyacak, Araç 
çayı üzerinde yapılmakta olan köprüye dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakam Cevdet Ayhan'ın 
yazılı cevabı (7/520) 

Bayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yeterince açıklaması yapılan soru

larıma ıSayın Köy işleri Bakanının yazılı olarak 
cevap venmelerine müsaadelerinizi dilerim. 

(Saygılarımla. 
15 . 3 . 1971 

Ahmet Crüner 
Zonguldak Milletvekili 

1. Zonguldak ili Safranbolu ilçesi Aşağıda
na ve Yukandana köyü halkı kanuni iştirak
leri yerine getirmiş, köydeki evlere elektrik 
tesisatı yaptırmış. İhalesi Köy İşleri Bakanlığı
nızca yapılan ve her işi tamamlanan elektrik 
tesisatına, ıSafranjbolu Bağlar mahallesi 14 No.lu 
direğinden bir branşla bağlantıya belediye 
TEK müessesesiyle yaptığı mukaveleye istina
den müsaade etmiyor. Köyden belediyeye on yıl 
evvel su verilmiş. Şimdi su kâfi gelmediğinden, 
daha fazla su alabilmek için belediye şart koş
maktadır. Kaymakamlık ve valilik duruma ça
re bulamadıklarını tarafıma bildirmişlerdir. 

Bakanlığınızın aracılığı ve meri kanunları
mızın su mevzuunda Bakanlığınıza tanıdığı 
haklar muvacehesinde işin sürüncemede bıra
kılmadan halline imkân var mıdır? Sonuç alın
ması iç/in ne düşünülmektedir? 

tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 
Çalışma süremiz de dolmuş bulunmaktadır. 

Yapılan açık olama sonucunda çoğunluğun is
tihsal edilemediği de anlaşılmıştır. 

30 Temmuz 1971 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 

2. Zonguldak ili Safranbolu ilçesi Çerçen 
köyünü şoseye bağlıyan yol üzerindeki Araç 
çayına yapılması Bakanlığınızca uygun görü
len ve 630 bin lira keşif bedelli köprü köyün 
35 000 lira katkısı ile 1968 yılında 510 bin li
raya ihale edilmiş. İnşaatın bugüne kadar biti
rilmediği ve türlü şikâyetler yapılmış olduğu 
'Bakanlığınızca bilindiğine gföre, bu köprünün, 
neden bugüne kadar bitMlmediğinin ve inşa
sının tamamlanması için Sayın Bakanlığın ne 
düşündüğünün izahını rica ediyorum. 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 21.7.1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 225Ş " 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in yazılı soru 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.3.1971 gün ve 7-520/3286-24790 sa

yılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Alhmet Güner'in 
Zonguldak ili Safranbolu ilçesi Aşağıdana ve 
Yukandana köylerinin elektrik ve içme suyu 
iht iyaçta ile aynı ilçenin Çerçen köyünü anaşo
seye bağlıyacak, Araç çayı üzerinde yapılmakta 
olan köprü inşaatının ikmali» ne dair, 15.3.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cevdet Aykan 
Köy İşleri Bakanı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Zonguldak Milletvekili Aihmet Güner'in 
Zonguldak ili Safranbolu ilçesi Aşağıdana ve 
Yukandana köylerinin elektrik ve içme suyu 
ihtiyaçları ile aynı ilçenin Çerçen köyünü ana-
şoseye bağlıyacak, Araç çayı üzerinde yapıl
makta olan köprü inşaatının ikmali» ne dair, 
Millet Meclisi Başkanlığının 20.3.1971 gün ve 
7-520/3286-24790 sayılı yazılarına ekli olarak 
alınan 15.3.1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabıdır : 

1. Zonguldak ili Safranbolu ilçesine bağlı 
Aşağıdana ve Yukandana köylerinin evvelce 
yapılmış bulunan elektrik şebekesine enerji 
bağlanması için gerekli müzaharette bulunul
ması hususunda Zonguldak Valiliğine 11.5.1971 
gün ve 1738 sayılı yazı ile talimat verilmiştir. 

2. Zonguldak ili Safranbolu ilçesi hudutları 
dâhilinde Ibulunan Çerçen köprüsünün yapımı
na 1968 yılının 0 ncu ayında başlanmış ve 1969 
yılında da inşaata devam edilerek bir orta ayak 
hariç diğer orta ayak ile iki kenar ayağın temel 
hafriyatları, temel betonları, elevasyonları ve 
kenar alaklann ricat duvarları ikmal edilmiş
tir. 

Ancak, iki kenar ayağın temelleri beton dö
külmeden önce 2.6.1969 tarihinde meydana ge
len selden dolayı dolmuş, yeniden hafriyat ya
pılması icabetmiştir. 

Gerek meydana gelen sel, gerekse Karabük 
fabrikalarından demir temininin zamanında 

. mümkün olmaması ve köprü ayak projelerinin 
değiştirilmesi sebepleriyle, inşaat mevsimi baş
langıcı olan 25.3.1970 tarihine ilâve edilmek su
retiyle 5 ay süre uzatımı verilmiş ve işin ikmal 
tarihi olarak 25.8.1970 tarihi tesbit edilmiştir. 

1970 yılında iki kenar ayağın selden korun
ması için derenin sağ ve sol sahilinde tahkimat
lar yapılmış, noksan olan ikinci orta ayağın 
hafriyatı ikmal edilip temel betonu dökümüne 
başlanmıştır. 

Ancak, bu arada 27.7.1970 tarihinde tekrar 
meydana gelen sel büyük hasarlara sebebiyet 
vermiş, beton dökülmekte olan temel dolmuş, 
mütaahhide yine süre uzatımı verilmesi icabet-
miş, yapılan tetkik neticesinde mütaahhide 
24.7.1971 tarihine kadar süre uzatımı verilmesi 
uygun görülmüştür. 

Aikar suyun, (hafriyatı yapılmıyan orta ayak 
üzerinden aktığı kısmın) derive edilip başka 
bir taraftan akıtılmasına da imkân olmadığı, 
bu sebeple mütaaJhhidin bugüne kadar işe baş
layamadığı anlaşılmıştır. Mütaahhit gerekli ha
zırlıklarını yapmış olup suyun çekilmesini mü-
taakıp derhal hafriyata başlıyaoaktır. Ayrıca, 
diğer ayakların noksan kalan mesnet bandları-
nın demir ve kalıp işleri de tamamlanmış olup 
beton dökümüne başlanacaktır. 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Millî İstihbarat Teşkilâtının Genelkurmay Baş
kanlığına bağlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/563) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi işgüzar 

Takdir edileceği veçMle Sıkıyönetimin ilâ
nına sebebolan, yurdumuzu ve milletimizi böl
mek, demokrasiyi, hür rejimi yok etmek sure
tiyle ideolojik hedeflerine varmak istiyen bir 
grup teşkilâtlı, plânlı ve dışardan sevk ve ida
re edildiği ileri sürülen militanlar kendi örgüt
leriyle ideolojik savaşlarını sürdürmeye çalış
maktadırlar. 

Bu olaylar birdenbire ortaya çıkmış ve faa
liyete geçilmiş değildir. Yıllar yılı açık ve gizli 
çalışmalar yapmışlar, teşkilât kurmuşlar, eyle
me geçmek için plân ve proje hazırlamışlardır. 
Bunların cemiyeti ve fertleri huzursuz kılan ör
gütlenme ve eyleme geçme safhalarını yetkili
lerin zamanında bilmemesi ya da tedbir alma
ması gerçekten acıdır. Bu hâdiseler Millî İstih
barat Teşkilâtının iç durumunu da ortaya çı
karmıştır. Tamamen siyasi bir makam olan Baş
bakanlığa bağlı olması MİT teşkilâtını siyase
tin dışında bırakmamıştır. MİT bugün ele alın
ması yeni baştan a dan z ye ıslah edilmesi mec
buri olan bir teşkilât haline gelmiştir. 

Cumhuriyetin ve vatanın bütünlüğüne yö
nelecek her türlü zararlı akımları ânında haber 
alıp onları zararsız hale getirecek, Devletin en 
büyük istihbarat teşkilâtı MİT dir. Ne yazık 
M, bu teşkilât siyasi bir yer olan Başbakanlığa 
bağlı olması nedeniyle çalışmaları üzerine eği-
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linmemiş ve siyasetin çeşitli fiMr ve ideolojiye 
sahip kimselerin tesir ve telkini dışına çıkama
mıştır. Cumhuriyetin ve vatanın bekçisi olan 
ordumuz ve onun başı Genelkurmay Başkanlığı 
siyasetin dışında kalmış yegane müessesemiz-
dir. Bu yönden MİT in Genelkurmay Başkan
lığına bağlanması zaruret haline gelmiştir. Bu 
itibarla : 

1. — Millî İstihbarat Teşkilâtının her ikti
dar değişikliğinde o iktidarın siyasetini yürü
ten Başbakan ve makamına bağlı olmasının 
mahzurlarını dikkate alarak tamamen güvenlik 
ve rejim teminatı olan ordumuzun bünyesinde 
yer almasını ve Genelkurmay Başkanlığına bağ
lanmasını düşünüyor musunuz? 

2. — Genelkurmay Başkanlığı da Başbaka
na karşı sorumlu olduğuna göre çalışmaların 
daha ahenkli ciddî ve tek elden idaresi yönün
den de MİT in Genelkurmay Başkanlığına bağ
lanması yerinde olmaz mı? 

3. — Millî istihbarat Teşkilâtında gerçekten 
bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir? 
Hali hazır durumuyla kalması halinde bundan 
bir fayda umulmakta mıdır? 

4. — MİT in görevi tanınmış vatan sever 
kişilerin bir gölge gibi takibedilmesi ettirilmesi 
değil, tamamen kanunlarına göre çok ciddî ko
nularda bütünlüğü sağlayıcı ciddî çalışmak ol
duğuna göre bunun da tatbikatı ile de sabit ol
duğu üzere Genelkurmay Başkanlığına bağlı 
olmasıdır. Bunun için bir kanun tasarısı hazır
lamayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
CBaşbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

(Başkanlığı 
Sayı : 77 - 14/101161 27 . 7 . 1971 

IKonu : ıSinop Milletvekili Hilmi 
İşlğüızar'm önerigesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 6 . 1971 tarih ve 7/563 - 3731/28115 

sayılı yazınız. 
ISiniop Milletvekili Hilmi işiğiizar'ın, Millî 

îsltihbarat Teşkilâtının Genelkurmay Başkanlı
ğına bağlanmasının düşjünülüp düşünülmediği

ne dair yazılı soru önergesinin cevabı, iki nüs
ha olarak, eklice sunulmuştur. 

Artz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

'Başbakan 

iSiinloıp Milletvekili Hilmi İşigüzar'm, Millî is
tihbarat Teşkilâtının Genelkurmay Başkanlığına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 

yazılı soru önerlgeSinin cevabı 

Başbakan, Anayasanın 110 ncu maddesi 
gereğince Millî Güvenliğin sağlanmasından 
Türkiye Blüyük Millet Meclisine karşı sorum
lu olan Bakanlar Kurulunun Başkanı olduğu
na göre, millî güvenlikle ilgili haJberalma örgü
tü olarak Millî İstihbarat Teşkilâtının, Başba
kanlığa bağlı olması tabiîdir. Bu bakımdan, 
MİT Teşkilâtının Başbakanlığa bağlı olmasını 
her iktidar değişikliğinde o iktidarın siyaseti
ni yürüten bir makama bağlı olma şeklinde yan
lış mütalâa öden görüşe katılmak mümkün de-

Başbakanı ve Hükümeti sorumluluğunun ge
rektirdiği hableralma imkânlariyle cihazlandır-
mak maksadiyle Millî istihbarat Teşkilâtı, Baş
bakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. 644 sayılı 
(Kanunun 3 neü maddesinde de belirtildiği gibi, 
bu teşjkilâtm görevleri : 

«Devletin millî güvenlik politikası ile ilgili 
plânların hazırlanmasında esas olacak askeri, 
siyasi, iktisadi, ticari, malî, sınai ilmî teknik, 
biyografik ve psikolojik ve millî güvenlikle 
ilgili istihbaratı Devlet çapında istihsal etmek, 
bu istihbaratı Başbakana, Millî Güvenlik Ku
ruluna ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, 
yaymak istihbaratla uğraşan bütün daire ve 
kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
psikolojik savunma icaplarını yapmak ve istih
barata karşı koymaktır.» 

MİT teşkilâtının hizmetleri, Silâhlı Kuvvet
lerin Komutanı sıfaltiyle Genelkurmay Başka
nının, Başbakana karşı sorumluluğu dışında 
kalan millî güvenlikle ilgili, siyasi, iktisadi, 
iticari, malî sınai, ilmî teknik mahiyette çeşitli 
istihbarat konularını da kapsamına alır. Bu 
itibarla MİT'in Genelkurmay Başkanlığına bağ
lanmasını düşlünimek, Silâhlı Kuvvetler Komu
tanlığının fonksiyonlarına Anayasa ile çizil
miş belirli görev ve sorumlulukla bağdaŞmıya-
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calk bir yön verilmesini istemek demek olur ki, 
böyle bir düşüncenin Anayasa ve hukuk düdeni 
içinde büazalt Anayasamızın ve hukuk devleti
nin en kuvvetli teminatı olarak kalmayı şiar 
edinmiş olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gele
neksel eğilimlerine de uymıyacağı bir gerçektir. 

iSoru sahibi, fikirlerinin doğruluğunda ısrar 
eldiyorsa, bir kanun teklifi yapmak suretiyle 
MİT'in Genelkurmaya bağlanmasını gerçekleş
tirmeye teşebbüs etmekte elbette serbesttir. 
Ancak Hükümet bu fikre katılmamaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

«5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Gümüşhacıköy'deki tütün mahsulüne dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in yazılı cevabı (7/789) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 
21 . 5.1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhut 

1. (5 000) i aşkın tütün ekici müstahsili 
bulunan Gümüşhacıköyü ilçemizde yeterli tütün 
deposu bulunmadığı için Gümüşhacıköyü tütün 
mahsulü civar ilçe depolarında muhaf aza ve de
polanmaktadır. 

2. Tekele ait müsait arsanın mevcudolıdu-
ğuna gere ihtiyaca cevap verecek şekilde Gü
müşhacıköy ilçesine üretilen tütünün muhafaza 
ve depolanmasını temin için bir deponun yapıl
ması düşünülmekte midir? 

'3. (Mahsulleri Trabzon, Samsun, istanbul 
gibi muhtelif illere giderek işlenen Gümüşha-
cıköyü ve bu işe müsait elverişli yeri de bulu
nan Taşovaya, azda olsa iş sahası açmak ve ken
di mahsullerini kendilerine işletmek bakımın
dan 190 - 200 kişinin çalışabileceği birer yap
rak işleme evinin kurulması bölge halkının baş
lıca talepleri arasındadır. Bir şeker fabrikasın
dan başka sanayinin girmemiş olduğu Amasya 
ilinin bu iki ilçe halkının haklı talepleri karşı
sında Sayın Bakanlığınızın görüşü nedir? Bu 
günedek bu konuda her hangi bir etüt ve çalış
ma yapılmış mıdır? 

29 . 7 . 1071 0 : 1 

I T. G. 
Gümrük ve Tekel 

j Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
30 . 6 . 1971 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un yazılı soru 
lönergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 10 . 6 . 1901 gün ve 3788/28430-7/589 
sayılı yazıları. 

Gümüşhacıköy ilçesinde üretilen tütünlerin 
muhafazası için bir tütün deposu yaptırılması 
ve 150-200 işçi çalıştırabilecek kapasitede Ba
kım ve işleme evi açılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur tarafından verilen 21 . 5 . 1971 günlü 
yazılı soru önergesi cevabı iki nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
İHaydar ötealp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
21 . 5 . 1971 günlü yazılı soru önergesi ceva
bıdır. 

1971 yılında Gümüşhacıköy'de bir B âkım ve 
işleme atelyesi ile bir tütün kapanı yaptırılma
sı Devlet Plânlama Teşkilâtına teklif edilmiş 
ise de, işbu teklifimiz ödenek yetersizliği nedeni 
ile mezkur teşkilâtça kabul edilmemiştir. 

Bu bakımdan siözü edilen tesislerin 1972 ma
lî yılı yatırım programına alınması hususunda 
yeniden teklifte bulunulacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
İHaydar Özalp 

IGümük ve Tekel Bakanı 

4. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
EmekU Sandığı personel kadrosunun genişletil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in 
yazılı cevabı (7/591) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta-

I rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
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aracılığınızı saygı ile rica ederim. 20 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. — 657 sayılı Personel Kanunu ile fazla 
mesai ücretleri kesilen Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü personeli normal mesai dışında faz
la mesai yapamadıkları ve mevcut kadronun 
da kifayetsizliği nedeni ile verimli ve zamanın
da netice alınamamaktadır. 

2. — Gittikçe fazla mesaiye ihtiyaç göste
ren Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü personel 
ve kadrosunun genişletilmesi konusunda Bakan
lığınız görüşü nedir? 

3. — Kadro genişletilemediği takdirde işlerin 
hiran evvel neticeye bağlanmasını temin bakı
mından fazla mesai yapılmasını sağlamayı dü
şünüyor musunuz? 

T. O. 16 . 7 . 1971 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. M. Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619 -152 -18929 

Konu : Amasya Mil
letvekili Vehbi Meş-
hur'un yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadseiyle alı

nan 10 . 6 . 1971 tarihli, 3790/28429/71591 sa
yılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafın
dan, (T. 0. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
nün personel kadrosunun genişletilmesinin dü
şünülüp düşünülmediği, kadro genişletilmeriği 
takdirde fazla mesai konusunda ne düşünüldü
ğünün bildirilmesine dair) verilen yazılı soru 
önergesi cevabının iki nüsha olarak sunulduğu
nu arz ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
yazılı soru önergesi cevabı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur 
tarafından verilen yazılı soru önergesinde; 
Devlet Memurları Kanununun uygulanmaya 
başlanılması üzerine, fazla mesai ücretleri ke
silen T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
personelinin normal mesai dışında fazla mesai 

yapamadıkları ve kadronun da kifayetsizliği ne
deniyle, verimli ve zamanında netice alınamadı
ğından bahsile; 

1. — Gittikçe fazla mesaiye ihtiyaç göste
ren Sandık Genel Müdürlüğünde, personel kad
rosunun genişletilmesi konusunda Bakanlığımız 
görüşünün ne olduğu, 

2. — Kadro genişletilemediği takdirde, işle
rin biran evvel neticeye bağlanmasını teminen 
fazla mesai yapılması sağlanmasının düşünü
lüp düşünülmediği, 

Sorulmaktadır. 
A) T. 0. Emekli Sandığı Genel Müdürlü

ğünün kurulduğu 1 . 1 . 1950 tarihinden itiba
ren, artan iş hacmi dikkate alınarak her yıl 
personel kadrosu artırılmış ve aynı zamanda, 
kadro derecelerinde de yükseltmeler yapılmış
tır. 

Son defa, sandığın 1971 yılı Bütçesinde de, 
iş artışı göz önünde tutularak keza kadro ade
dinde ve derecelerde yeterli miktarda yüksel
meler yapılmış bulunmaktadır. 

B) T. 0. Emekli Sandığında mevcut kad
rolarla işler zamanında yetiştirilemediği tak
dirde, Devlet Memurları Kanunundaki esas ve 
şartlara uygun olarak, ayrıca fazla çalışma ya
pılması da mümkündür. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Âlsancak ile Kaleboğazı barajları çalışmaları
nın ne durumda olduğuna dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/592) 

<Milleit Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Taibdî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile rica 
ederim. 29.5.1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Her mevsimde talbiî âfetlere mâruz kalan 
Amasya ve bölgesinin bu felâketlerden kurta
rılması, halkının kuşkusuz bir hayat yaşaması 
ve susuz arazilerinin sulanır hale gelmesi için : 

a) Yeışilırmağın en önemli kollarından olan 
Çekerek çayı mecrasından inşa edilmek üzere 
ön hazırlık çalışmaları yapılan fakat halen 
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kuvveden fiile intikal ettdrilenıemiş olan Alsan-
caik Barajı çalışmaları hangi safhadadır?. 

b) Küçük çapta olmakla beraber su bas
kınlarını önliyeceği gibi istihsalin artmasında 
önemli katkıda bulunacağı şüphe götürmiyen 
Meceitözü çayı üzerindeki Kaleboğazı baraj ça
lışmaları ne durumdadır . 

c) Tabiî bir baraj durumunda olan Lâdik 
gölü şişirilerek yazın sarf edecek şekilde ıs
lah edilirse, Suluova gibi Amasya'nın buğday 
ambarı durumunda olan mümbit arazisi gerek 
cazibe sulaması gerekse pompajla tamamen su
lanır hale gelir. Bu gölden Lâdik, Havza ve 
Amasya - Suluova bölgelerinin halkının daha 
yararlı olabilmelerini temin bakımından bugü
ne kadar bir etüt ve çalışına yapılmış mıdır?. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Grenel ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı. : 112 - 71/1 - 375/464 - 37405 

Konu : Amasya Milletvekili 
Sayın Vehbi Meşhur'un yazılı 
soru önergesi Hk. 

8 . 7 . 1871 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü; 10 . 6 . 1971 

gün ve 7/592 - 3791/28426 sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'-

un, Alsancak ile Kaleboğazı barajları çalışma
larının ne durumda olduğuna mütedair yazılı 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ühsan Topaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'-
un «Alsancak ile Kaleboğazı barajları çalışma
larının ne durum'da olduğuna» mütedair yazılı 
soru önergesi cevabıdır. 

Soru 1. Yeşilırmağm en önemli kollarından 
olan Çekerek çayı mecrasında inşa edilmek üzere 
ön hazırlık çalışmaları yapılan fakat halen kuv-
velden fiile intikal ettirilmemiş olan Alsancak 
Barajı çalışmalar! hangi safhadadır? 

Cevap 1. «Çekerek - Alsancak Projesi» 
meyamnda Çekerek ırmağı üzerinde tesbit olu
nan Alsancak Baraj ve HES'in plânlama ça

lışmaları devam etmekte olup, bu çalışmalar 
1971 yılında tamamlanacaktır. 

Plânlama çalışmaları neticesinde, mezkûr ba
raj ve BOES teknik ve ekonomik yönden yapı-
pılabilir bulunduğu takdirde, bütçe imkânları
na bağlı olarak, inşaat programlarının tanzi
minde nazarı itibara alınacaktır. 

Soru : 2. Küçük çapta olmakla beraber su 
baskınlarını önliyeceği gibi istihsalin artmasın
da önemli katkıda bulunacağı şüphe götürmiyen 
Mecitözü çayı üzerindeki Kaleboğazı baraj ça
lışmaları ne durumdadır? 

Cevap : 2. Kaleboğazı barajı; Çekerek -
Alsancak projesi mansaibında, enerji maksatlı 
ve cüzi miktarda taşkın kontroluna hizmet eden 
bii' tesis olup, önceliği bulunmamaktadır. 

Sulama, daha mansaptaki regülâtörlerle ya
pılacaktır. 

Soru : 3. Tabiî bir baraj durumunda olan 
Lâdik Gölü şişirilerek yazın sarf edecek şe
kilde ıslah edilirse, Suluova gibi Amasya'nın 
buğday ambarı durumunda olan mümbit arazi
si gerek cazibe sulaması gerekse pompajla ta
mamen sulanır hale gelir. Bu gölden Lâdik, 
Havza ve Amasya - Suluova bölgelerinin hal
kının daha yararlı olabilmelerini temin bakımım
dan bugüne kadar bir etüt ve çalışma yapılmış 
mıdır? 

Cevap : 3. Lâdik gölü sularının develope 
edilmesi konusu, istikşaf çalışmaları tamamlan
mış bulunan Tersakan - Çekerek projesi me-
yanrada incelenmiştir. 

îstikşafi kademede yapılan etütlere göre, 
Lâdik gölü çevresinde 3 m. yüksekliğinde bir 
toprak dolgu şedde yapılarak gölün, yükseltil
mesi ve gölün çıkış ayağındaki mevcut regü
lâtörün tadil edilmesi, muhtelif kademede pom
paj istasyonu tesisi ile Akpınar göleti ve yan 
derelerde bâzı ufak depolamalar yapılarak Lâ
dik ovasında 3 750 Ha, ibi ovasında da 228 Ha. 
olmak üzere toplam olarak 3 978 Ha. arazinin 
sulanması öngörülmüştür. 

Lâdik gölü sularının değerlendirilmesine 
ilişkin plânlama çalışmaları devam etmekte 
olup, bu çalışmaların 1971 yılında tamamlan
ması programlaşjtınlraııştır. 

Plânlama çalışmaları neticesinde, projenin 
kati formülâsyonu belirlenecek, kabili inşa ve 
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rantabl bulunacak üniteler, bütçe imkânlarına 
foağlı olarak, inşaat programlarının tanzimimde 
nazarı itibara alınacaktır. 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili Taşova ilçesine bağh bâzı köylerin 
yollarının ne zaman yapılacağına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'-
m yazılı cevabı (7/593) 

OVCilleft Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
anaJsma aracılığınızı sayğiyle rica 'ederim. 

29 . 5 . 1971 
AmaJsya Milletvekili 

Vehlbi Meşhur 

Amıasya ili Taşova ilçesinin Yenidere, Yu-
karılbaraklı, Aşağıbaraklı, Elmakırı, Yerkozlu, 
Tekke, Yaylasaray, Altınlı, Belevi, Dereli, Bal
lıca, Tatlıpmar, Devre, Geydoğan, Çakırsu, Hüs-
nlüoğlu, Kumluca, Ardıçjönü, Ilıpmar, Şahinler, 
Kızgüldüren, ve Esençay köylerinin istifade 
edeceği Karayollarına ait Durucasu Tekire ve 
Eisençay Güzergâhı yiolü ERBAA ilçesi Taşo
va hududuna kadar yapıldığı halde imkânsız
lıklar niedeni ile olısa gerek Taşova bölgesi bu
güne kadar bir türlü yapılamamıştır. 

Yeşilırmak üzerindeki son selde çöken ve 
yerine 5 kim. aşağıda inşa edilen köprünün 
hizmete açılışından sonra adı geçen yolun hiz-
trnete açılmaJsı için bir çalışma yapılacak mıdır? 
22 köyün merakla beklediği bu yol hakkındaki 
ISayın Bakanlığınız glörüşü nödir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
ISayı : 334 13 . 7 . 1971 

IKonu : Amasya Milleltvekili Veh-
Ibi Meşhurtan. yazılı sorulsu 

Millet Meol'M Başkanlığına 
îlği : 10 . 6 . 1971 gün ve 7J598/3792 - 28427 

sayılı yazınız. 
Amasya ili Taşova ilçesine bağlı bâzı köy

lerin yollarının ne zaman yapılacağına dair 
Amasya Milletvekili Sayın Vehlbi Meshur'un 
yazılı sorulsu aşağılda cevaplandırılmıştır. 

Yapılan istenen Ayrım - Tekke - Esençay il 
yolu büt^e imkânsızlıkları dolayısiyle 1971 

yılı programına alınamamıştır. Yolun Ayrım -
Tekke arası çok zayıf staJbüzeli ve Tekke -
Esençay arası ise ham yoldur. 

iSöz konusu yolun bütçe imkânlarımıza göre 
önümüzdeki yıllarda programa alınmasına ça
lışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cahit IKarakaş 
Bayındırlık Bakanı 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
•piyasada sıkıntısı çekilen nebati yağlara dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ay~ 
han Çilingiroğlu'nun yazılı cevabı (7/594) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile rica ederim. 21 . 5 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Son senelerde hayli sıkıntısı çekilen ve ka
raborsa satılan Vita yağının diğer nebati yağ
lar gibi fakir halkımızın başlıca gıda maddesi 
olduğu malûmunuzdur. Vatandaşların şikâyet
leri arasında olan, karaborsa satışın önlenmesi, 
her vatandaşın aradığı zaman ihtiyaca cevap 
verecek miktarda piyasada bulunmasını temin 
ve stokların önlenmesi bakımından no gibi ted
birler alınmıştır. Bu konuda bir çalışma yapıl
mış mıdır? 

T. C. 1 . 7 . 1971 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Şube remzi ve No.IV/155 -
6/1429® 

Konu : Vehbi Meş-
hur'un yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 . 1971 tarihli ve 7/594/3793/ 

28431 sayılı yazınız. 
Piyasada sıkıntısı çekilen nebati yağlara 

dair, Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen 21 . 5 . 1971 
günlü yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Nüfusumuzun dengeli bir şekilde beslenme
si ve iç tüketimin ithalâta lüzum kalmadan kar
şılanması için, ayçiçeği ve çiğit destekleme kap
samına alınmış ve iki yıldan beri de bu uygu-
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lama devam ettirilegelmiştir. Bunun sonucu 
olarak da üretimde arzu edilen gelişme olmuş, 
üretimimizin tüketime yeter seviyeye yaklaştı
ğı memnuniyetle görülmüştür. 

Bunun yanında hem üreticiyi fiyat yönün
den tatmin edici bir politika ile üretime teşvik 
ederken diğer yönden de tüketicinin korunması 
için lüzumlu gıda maddelerinden margarinin fi
yatının normal bir şekilde seyri için gerekli ça
lışmalar ve operasyonlar yapılmıştır. Ancak, 
piyasada kullanılan yağlar cinsleri ne olursa 
olsun birbirleriyle ilişki halindedir. Bu sebeple 
her hangi bir yağın üretiminde görülen bir 
azalma diğer yağlara olan talebi artırmakta
dır. Bu cümleden olarak geçen sezonda zeytin 
yağı üretiminde tahminlerin altında rekolte el
de edilmesi, likit yağ piyasasında arz bakımın
dan bir yokluk meydana getirmiş ve bilhassa 
Mayıs - Ağustos aylarında arttan tüketim sebe
biyle likit yağ piyasasında da yeteri kadar zey
tin yağı bulunmadığı için talep rafine ayçiçek 
ve pamuk yağlarına kaymıştır. 

1968 - 1969 zeytin yağı rekoltesinin az olma
sı margarin hammaddesini teşkil eden ayçiçek 
ve pamuk yağlarına mûtadın üstünde bir tale
bi tevlidetmiş ve margarin hammaddesinin da
ha mevsim başında azalmasını intacetmiştir. 

Bilindiği üzere memleketin sabun sanayii
nin hammadde ihtiyacı esas itibariyle donyağı 
ile karşılanmaktadır. 1969 yılında yapılan itha
lâtın ihtiyaca kâfi gelmemesi sebebiyle sabun 
sanayicileri de taleplerini, pamuk ve ayçiçeği 
yağlarına kaydırdıkları için bu sanayi kolunun 
ihtiyacının da margarin sanayiinin hammadde
sinden karşılanması mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

Spekülâsyona mâni olunmak, pamuk ve ay
çiçeği yağlarının yüksek fiyatla rafine piyasa
sına akmasını önlemek, margarin fabrikalarına 
bir fiyat elastikiyeti verebilmek ve müstehlikin 
ödediği fiyatın piyasa fiyatı olarak tekevvün 
etmesini sağlamak amacıyla, margarinin âza
mi perakende satış fiyatı 750 kuruş olarak tes-
bit edilmiş ve valiliklere gerekli tamim yapıl
mıştır. 

Ancak, piyasada fiyat münasebetleri dola-
yısiyle mevsim başında vukua gelen margarin 
yokluğu, müstehliki rafine likit yağlara yönelt
miş ve bu likit yağ talebini artırmıştır. Yağ 
fabrikatörleri margarin fabrikalarının verdiği 

29 .. 7 . 1971 0 : 1 

fiyatın 30 - 40 kuruş üstünden likit piyasasına 
ve sabun sanayiine yağ satabildiklerinden 
margarin sanayiinin ham madde temini güçleş-
miştir. 

Bununla beraber, devalüasyon sonrası fiyat 
ilişkileri sebebiyle bâzı yağlar kullanılma saha
sına gitmemiş, bu yağlar yerine, fiyatları nis-
beten düşük olan margarin sanayiinde kullanı
lan yağlar ikame edilmiştir. Bu hal bir taraftan 
margarin sanayiinde hammadde azalmasını, di
ğer taraftan da bu azalma sebebiyle spekülâs
yon hareketlerinin gelişmesini tevlidetmiştir. 

Bu durumda piyasanın ihtiyacını karşıla
mak üzere 22 . 2 . 1971 tarihli, 7/1980 sayılı 
Kararname ile Et ve Balık Kurumu 20 000 to
na kadar likit yağ ithaline yetkili kılınmış ve 
margarin sanayiinin âcil ihtiyacının hemen kar
şılanabilmesi için serbest dövizle 6 450 ton likit 
yağ ithali yapılmış ve margarin fabrikalarına 
tevzi edilmiştir. 

Bakiye 14 000 ton yağın ithali için gerekli 
çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren de 
yeni istihsal mevsimine girileceğinden, bu itha
lâtla margarin imal eden firmaların hammadde 
ihtiyacı temin edilebilecek ve piyasada duyu
lan yemeklik margarin yağı sıkıntısı önlenebile
cektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
yurdumuzdaki köylerin yol, su elektrik durum
larına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/595) 

Millet Meclsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Köy işleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmıasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

25 . 5 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. — Yurdumuzdaki köy (ünite) miktarı 
nedir.? 

2. — Yol, Su, Elektrik ihtiyacı sağlanan 
köyler miktarı ne kadardır? 

3. — Yol, Su - Elektrik ihtiyaçları temin 
edilemeyen köyler miktarı nedir?. 
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4. — Yol, Su, Elektrik İhtiyacı sağlanama
yan köylerimizin bugünkü uygulama ile bu 
zaruri ihtiyaçlarının sağlanması hangi yıllar
da mümkün olacaktır? 

5. — Bu medeni ihtiyaçlardan mahrum çile
keş köylümüzün mağduriyetlerine biran evvel 
son verilmesi için büyük ümitler bağladığımız 
Sayın Erim Hükümetinin görüşü nedir. Ve na
sıl bir uygulama düşünülmektedir? 

T. 0. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
«Sayı : 2201 

15 . 7 . 1971 

Konu : Amasya Mil
letvekili Vehbi Meş-
ıhur'un yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 6 . 1971 gün ve 7-595/3794-28432 

sayılı yazı. 
Amasya Milletvekili Sayın Vehibi Meşhur ta

rafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyrulan «Yurdumuzdaki köy
lerin yol, su ve elektrik durumları»na dair 
22 . 5 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cevdet Aykan 

Köy işleri Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından sunulup bir örneği Millet Meclisi Baş
kanlığımın 10 . 6 . 1971 gün ve 7-̂ 595/3794-28432 
sayılı yazılarıyla Köy işleri Bakanlığına tevdi 
buyrulan, «Yurdumuzdaki köylerin yol, su ve 
elektrik durumları»na dair, 22 . 5 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

1. — Yurdumuzda halen, 35 877 köy ve 
05 277 yerleşim ünitesi mevcut bulunmaktadır. 
Devam etmekte olan envanter çalışmaları so
nunda bu rakkamlar değişebilir. 

2. — 15 405 köyün ulaşıma elverişli yolu 
olup, bu köylerin istifade ettiği yol tülü 55 497 
km. dir. 

Ayrıca, 35 895 ünitenin yeterli içmesuyu ve 
3 227 köyün de elektriği mevcut bulunmakta
dır. 

3. — Yurdumuzda halen 20 412 köyün yolu, 
29 382 ünitenin içmesuyu ve 32 650 köyün 
elektriği mevcut değildir. 

4. — Bakanlığımız YSE Genel Müdürlüğün
ce hazırlanmış bulunan uzun vadeli plâna göre, 
yurdumuzdaki köy yolları sorunu 1 982, köy 
içmesuyu sorunu 1 977 ve köy elektrifikasyon 
sorunu da 1 981 yılında tamamlanmış olacak
tır. 

5. — Köy altyapı hizmetlerinin en mühimi 
ve köy kalkınmasının mesnedi saydığımız YSE. 
hizmetlerine uzun vadeli plânlama çalışmala
rıyla başlamış bulunuyoruz. 

Bu cümleden olarak, Yurdumuzda bölge
ler arası dengeyi sağlamak üzere geri kalinis 
bölgelerde bulunan köylerimizi halihazır kapalı 
ekonomilerinden kurtarıp, medenî alem ile irti
batlı, canlı birer ünite haline getirmek amacıy
la özel projeler hazırlanmakta, ayrıca diğer 
kuruluşların hazırlamış oldukları projelere de 
iştirak edilmektedir. 

Bütçe imkânlarımız nisfbetinde projelerimi
zin tatbikiyle en kısa zamanda köy altyapı te
sislerinin tamamlanmasına çalışılacaktır. 

9. — Ordu Milletveikili Ferda Güley'in, Ordu 
ilinin sosyalizasyon programı dışında tutulma 
sebebine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bahanı Türkân Akyol'un yazılı cevabı 
(7/602) 

16 . 12 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygılarımla rica ede
rim. 

Ordu Müetvekili 
Ferda 'Güney 

iSoru : Sağlık evi ve sağlık ocaklarının yer
leri 1969 yılı içimde teslbSt edilmiş ve bu tesis
ler için lüzumlu arsalar halk tarafından bağış
lanmak suretiyle ihtiyacın büyüklüğü açıkça 
ortaya konulmuş olduğu halde 1970 yılında 
sosyalizasyon programına alınması karara bağ
lanmış olan Ordu ilinin program dışı bırakılma
sının sebelbi nedir? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin II defa oya konulacak işler bö

lümündeki 45, 48, 81 ve 91 sıralarda bulunan 
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siözlü sorularının yazılı floraya çevrilmesini say-
giyle dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güney 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
1514 

23 . 6 . 1971 

IKonu : Ordu Milleibvekili Ferda 
'GüleyUn soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 6 . 1971 tarih, Kanunlar Müdür-

7/602 - 633/2053 sayılı yazınız. 

Ordu Milletvekili Sayın Ferda Güleyim 
16 . 12 . 1969 tarihli soru önergesinle verdi-
ğ-im cevap ektedir. 

Arz ederim. 
ISaygılarımla. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Ordu Milletvekili Ferdtf Güley^in soru önerge
sine cevabim 

Soru : Sağlık evi ve Sağlık ocaklarının yer
leri 1969 yılı içinde tesbilt edilmiş ve bu te
sisler için lüzumlu arsalar halk tarafından ba
ğışlanmak suretiyle ihtiyacın büyüklüğü açık
ça ortaya konulmuş olduğu halde 1970 yılında 
(Sosyalizasyon programına alınması karara bağ
lanmış olan Ordu ilinin program dışı bırakılma
sının sebebi nedir? 

lOevap : Ordu ili programdan çıkarılmış de
ğildir. 'Gecikme sebebi personel ikmali yapıla
madığından sosyalleişitirme tatbikatının yavaş
latılmasından ileri gelmiştir. 

Nütekim kararnameye göre 1971 veya 1972 
yıllarımda sosyalleştirilmesi gereken Kayseri, 
Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kırklareli ve Tekirdağ 
ilerimde de program telhire uğramıştır. 

Sorumuzda geçen yer tesfbiti ve arsa bulana 
işlemleri her ilde yapılmakta olup bu hal Ordu 
İlinin sosyalle'şitirilmesine karar verildikten son
ra programdan çıkarılışı mânasına gelmemek
tedir. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

10. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fen Fakültesinde meydana gelen olaylara dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel ile 
İçişleri Bakam Hamdi Ömeroğlu'nun yazılı ce
vapları (7/604) 

Millet MselM Başkanlığına 
Aişağıdaki sorumun içişleri ve Millî Eğitim 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı-
nlmasını arz ve rica ederim. 

18 . 3 . 1970 
'Ordu Milletvekili 

Ferda 'Güney 

'Soru : 1. 17 . 3 . 1970 günü Ankarada Er
kek Teknik Yüksek öğretmen Okulu ile Fen 
Fakültesinde cereyan eden ve 7 öğrenci ile 1 
polisin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda, 
'Toplum Polisinin çağrılmadığı halde Fen Fa
kültesine girdiği ve bu Fakültenin Sayın Deka
nını, kendisini tanıltmasına ve öğrencileri tes
kin eltmeSine rağmen görülmemiş bir hoyratlık 
ve saygılsılzlıkla copladığı doğru mudur? Doğ
ru ise, Devletin zabıita kuvvetlerinin Anayasa 
teminatı altında bulunan özerk üniversitelere 
davet edilmediği halde zorlbalıkla girebildiği 
ve gençlerimize bilgi dağıtan profesör ve dekan
larını, bir müstemleke zabitası gibi dövebildiği 
bir memlekette işgal ettiğiniz sandalyelerde 
demokratik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Üyeleri olarak hicap duymadan oturmanıza na
sıl imkân giöreb'iliyörsıunuz? 

2. ISorumlular hakkında ne yolda bir işlem 
yapılmıştır? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 6 . 1971 

'Gündemin II nci defa oya konulacak işler 
bölümündeki 45, 48, 81 ve 91 sıralarda bulu
nan sözlü sorularımın yazılı soruya çevrilme
sini saytgiyle dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda 'Güney 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

ISayı : 00173 19 . 7 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 3 . 1970 tarih ve 1333/7493 -

7/604 sayılı yazılarınıza, 
Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fen Fa

kültesinde meydana gelen olaylara dair sözlü 
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soru önergesi, adı geçenin isteği üzerine, yazı
lıya çevrilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr önergenin Bakanlığımızı ilgilendiren 
kılsmına hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
iŞinasi ürel 

Milî Eğiltim Bakanı 

lOrdu MilMvekili Sayın Ferda Güleyim, Erkek 
Teknik Yüksek öğretmen Okulu ile Fen Fakül
tesinde öğrenciler arasında cereyan eden olay
lara dair yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı 

ilgilendiren kusanına verilen cevabıanız. 

117 . 3 . 1970 tarihinde Ankara Erkek Tek
nik Yüksek öğreitmen Okulunda M grup öğ
rencinin çaJîışmaisı sonucunda okul eşyaları tah-
ribedilmiştir. Bu duruim karşısında Okul Mü
dürlüğü ilgili makamları haberdar ederek yar
dım istemiş, gelen toplum polisi ile öğrenciler 
arasında çatış/malar cereyan eitmiş, öğrenciler 
«okul bahçesinden kaçarak bitişikteki Fen Fa
kültesinin Matemaiti'k - Fizik Bölümüne girmiş
lerdir. Bir kilsim öğrenci ve polisin yaralanması 
ile sonuçlanan hâdiseler Fen Fakültesinde cere
yan ieltmiştir. 

25.6.1971 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : 1 
Şube : 1. D. 2 

112980 

Konu : Ordu Milletvekili Ferda 
Güley'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 14.6.1971 

gün Gn. Sek. 7/604-133/7493 sayılı yazısı 
Ordu Milletvekili ıSayın Ferda Güley'in Mil

let Meclisinin 9.6.1971 tarihli oturumunda ya
zılıya çevrilen soru önergesinde balhsolunan, 
17 Mart 1970 tarihinde Ankara Yüksek öğret
men Okulu ve Fen Fakültesinde cereyan eden 
olaylar hakkında Bakanlığımıza intikal etmiş 
olan bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

14.3.1970 günü Yüksek öğretmen Okulu Fi
kir Kulübünden »bir öğrencinin saat 22,00 - 23,00 
sıralarında sarhoş olarak okul lokaline gelip, 
burada uluorta küfretmesine ve milliyetçi kız 
öğrencilere sarkıntılıkta bulunmasına taham

mül edemiyen bir öğrenci tarafından dövülerek 
lokalden atılması olayı bu okuldaki öğrenciler 
arasında eskiden beri mevcut gerginliğin artma
sına yol açmıştır. 

16.3.1970 günü, öğretmen okullarının kuru
luşunun yıldönmü münaseıbetiyle okulda bir tö
ren düzenlenmiştir. Bu tören sırasında solcu 
öğrenciler «Kahrolsun Amerika, kahrolsun iş
birlikçiler, kahrolsun, faşistler, bağımsız Türki
ye», sağcı öğrenciler de «sağolsun milliyetçi 
Türkiye» sloganlariyle tempo tutarak tezahü
ratta bulunmuşlardır. 

Bu 'tezahürat olayından sonra öğrenciler ara
sındaki gerginlik büsbütün artmıştır. Ancak, 
idarecilerin yatıştırıcı konuşmaları ve telkinle
riyle 16.3.1970 günü Yüksek öğretmen Oku
lunda her iki grupa mensup öğrenciler her han
gi bir harekette bulunmamışlardır. 

17.3.1970 günü saat 10,00 sıralarında Dev
rimci Gençlik Federasyonu Genel Sekreteri Ru
hi Koç, Dil ve Tarih Coğrafya Fakül ;esi Fikir 
KuHübü üyelerinden Gün Zileli ve Selçuk Po-
lat'ın başkanlığında 40£ 50 kişilik bir öğrenci 
grupu Yüksek öğretmen Okulu ile Fen Fakül
tesi yemekhane ve lokallerinde fiilî durum ya
ratarak sağcı öğrencileri buralara sokmamaya 
başlamışlrdır. Öğrenciler arasındaki gerginliğin 
bu şekilde gelişmesini müşahede eden Yüksek 
öğretmen Okulu Müdürü Toplum polisini da
vet etmiştir. Bunun üzerine zabıtaca yapılan 
müdahale sonucu fiilî durum kısmen kaldırıl-
mış'tır. 

Aynı gün saat 11,00 sıralarında Fen Fakül
tesi bahçesinde kümelenen solcu öğrenciler, Yük
sek öğretmen Okuluna geçip ellerinde sopalar, 
demir çubuklar ve yemekhanelerdeki taburele
rin ayakları olduğu halde sağcı öğrencilere sal
dırmışlardır. Gruplar arasında başlıyan çatış-
msıya müdahale eden toplum polisi,, iki grup 
arasına girerek kavgayı yatıştırmaya ve taraf
ları ayırmaya muvaffak olmuştur. Ayrılan grup
lardan saldırgan olan taraf bu kez polise taş, 
molo'tof kokteyli ve kezzap dolu şişeler atmaya 
başlamıştır. Bu suretle polis ile solcu öğrenci
ler arasında da bir çatışma meydana gelmiştir. 
Hâdiseler Fen Fakültesine intikal etmiş ve po
lisin devamlı takibi neticesinde bastırılmış, suç
lular tesbit edilerek yakalanmıştır, 
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Toplum polisinin yakalama işlemine başladı
ğı anda, olayları yaratan solcu öğrencilerden 
Ruhi Koç, Selçuk Polat, Necip Deveci, Mehmet 
Demir ve Fikret Babuş öğrenciler arasında bu
lunan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Çetik'in etrlafını çevirerek tartaklamalardır. 
OBu husus okul asistanlarından. Cezmi Bayram 
ile Nurettin Koç'un ve diğer şahitlerin ifadele
riyle de sabit olmuştur. Ayrıca olay yerine ge
len TRT yetkililerine hâdiseyi nakleden Dekan 
«kendisinin dövülmediğini, sadece neredeyse 
polis tarafından, tartaklan,abiiLeceğini» ifade et
miştir. Dekanın bu beyanı Ankara Televizyo
nunda da yayınlanmıştır. 

Hâdise bundan ibaret tolup bunun dışında 
hâdiseye müdahale eden polisin, gerek fakülte 
yetkililerine ve gerekse fakülte özerkliğine 
karşı her hangi bir müdahalesi bahis konusu 
değildir. 

Üniversite özerkliğine ve olayların cereyanı 
sırasında polisin üniversite bahçesine girişine 
ilişkin görüşler foaü&ııijda, 12 Mart muhtırasın
dan sonra ortaya çıkan ve herkes tarafından 
anlaşılmış bulunan durum karşısında, her hangi 
bir mütalâada bulunulmamıştır. 

Arz ederim. 
Hamdi ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

11. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Türk - îş Genel Sekreterinin Anayasa ile ilgili 
demecinin TRT bültenlerinde yayımlanmayı^ 
sebebine dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm yazılı cevabı 
(7/610) 

7 . 6 . 1971 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, yazılı olarak Sayın Baş-

(bakan tarafından cevaplandırılmasına ilginizi 
rica öderim. Saygılarımla, 

Ankara MÜlMvekili 
Orhan Birgit 

«1961 Anayasasında değişiklikler yapılması
nın düşünüldüğü ve bu konudaki hazırlıkların 
ıgeniş bir ortam içimde tartıışılmasıının tabiî ol
duğu gerçeği karşısında, Türkiye İşçi Sendika
ları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sayın Ha
lil Tunç, 4 Haziran 1971 günü Anayasada geri
ye doğru yapılacak değişikliklere Türk - îş'in 

karşıt olduğunu bildiren bir demeç vermiştir. 
Bu demeç, Türk basınında yer almış, bâzı ya
bancı radyolarda da Tunç'un görüşleri yayın
lanmıştır. 

Türkiye radyoları ve Ankara Televizyonu, 
Türk - tş Genel Sekreterinin bu demecine, ha
ber bültenlerine almamıştır. Böylece, TRT din
leyicileri ve seyircileri için Halil Tunç, Anaya
sada yapılması düşünülen değişiklikler karşısın
da hiçbir şey söyliemeımiş gibi görünmüştür. 

Türkiye Radyoları ve Ankara Televizyonu, 
6 Haziran 1971 bültenlerinde ise, Anayasada 
yapılması düşünülen değişiklikleri onayladıkla
rını bildiren ve Türk - îş'e bağlı Jki sendikanın 
liderine, Sayın İsmail Topkar ve Sayın Enver 
Turgut'un demeçlerine bültenlerimde geniş şe
kilde yer vermişlerdir. 

Tarafsız haber Vermie ilkeleri ile bağdaşmı-
yan bu iki tutum karşısında, TRT nin ilgili ser
vislerine, her hanlgi bir uyarıma yapılıp yapıl
madığının ve Tunç'un demecinin yayınlanma
ması için sansür konulup konulmadığının, böy
le bir uyarma ve sansür olmuş ise, bunun ne
denlerinin açıklanmasını saygılarımla rica ede
rim. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
iSayı : 3.01-432 

Konu : Ankara Milletvekili Orhan 
Birgit'in önergesi hakkımda. 

26 . 7 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îliği : 17 . 6 . 1971 gün ve 7/610-3801/28861 

sayılı yazıları. 

Ankara Milleifeveküi Orhan Birgit'in, Türk -
îş Genel Sekreterinin, Anayasa ile ilgili deme
cinin TRT bültenlerinde yayımlanmayış sebe
bine dair, Sayın Başbakana tevcih ettiği ve 
(tarafımdan cevaplanSdırılması tens'iibolunan, 
7 . 6 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı, üç nüsha olarak ilişikte takdim edilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini arz ederim. 

iDoğan Kitaplı 
'Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili Orhan Birgiit'in, 7.6.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Türk - îş Genel Sekreteri Sayın Halil Tunç 
tarafından, 4 . 6 . 1971 günü verilen demecin, 
yalnız Anayasa değişikliğini kapsamadığı ve 
çeşitli konuları içine aldığı malûmlarıdır. 

Demeç bütünü itibariyle, Sıkıyönetim Ko
mutanlığının TRT de bulunan temsilcisi tara
fından günün şartlarına göre değerlendirilmiş 
olup 1402 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak sıaJkıncalı görülmüştür. 

Ancak bu sakınca, Sayın Halil Tunç'un, 
Anayasaya ilişkin beyanları üzerinde olmamış, 
daha sonraki günlerde Sayın Tunç'un, Anaya
sa değişikliğine dair beyanları Türkiye radyo
larında ve Ankara Televizyonunda yayınlan
mıştır.. 

(Doğan Kitaplı 
Devlet Bakam 

12. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Türkiye'de afyon ekiminin bâzı illerde tahdide-
dilmesine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/612) 

11 . 6 . 1971 
Millet Meclisi (Başkanlığına 

Türkiye'de afyon ekiminin bâzı illerde taih-
diidiyle ilgili Hükümet tasarrufu hakkında aşa
ğıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başba
kan tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

1. 1972 yılından itibaren afyon ekimine mü
saade edilen iller arasında İsparta, Burdur, Kü
tahya ve Afyon illerimizin bulunması ve buna 
karşılık Konya Denizli gibi illerimizde de eki
min yasaklanmasında hanıgi kıstaslara göre ha
reket edilmiştir. 

2. Ürününü devlete satışından geçimini sağ-
lıyan, yağını aşında kullanan kitabesini de hay
vanına yediren fakir afyon ekicisi çiftçirniizin 
bundan sonra afyonun yerine neyi ikame edece
ği hususu etüdedilmiş midir? 

S. Amerika Birleşik Devletlerinin tesiriyle 
alındığı ifade edilen bu yasaklama kararına kar-
şılıik Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
verileceği basınımızda yer almış bulunan taz
minatın mağdur çiftçiye ne şekilde intikali dü-
şünülmektedıir. 

(Konya Milletvekili 
özer ölçmen 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
ISayı : 77-40 

ıSayı : 77-42/10100 
27 . 7 . 1971 

İKonu : Milletvekili Özer ölç-
ımen'in önergesi. 

Millet Meclisi IBaişIkanlığına 
İlgi : 17 . 6 . 1971 tarih ve 7/Ö12-3874/2S928 

sayılı yazınız. 
(Konya Milletvekili özer ölçmen'in, Türki

ye'de haşhaş ekiminin bâzı illerde yasaklanma
sına dair, Başbakanlığa yönelttiği 11.6.1971 
tarMi yazılı soru önergesinin cevabı, iki nüs
ha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Konya Milletvekili özer ölçmen'in Türkiye'de 
afyon ekiminin bâzı illerde sınırlandırılmasına 

dair (Başbakanlığa yönelttiği yazılı soru 
önergesinin cevabıdır 

(Bakanlar Kurulunun 29 . 6 . 1971 tarih ve 
7/2854 sayılı kararı ile 1972 Sonhabar devresin
den itibaren Türkiye'de haşhaş ekimi ve afyon 
üretimi tamamen yasaklanmış bulunmaktadır. 

(Haşhaş elkimi yasaklanan il ve ilçelerdeki 
çiftçilerimizin zarara uğramalarını önleme ba
kımından Tarım Bakanlığınca, haşhaş yerine 
ikaJme edilmek üzere yağlı tohumlar, meyveci
lik, bağcılık ve hayvancılık gibi tarımsal ürün
lerin geliştirilmesine, bu ürünlerin değerlendi
rilmesi için endüstrü kurulmasına ve pazarlan-
masma ;mâ'tuf uzun vadeli yatırımlar yapıla
caktır. 

Ayrıca, yukarda sözü eletilen «kararname hük
mü gereğince, haşhaş ekimi ve üretimi yasakla
nan 7 ildeki ekicilere, bu yıl Toprak Mahsulleri 
Ofisine teslim edecekleri afyon ile diğer yan 
haşhaş ürünleri esas alınarak gelirlerinde bir 
zarara uğramamalarını sağlıyacak şekilde Ta
rım Bakanlığının teklifi ve Balkanlar Kurulu
nun karan ile münasip bir taaminat verile
cektir. 

Haşjhaş ekiminin yasaklanmasında mutlaka 
Amerika Birleşik Devletlerinin tesirini araanak-
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tan ziyade Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere kar
şı yükümlülüklerini göz önünde bulundurmak 
daha isabetli olacaktır. 

Türkiye uyuşturucu maddeler konusunda 
1912 Laihey sözleşmesi ile başüyan ve New -
York 1961 Sözleşmesiyle devam eden bir seri 
Uluslararası anlaşmaların hepsine katılmıştır. 

78 devletin imzaladığı 1661 Uluslararası Söz
leşmeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27.12.1968 
tarüh ve 812 sayılı Kanunla onaylamış, böylece 
Uluslararası yükümlülükler kendi ulusal huku
kumuzun bir parçası olmuştur. 

Bu sözleşmenin 22 noi maddesi, haşhaş eki
minin gerektiğinde hükümetlerce yasaklanma
sını âmirdir. Hükümetin, bu hükmün icabı ola
rak haşhaş ekimini ve afyon üretimimi Türkiye'
de tamamen yasaklarken, son yıllarda özellikle 
gençler arasında bir âfet halini alan ve insanlı
ğın geleceğini telhdideden uyuşturucu madde 
kullanma salgınına karşı açıik ve kesin tedbiri 
cesaretle almış ve hareket noktası, insanlığa 
karşı yapılması gerekli bir borcun, Türık Ulusu 
adına yerine getirilmesi düşüncesi olmuştur. 

Ptfof î)r. Nihat Erim 
Başbakan 

13. — Samsun Milletvekili llyas Kilıç'ın, 
Samsun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair sorusu ve Çalışma Bakonı 
Atilâ Sav'ın yazılı cevabı (7/613) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıldaki sorumun Çalışma Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması için ta
vassutunuzu saygı ile rica ederim. 

ıSamsun Milletvekili 
^ llyas Kılıç 

Soru : 1. ıSamısün'da açılmak üzere olan 
G-übre Fabrikasına işçi alınma keyfiyeti böl
gede aylardan beri vatandaşlar arasında büyük 
ve hissedilir huzursuzluklara yol açmak istida
dını göstermekte olduğuna dair birçok şikâyet 
ve mektuplar almaktayım. Bu denli mevcut ve 
muhtemel huzursuzluğu önlemek için : 

a) Fabrikaya alınacak işçilerin belli bir 
esasa gföre planlandığını ve buna göre verilen 
bir emir olup olmaJdığını öğrenmek istiyorum. 

b) Böyle bir karar ya da emir varsa tarih 
ve numarası ile ilgililere ulaştırılıp ulaştırılma-
idığrnı öğrenebilir iniyim? 

29 . 7 . 1971 O : 1 

c) Şimdiye kadar fabrikaJya hanigi yol ile 
ve ne kadar işçi, hanigi esaslara ve ölçülere göre 
alınmıştır? 

d) Bize kadar geldiğine ve bölgede yaygın söy
lentilere göre iktidar partisi ileri gelenleri fab
rikaya alınacak işçiler için liste vermekte mi
dir?. 

e) Fabrikaya başka bölgeden işçi alınmış 
mıdır? Alınmışsa miktarı nedir? Ve niçin Sam
sun'da büyük bir işsizlik hüküm sürerken dı
şardan işçi getirilmesi tercih edilmiştir? 

f) ıScylen'diği ve iddia edildiği gibi işçi 
alınma keyfiyeti partili ve partisizdir, esasına 
ve particilerin tefrikine bırakılmış mıdır? Bı
rakılmış ise tş ve İşiçi Bulma Kurumunun mev
cudiyetinim sebebi nedir? Ve böyle bir duru
mun doğuracağı hâdiselerden buna seyirci ka
lanları ya da sebebolanları madden olmasa bile 
manen üzmiyecek midir? 

Bütün bunların açıklanması ve vakit ge
çirmeden fabrikaya işçi alınma keyfiyetinin 
bir esasa bağlanıp bağlanılmıyacağı hususunda 

.Bakanlığın ne düşündüğünü açıklar mısınız? 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 22 nci sırasındaki 6/59 sayılı 

sözlü sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılar. 
Samsun Milletvekili 

llyas Kılıç 

22 . 6 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 18 . 6 . 1971 tarih ve 7/613 - 349/1468 
sayılı yazılan. 

Bilindiği üzere, Azot Sanayii bir kamu ku
ruluşu olup, 6/221 sayılı Kararname muvace
hesinde, tş ve tşıçi Bulma Kurumu ünitesi bu
lunan yerlerde işçilerini Kurum aracılığı ile 
almak zorunluğundadır. 

Samsun'daki Azot Tesisleri ise Sarsun'a 
15 Km. uzaklıkta, dolayısiyle şubenin etki ala
nı dışında bulunmaktadır. 

Buna rağmen Kurumun temel ilke ve pren
siplerine uygun olarak işyeri ilgilileri ile ünite 
arasında iyi münasebetler tesis olunmuş ve va
sıflı, vasıfsız işçi ihtiyaçlarının Kuruma bildi
rilmesi hususu sağlanmış bulunmaktadır. 

Söz konusu işyerinden 16 . 5 . 1969 -
14 . 11 . 1969 tarihleri arasında, muhtelif ta-
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rihlerde, 89 vasıfsız, 30 muhtelif mesleklerde 
vasıflı iş münhali alınmış, kayıtlarda mevcut 
750 vasıfsız işçiden, talep şartlarına uyigun 
313 işçi davet edilmiş, verilen süre içerisinde 
davete icabet eden 190 işçi işyerine gönderil
miş, bunlardan 89 unun işe yerleştirildiği an: 
laşılmışitır. 

Muhtelif mesleklerden işyerince verilen 30 
vaöıfsız iş münhaliınden, talep şaftlarına uy
gun kayıtlarda mevcut 17 işçi işyerine takdim 
edilmiş, 6 sının işe yerleştirildiği öğrenilmiş, 
karşılanmasında güçlük çekilen vasıflı 26 iş mün-
halinin karşılanması hususunda, maJhallî ve böl-
gevî tedbirler alınmış ve ayrıca yurt çapında 
ıgierekli elemanların bulunması hususunda her 
ay çıkarılmakta olan «Açık işler Bülteninde» 
de yayınlanmıştır. 

Kurulmakta olan tesise ilk plânda, büyük 
işçi kütlesinin girmek istiyeceği, giremiyenle-
rin birtakım şikâyet ve sızlanmalara meydan 
verebilecekleri hususu önceden düşünülmüş, bu 
durumu önlemek amacı ile, yurt dışına işçi gön
derme işlemlerimizde olduğu gibi davet ve gön
dermelerin daJha salim usulde yürütülmesini te-
minen İş ve işçi Bulma Kurumu Samsun Şu-
'besinde bir komisyon teşkil edilerek, mezkûr 
fabrikaya işçi gönderme işlemleri bu komisyon 
marifetiyle yapılmıştır. 

Bu itibarla; mezkûr müessesenin işçi alma 
işlemleri hususunda Kurumca gerekli tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Atilâ Sav 

Çalışana Bakanı 
14. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz

ın, Ay din'a bağlı Çine ilçesi halkının kredi du
rumuna dair soru önergesi ve Tarım Bakanı M. 
Orhan Dikmen'in yazılı cevabı (7/614) 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak ce

vaplandırılması için Tarım Bakanı nezdinde ta
vassutta bulunulmasını saygı ile rica ederim. 

14 . 6 . 1971 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Çine ilçesine bağlı Aşçaova bucağı mer

kezinde ve köylerinde, hayvancılık hızla ge
lişmektedir. Besicilik kredisinin artması ile bu 
alanda üretim daha da hızlanmaya müsait gö

rünmektedir. Halen, Akçaova'da 100 den fazla 
aile besicilikle uğraşmaktadır. Besicilik yap
mak istiyen birçok kimseye kredi verilmemesin
de yurt yararı yoktur. Veteriner tarafından 
müspet rapor verildiği halde, kredi miktarının 
ve kredi alan şahıs sayısının artınlmaması se
bebi nedir? Bu konuda, üretimi artırıcı yeni 
tedbir düşünülüyor mu? 

Çine'ye ayrılan yıllık plasman nedir ve bu
nun ne kadarı Akçaova'ya tahsis edilmektedir? 
Bu plasmanın artırılması düşünülyor mu? 

Köylüler bir hayvancılık kooperatif kurar
larda, kendilerine ne gibi yardımda bulunabilir
siniz? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 2 . 7 . 1971 

Vet. İş. Gn. Müdürlüğü 
Şb. Md. 495 

54963 
Konu : Sayın M. Kemal Yıl
maz'm önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21 . 6 . 1971 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/614-3906/29141 sayılı yazı. 
Aydın'a bağlı Çine ilçesi halkının kredi du

rumuna dair, Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal 
Yılmaz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabı iki nüsha olarak eklice 
sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
M. Orhan Dikmen 

Tarım Bakanı 
Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz 
tarafından Aydın'a bağlı Çine ilçesi halkının 
kredi durumuna dair yazılı soru önergesine ait 

cevabımız ^ 
Aydın ili 1970 yılı Sonbaharında besi proje

sine alınmıştır. 
T. C. Ziraat Bankası, besi projesine alman il

lerin, il Merkez ve işçelerine, besicilik yapmak 
istiyen şahıslara müracaat ettikleri takdirde 
kontrollü kredi sağlanması talimatını verir ve 
Ziraat Bankası şubeleri de mevcut çevirme ve 
donatma kredilerinden, besi protokolunda öngö
rülen şartları haiz besicilere hayvan ve yem mu
bayaası için kredi açmaktadır. 

Verilen umumi plasmanlar yetmediği takdir
de T. O. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce 
imkân bulunduğu takdirde ve talebe göre plas
man çoğaltılmaktadır. 
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Halen Çine Ziraat Bankası Şubesinde, 
3 455 000 Tl. çevirme kredisi ve 1 000 000 Tl. 
donatma kredisi mevcuttur. Mayıs sonu itiba
riyle 300 007 Tl. besi kredisi verilmiş ve 12 250 
Tl. vâdesi geçmiş borç bulunmaktadır. 

Besicilik yapmak istiyen ve kredi alamıyan 
şahısların ya eskiden borçları bulunmakta veya 
maddi teminat gösteremediklerinden krediden 
faydalandırılmamaktadırlar. 

Köylüler bir hayvancılık kooperatifi kurduk
ları takdirde birikmiş sermayelerinin ancak üç 
misline kadar kredi yardımı yapılması mümkün
dür. 

15. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak 
iline bağlı ilçe ve köylerde afyon ekimi yasa
ğının kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı M. Orhan 
Dikmen'in yazılı cevabı (7/618) 

18 . 6 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Tarım Bakanı ta

rafından yazık olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. Saygılarımla. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Uşak iline bağlı. ilçe ve köylerin tek gelir 
alanı çiftçilik ve hayvancılıktır. Çiftçilerin en 
başta gelen gelir kaynaklarından birisi de haş
haş ürünüdür. Halk, yağı ile yemeğini pişirir; 
sürtmesi ile çöreğini, peksimetini yapar; sakı
zını satıp harçlık eder. Küsbesini de süt ineği 
ve hayvan besiciliğinde yem olarak kullanır. 
Kısaca haşhaş, tüm Uşaklıların nafakası ve ek
mek teknesidir. 

Ne yazık ki, bu açık gerçekler hiç düşünül
meden, çiftçilerimizin yüzyıllardan beri ziraati-
ni yaptıkları haşhaş ekimi yasaklanmış; baba
dan oğula devreden sanatları ellerinden alın
mıştır. 

Esasen Uşak, tam ekonomik bir çıkmazın 
içindedir. Bu yüzden fırsat ve imkân bulabilen 
herkes, akın akın yurt dışına gitmekte veya 
gidebilmenin özlemini duymaktadır. Yıllardan 
beri komşu illere fabrika üstüne fabrika yapı
lıp, sanayi dalı desteklenirken; her şeyden yok
sun Uşak'm en önemli zirai geliri köstekleme 
yoluna gidilmiştir. Bu ise büyük üzüntü ve kır
gınlıklara sebebolmugtur. 

Başka ulusların yararını, bâzı illerle birlik
te Uşak'ın zararına geliştirmenin ulusal çıkar
larımıza aykırı düşeceği muhakkaktır. Yine 
muhakkaktır ki, bu zararı telâfi edici tedbirle
rin alınması da bugijn için mümkün olmıyacak-
tır. 

Kanımızca tek çıkar ve zorunlu yol şudur: 
Afyon ekimi yasağını kaldırmak. Mümkün 

olmadığı takdirde haşhaş ekimine müsaade edi
lip, yalnız afyon sakızını yasaklamak. Bu gö
rüş ve dilek, yalnız benim değil; diğer illerle 
birlikte, 208 388 nüfusu ile tüm Uşaklıların
dır. 

Bu açık seçik gerçekler; dert ve dilekler 
karşısında : 

1. — Uşak ilinde afyon ekimi yasağının kal
dırılması düşünülmekte midir? 

2. — imkân görülmüyor ise, afyon sakızı 
alınmamak şartı ile haşhaş ekimine müsaade 
edilecek midir? 

3. — 1 nci ve 2 nci sorulara verilecek ceva
bın olumsuzluğu halinde gerekçesi ne olacak
tır? 

4. — Afyon veya yalnr haşhaş ekimine izin 
verilmediği takdirde, bu yüzden doğacak za
rarların önlenmesi için, o bölgelere ne gibi hiz
metler götürülecektir? 

T. C. 29 . 6 . 1971 
Tarım Bakanlığı 

Ziraat İş. Gn. Müdürlüğü 
Şb. Md. 496 

Konu : Uşak Milletve
kili Âdil Turan'm ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 6 . 1971 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/618 - 3916/29213 sayılı yazı. 

Uşak iline bağlı ilçe ve köylerde haşhaş 
ekim yasağının kaldırılmasına dair, Uşak Mil
letvekili Âdil Turan'in yazılı soru önergesine 
verilen cevap 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
M. Orhan Dikmen 

Tarım Bakanı 
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Ufak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm Uşak 
ilinde haşhaş ekim yasağının kaldınlmasmın 
düşünülüp düşünülmediğine dair, yazılı soru 

önergesine cevabımız 

1. — Bilindiği üzere, Türkiye'de fyaşhaş eki
mi, .1961 Tek sözleşmesini tasdik eden 812 sayı
lı Kanun ile merî 7368 sayılı Kanunla tanzim 
edilmektedir. Bu kanunlar gereğince haşhaş 
ekimine izin verilecek yerler, her ne kadar Ba
kanlar Kurulunca tesbit ve ilân edilmekte ise 
de, Tarım Bakanlığı olarak Uşak iline yeniden 
haşhaş ekimi için izin verilmesi mümkün görü
lememektedir. 

2. — Türkiye 1de haşhaş ekimi yasaklanan il 
ve ilçelere afyon sakızı ve tohum üretimi için 
yeniden ekim müsaadesi verilmemesi prensilbo-
İarak kabul edilmiştir. Bu sebeple kaçakçılıkla 
mücadelesinin güçlüğü dikkate alınarak tohum 
için haşhaş ekimine izin verilmesi hususu Ba
kanlığımızca uygun mütalâa edilmemektedir. 

3. — Hükümetimiz, afyon sakızı kaçakçılığı
nın son yıllarda yaygın bir durum arz etmesi 
sebebiyle, kaçakçılığın önlenmesi ve kaçak haş
haş ekiminin kontrolü yönünde Birleşmiş Mil
letlerin kararlarına uymak ve uygulamak ba
kımından azimli bulunmaktadır. Esasen haşhaş 
ekim alanlarının sınırlandırılması merî 7368 ve 
812 sayılı kanunların hükümlerine göre yapıl
makta ve haşhaş ekim alanlarının kaçakçılık 
noktai nazarından sahillerden, hudut bölgele
rinden ve kaçakçılık olaylarının çok görüldüğü 
yerlerden uzakta olması ve toplu bir halde bu
lundurulması dikkate alınmakta, illerin poli-
kültür ve zirai ekonomik durumu ile afyon sa
kızı verim ve kalitesinin düşük olup olmadığı 
hususu şöz önünde bulundurulmaktadır. 

4. — Haşhaş ekimi yasaklanan il ve ilçeler
de haşhaş ekicilerinin mağdur olmalarını önle
me bakımından Bakanlığımızca, haşhaş yerine 
ikame edilmek üzere, yağlı tohumlar, meyva-
cılık, bağ'cılık ve hayvancılık gibi tarımsal 
ürünlerin geliştirilmesine ve bu ürünlerin de
ğerlendirilmesi için endüstri kurulmasına ve 
bunların pazarlaşmasına çalışılmaktadır. Ayrı
ca, haşhaş ekicilerine tazminat ödenmesi de 
düşünülmektedir. 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Edime - Kırklareli - Pınarhisar - Vize -
Saray - İstanbul yolunun ne zaman iyi vasıflı 

29 . 7 . 1971 O : 1 

yol haline gdirileceğine dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın yazılı ceva
bı (7/619) 

21 . 6 . 1971 

Yüksek Mille't Meclisi Başkanlığına 
(Malûm olduğu üzeıre, Kırklaıreli (Dereköy) 

hudut kapısı açılmış ve buradan turist akımı 
bağlamıştır. Bu kapıdan Türkiye'ye gelen turist
ler, kısa yol olan, Kırklareli - Puıarhisaır - Vi
ze - Saray üzerinden İstanbul'a gitmek ist enik
lerine rağmen, yolun virajlı ve düşük vasıflı ol
ması sebebiyle, bu yoldan gitmeyip Babaeski 
yolu ile Landra yoluna (Asfaltına) çıkarak İs
tanbul'a gitmek mecburiyetinde kakmaktadırlar. 

Diğer taraftan İpsala - Tekirdağ - istanbul 
hattı /da Londra asfaltına bağlı bulunduğundan, 
Yunanistan'dan gelen turistler de istanbul'a bu 
yoldan gelip gitmektedirler. 

iŞu hale göre Trakyaldan kara yolu ile Tür
kiye'ye gelen turistler ile, bu çevrede oturan 
halkın istanbul'a gelip gidişleri, Londra asfal
tından yapılmaktadır. 

Her yıl turist adedinin ve motorlu vasıtala
rın arilmajsı nedeniyle, bu yol üzerinde trafik ka
zaları çoğalmakta ve telâfisi mümkün olmıyan 
can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. 

Halbuki Edirne - Kırklareli - Pınarhisar -
VİZ3 - Saray - istanbul yolu onarılıp iyi vasıflı 
hale getirilse, Edirne'ye gelen turistlerin bir 
kısmı ile Dereköy kapısından giren turistler ve 
o çevrede oturan halkın istanbul'a gidip geliş
leri bu yoldan olacağından Londra asfaltının 
yükü hafifliyeoek ve bu nisbette trafik kazala
rı da azalacaktır. 

Ayrıca Trakya'nın savunması yönünden 
Edirne - Kırklareli - Pınarhisar - Vize - Saray -
İstanbul yolunun iyi vasıflı hale sokulmasının 
Genel Kurmay Başkanlığınca da taiebedaMiği 
Söylenmektedir. 

Londra asfaltının çok yüklü olması ve bu 
yükün gün geçtikçe artması Edirne - İstanbul 
aranma ikinci yolun acele yapılmasını gerektir
mektedir. Aksi halde meşlhur Londra asfaltının 
aidi kısa sürede ölüm yolu olarak adlandırıla
caktır. 

Yukarıda kısaca ifade edildiği gilbıi, daha faz
la insan ve malzeıme kaybına sebebiyet verilme
mesi için, Edirne - Kırklareli - Pınarfhlisar - Vi
ze - Saray - istanbul yolunun biran evvel iyi 
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vasıflı bir yol haline sokulması zorunlusuna 
inanmış bulunmam itibariyle, aşağıdaki soru
lanımın Bayındırlık Bakanlığı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı say
gıyla arz ve talebederim. 

İMeihma't Atagün 
Kırklareli Milletvekili 

ISoru 1. — Edirne (Kapıkule), Kırklareli 
(Dereköy) ve ipsala kapısından Türkiye'ye gi
ren turistler ile bu çevrede oturan halk hangi 
yoldan istanbul'a gelip gitmektedirler? Bu 
yolda 1S69 ve 1970 yılında kaç trafik kazası ol
muştur? Kazalarda kaç kişi yaralanmış ve öl
müştür? 

'2. — Edirne - Kırklareli - Pmarhisar - Vize -
(Saray - istanbul yolunun iyi vasıflı bir yol ha
line sokulması düşünülmekte midir? Düşünül
mekte ise, yolun yapımına hangi tarihte başla
nacak ve hanigi tarihte ikmal edilecektir? 

T.O. 
Bayındırlık Bakanlığı 8.7.1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 321 

Konu : Kırklareli Milletvekili 
Mehmet Atagiin'ün yazılı so
rusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 24.6.1971 igiin ve 7-619/3917-29489 sa

yılı yazınız. 
Edirne - Kırklareli - Pmarhisar - Vize -

Saray - İsatnbul yolunun ne zaman iyi vasıflı 
yol haline getirileceğine dair Kırklareli Millet
vekili Sayın Mehmet Atagün tarafından verilen 
yazılı soru önerigesi aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

1. Kapıkule ve Dereköy'den İstanbul'a ge
len taşıtların kullandığı kesimler ile bu kesim
lerde 1969 yılında meydana gelen trafik kaza
ları ve sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

1970 yılı bilgileri henüz sonuçlanmamıştır. 
1969 

Kesim adı Kaza ölü Yaralı 

Kapıkule - Edirne 
Edirne - Silivri 
Silivri - İstanbul 
Kırklareli - Pınarhisar 
Pınarhisar - Lüleburgaz 
Kırklareli - Babaeski 

19 
226 
43 
7 
6 
8 

7 
35 
12 

1 
1 
2 

28 
207 
70 
11 
3 
4 

2. Mevzuubahsedilen Edirne - Kırklareli -
Pmarhisar - Vize - Saray - İstanbul bağlantısı 
büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Sayın mil
letvekilinin bu yolun ehemmifyetme işaret et
miş olması bizi ayrıca memnun etmiştir. 

Ancak, teşkilâtımızın ödenek imkânları ora
nında söz konusu güzergâhta kısım kısım ona
rım çalışmaları yapılmakta ve böylece yol iyi 
bir duruma getirilmektedir. 

Yolun Edirnekapı - Saray - Vize kesimi 1973 
yılında tamamlanmak üzere programlanmış 
olup çalışmalar devam etmektedir. 

Güzergâhın diğer kısımlarının, da ilerdeki 
yılların imkânlarına göre onarımı yapılacaktır. 

(Bilâhara mahallinde bizzat yapacağım tetkik 
neticesinde de icabeden tedbirlerin alınacağı 
hususunu arz ederim. 

Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 

17. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce bir şah
sa açılan krediye ve satınalınan arsaya dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş'in 
yazılı cevabı (7/624) 

23 . 6 . 1971 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vakıflar Bankası hakkında halk arasında 

bir süreden beri çeşitli dedikodulara sebebolan 
aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
HaJtay Milletvekili 

Hüsnü Özkan 

Soru : 
1. ıÇ eşitti işlere ismi karışmış Türkiye ka

mu oyunca bilinen adam haline gtelen Mııgırdıç 
Sellefyan'a Vakıflar Bankası İstanlbul KaraMy 
Şubesince 5 milyon lira kredi verilmiş midir? 
Verilmiş ise veriliş sebebi nedir? 

2. Vakıflar Bankası eski İdare Meclisi Üye
si Kemal Demiralay'ın kendisine veya varsa 
içinde bulunduğu her hangi bir şirkete 11 mil
yon TL. kredi açılmış mıfdır? Açılmış ise, kredi
nin şekli ve teminatı nedir? Bu şahsa veya fir
maya karşılıksız çekle her hangi bir ödeme ya
pılmış mildir? 
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3. Bankanın Çanakkale'de acılan şubesinin 

mefruşat ve dekarasyonu iğin birbuçuk milyon 
TL. ödenmiş midir? Ödenmiş ise, para ödenen 
şahsın her hangi bir milletvekili ile yakınlığı 
var mıdır? 

4. OBankanm Konya - Ereğli'sinde açılan 
şubesinin mobilya ve dekarasyonu için 1 milyon 
lira ödenmiş midir? Ödenmiş ise, paranın öden
diği şahsın her hangi bir milletvekiliyle yakın
lığı var mıdır? 

5. Banka, Kavaklıdere'de Celâl Bayar'a ait 
bir arsayı 6 milyon liraya almış mıdır? Almış 
ise alış sebebi nedir? 

6. Bankanın merkez şubesi tarafından Ha
cı Demirel'e istanbul yolu üzerinde arsa alımı 
için 5 milyon kredi açılmış mıdır? Açılmış ise, 
hangi kıstaslara gwe açılmıştır, halihazırı öde
me durumu nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2 - 04/3790 

6.7.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 Haziran 1971 tarilh Genel Sekreter

lik - Kanunlar Müdürlüğü 7/624 - 3932/29449 
sayılı yazıları. 

Hatay Milletvekili Sayın Hüsnü Özkan'ın 
23 . 6 . 1971 tariMi yazılı soru cevabı ilişikte. 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 
iDevlet Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Hüsnü Özkan'ın 
23.6.1971 tarihli yazılı goru önergesinin cevabı. 

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün 
30.6.1971 gün ve 29387 sayılı yazısından an
laşıldığına yöre 12 Mart 1971 den önce. 

1. Mıgırdıç Şellefyan Firmasına 3 750 000 
liralık kredi açılmıştır. Açılan bu kredi ticari 
kredidir. 

2. Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu eski 
üyesi Kemal Deımiralay'ın mümessili bulundu
ğu Meton ve Transkök Limitet Şirketine 
11 000 000 liralık kredi verilmiştir. Bu kredi de 
ticari kredidir. Para karşılıksız olarak ödenmiş 
bilâhara teminata bağlanmıştır. 

3. Çanakkale şubesinin mefuşajtı için top
lam 21 259,90 TL. ödenmiştir. Ahşap mobilya 
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İbrahim Tipi Firmasından, madenî eşya İstan
bul Metal Firmasından, hah Şark Hah Firma
sından, perdeler Ertuğrul Kardeşler Firmasın
dan, kasalar Galip Çalışkan Firmasından, yazı 
ve hesap makinaları Devlet Malzeme Ofisinden 
alınmıştır. Bu firmaların her hangi bir millet
vekili ile yakınlığı olup olmadığı bilinmemek
tedir. Sayın soru sahibi açıklama yaparlarsa ge
rekli kovuşturma açılacaktır. 

4. Ereğli - Konya Şubesinin mobilya ve 
mefruşatı için toplam olarak 30 051,23 TL. 
ödenmiştir. Ahşap mobilya Anadolu Mobilya 
Firmasından, madenî eşya Dekor Çelik Firma
sından, halı Şark Halı Firmasından, perdeler 
Ertuğrul Kardeşler Firmasından, kasalar Galip 
Çalışkan Firmasından, yazı ve hesap makinaları 
Devlet Malzeme Ofisinden alınmıştır. Bu firma
ların her hangi bir milletvekili ile yakınlığı 
olup olmadığı bilinmemektedir. Sayın soru sahi
bi açıklama yaparlarsa gerekli kovuşturma açı
lacaktır. 

5. Genel Müdürlük binası yaptırılmak üze
re Kavaklıdere'de Celâl Bayar isimli şahsa ait 
arsa 5 128 870 liraya satınaiınmiştır. 

6. özel Yükseliş Koleji Hacı Ali Demirel 
Firmasına 25 . 4 . 1969 da 4 000 000 liralık ti
cari kredi verildiği tesbit edilmiştir. 

Mehmıeit Özlgüneş 
iDevlet Bakanı 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünce 
alınan mefruşat ve merkez şubesince bir şahsa 
açılan krediye dair soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı (7/627) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmın ilgili Sayın Devlet 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve tale'bederim. 

ıSaygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

1. Türkiye Vakıflar Bankası Umum Mü
dürlüğü Levazım MMürlüğimce yeni açılan şu
belerle diğer şube ve genel müdürjlüğe 18G9-1970 
vs 1971 yıllarında- mubayaa edilen mefruşat ve 
emsali malzeme ve eşıyaya ödenen para miktarı 
nedir? 
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2. (İstanbul Metal Mağazası) adiyle An
kara Neeatübey Caddesinde çalışan bu müessese
den ne kadar mal mubayaa edilmiş ve ne para 
ödenmiştir 

3. Bu mağazadan mubayaa yapmasına se-
bebolam faktör nedir? Müessesenin ortakları 
kimlerdir? 

4. Adı geçen müesseseye ve ortaklarına 
Vakıflar Bankası merkez şubesince kredi açıl
mış mıdır? Açılmışsa miktarı nedir? 

'5. Mığırdıç Şellefyan ve şeriklerine usul
süz kredi veren banıka yetkilileri hakkında bu
güne kadar ne gibi muamele yapılmıştır Ya
pılmamışsa sebebi nedir? 

T.O. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2-04/4048 

16.7.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5.7.1971 tarih Genel Sekreterlik - Ka

nunlar Müdürlüğü 7/627-3959/29697 sayılı ya
zıları. 

'Sinop Milletvekili Sayın Hilmi îşgüzar'ın 
23.6.1971 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Mehmet özgüneş 
Devlet Bakanı 

İSinop Milletvekili ıSayın Hilmi işgüzar'm 
28 . 16 . 1971 tarihli yazılı soru 

öneıigesinin cevabı 

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün 
13 . 7 . 1971 gün ve 30894 sayılı yazısından an
laşıldığına göre : 

'Cevap : 1. — 

'Türkiye Vakıflar Bankası Umum Müdür
lüğünce, yeni açılan Şubeler ile diğer şubeler 
ve Umum Müdürlük ihtiyacı için mubayaa edi
len mefruşat ve emsali malzeme ile bu eşyaya 
ödenen meblâğlar yıllar itibariyle aşağıda gös
terilmiştir. 

1969 l!970 

Kasa ve Çelik 
Dolaplar 
Büro Makinaları 
Mobilya ve Mef. 
Diğer Menkuller 

121 402,03 
491 780,47 
831 971,96 
372 553,28 

'601 021,59 
625 080,79 
1512 770,47 
213 Ö07,H-

31.3 .1971 

10 934,69 
80 119,75 
68 472,94 
61 616,10 

1 718 707,74 1 952 379,85 221 143,48 

Cevap : 2. — 
İstanbul Metal firmasına, mubayaa edilen 

madenî büro eşyası bedeli olarak 1969 yılında 
226 ı037 lira, 1970 yılında 20 425 lira ödenmiş
tir. 1971 yılında bu firmadan mubayaada bu
lunulmamıştır. 

Cevap : 3. — 
Bir şahıs firması olan Metal - iş Firmasının 

salhibi Mesut Bayraktaroğlu'dur. Bu firmadan 
yapılan mubayaalarda bir kayırma olup olma
dığı incelenmektedir. Bu kayırma tesbit edildi
ği takdirde gerekli kovuşturma açılacaktır. 

Cevap : 4. — 
(Mesut Bayralktaroğlu'na Ankara şubesince 

1987 yılında şube yetkisi dahilinde 50 000 lira
lık kredi açılmıştır. 

Cevap : 5. — 

SVhğırdıç Şellefyan ve Ortaklarına usulsüz 
krediler verildiğine dair bâzı ihbar ve şikâyet
ler Devlet Bakanlığına intikal etmiş, başka ih
bar ve şikâyetler ide dikkate alınarak bankanın 
yönetim kurulu tamamiyle değiştirilmiştir. Bun
dan sonra, sözü edilen ihbar ve şikâyetler ince
lenip gereği yapılmak üzere Devlet Bakanlı
ğının 2 Haziran 1971 gün ve 54)4/2999 sayılı 
yazısı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına gönde
rilmiştir. Bir usulsüzlük tesbit edildiği takdir
de mevzuat hükümleri mutlaka yerine getirile
cektir. 

(Mehmet özıgüneş 
Devlet Bakanı 
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19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzuner'-
in, Trabzon bölgesinde bir orman sanayiinin ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesine Orman Bakanı Selâhattin tnan'm 
yazılı cevobı. (7/631) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının temini
ni rica ederim. 

29 . 6 . 1971 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uzuner 

Doğu Karadeniz bölgesi üretim gücü y ü t e k 
'ormanlara sahiptir. Mevcut üretim potansiyeli
ni devamlılık içinde artırabilmek olanakları 
mevcuttur. 

Trabzon ili hudutları içinde bulunan or
manlar, mücavir sabadaki ormanlarla işletme 
yönünden ekonomik bir bütün teşkil eder. Or
manların teşkil ettiği bir bütünlük içinde mev
cut çeşitli evsaf ve kalitede ham madde kay
naklarımı talep seviyesine uygun ve plânlanmış 
ciddî bir sanayie bağlamak bugüne kadar müm
kün olamamıştır. Doğu Karadenizde merkeziyet 
arz eden Trabzon; plânlı kalkınma döneminde 
olanakları ile ciddî bir kalkınmamın etüt ko
nusu olamamıştır. Bölgenin kalkınması ise ta
mamen sanayileşme ile mümkün olabilir. 

Gelişen Teknolojinin gereklerine uy
gun olarak orman ürünleri temel sana
yii ve yan kollarının Devletimizin ön
cülüğünde süratle kurulması büyük bir 
Önem taşımaktadır. Halen orman ürünleri 
üretimi talep seviyesinin (il dâhilinde) çok al
tında seyretmektedir. Bölgesel hammadde po
tansiyeli nazara alınarak entegre bir orman sa
nayiinin Devlet öncülüğünde halka açık bir 
anonim şirket halinde de süratle gerçekleşme
sini mümkün görmekteyiz. Bu konuda Trabzon'-
lu olup, yurt dışında işçi olarak çalışan vatan
daşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek 
mümkün olabileceği gibi, Trabzon'daki vatan
daşlarımızın iştiraki de düşünülebilir. 

Bir taraftan iç tüketimi karşılamak, diğer 
taraftan ihracat yapabilmek şansı olan entegre 
bir tesisin kuruluşu, yakında tam üye olarak 
katılacağımız ortak pazar muvacehesinde ön
celik ve önem taşıyacaktır.. Bu bakımdan : 

1. Bölgenin orman ve ham madde envan
teri yönünden yapılmış veya yapılacak etütle
ri sonunda Trabzon'da bir orman sanayiinin 
kurulması, Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
veya daha önce ele alınabilecek midir? 

2. Bu maksatla yatırım öncesi etütleri ya
pılmış mıdır? Yapılmış ise, Trabzon'da ne cins 
ve hangi kapasitede bir orman endüstrisi ku
rulabilir 

T. C. 
Orman Bakanlığı. 23 . 7 . 1971 

Özel : 01.1449 
Konu : Sayın Ali Rıza Uzuner'-
in yazılı soru önergesi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 7 . 1971 gün 7/631 - 3975/29819 

isayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzuner'-

in «Trabzon'da bir orman sanayiinin kurulma
sının 3 ncü Beş Yıllık Plân döneminde ele alı
nıp alıramıyacağı ve bu maksatla yatırım öncesi 
etütlerinin yapılıp yapılmadığı» hakkındaki ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra ekte 
sunulmuştur. 

^Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnan 

Orman Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzuner'-
in «Trabzon'da bir orman sanayiinin kurulma
sının 3 ncü Beş Yıllık Plân döneminde ele alı
nıp alınmıyacağı ve bu maksatla yatırım ön
cesi etütlerinin yapılıp yapılmadığı» hakkın
daki yazılı soru önergesi ile ilgili muhtıra. 

1. Malûmları olduğu üzere, ormancılık ve 
orman ürünleri sanayiinin planlanmasında; ön
celikle kaynak ve pazarın, bölgelerarası iliş
kileri de göz önünde tutularak, bölge içinde 
arz ve talebin değerlendirilmesi zorunluğu var
dır. 

Bu sebeple, üretim ve tüketim bakımından 
Doğu Karadeniz bölgesini tümü ile ele almak 
gerekmektedir. 

Bakanlığımızın kuruluşu ile başliyan gerek 
genel ve gerekse bölgesel ormancılık ve orman 
sanayii maJkro plân çalışmalarımız devam et
mektedir. Bu çalışmalar 1972 yılı sonumda ta
mamlanabilecektir. 

Makro plân hazırlanmasından sonra, böl
geler içerisinde girişilmesi öngörülen sanayi 
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kuruluşları için lüzumlu fizibilite çalışmaları 
yapılacak, çeşitli orman sanayi tesislerinin coğ
rafi yerleri, kapasiteleri ve mamul çeşitleri or
taya konabilecektir. 

2. Bu itibarla, envanter ve makro plân ça
lışmalarının bugünkü merhalesine dayanılarak, 
«Trabzon'da ne cins ve hangi kapasitede bir 
orman endüstris'i kurulaJbilir» sorusuna bugün
den kesin olarak bir cevap verilmesi mümkün 
olamamaktadır. 

23 . 7 .1971 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Haydarpaşa'dan kalkan Doğu ekpresine, ulaşım 
ihtiyacını karşılıyabilmesi için ek sefer yaptırıl
masına dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Halûk N. Arik'ın yazılı cevabı (7/637) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 5 .7 .1971 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Haydarpaşa'dan her gece saat 22,00 de kal

kan Doğu Ekspresinde bir süreden beri özel
likle üçüncü mevkide yer bulunamamakta ve 
bu eksprese mutlak muhtacolan vatandaşları
mız istasyonlarda perişan ve bazen de parala
rının tükenmesi dıolayısiyle aç ve biilâç kalmak
tadırlar. 

öte yandan trene binebilenler de, kadını ile, 
çoluğuyla, çocuğuyla tam bir işkence içinde 
üs üste seyahat etmektedirler. 

Yolcu çokluğunun devam ettiği süre için 
Doğu Ekspresine acele olarak ek seferler yapıl
ması düşünülmekte midir? 

T. 0. 21 . 7 . 1971 
Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Ulaştırma 

Dairesi Bşk. 
111 - 4/1744 - 9506 

Konu : Doğu ekspre
sinin yolcu durumu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 7 . 1971 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7/637 - 4012/30119 sayılı yazınız. 
Doğu Ekspresine ilâveten ek seferler ihda

sına mütedair istanbul Milletvekili Sayın Reşit 
Ülker'in Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi üzerine durum tetkik olunmuş ve ha
zırlanan cevap İM nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Halûk N. Arık 

İstanbul Millettvekili Sayın Reşit Ülker'in 
Doğu Ekspresine ait ilâve trenlerin sefere kon
masına mütedair yazık soru önergesine cevap
tır. 

1. — Doğu Ekspresinin istanbul'dan hare
ketteki teşkilâtı aşağıdaki gibidir. 

1 DP4 Furgon Haydarpaşa - Kars 
1 04 Yolcu Haydarpaşa - Erzurum 
2 C4 » Haydarpaşa - Kars 
1 B4 » Haydarpaşa - Kars 
1 B4 » (Kuşetli) H. Paşa - Kars 
1 B4 » » H. Paşa - Erzurum 
1 B4 » (Pulman) H. Pa^a - Erzurum 
1 Y4 Yemekli H. Paşa Kars 
1 WL Yataklı H. Paşa - Kars 
Bu trene ayrıca Ankara'dan, biri Erzurum 

diğeri Kars olmak üzere iki yolcu vagonu daha 
ilâve edilmektedir. 
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2. — Doğu Ekspres trenleri H. Paşa - Er
zurum - H. Paşa arasında dizel makinalarla te
min edilmektedir. 

Dizel makinaların bu tren için çekeri H. Pa
şa - Ankara arasında 500, Ankara - Erzurum 
arasında 600 tondur. 

Haydarpaşa - Ankara arası makina çekeri 
500 ton olmasına rağmen yolcu ihtiyacının kar
şılanmasını temin maksadiyle bu kesimde tre
nin 550, Ankara - Erzurum arasında da 660 ve 
hattâ 700 tonla şevkine müsaade edilmektedir. 

Bu duruma göre Haydarpaşa garı Doğu 
Ekspres trenlerine her gün normal teşkilâtına 
ilâveten bir C4 ve bir B4 vagonu vermektedir. 

3. — Ankara ve havalisinden Doğu'ya gide
cek yolcuların Doğu Ekspres treninde izdihamı 

29 . 7 . 1971 O : 1 

meydana getirmemeleri ve istanbul'dan Doğu
ya gidecek yolcuların ise bu trenden daha çok 
yararlanmalarını temin için Ankara - Erzurum 
arasında haftada 2 gün Pasinler Ekspresi işle
tilmektedir. 

4. — Bilhassa yaz aylarında, bayram ve ta
tillerde Doğu Ekspresinin yolcu durumu işlet-

l meçe yakinen takibe dilmekte ve yolcuların ra
hat seyahatleri için elde mevcut imkânlarla 

; yukarda izah edildiği gibi gerekli tedbirler alm-
j maktadır. 

I Yolcu vagonları ve makina bugünkü ihti
yacı ancak karşıladığından yukarda izah. olu
nan tedbirler dışında ilâve trenlerin sefere kon
masına imkân görülememiştir. 

*.. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.' 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüeeoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 209 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 235 

Açık üyelikler : 6 

[Kdbııl 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Naihit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih. Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
Öihat Bilgohan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdcım 
Mehmet Niyazi G ü m 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

edenler] 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Nafci Üner 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ay tuğ 
Sarnet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim CSnisn 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
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Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker * 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
ATıi'nir* T^"i İ r in i 

İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi O'sma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Ali Nafci Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu, 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşiad 

[Açık ü% 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı^ 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başetr 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Guley < 
Kemal Şensoy 
Ata T opal oğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

lelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver1 Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Komitan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şen'er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Kevni Nedimoğhı 
Ahmet Güner 

•%• 

Yekûn 

t>9<m •»" 
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Millî Hava J^nayümizin kurulması maksadiyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katıl
ma payı hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü oğlu 
Ahmet Tıopaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zdki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KABAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

ü y mayısı : 450 
Uy M : enler : 207 

Kabul edenler : 207 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyaıılar : 237 
Acık üyelilder : 6 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbralhim Aytaç 
öilıat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er*dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kınmh 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
MevTüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BtNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzlcan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hul'kii Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aslan Toıpçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlıı 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Oevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Aabuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şeansıeıttin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
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Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
M, flnlufi.- Çp te 
Münir Daldal 
ihsan Gür s an 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasıı Osm'-
Kemal önaer 
Akın özdemir 
Ali Naıki Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Mehmet Seydjbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğhı 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzüllah Çarıkçı 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderris oğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakiri] 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Aid Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kumbasar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya ] 
Nevşehir 1 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şen'er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Gün er 
Kevni Nedimoğlu 

Yekûn 6 

»•« 
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1971 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerkn Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Tokesr 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : , 208 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 236 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezıgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er^dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Saym 

ELÂZTft 
Mehmet Aytuğ 
Samet Gül doğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Ç a n k a y a 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Fethullaıh Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Cavit Okyayuz" 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
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Sezai Orkunt 
N'aimie îkbal Tcykgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğuır 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asut&y 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Gaşkun Karagözoğlu 
Nîhad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemıal önder 
Akın özdemir v 

Ali Nalkıi Üner 
KARS 

Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Salb'ri Kerkin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELÎ 
Cevat Âdemoğlu 
Salbri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Melhmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar' 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuraıacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda GKiley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Alkıova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balici 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yeriipmar 

URFA 
Mehmet Alt Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengaız 
Adil. Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlıı 

YOZGAT 
Turgut Niızamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna iki ek madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Oüllüıoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılımaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınboğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ayıgün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Tokar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğhı 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy yerenler : 205 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 0 

Çekinse rler ; 0 
Oya katılmıyaıılar : 239 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam. 

ARTYÎN 
Abdull'ah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrııl Mat 

edenler] 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesutt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Nakî Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli GüTkan 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasûn OinislS 
Rıfkı Danışman 

Selçuk Errwdi 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacasehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
î. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞ AN E 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
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Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşrk 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın Özdemir 
Ali Naıki Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan D aut 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
•Abdulkadir Kermooğlu 

Abdurrahim Türk 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
M. Nuri Kodamanoğlıı 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda G-üley 
Kemal Şemsoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Bas/ri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslaruürk 
Necati Çakıroğlıı 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur. 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet TopaLoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Serafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 209 

Kabul edenler : 20'9 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 235 

Açıl? üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
E afet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Clihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EMeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamıettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M.\ Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naiiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazha.r Arıkan 
Caviıt Okyayuz 
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İSTANBUL 

Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevköt Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Ş in asi Osm a 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Ali Naki Üner 

KARS 

Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 

Ali Orhan Deniz 
SaJbri Keskin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzuilah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
t. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daııt 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA-
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

[Açık üyeUkUr] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SP7AS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mıehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet AKİ Götolü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğln 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 
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İstanbul Teknik üniversitesi 1971 yılı Bütge Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
.Ahmet T-opaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeflri Adıyaman 
Kâmil Kırikoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Güceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Serafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler ; 206 

Kabul edenler : 206 
Reddedenler : . 0 

ÇeMnserler : 0 
Oya katılmayanlar : 238 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
d h a t Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevl'üt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hu İki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
A l NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Fetüıullalh Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgııtalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman . 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan * 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
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Mehmet Yardımcı 
Löbit Yurdoğlu 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Burhaniettiin Asutay 
Şeref Baıkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözü ğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasıi O'sma 
Kemal önder 
Akın Özdemir 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Toplular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Ha<san Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodıaımanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğln 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göldü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğraşız oğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 
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İstanbul Teknik üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 236 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe / 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLECÎK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

BOLU 
Halil İbrahim öop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezpin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulnsoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinikaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverda 
Gıyasettin Karaca 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah îzmen 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 

— 253 — (16) 



M. Meclisi B : 139 29 . 7 . 1971 O : 1 

Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Needet Uğur 
Reşit ÜUker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanefrtrin Asutay 
Şeref Ba'kşık 
M, Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kora al önder 
Akın özdemir 
Ali Nakd Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kennal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Kâmil iŞaMnoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
'Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MU0 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğbı 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Gün#r 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
s 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 

-•-« 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 

Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinıan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Çerafettin Yıldırım ' 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 236 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaaı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Isımet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem. 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEÖİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydaı* 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ESKİŞEHİR 
Kemal Bağcıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Memat Hu İki önüî 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arşlan Topçübaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli) 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 
M. Şemsettin Sönmıez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Eaıbilbay 
Sezai Orkunt 
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N'ainre îkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Üllker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurda ğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
öoışjkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Keınıal Önder 
Akın Özdemir 
Ali Naki Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceleır 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
E ilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar . 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

[Açık ü% 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
"Malatya 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Baeri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

(elikler] 
1 

r-f 

1 
1 
1 

SİVAS 
Enver Akova ı 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Köklü 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

Nevşehir 

Yekûn 
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(Çoğunluk yoktur. 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ş e raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
204 
204 

0 
0 

240 
6 

[Kabul edenler] 
Rafet Eker 
Hasam Ali Gül can 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı k 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Bari as Küıntay 
Ertuğrul Mat 

Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Mehmet Avtuğ 
Samet Gül doğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

Gıyasettin Karaca 
Fefthullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebdit Yurdoğlu 
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İZMİR 
Şevket Adalar 
Burhanettdn Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gür s an 
Coşluın Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinaai Osmia 
Kemal önder 
Akın özdeımir 
Ali Naıki Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Tungut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

Mustafa Kemal G-üneş 
KOCAELİ 

Cövat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakin Sengiller 

MANİSA 
Veli. Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oiktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Ba-şer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memdulı Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattiıı Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

StVAS 
Enver Akoıva 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevf ik Koraltasn 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Ali Kölklü 

UŞAK 
Orhan Detngdız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

»*<* 
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GÜNDEMİ 

139 NCU BİRLEŞİM 

29 . 7 . 1971 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 7 . 1971) 

X 2. — Afyon Milletvekili Rıza Çerce! ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıaksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli ' cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ıma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi : 2/544; Cumhuriyet Senatosu : 2/333) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 386; Cumhuriyet Se
natosu S, Sayısı : 1620) (Dağıtma tarihi : 
26 . 7 . 1971) 

X 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kanma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi: 1/499; C. Senatosu: 1/1253) 
'OM. Meclisi S. Sayısı: 387; C. Senatosu S. Sa
yısı: 1621) (Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1971) 

X 5. — Devlet iSu İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuma dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezıkereleri (M. Meclisi: 1/498; 
C. Senatosu: 1/1249) (M. Meclisi S. Sayısı: 
388; C. Senatosu S. Sayısı: 1624) (Dağıtıma ta
rihi: 26 . 7 . 1971) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık-
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/49)6; C. Senatosu: 
1/1251) (M. Meclisi S. Sayısı : 389; C. Senato
su S. Sayısı.: 1626) (Dağıtma tarihi: 26 . 7 .1971) 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/502; Cum
huriyet Senatosu : 1/1250) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 390; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1625) (Dağıtıma tarihi : 26 . 7 . 1971) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/501; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1248 (Millet Meclisi 
S. Sayısı :' 391; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1622) (Dağıtma tarihi : 26 . 7 . 1971) 

X 9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisli : 1/495; Cum
huriyet Senatosu : 1/1252) (Millet Meclisi S, 



Sayısı : 392; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1623) (Dağıtma tarihi : 26 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kamunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal1 

Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtana 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun! birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 331 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123^. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
cın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5 /5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/430, 2/488) 
(ıS. Sayısı : 3S3) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçinVnin, Türk Kanunu Medenisi
nin 486 nci maddesinin değiş'tiriJlmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo.ru 
(12/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

http://rapo.ru


9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16.6.1971) 

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

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

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

13. — (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1071) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Öabey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandınktıaıları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma târihi : 21.6.1971) 

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

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
sol©y,in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca »ağlık (muayene fişi verilmesi hakkında 

I kanun teklifi ve MiMî Savunım.'a Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

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

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

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

21. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da-

- ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 
22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar

kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifîi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

V 
I İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
I A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

| İŞLER 
1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske

rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve-



sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

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

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

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş 
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

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

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

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırıltmıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 506 (sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 >er üyeden kurulu 41 muma-ralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı ( i ) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek ku-

I ruftan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
I 2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da

ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

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

X 13. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-

I soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 

1 ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 



Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

14; — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11. 6 .1071) 

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

16. —: Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilıt 5 ve sayfa 301 nu
marasında nüfusa kayıitlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma târihi : 
16 . 6 . 1971) 

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

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

19. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin öontay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1044 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
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cezasına çarptırılması hakkında BaşlbaJkanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

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

21. — İstanbul illinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğhı Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

22. — Aykut Alpergün'ün, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

23. — İbrahim Recep Ayışık'ın cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 24. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

25, — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

27. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 



X 28. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

29. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili 1. Hakkı Tefldnel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı mıaddelerinin değiştirilmesine ve 
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bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

30. — 12 . 5 .1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler dolayısiyle 
bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı ve 
İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
23 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 139 ncu Birleşim) 


