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I. — GEÇEN TU' 
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gun'görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun tasansı (1/163) (S. Sayısı : 687) kabul 
edildi. 
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ANAK ÖZETİ 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının (1/612) (fi. 
Sayısı : 583) maddeleri bir süre görüşüldü. 

5 Temmuz 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 20,15'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

»•<« 

_ 296 — 



M. Meclisi B : 120 5 . 7 . 1972 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum

huriyeti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 
Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün 
onaylanmasının uygun (bulunduğuna dair ka
nun tasarısı (1/681) (Dışişleri ve Plan komis
yonlarına) 

Teklifler 
2. — Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 

1972 - 1973 Kampanyası hububat basalım fi
yatları hakkında kanun teklifi (2/722) (Tica
ret, Tarım ve Plan komisyonlarına) 

3 . — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/723) (içişleri ve Plan komis
yonlarına) 

Tezkere 

4. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/879) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluk vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL K U R U L A J S U N U Ş L A R I 

1. -— İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
336 sayılı Seçim Kanununda yapılan değişikliğin 
Anayasa Mahkemesince iptali hakkında günd&ırı 
dı§ı demeci. j,i:--. ^Û 

BAŞKAN — Gündem ^i':-.;;^1-4^şîfep!!tîSft.5-

ym milletvekillerine. söz n^i}e^ektdr^,^Kfşnj^i<-
lerinden istirhamım,; Bakanlığa..: vf4«$fcU4$şİ 
veçhile, kısa süreler; içinde r%ü^W iÛMMFÜOt 
rını dile getirmeleridir. Bu suBetO^ii^ü^eîa 
dışı konuşmak isteyen bütün arkadaşlara im-
^saflairiişolacağtzr i : 1 i 0 ; a n . " ; ' y m v [ : *f _.. r 
• '• 306 sayılı iSeÇini Kanühi^aa i^p»jîa ,n i îâe^ 
siktiğin Anayusa Mâhf temŞîEce^toMkpi^ 
üâV|:ündem dışın Sayın rErbiânJ2fe 

îfijiiı i jo 

i İd î fi 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Saym Baş
kan,] Yüüei »Meclissin değerli üyeleri; bu konuş
maca; yumarak saik; 2 Temmuz 1972 Pazar 
g$nkü> Resmi uC^ıietede yayınlanmış olan Ana-
ysM MâJafcemeSu kara&ıdıfc Bu ikarar, Türkiye 
işigfc Parisli tarafından yapılan mü*acaatlaV-306 
sayüı^KahniKta ideğdşilciik; y^lmâ^mı öngören 
1249 sayılı Kanunun iptali istenmektedir. Aaıa-
$asaL jMahieme*ij: t evtseice••« Anayasada ; yapılmış 
oiaûK idejğişikl^ii öngören i£188> sayılı ' Kaau-
MunnipMrBdümiş^alıa^ suretiyle^ 
on j^a^sasa ı^n^ğel^ to^^ 
§çk&4e ^tal^etntig buİBE^naktadır ; Ü> I;: 

~h Âncafi,x ^reSç^e W ^alitfen Sfraz daha ğe-
nfş* rewelcşV yiipilmis ölan.lbir iptalin âdeta 
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yankılarını bertaraf etmek, izahını yapmak, 
müdafaasını yapmak yolunu tutmuştur. Peşi
nen söyleyelim ki, bu izahlar bizi tatmin et
mekten uzaktır. 

Konu, siyasî hakların iadesi şeklinde hülâsa 
olunabilir. Yüksek malumları olduğu veçhile 
1188 sayılı Kanunla Yüksek Adalet Divanı 
tarafından mahkûm edilmiş olanların, Anaya
sanın 68 nci ve geçici 11 ncj maddelerinin ta
dil ve ilgası suretiyle haklarının iadesi kabul 
edilmişti. Anayasa Mahkemesi, bu kanunu şe
kil yönünden iptal etti. 

!Sözü geçen 2 Temmuz 1972 Pazar günkü 
Resmî Gazetede neşredilmiş olan diğer iptal 
kararında buna atıflar yapılmakta, o iptalin 
izahı yapılmaktadır, demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeye rağmen 
bazı açık yerler kalmıştır. Bu açıklıklar, ev
velce bu kürsüde 21 . 1 . 1972 günü yapmış 
olduğumuz yine gündem dışı konuşmada ifade 
ve beyan ettiğimiz üzere, iade edilmiş haklar 
geri alınmamıştır, hakları mevcuttur. Yani 
basın yoluyla kabul edilmiş tabir ile «Tür
kiye'de 2 nci sınıf vatandaş» diye bir kimse 
mevcut değildir. Bu iddiamızı teyideden hu
susları şimdi bir bir önünüze sermek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 1188 sayılı Kanun 
kabul edildikten sonra, şayet Senato Başka
nı eski bir Reisicumhuru, «Kanun Resmî Ga
zetede neşredilmiştir» diye davet etmiş ol
saydı ve o zat da bu davete icabet etmiş ol
saydı, ortada bir kanunsuzluk olur muydu, ol
maz mıydı? 

önümüzdeki Resmî Gazetede yapılan izah
ta şekil yönünden sakat olan kanunların 
ölü doğmuş olduğu, hatta doğmamış olduğu 
iddia edilmektedir. Bu husus Temsilciler Mec
lisinde de bahis konusu olmuş, komisyon Söz
cüsü Muammer Aksoy aynı ifadeleri kullan
mıştır. 

Ancak, yine Anayasada iptallerin geçmişe 
doğru yürümeyeceği, sarih olarak hüküm altına 
alınmış bulunmaktadır. Ne şekil yönünden, ne de 
esas yönünden iptaller için bir ayırım yapılma
dığına göre, esas yönünden iptaller de geriye 
doğru yürümez, ama iptal kararı çıkıncaya ka
dar o kanun yürür mü? «Yürür» cevabını ver
diğimize göre, şekil yönünden iptallerde de şek

len iptal edilinceye kadar, Anayasa Mahkemesi 
tarafından bu karar neşredilinceye kadar, yü
rürlük var demektir. 

O halde 1188 sayılı Kanunla haklar iade edil
miştir. Bunlar, bu hajdarı iktisabetmişler, Ana
yasa Mahkemesi her zaman bir yüksek mahke
me, bir Divanı Âli vazifesini görmediğine gö
re, iptal kararı ile şayet geriye doğru yürürse, 
o zaman Divanı Âli vazifesini de beraber görmüş 
olacaktır ki, bu, akıl ve mantığa uygun düşmez. 

Pek değerli Hoca Ali Hikmet Berki'nin «Hu
kuk Mantığı ve Tefsir» adlı eserinin mantık iza
hı ile yürürsek, geçen zaman içinde iktisabedil-
miş bu haklar, sonradan yapılmış bir iptal ile 
elerinden alınamaz. 

ikinci bir husus da kanunların meriyet mese
lesi, şayet Anayasa Mahkemesinin iptalinden 
sonra, neşredildiği, yahut kabul edildiği tarihte 
dahi mer'i bulunmayacaklar ise bu kanunlar, o 
takdirde vatandaş ve icra mevkiinde olanlar, bu 
kanunların Anayasa Mahkemesince şekil yönün
den iptal edilip edilmeyeceğini bilemeyecekleri
ne göre, kanunların meriyet tarihi ne olacaktır? 

Kanunların neşri hakkındaki, meriyet tarihi 
hakkındaki Kanun gereğince kanunlar, ya neş
redildiği tarihte ve yahut kendisinin ihtiva etti
ği tarihte yürürlüğe girerler. 

Yüce Meclis bir kanun kabul etmiş, Resmî 
Gazetede neşredilmiş. Bunda bir şekil noksanlı
ğı var mıdır yok mudur? Yahut, Anayasa Mah
kemesi tarafından esas noktasından iptal edile
cek midir, edilmeyecek midir? 

Biran için söz konusu gerekçede ifade edil
diği üzere; «147 nci maddesinin 20 . 2 . 1971 gü
nünde yayınlanan 1448 sayılı Kanunla eklenen 
hüküm kendiliğinden ortaya koyduğundan konu 
üzerinde durulması gereksiz bulunmuştur.» de
mek suretiyle esas yönünden yapılan iptallerde 
geriye doğru yürümemenin sadece ve sadece 
bunlara münhasır olduğu söylenmekte; ama ve-
lâkin, şekil yönünden yapılan iptallerde, daha 
kanunun kabulü anında ölü doğmuş olması, ya
hut doğmamış olması sebebiyle yürürlüğe girme
yecek demektir. 

Soruyorum şimdi; Tapulama Kanunu şekil 
yönünden iptal edilmiştir; ama tapu idareleri, 
bunun şekil yönünden iptal edilip edilmeyeceği
ni bilemeyecekleri için - hiç kimse de bilemez 
esasında - bu kanunu yürütmüşlerdir, Ne za-

- , 298 — 
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mana kadar? Anayasa Mahkemesi iptal edince
ye kadar. E, iptal ettikten sonra geriye yürü
meyeceğine göre, o zaman bu kanunun tatbiki 
ile iktisabedilen haklar mahfuz tutuluyor demek
tir. 

Siyasî hakları ellerinden alınmış olanların 
1188 sayılı Kanunla tıpkı Tapulama Kanunun
daki gibi hakları verilmiş olduğuna göre, iptal
den sonra da bunların geri alınması mümkün ola
maz. Belirttiğim gibi, meriyet tarihinde büyük 
teşevvüşler yaratılır. Meriyet tarihi neşir tari
hi mi olacaktır, Anayasa Mahkemesinin iptal ta
rihi mi olacaktır, yahut da kanunda belirtilen 
tarih mi olacaktır şüphesi içinde kalan icraatçı, 
Anayasa Mahkemesinin kararını bekleyecektir; 
yahut da Anayasa Mahkemesine müracaat zama
nının geçmesine kadar kanunu yürütmeyecek de
mektir. Bu da hukuk mantığı ile bağdaşamaz 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, ifade ettim efen
dim, çok arkadaşım var; söz verme imkânım kal
mamaktadır. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — iki dakikam 
kaldı Sayın Başkan; bitiriyorum efendim, çok 
teşekkür ederim. 

Milleti ve vatanı bölmeye matuf anarşik ha
reketleri yoketme yolunda vatanperverane bir 
harekete geçmiş olan Ordumuz gibi, bu kanayan 
yarayı tedavi hususunda da aynı celâdet ve di
rayeti Yüksek Meclisin göstereceğini ümidediyo-
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasa Mahkemesi gerekçesinde şöyle de

mektedir : 
«147 nci maddede yapılan son değişiklik, 

Anayasa değişikliklerinin de Anayasada göste
rilen şekil şartlarına uygunluğunu denetler Ana
yasa Mahkemesi.» 

iyi ama bu kanun, 1188 sayılı Kanundan çok 
daha sonra çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, iptaller bazen Anaya
sanın dibacesine istinadettirilmektedir. Geçmiş 
iktidarın meşru, gayrimeşru olduğu yoluna git
mektedir. Hatırlatalım ki, aynı dibacede şunlar 
da vardır : 

«İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 

devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle 
kurmak.» 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirirken 
yine iddia ve ilân ediyorum ki, bu haklar veril
miştir, kararla geri alınamaz; çünkü Anayasa 
Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi olarak vazife 
görmüş, Divanı Âli olarak vazife görmemiştir. 
Şayet bu tezimiz muvafık ve mutabık görülmez
se en son olarak şunu söylüyorum: Liderlerin 
vaadleri vardır, harekete geçsinler ve bu kana
yan yarayı biran evvel dindirsinler. 

Cümleyi saygıyla selâmla selâmlar, Saym 
Başkana da teşekkürlerimi arz ederim. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

2. — Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'rn, 
Kayseri yeraltı geçidi inşaatı konusunda (jündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Kayseri yeraltı geçidi üzerin
de Sayın Kayseri Milletvekili Şevket Doğna söz 
talebetmiştir, buyurun. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; Yüce Cumhuriyet 
(Senatosunda Sayın Selâhattin Babüroğlu tara
fından yapılan bir konuşmanın ne derece tu
tarsız olduğunu belirtmek için söz aldım. 

Orta Anadolunun büyük bir transit, sana
yi ve ticaret merkezi olan ve devamlı bir ge
lişme içinde bulunan Kayseri'mizin Hükümet 
Meydanına sekiz büyük yol gelmekte, bu ise 
taşıt ve yaya trafiğini aksatıp can kaybı gibi 
tehlikeli ve üzücü durumlar yaratmaktadır. Bu 
hususun bertaraf edilmesi için Kayseri 11 Tra
fik Komisyonu, mezkûr mahalde bir yeraltı ge
çidi yapılmasının zaruretini kesinlikle karara 
bağlamıştır. Bunun üzerine Belediye Meclisi ge
rekli kararı almış, bütün teknik ve idarî işlem
lerin ikmaliyle ödeneğini bütçesine koymuş ve 
yetkili merciin de tasdikini müteakip yeraltı 
geçidi inşaatına başlanmıştır. 

Ancak, inşaatın 1/4'nün tamamlandığı bir 
zamanda Sayın Babüroğlu'nun başında bulun
duğu İmar ve iskân Bakanlığı 18 . 11 . 1971 
tarihli bir telgraf emriyle inşaatm tahkikat so
nuna kadar durdurulmasını Valilikten istemiş
tir. Hakikatte bu emir Bakanlığın mesnetsiz 
ve haksız 'bir tasarrufuydu. Çünkü, 1580 sayılı 
Belediyeler Kanunu gereğince, belediyeler malî 
ve idarî Özerkliğe sahibolup, ayrıca Bakanlığın 
belediyeler üstünde her hangi bir vesayet yet-
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kişini de tanımamıştır. Bu arada, tel emrinde 
bahsedilen tahkikat sonuçlanmış, «yeraltı geçi
di konusunda imar planı değişikliği gerekme
diği» nedeniyle Belediye Başkan ve Encümen 
üyelerinin men'i muhakemelerine karar veril
mesi için dosya Memurin Muhakemat Kanunu 
hükümlerine göre yetkili mercilere sunulmuş, 
gerek bu ve gerekse vazifeyi ihmal suçundan 
yargılanmalarına lüzum olmadığına Kayseri 
il idare Kurulunca karar verilmiştir. 

Ayrıca : 
Belediyenin, Bakanlık aleyhine tel emrinde

ki tasarrufun haksızlığı sebebiyle tehiri icra 
ve iptali için Yüksek Danıştayda açtığı dava 
kabul edilip yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmiştir. 

Bu itibarla, inşaatın bütün hızı ile devam et
tiği şu tarihlerde Yüce Cumhuriyet Senatosun
da Kontenjan Senatörü Sayın Selâhattin Ba
büroğlu, 29 . 6 . 1972 Perşembe günü Kızılay 
yeraltı geçidini bahane ederek, ancak «yanlış 
ve yalan» kelimeleriyle sıfatlan dırabileceğimiz 
birtakım beyanlarla Kayseri yeraltı geçidinin 
mevzuata ve tekniğe aykırı olarak inşa edildi
ğini belirtirken, meşrebine uygun bir üslûp 
içerisinde çok lüzumsuz bir şahsiyata ve pole
miğe girişmîştir. Bu yalanlan, yanlışları ve di
ğer hususları kısa maddeler halinde Yüksek 
Heyetinize arz edeceğim. 

Birinci yalan : Babüroğlu, Kayseri yeraltı 
geçidine ait fezlekeyi hazırlayan müfettişin ha
lefi Sayın Serbülent Bingöl tarafından gönde
rildiğini söylemekte ise de, gerçekte, Babür
oğlu 'nun bizzat kendi zamanında ve kendi im
zasını taşıyan 19 . 11 . 1971 gün 1348 sayılı 
Bakanlık «oluru» ile görevlendirilmiştir. 

Dikkat büyurulursa, yeraltı inşaatının dur
durulması için çekilen 18 . 11 . 1971 tarihli 
tel emrinin hemen ertesi günü müfettiş görev
lendirilmiştir. 

ikinci yalan : Yine sabık Bakan, daha ön
ce teknik bir heyete hazırlatılan bir reform 
müfettişçe dikkate alınmadan fezlekenin dü
zenlendiğini söylemekte ise de, hakikatte söz 
konusu teknik rapor, bu beyanın hilâfına fezle
kede yeterince eleştirilmiş ve fezlekenin de 
23 No. lu ekini teşkil etmiştir. 

Üçüncü yalan : Babüroğlu, Bakanlığın 
18 . İ l . 1971 günlü tel emriyle durdurma em

rinin tehiri icrası ve iptali için Danıştayda 
Kayseri Belediyesince açılan davanın reddedil
diğini söylemektedir. Halbuki, Belediyemizin 
son tehiri icra isteği kabul edilmiş, üstelik imar 
Bakanlığının işbu tehiri icranın reddine dair 
talebi de daha yirmi gün evvel, yani 15.6.1972 
tarihinde reddedilmiştir. 

Dördüncü yalan : Babüroğlu, müfettişin 
yetki taşması yapmak suretiyle Bakana veril
mesi gereken raporu doğrudan Kayseri Bele
diyesine verildiğini söylemektedir. Bu, tama
men hakikate aykırıdır. Çünkü, bir defa bu, 
bir rapor değil, fezlekedir ve Memurin Muhake
mat Kanununun 4 ncü maddesi gereğince bir 
nüshası gereği için Kayseri il idare Kuruluna, 
diğer nüshası da bilgi için Teftiş Kurulu Baş
kanlığına aynı tarihte sunulmuştur. Binaena
leyh, Kayseri Belediyesine her hangi bir rapor 
veya fezleke katiyen verilmemiştir. Ayrıca, 
«Bakana da sonradan verilmiştir» tarzındaki 
beyan da yalan ve yanlıştır. 

Hakikatte sorgu hakimi sıfat ve selâhiye-
tiyle mücehhez olan müfettişlerce hazırlanan 
fezlekelerin, yasalarımıza göre, hangi mercile
re ve ne şekilde sunulacağını, hasbelkader ge
nel müdürlük, Başbakanlık Murakıplığı ve Ba
kanlık yapmış olan (Sayın Babüroğlu'nun bil
memesinde hiçbir anormallik yoktur. 

Beşinci yalan : Babüroğlu, bir örnek olarak, 
Ankara Kolejindeki galerinin yayalar tarafın
dan kullanılmadığını söylemektedir. Kendisi 
lütfen zahmet edip de Koleje gitseydi, o geçi
din yoldan geçen yayalar için değil, Kolej öğ
rencileri için okul bahçesi ihata duvarları dahi
linde yapıldığını görebilirdi. 

Bu meyanda; Müfettişten, «Üçüncü Sınıf 
idarî Müfettiş» diye adeta istihza ile bahset
mesi de cidden üzücüdür. Çünkü, müfettişlik, 
kademeli bir meslektir; zamanı gelince herkes 
yetenekleri oranında yükselecektir. Hiç kimse 
anasından bakan olarak doğmamıştır. 

Esasen yasalara göre hizmet yapan şerefli 
Devlet memurlarını, aklı sıra ince bir istihza 
ile hakir görmeye hiç kimsenin ve hele Babür
oğlu'nun asla hakkı yoktur. 

Kaldı ki, kendi Bakanlığı zamanında aynı 
müfettişin raporlarını takdir edip, hattâ bun
ların konularını özel basma duyurulacak emir
leriyle manşet olarak gazetelere intikal ettir
miştir. 
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Acaba, Yükseliş Koleji, Demiryolu arsası, 
iller IBankası depo arsası konularını bu müfet
tişe bizzat tetkik ettiren Savın Babüroğlu de
ğil midir? 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Hükü
met cevap verir onlara (Sayın Başkan. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Yine Ba
büroğlu, aynı müfettişin Parlamento koridor
larında görünmesini adeta kınamaktadır. Bu, 
bir kusur değildir; fakat sabık bir Bakanın 
bir otel salonunda her gün birtakım jurnalcı-
lardan Bakanlığa ait yarım yamalak dediko
dular toplaması, hatta bağlı kuruluşlardan bi
rinde yetkililerle toplantı tertiplemesi acaba 
ne şekilde sıfatlandırılabilir? 

Büyük bir hatasına daha temasta kendisini 
ikaz bakımından zaruret vardır. 

Anayasamızın 132 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aynen şöyle der : 

«Görülmekte olan bir dava hakkında Ya
sama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanıl
ması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapıla
maz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz.» 

Binaenaleyh, adlî mercilere intikal edip ha
len görüşülmekte olan Kayseri yeraltı geçidi 
hakkında Sayın Babüroğlu'nun Yüce Danış
tay'da adeta hafife alır bir eda içerisinde ko
nuşması çok yanlış bir davranış ve garip bir 
zihniyetin tecellisidir. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkan, Hükümetin cevaplandıracağı konular 
onlar, milletvekili cevap vermez. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Vaktiyle Boğaz Köprüsü aleyhinde de pek-
çok sözler söylenip ileri geri dedikodular ya
pılmıştı. Fakat, bugün süratle ilerleyen bu 
eser, Dünyaya iftiharla takdim edilip ciddî bir 
hayranlık ve övkü toplamaktadır. 

Binaenaleyh, Kayseri yeraltı geçidi de, di
ğerleri gibi, kesin ve hayati bir ihtiyacın ce
vabı olarak teknik esaslara en uygun ölçüler 
içerisinde bitirilecektir. 

Bu itibarla; Sayın Babüroğlu Kamu hiz
metlerini ve dolayısiyle dokunulmazlık zırhını 
birtakım politik ve duygusal niyetlere, şahsi 
kin ve ihtiraslara alet etmeden, işi polemiğe 
dökmeden görüşlerini objektif olarak beyan 
etseydi, Kontenjan iSenatörlüğü müessesesine 
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daha saygılı davranmış ve onu istismar etme
miş olurdu. 

Büyük Milletimizin ve geri kalmış memleke
timizin hayati ihtiyacı olan birçok dev eser
ler, bütün engellere rağmen gerçekleşecek, bi
rer medeniyet abidesi olarak ebediyete intikal 
edecektir. 

Yüce Meclisi en derin saygılarla selâmlarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Senato
da Hükümet cevap verir, burada milletvekili 
cevap vermez. Yüce Meclisin usullerini.. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Memleketi
min davasıdır, savunurum; o sana kalmamış. 
Sen kimsin be? 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Hükümet adına 
konuşulabilir mi? 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Ukalâlık et
me be Neftçi. (C. H. P. sıralarından «Terbiyeli 
konuş» sesleri, anlaşılamayan müdahaleler.) 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Hükü
met cevap verir Senatoda. Burada lüzumsuz 
dalkavukluğa ihtiyaç yok. 

3. — Sivas Milletvekili Ekrem KangaVm, 
Sivas ili çevresindeki hayvanlında görülen şap 
hastalığı "hakkında gündem ebsı demeci. 

BAŞKAN — Sivas bölgesinde vukubulan 
şap hastalığı hakkında gündem dışı Sayın Ek
rem Kangal söz istemiştir, buyurun. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gündem dışı 
bir konuşmanın üslûbu ve çerçevesi içerisinde, 
seçim bölgemde bir hafta önce gördüğüm ve tes
pit ettiğim çiftçinin önemli bir sorunu ile ilgili 
bir konuyu Yüce Meclisin bilgilerine, Hüküme
tin değerli üyelerinin de gereği yapılmak üzere 
dikkatine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Pazartesi günü bura
da yapılan toplantıda gündem dışı bir konuşma 
yapan Sayın Süleyman Mutlu arkadaşım, Türk 
hayvancılığının sorunlarını, önemini ve son 
günlerde Türkiye'de başgösteren et buhranı ile 
ilgili görüşlerini teknik bir açıdan ortaya koy
muştu. Bu konuya değinmek istemiyorum. An
cak, Sivas'ta gördüğüm bir önemli husus hak
kında kısaca görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Oivas, sert iklimi, verimsiz ve kıraç toprağı 
ile hayvancılığa son derece elverişli, bildiğim 
kadarıyle da Türkiye'nin üçüncü hayvancılık 
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bölgesidir, özellikle Sivas'ın Kangal ve Şarkışla 
ilçelerinde hayvancılık son derece gelişmiş ve 
gelişmektedir. Ancak, Devletin büyük çapta ih
mali, Tarım Bakanlığının büyük çapta ihmali, 
son günlerde Sivas ve yöresindeki hayvanlarda 
Ibaşigörıeren şap hastalığı çiftçiyi ciddî bir en
dişeye sevk etmiş bulunmaktadır. Şöyle ki : 

OBir köyde başiğösteren hastalık için çiftçi il
çe veterinerine gitmekte, veteriner, elinde imkâ
nın olmadığını söyleyerek onu vilâyetteki Ve
teriner Müdürlüğüne göndermektedir. Bir fasit 
daire... 

Veteriner Müdürü de, kendi elinde imkânı
nın olmadığını, bir fona para yatırmasını, An
kara'ya gidip ilgililerle görüşerek aşı getirdik
ten sonra hayvanına gereken aşının yapılacağını 
Söylemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sivas'ın, özellikle 
Kangal'ın 134 köyü var. Her köyden bir değil, 
üç değil, yüzlerce, binlerce şahıs ilçe merkezine 
gelecek, orada meselesini halledemeyecek, vilâ
yete gelecek, orada da halledemeyecek, Anka
ra'ya kadar gelecek. Eğer halletmek imkânını 
bulursa buradan derdine bir şifa bulabilecek. 
Bu nasıl anlayıştır, bu nasıl çiftçiyle beraber ol
maktır, bu nasıl Türk çiftçisinin sorunlarına çö
züm bulmaktır?.. Bunu anlamaya imkân yoktur 
değerli arkadaşlarım. 

Şahsen gözlerimle gördüm ve son günlerde 
özellikle mektup ve telgraflar alıyorum. Bunu 
bakanlığın ilgililerine aktarma imkânını da bul
duk, ama ne dün, ne bugün bu sorunun halle
dilmesine imkân bulunamamıştır. 

Şimdi, nedir problem? Deniyor ki, eldeki 
mevzuat yetersizdir. İmkânlar yetersizdir... 

Değerli arkadaşlarım, imkânlar yetersizse, 
mevzuat kısırsa, kanunî imkânsızlık varsa Yü
ce Meclis bunlara hal çaresi bulmaya hazırdır. 
Halen gündemde bekleyen Hayvan Sağlık Za
bıtası kanun tasarısı vardır. 

ISayın Başkanın dikkatine sunmak istiyo
rum ; ne zaman görüşülecek bu tasarı Yüce He
yette? Çiftçi biran evvel, köylü biran evvel so
runlarına çözüm yolu bulunmasını ve hayvanla
rının ölümden kurtulmasını istiyor. Başka bir 
imkânı yok. Fakir köylü, kıraç arazide yaşayan, 
sert iklimle başa çıkamayan fakir Sivas çiftçi
si yetiştirdiği hayvanının, ürettiği hayvanının 
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sağlığını korumak istiyor, ama Devletin, ama 
bakanlığın elinden tutması, imkânları vermesi 
şartıyle... 

ISaym Hükümetin, özellikle Sayın Tarım Ba
kanının, zannediyorum burada yoklar, konu 
üzerinde önemle durmasını, Sivas'ın fakir çift
çisinin, kısaca arz ettiğim, hayvanlarında baş-
gösteren şap hastalığı üzerinde önemle durup 
yetkilileri, mütehassısları bölgeye göndermesini 
ve biran evvel bu konuya çözüm yolu bulmasını 
yürekten diliyor, teşekkür ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

4. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli halkının âcil ihtiyaçları konusunda gün
dem dışı demeci ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Ba
kanı Kemal Demir'in cevabı, 

BAŞKAN — Tunceli İlinin konularıyle ilgili 
gündem dışı Sayın Kenan Aral söz istemişler
dir. 

Buyurun. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Seçim bölgem olan Tunceli ilinin âcil durum

da bulunan bir kısım konularını arz etmek için 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Maalesef Tunceli ili, Türkiye'nin en geri 
kalmış, en çok ihmal edilmiş illerinden biri ve 
belki de en başta gelenidir. 

Tunceli halkının büyük bir kısmı, * Anaya
sanın öngördüğü insanlık haysiyetine yaraşır 
bir hayatın çok ötesinde yoldan, sudan, okul
dan, doktordan, iş sahasından mahrum, yarı 
aç, yarı tok bir tarzda, en iptidaî şartlar ve sı
kıntılar içinde büyük bir sabır ve tevekkülle 
Devletin biran evvel kendisine elini uzatarak 
dertlerini dindirmesini ve yaralarını sarmasını 
beklemektedir. 

Esefle arz edeyim ki, bütün gayret ve ça
balarımıza rağmen, büyük bir azap ve işkence 
içinde yaşayan Ibu il halkına gereken âcil hiz
metleri götürme hususunda ilgili makam ve 
mercileri uyarmamız ımümkün olamamaktadır. 

Bugün Tunceli'nde, Devletin vergi ve asker 
almak işleminden başka bir sıfatla girmediği 
pek çok köy mevcuttur. Tunceli'nin ibütün me
seleleri hâlâ yüzüstü olduğu yerde yatmaktadır. 
Meselâ, 1938 harekâtından bugüne kadar ara
dan tam 34 yıl geçmesine ve çeşitli zamanlarda 
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Myük şikâyet ve sızlanmalara vesile olmasına 
rağmen, Tunceli ilinin iskân konusu ciddî ola
rak ele alınıp bir hal şekline bağlanamamıştır. 

Tabiî âfetler yönünden de Tunceli ili, fark
lı ibir muameleye tabi tutulmuştur. 1967 yılın
da Pülümür ilçemizde 100'den fazla vatandaşı
mızın ölümüne yol açan deprem felâketinden 
bugüne kadar ne bu ilçenin köy yolları ve ne 
de konut problemi ciddî olarak ele alınmamış, 
bütün ısrarlara rağmen yıkılan belediyeye ait 
bir hizmet binası yerine yeni bir bina dahi ya
pılmamıştır. 

1972 yılma kadar Tunceli ili bir metre as
falt yüzü görmemiştir. Ancak, büyük ısrarlar
dan sonradır ki, 'Tahran - iskenderun anayolu
nun Tunceli sınırları içinde kalan kısmının as
falt işlemine başlanabilmistir. 

Bugün için Tunceli dahilinde yaz ve kış ay
larında geçişe elverişli bir tek bucak ve köy 
yolu mevcut değildir. Kış aylarından vazgeç
tik, yaz aylarında dahi bucak merkezlerine gi
dilememektedir. Köy yollarımızın durumu ise, 
bir kelimeyle fecaattir. Bu konuda kendisiyle 
'kısa 'bir müddet önce görüşmüştüm Tunceli Va
lisi, elde mevcut imkân ve vasıtalarla değil yol 
yapmak, eski açılmış izlerin onarımını ve bakı
mını sağlamanın bile mümkün olamayacağını 
üzülerek belirtmiştir. 

Birçok köylerde halkın il ve ilçe merkezle
riyle temas ve irtibat temini için veya yürüme
leri yetmiyormuş gibi, hayatlarını tehlikeye 
atarak soğuk ve kış demeden coşkun dere ve 
çayların sularından geçmek mecburiyetindedir
ler. Bu 'hal, her sene birkaç hemşehrimin haya
tın a malolmaktadır. 

Şu anda Meıkez Mazgirt ilçemizin Darıkent 
bucağına bağlı 33 muhtarı ile, Pülümür ilçe
mize ibağlı Balpayam bucağının 15 köy muhta
rının müştereken imzalayarak şahsıma gönder
dikleri mazbatalar buradadır. Mazbatalarda 
yolsuzluk ve doktorsuzluk yüzünden maruz 
kaldıkları, birçok hastaların, hamile kadınla
rın yollarda öldükleri çok acı bir ifadeyle dile 
getirilmekte ve 'benden bu konuların takibiyle, 
hal çaresi bulmam istenmektedir. 

Yalnız bu bucaklarımız mı?... Çemişkezek 
ilçemizin Başpmar ve Gedikler, Hozat ilçemizin 
Çağlarca ve Geyiksuyu, Mazgirt ilçemizin A't-
pazar, 'Nazimiye ilçemizin Büyiıkyurt ve Dallı-

bahçe, Ovacık ilçemizin Karaoğlan ve Yeşilyazı, 
Pertek ilçemizin Dere ve Pınarlar, Pülümür il
çemizin Dağyolu ve Yeşil ve merkezin Çiçekli, 
Kocakoç ve Sütlüce (bucakları yolsuzluk ve dok
torsuzluk yüzünden aynı ıstıraplarla başbaşa 
bulunmaktadırlar. 

Meselâ, bu bucak yollarından Hozat ilçesiy
le Geyiksuyu bucağı arasında kalan ve 1965 yı
lından beri (bütün ısrarlara rağmen bir türlü 
yapılamayan '5 kilometrelik bir kısım yüzünden 
Hozat halkı il merkezlerine gidip gelebilmek 
için 60 kilometrelik bir yol yerine, 180 kilomet
relik, yani üç misli <bir yol katetmenin istira-
bını çekmektedirler. 

Yukarda bahsettiğim Mazgirt ilçemizin 
Darıkent ve Pülümür ilçemizin Balpayam bucak 
muhtarlarının 33 ve 15 imzalı mazbatalarında 
ilgili makamlara intikal ettirdikleri bu istirap-
ları ve diğer bütün bucak ve köylerimizin İstı
rap ve sıkıntılarını, milletvekili olduğum gün
den beri, her fırsat ve vesileyle ve devamlı ola
rak ilgili makam ve merciler nezdinde bütün 
çıplaklığı ile dile getirmekle beraber, 6.9.1971 
tarihinde köy yolları için ıbizzat Başbakana ve 
Köy işleri Bakanına ve 27 . 8 . 1971 tarihinde 
de bucak yolları için yine Başbakan ve Bayın
dırlık Bakanına sözlü önergeler vermiş ve 
7 . J0 . 1971 tarihinde de Yüce Huzurunuzda 
konuyu bir kere daha dile getirerek ilgili ma
kam ve mercilerin dikkatini çekmiştim. 

Yine esefle kaydedeyim ki, bugüne kadar 
köy ve hele mahdut bulunan bucak yollarımız 
için hiç bir ciddî faaliyet yoktur. Mevziî olarak 
köy yollarında yapılan çalışmalar ise bir ihtiya
cı karşılamaktan ziyade yasak savma kabilin
den birtakım gayri ciddî işlerden ibaret kal
maktadır. 

Şimdi, ilgili makam ve mercilerden, yine yü
ce huzurunuzda, bir kere daha sormak istiyo
rum : Her türlü mahrumiyet ve sıkıntı içinde 
kendi kaderlerine terk edilmiş köy ve bucaklar
da yaşayan Tunceli halkının bu ıstırabı daha 
ne kadar devam edecektir? Bu konuda ciddî bir 
tedbir alınmayacak mıdır? 

Bir kısım iIleı'Âmizin köy yolları dahi asfalt
lanırken, aradaki bu dengesizlik izale edilmeye
cek midir? 

Bu arada doktor sıkıntımız da büyüktür. 
Halen Çemişgezek, Mazgirt, Nazimiye, Pertek, 
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Pülümür ilçelerimizde dahi bir tek doktor mev
cut değildir. 

Tunceli ilinin arazisi dağlıktır. Kış ayları 
uzun sürmektedir. Sanayi yönünden de bir faa
liyet mevcut değildir. Bu yüzden halk, geçimini 
temin etmekte büyük güçlük çekmekte ve yine 
halkın bir kısmı borç, harç ederek çalışmak 
için başka illere gitmekteyseler de, ekseriya 
gittikleri yerlerde de iş bulamayarak daha mağ
dur olmuş bir durumda geri dönmektedirler. 
Her gün, bu ilin bir temsilcisi olarak, pek çok 
hemşehrimin çalışarak ailelerinin geçimini sağ
lamak gibi çok haklı taleplerini yerine getire
memenin üzüntü ve azabı ile karşı karşıya bu
lunmaktayım. 

Tunceli İlinin özelliklerinin nazara alınarak 
dış ülkelere işçi gönderme konusunda Tunceli 
iline biraz daha fazla imkân tanınması yönün
den vaki ısrarlı taleplerimiz ve 27 Ağustos 1971 
tarihinde bizzat Başbakan ve Çalışma Bakanına 
sözlü önergeler vermemize rağmen, bu çok hak
lı konuda da bugüne kadar ciddî bir faaliyete 
rastlamamız mümkün olamamıştır. 

Bu arada, okul davamıza da bir iki cümley
le kısaca temas etmeden geçemeyeecğim. 

Birçok köylerimiz hâlâ okulsuzdur. Okulu 
olan köylerde de köy çocuklarının tümü okul
dan faydalanamamaktadır. Tunceli köyleri 
«Mezra» denilen birçok yerleşim ünitelerinden 
teşekkül eder. Bu yerleşim üniteleri arasındaki 
mesafeler çok kere 5 kilometrenin üstündedir. 
Yerleşim üniteleri arasında da yol mevcut de
ğildir. Kışın yağan 3 - 4 metre kalınlığındaki 
karda 7 ilâ 12 yaşındaki çocukların bu mesafe
leri katederek okula gitmeleri mümkün olama
maktadır. Bu bakımdan çok dağınık halde bu
lunan yerleşim ünitelerindeki çocukların oku
malarına imkân ve fırsat verilebilmesi için, hâlâ 
bölge yatılı okulu bulunmayan Çemişgezek, Ho
zat, Pertek ve Mazgirt ilçelerimizde de birer 
yatılı bölge okulu açılması zarurî ve şarttır. 

Bu konularda ve ayrıca halkın katkısıyle 
bölge yatılı okulu haline getirilmek üzere 1 mil
yon liradan fazla para harcanarak yapılan ve 
halen yarım kalan Mazgirt Bulgurcular okulu
nun da ikmal edilerek yatılı bir bölge okulu ha
line getirilmesi hususunda ilgili merci ve ma
kamlar nezdinde yapmış olduğum müteaddit te
şebbüslerimden de olumlu bir sonuç almak müm
kün olamadı. 

Bilhassa Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlan
makta olduğu bugünlerde ilgili merci ve ma
kamları bu konulara ciddî olarak eğilmeye bir 
kere daha davet ediyorum. Bu sene Tunceli'nde 
25 derslik ilkokul yapılması için para gönderll-
mişse de, gönderilen bu para ile ancak 4 derslik 
okul yapılabilmektedir. Bu da sayın tatbikatçı
larımızın, Türkiye'nin realitelerinden ne kadar 
bihaber olduklarının şahane bir örneğidir. 

Uzun yıllar ihmale uğramış vatanın bu güzel 
parçasında ilgilileri Yüksek Huzurunuzda bir 
kere daha süratle vazifeye davet eder ve İlgili
lerin birtakım mazeretler yerine samimî ve cid
dî, devlet adamına yaraşan bir mesuliyet duy
gusu içinde arz ettiğim meselelere eğilerek ge
rekli tedbirleri alacakları ümidi içinde, bana bu 
konuşma imkânını bahşeden Sayın Başkana 
ve beni dinlemek lütfunda bulunan Meclisin 

1 muhterem üyelerine saygılarımı arz ederim. 
; (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — ıSayın Başkan, sa

yın milletvekilleri, 
Tunceli Milletvekili Sayın Aral arkadaşımı

zın Tunceli ile ilgili meseleleri arasında Ba
kanlığımı yakından ilgilendiren, sağlık hizmet
lerini yakından ilgilendiren şikâyetleri de var
dır. Bu hususla ilgili olarak kendilerini ve 
Yüce Meclisi, Bakanlığımızın Tunceli ilindeki 
çalışmaları hakkında bilgili kılmak istiyorum. 

Gerçekten, Tunceli dahil, 25 ilde uygulanan 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygula-
malları özellikle hekim - personel yönünden ye
terli seviyeye ulaşamamıştır. ISağlik Bakanlığı, 
ülkede mevcut 16 500 hekimin 4 000'i ile ça
lışmaktadır: Bu 4 000 hekimin 2 000'i yani, 
yarısı, hattâ yarısından biraz fazlası üç bü
yük şehirde toplanmıştır. Geri kalan 2 000 he
kimle 64 ilin sağlık hizmetleri görülmekte
dir. 16 500 hekimin geri kalan kısmı, yani 
3/4'ü diğer sağlık kuruluşlarında ve serbest 
olarak çalışmaktadır. 

Şimdi bunu, şunun için arz ettim : Ba
kanlık olarak, biz, özellikle ihtisas yapmış he
kimleri, mütehassıs hekimleri meöburî dağıtı
ma tabi tutamamaktayız. Mecburî hizmetleri 
olmadığı için, bakanlık bültenlerinde ilân edi-

— 304 — 



M. Meclisi B : 120 5 . 7 . 1972 O : 1 

len münhal yerlere taliboldukları zaman, an
cak tâyinlerini yapabilmekteyiz, işte bu ne
denledir ki, Tunceli dahil, Doğu'da özellikle sos-
yelleştirme bölgesindeki hastanelerimizin bir
çoğunda mütehassıs hekim sayısı yeterli ölçüye 
çıkamamıştır, hatta bazı illerde çok alt seviyeler
de seyretmektedir. Bakanlık olarak, bir tedbir 
olarak, geçici görevle; iki aylık görevle, üç ay
lık görevle merkezlerden oralara mütehassıs 
hekim göndermek suretiyle bu ihtiyacı karşı
lamaya çalışmaktayız. 

Şimdi dağılımdaki bu dengesizlik, aslında 
sağlık personelinin ve hele hekimlerin serbest 
çalışma imkânlarının kendisine yarattığı ek 
imkânlardan doğmaktadır. Bu nedenledir ki, 
sosyalleştirme bölgesine, geri kalmış bölge
lere sağlık personeli gönderebilmek için eko
nomik tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Şimdi Bakanlar Kurulunda görüşülmesi ta
mamlanmış ve prensip kararı alınmış olan «yan 
ödemeler» adı altındaki ek, ilâve ödeme ya
pıldığı takdirde, Tunceli dahil, sosyalleştir
me bölgesi dahil; hekim göndermekte ve perso
nel bulmakta güçlük çektiğimiz bölgelere mü
tehassıs hekim, pratisyen hekim gönderme im
kânlarına kavuşabileceğimizi ümidediyorum. 
Bu uygulama ile beraber bir kısım hastanele
rimizin daha çok sağlık personeline kavuşa
cağını tahmin ediyorum, ümidediyorum. Bu 
arada Tunceli de bu uygulamadan yararlan
mak suretiyle eksik olan hekim kadrolarını 
tamamlamak imkânını bulacaktır. 

Pratisyen hekimler için, bu yıl mezun 
olanlardan mecburî hizmeti olanların tümü
nü, hiçbir istisnaya tabi tutmaksızm tümünü, 
sosyalleştirme bölgesine ve hekim bulmakta 
güçlük çektiğimiz bölgelere göndermekteyiz; 
hiçbir istisnaya tabi tutmadan tümünü... Bu
na rağmen, yine bazı ilçelerimizde yeterli 
sayıya, bu yıl mezun olanlarla, ulaşabileceği
mizi izannetmiyorum. Ama yan ödemelerin ge
tirdiği imkânlarla iSağlık Bakanlığında gö
rev almamış olan bir kısım personelin Sağ
lık Bakanlığında görev alması suretiyle eksik
liğin giderilebileceğini zannediyorum. 

Aslında bakanlığımızda Parlamento üyesi ar
kadaşlarımın kendi bölgeleriyle ilgili mese
lelerinin başında sağlık hizmetlerinin görü
lebilmesi için, sağlık personeli ihtiyacı gel
mektedir. Bu ihtiyacı bakanlığımız, biz, değerli 

arkadaşlarımızın hissettiği seviyede içimizde 
duymaktayız. Mevcut personeli dengeli bir 
dağıtıma tabi tutabilmek için alınması ge
rekli, alınması mümkün bütün tedbirleri al
mak kararındayız. Bunu uygulamada, Yüce 
Parlamentonun bize yardımcı olacağından 
hiç şüphemiz yoktur. Hiç şüphemiz olmadığı 
içindir ki, bu tedbirleri almada kararlı ve sü
ratli olmaya çalışmaktayız. Kısa bir gelişme içe
risinde, öyle ümidediyorum ki, gerçekten hekime 
ihtiyacı olan ve gerçekten arkadaşımın üzüntü 
ile belirttiği hekimsiz ilçelerimizi, hattâ hiç 
hekim bulunmayan ilçelerimizi, ki var, heki
me kavuşturmak için tedbirleri almakta aynı 
heyecanı duyduğumuzu değerli arkadaşıma ve 
Yüce Parlamentoya sunmak isterim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

.5. — Kırklareli Milletvekili Beyti Arda'nın, 
Trakya tarım ürünlerinin değerleri konuşumda 
gündem dışı demeci ve Ticaret Bakanı Naim 
TaJıYnun cevabı. 

BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Sayın 
Beyti Arda, Trakya tarım ürünleri değerleri 
üzerinde gündem dışı söz istemektedir. 

Sayın Beyti Arda, buyurun efendim. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, 

Trakya'da bu mevsimde en çok tartışılan 
ve eleştirilen (bazı konuları huzurunuzda belirt
mek için söz almış bulunmaktayım. 

Buradaki eleştirilerimiz, üç konuda toplan
maktadır : 

1. Buğday fiyatlarının yetersiz olması, 
2. Ayçiçeği taban fiyatının halen ilan edil

memesi, 
3. Çeltik fiyatının halen ilan edilmemesi. 

Bugün Trakya'da, ürünlerin yetiştiriliş tar
zına göre sıralanışında yüzde 57'sinin buğday 
ürünü olduğu göze çarpmaktadır, özellikle millî 
iktisadiyatımızın Myük bir kısmının kaynağı 
tarımdan temin edilen ziraî ürünler olduğu hal
de, yıldan yıla değişiklikler arz etmesi ve bazı 
senelerde buğday açığı meydana gelmesi nede
niyle bu konuda ilgililerin ilgilenmediği anlaşıl
maktadır. 

Ayrıca, memleketimiz tarımı, hava şartları
na büyük ölçüde bağlı kalması, tarım tekniği-
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nin yeterince uygulanmaması ve lüzumlu im
kânların sağlanmaması hasebiyle çiftçilerin ge -
lir dağılımları da düşük olmaktadır. 

Bu sebeple, çiftçinin candamarı bulunan 
Ibuğday ürününün yetiştirilmesinin bir nevi ma
ceralı bir iş olduğunu bilmekle beraber, hakkı
nı da verememenin üziin'tüsü içindeyiz. Buğda
yın yetişip ürün haline gelmesine kadar çeşitli 
faktörler rol oynamakta, bunun neticesi olarak 
da maliyetine tesir etmektedir. 

örneğin; 1971 - 1972 üretimini meydana ge
tirmekte kullanılan tohumluk fiyatlarının art
ması; çiftçinin kullandığı azotlu gübreler, ka
raborsa yoluyla temin edildiği için, bu yıl yüz
de 50 - 100 arasında artış fazlalığıyle maliyete 
tesiri; tarım kesiminde kullanılan ziraî aletler 
fiyatının ateş - pahası artması ve alabilmek için 
de karaborsadan temin edilmesi çiftçiyi çok 
güç duruma düşürmüş olması nedeniyle çıkar
dığı ürünün değer fiyatına etkeni fazla olmuş
tur. 

Bu sebeple; Türk köylüsünün tarım alanın
da elde etmiş olduğu buğday ürününün ekono
mik olarak tüm ziraat aletleriyle, gübresiyle 
hayattaki geçim indeksiyle orantılı bir şekilde 
sulbleks verilmemesi, günümüzün şartlarına uy
gun olmaması nedeniyle sıkıntılı durum başgös-
termiştir. 

Buğdayın Türkiye'de anabesin maddesi ol
ması nedeniyle Ibu ürünü yetiştirenlere eziyet 
etmekte mana yoktur. Çünkü, bu cefayı çeken 
Türk çiftçisi, gelecek senelerde buğday ürünü! 
ekmeyecek ve netice olarak da rekolte azala
cak, o zamanda dış memleketlerden buğday it
hali mecburiyetinde kalınacaktır. Bunun ise tek 
sorumlusu hükümetler olacaktır. 

Eğer hükümetler buğday ürününün fiyatı
nı reel olarak hesaplayıp ilân etseydiler bunun, 
139-140 kuruş arasında olduğunu (göreceklerdi. 
Bu konuya hükümetin yeniden eğilmesi medbu-ı 
riyeti vardır. 

Sayın milletvekilleri; Trakya bugün nebatî 
yağ ihtiyacını temin eden (bir yağlı tohumlar 
anbarı haline gelmiştir. Bunu temin eden ayçi
çeği ise halen Türkiye'mizde çeşitli maceralarla 
çiftçinin elinden alınmakta ve fabrikalardan 
geçtikten sonra tüketiciye yağ olarak intikal 
etmektedir. 

Bu intikalden evvel, çiftçinin ayçiçeği tohu
munu pahalı olarak temin etmesi nedeniyle ve 
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pahalı gübre temini yönünden yaptığı çalışma 
ağır ve güç ekim olmaktadır. Ama esas müca
dele ürünün meydana gelmesinden sonra baş
lamaktadır. Çünkü, her bölgede, kurulmuş bu
lunan yağlı tohumlar kooperatifleri vasıtasıyle 
'bu ürünler üreticiden alınmaktadır; fakat bu 
kooperatiflerin aldığı ürünün değer fiyatını Ti
caret Bakanlığı ilân etmesi nedeniyle ikinci de
receye indirilen çiftçi perişan duruma düşmek
tedir. 1971 yılında ayçiçeği taban fiyatı 200 ku
ruş olarak ilân edilmesine rağmen, kooperatif
ler alım yapamamışlardır. 

Taban fiyatının ilân edildiği gün, köylü
nün elinde bulunan ayçiçeğinin yüzde 80'i tüc
carın eline geçmiş bulunuyordu. Bunun sorum
lusu kooperatifler değildir; çünkü kooperatif
ler 200 kuruşa ayçiçeğini alırken tüccar ise 
210 - 220 kuruş arasında köylünün elinden bu
nu almakta idi. 

Bu ortamda kooperatifler kapanma tehlike
si geçirmekte ve itibarını kaybetmektedirler. 
Türkiye'de kooperatiflerin itibarını kaybetmesi, 
köylünün çıkarmış olduğu ürünlerin yok paha
sına satılması demektir. 

Bu sebeple, kooperatifçilerin mutlak ilkesi 
olan esaslardan ayrılmaları da büyük bir facia 
meydana getirmiştir. Bu ilkeler : 

1) Serbest giriş, 
2) Demokratik idare, 
3) işletme pazarlıklarının mütenasip ola

rak dağıtılması, risturn usulü, 
4) Sermayeye mahdut faiz verilmesi ilkesi 

gibi esas maddelerin nedenlerine incelenerek 
tatbik edilmesi ancak kooperatifleri kalkındıra
cak ve güçlendirecektir. Aksi halde, Türk köy
lüsüne hizmeti dokunan bu tür kooperatifler 
•er geç kapanma tehlikesine maruz kalacaklar
dır. 

Bunun tipik misâlini şöyle özetleyebilirim : 

Kırklareli ilinde üç adet yağlı tohumlar sa
tış kooperatifi bulunmaktadır. Bu kooperatifler 
1970-1971 yıllarında kooperatife ortak olan 
çiftçilerden mubayaa ettikleri ayçiçeklerini sa
tışları neticesinde, Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle destekleme alımı yapıldığı gerekçesine 
dayanarak ortaklarına risturn vermemişlerdir. 
Bu sebep de, çiftçileri mağdur ettiği gibi or
takları kooperatiften soğutmaktadır. Koopera
tife ortak olan çiftçilerimiz piyasada farklı fi-
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yata bakmaksızın kooperatifçe ilân edilen barem 
üzerinden mahsullerini, ileride risturn alacağı 
ümidiyle tereddütsüz, kooperatife teslim etmekte 
idiler. Ama bu ilke ortadan kalkmış olması hase
biyle kendiliğinden kooperatifler yörüngesinden 
sapmakta ve kapanmaya yüz tutmaktadırlar. Bi
ran evvel bu ilkenin tatbik edilmesi ve ayçiçeği 
çiftçisinin yüzünü güldürecek değer fiyatının 
vakit kaybetmeden ilân edilmesini ve koopera
tiflerin yaşaması için gerekli aşamaların yapıl
masını Hükümetten Türk köylüsü beklemekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, dünya çeltik üretimi 
genellikle artmakta, ticarî hacmi ise ülkelerin 
kendi kendilerine yetme politikası uygulama-
larıyle azalmaktadır. Bunun sonucu olarak dün
ya çeltik fiyatları istikrarlı bir duruma ulaş
makta ve hattâ hafif bir düşme eğilimi göster
mektedir. Memleketimizde ise, verim artmakla 
beraber, tüketimin daha fazla artışıyle çeltik 
ve pirinç fiyatları genel olarak yükselme için
dedir. 1971'den 1972 yılma kadar geçen dö
nemde çeltik tarımından kullanılan kredi fiyat
larında artışlar maydana gelmiştir. Bu sebeple 
de maliyet yükselmektedir. 1972 yılı çeltik fi
yatlarının bu fiyata yükselmesini karşılaya
cak seviyede olması gereklidir. 

Bu düşünce ile uzun, orta ve kısa daneli çel
tik arasında kurulması gerekli oran gereğince, 
baş alım fiyatları asgarî uzun daneli çeltiğe 
280 krş, orta daneli çeltiğe 260 krş, kısa daneli 
çeltiğe 240 kuruştan aşağı taban fiyatı verilme
melidir. Aksa halde, bu tarım kesimindeki çalı
şan çiftçilerimiz çok müşkül durumda kalacak
lardır. 

Hükümetin yukarıda belirtiğim sorunlara 
önemle değinmesini ve çare bulmasını candan 
diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Naim 
Talû, buyurun. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Sayın milletvekili arkadaşımız buğday fi
yatları, ayçiçeği ve çeltik fiyatları hususundaki 
görüşlerini bildirmiş bulunuyor. 

Buğday fiyatları mevzuunda Meclislerde mü
teaddit konuşmalar yapmış ve bu mevzudaki 
görüşlerimizi arz etmiştim. Bu münasebetle, 
bunları tekrar etmeyeceğim. 

Ayçiçeği ve çeltik fiyatları meselesine gelin
ce; bu mevzu henüz daha Hükümetimizde gö
rüşülmektedir. Bir gecikme olması bahis konu
su değildir. Zamanı geldiğinde bu fiyatlar ilân 
olunacaktır. Bizim kanaatimize göre, üreticinin 
mağdur olması mevzubahis değildir. Ayrıca 
kooperatiflerin müşkül durumda bırakılması ve 
kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalması da 
gayet tabiî mevzubahis değildir. 

Hükümetimiz bu mevzular üzerinde hassasi
yetle durmaktadır, zamanı geldiğinde gereğince 
tevessül olunacaktır. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ne 

zaman gelecek zamanı sayın Bakan? 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— 1980 senesinde. 

6. — Çanakkale Milletvekili Kemal Bağcıoğ
lu'nun Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vukua 
gelen sel felâketi münasebetiyle gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Çanakkale'nin Gelibolu ilçesin
de vukubulan sel âfeti üzerinde sayın Çanak
kale Milletvekili Kemai Bağcıoğlu gündem dışı 
söz istemişlerdir, buyurun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Son günlerde yurdun muhtelif bölgelerinde 
fazla yağışlar yüzünden vukua gelen sel baskın
larından en fecisi, dün gece Gelibolu'da meydana 
gelmiş ve maalesef 10 vatandaşımızın ölümü ile 
sonuçlanmıştır. Bu müessif olayı dile getirmek 
ve millet kürsüsünden alınması gereken tedbir
lerin alınması ve gerekli ilginin gösterilmesi 
için, Hükümetin dikkatini çekmek üzere, gün
dem dışı bir konuşma yapmak için huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Yetkili şahısların «Kararsız yağışlar» diye 
adlandırdıkları ve 10 Temmuza kadar devam 
edeceğini belirttikleri sağanak halindeki yağış
lar, yurtta büyük çapta can ve mal kaybına yol 
açmaktadır. 

Gelibolu dolaylarında dün gece yağan ve 45 
dakika süren şiddetli yağmurdan sonra, mal ve 
can kaybına sebebolan sel sularının sürükledi
ği 18 kişilik bir aileden 10 kişisini de boğarak 
öldüren sel felâketi, bu saydıklarınım en fecî
lerinden biri olmuştur. 
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Verilen bilgiye g'öre, şiddetli yağışlar sıra
sında Gelibolu'nun Kadıköy bucağı, Yüllüce -
veyahut Güllüce - çayı kenarında boş çadırlarda 
konaklayan ve o bölgede orak biçmek için ge
len göçmenlerden Kurudere yatağındaki çadır
lar sürüklenmiş ve çadırların içerisinde uyu
makta olan şahıslardan bazıları sularla sürükle
nerek boğulmuşlardır. 7 tane vatandaşımız, o 
bölgede bulunan ağaçlara tırmanmak suretiyle 
canlarını kurtarmış bulunmaktadırlar. 

45 dakika süren şiddetli yağmurun yolaçtığı 
sel suları aynı zamanda 200'ü aşkın küçük ve 
büyük baş hayvanı da sürükleyerek götürmüş 
ve öldürmüştür. Gelibolu'nun Evreşe ovaları, 
ekili tarlaları halen sular altındadır. 

Sayın Başbakanımız Ferid Melen, Çanakkale 
Valisi Ali Rıza Yaradanakul'a derhaıl bir telgraf 
çekerek, ölen vatandaşlarımızın ailelerine tazi-
yetlerinin bildirilmesini ve başsağlığmda bulu
nulmasını dilemiş ve Hükümet olarak maddî za
rarın giderilmesi için çalışılacağı vadinde bulun
muştur. Bu, tarafımızdan takdirle karşılanmış
tır. 

Sayın Çanakkale Valisi Ali Rıza Yaradana-
kul'un derhal hadise mahalline gittiğini ve Geli
bolu Kaymakamı Sayın Turgut Fırat ile birlik
te incelemelerde bulunduğunu da memnuniyetle 
haber almış bulunmaktayım. 

Maddî zararın milyonlara vardığı bu sel fe
lâketinde Hükümetin gerekli ilgiyi göstereceğini 
ümidediyorum. Maddî zararın yanı sıra, 10 va
tandaşımızın ölümü, daha acı ve elim bulunduğu 
cihetle, bumun rakamla ölçülmesi mümkün de
ğildir. Sel sırasında sürüklenen ailelerden Sünlü 
ailesinden iki vatandaşımız kalmış ve Dalga isim
li aileden de hiç bir kimse maalesef kurtulama
mıştır. 

Cesetler, traktörlerin römorkları üe~ağaçla-
rın tepelerinden toplanak suretiyle götürülmüş
lerdir. Ali Sünlü, Ahmet Sünlü, İsmail Sünlü, 
Hüseyin Sünlü, Şaban Dalga, Sümbül Dalga, 
Mustafa Dalga, Rüstem Dalga, Hanife Kazancı 
ismindeki vatandaşlarımız maalesef ölmüşler ve 
Zekiye Sünlü ismindeki vatandaşımızın da cese
di bulunamadığı için aranmaya devam edilmek
tedir. 

Gelibolu çevresini, Kadıköy bucağını ve Ev-
reş'e ovasını tahribeden bu sel âfetinin, Hükü
metimiz tarafından bilhassa Ziraat Bankası borç-
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larının tecili yolu ile yeniden kredi açılmak gibi 
bir tedbir düşünülerek Tabiî Âfetler Kanunun
dan özel yardım yapılacağına, Hükümetimizin 
maddî zararı gidereceğine inanıyor, böyle bir 
âfetin bir daha Çanakkalemize ve memleketimi
ze gelmemesini Cenabı Hak'tan diliyor, ölen va
tandaşlarımıza taziyetlerimi bildiriyor, ailelerine 
başsağlığı diliyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

7. — Aydın- Milletvekili Mehmet ÇeliJSin, Pa
muk ve ciğitİH teıhan fiyatlarına dair gündem eli
şi demeci ve Devlet Haham Doğan Kitaplı'nm ce
vabı. 

BAŞKAM — Pamuk ve çiğit taban fiyatları 
üzerinde Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Çelik 
söz istemişlerdir, buyurun. 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Huzurunuza pamuk ve eiğitin taban fiyatları 
hakkında konuşmak üzere çıkmış bulunmakta
yım. 

Türkiye ekonomisi tarıma dayalı bir memle
kettir. Yurdumuzda tarım kesiminin genel poli
tikamız içinde güçlü bir ağırlığı vardır. Millî 
gelirimizin 1/3'ünü, ihracatımızın % 80'ini tarım 
ürünleri teşkil etmektedir. Sanayileşmemiz ger
çekleşinceye kadar kalkınmamızın mutlaka bu 
alandan geçmesinin zorunlu olacağı kendiliğin
den meydana çıkmaktadır. 

Bugüne kadar ihracatçı olarak bilinen fir
maların % 90'mm komisyonla çalıştıkları gözden 
kaçmış, yabancı sermaye ile elbirliği yapıp, bun
ların görüş ve isteklerine ehemmiyet verilmiş
tir. 

Pamuk taban fiyatları 12 Mart öncesi ikti
darları zamanında pamuklar, birinci elden çık
tıktan sonra ilân edilirdi. Oysa, ilk defa Erim 
Hükümeti bu fiyatları önceden ilân etmekle çift
çiyi bir dereceye kadar himaye etti. 

Geçen yıl Ege'de standart taban fiyatının 
385 kuruşa, tüccarda ise, 4 lira üzerinden rahat 
satış gördü. Her şeye rağmen gözü tok olan 
çiftçimiz, kısmen hakkının verilmesinden mem
nun olarak altm yılını yaşamış oldu. 

Bu yıl ise, 1972 - 1973 mahsulü taban fiyatı 
Ege'de standart olarak Tariş tarafından 375 ku
ruş, Antalya'da Antbirlik tarafından 370 fey-
ruş, Adana'da Çukobirîik tarafından, JÖ&JJÎRÎMŞ 
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olarak ilân ettiğini bizler hayret ve dehşetle gör
dük. 

Türkiye'de bütün fiyatlar hepimizin bildiği gi
bi yıldan yıla artmaktadır. O halde, taban fi
yatları da geçen yıllardakine nazaran fazla ol
ması gerekirken, Hükümet sanki memleketimiz
de bir ucuzlama vaki olmuşçasına, geçen yıla 
nazaran taban fiyatlarını aşağı indirmiş, Türk 
pamuk müstahsili Melen Hükümetinin fiyat po
litikasını tepki ile karşılamıştır. 

Yeni fiyatlar, sadece pamuk tüccarlarının ka
zancını çoğaltmaktan fazla bir işe yaramamak-
tadır. 

Şimdi, ilgili Bakanlıktan öğrenmek istediğim 
bir konu vardır : Pamuk taban fiyatı ilân edilir 
iken, çiğit fiyatının ilân edilmeyiş sebebi neden 
doğmaktadır. Çiğit fiyatı, acaba pamuk tücca
rının isteğine göre mi tespit edilecektir? Bu ko
nunun açıklanmasını, hassaten rica ederim. 

Pamuk çekirdeği, yağlı tohum olarak tarımı 
yapılan bir bitki değildir. Pamuk üretiminin için
de mütalaa edilir, nebatî yağ üretiminde çok 
önemli bir yeri vardır. Küspesi ise, çok besleyi
ci bir hayvan yemidir. 

Memleketimizde 8'i, 10'u geçmeyen pamuk 
yağı fabrikatörlerinin kurmuş olduğu tröstü 
açıklamak zorundayım. Çırçırcı, nebatî yağ fab
rikatörlerine müracaat ederek, çırçırlama netice
sinde elde edeceği yağı, pamuk çekirdeğini ki
loda 30 - 35 kuruş avans para ile alıp taahhüt
nameyi imzalar. Bu muamelede fiyat kesilme
mektedir. Çırçır fabrikatörü, pamuk müstahsi
linden çiğiti 90 - 100 kuruş üzerinden -hesap
layarak fiyatını keser. Tüm pamuk müstahsili
nin elinden mahsul çıktıktan sonra, ihtiyaçlarını 
bu suretle rekabetsiz olarak temin eden yağ fab
rikatörleri, sezon sonunda doğal olarak birleşe
rek ve biribirlerinin noksanlarını telâfi ederek 
anlaşmayı yapabilmektedirler. 

Bu realite karşısında tespit edilen fiyatın na
sıl bir fiyat olacağı takdirlerinize bırakılmakta
dır. 

Acı olan gerçek şudur ki; keyfî olarak tespit 
edilen fiyatla, hakikî fiyat arasında kiloda asga
rî 25 kuruş fiyat farkının bulunduğu, yapılan 
araştırma sonucunda kendiliğinden ortaya çıka
caktı]?. 

Türkiyemizin yıllık pamuk çekirdeği rekolte
sinin 700 000 ton olduğu bilindiğine göre, pa
muk çiftçimizin 175 milyon TL.sı senede yalnız 

pamuk çekirdeğinden, haksız ve keyfî olarak ne
batî yağ" fabrikatörlerinin cebine aktarılmakta
dır. Bu işe varlığını koymuş bulunan çiftçimiz, 
yukarıda arz edilen paradan mahrum edilmek
tedir. 

Az evvel konuşmuş olan Sayın Ticaret Baka
nımız, çiğit fiyatlarının ve ayçiçeği fiyatlarının 
açıklanacağından bahsetmiştir. Fakat anlama
dığım bir nokta vardır; pamuk ile beraber olan 
çiğit fiyatının açıklanmadan, pamuk taban fiya
tının açıklanması mümkün değildir. 

430 kuruş olan pamuk yağı, 1972 yılında 530 
kuruşa yükselmiş, çiğitin küspe ihraç fiyatı 115 
kuruş, dahilde perakende fiyatı 130 - 140 kuru
şa satılmaktadır. 

Netice olarak, Bakanlığın pamuk taban fiya
tını tespit ederken, pamuk çekirdeğinin de fiya
tını tespit etmesi, yukarıda açıkladığımız neden
ler de dikkate alınıp, pamuk fiyatlarının tekrar 
gözden geçirilmesi, Ege'de Tariş'in fiyatının 420 
kuruş, Antalya'da Antbirlikte 410 kuruş, Ada
na'da Çukobirlikte 400 kuruş olarak standart 
bir fiyatın ilân edilmesi zarureti kendiliğinden 
meydana çıkmaktadır. 

Ümidederim ki, Türk üreticisinin yoksullu
ğunu sürdüren bir önemli konu üzerinde Parla
mentoyu ve Hükümeti uyarma görevimi yaptı
ğıma inanıyorum. Yine inanmak istiyorum ki, 
halkın almterini korumakla görevli Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ve onun ilgili bakanları 
bu uyarıma değer verecek, bugüne kadar koru
nan sermaye sahipleri yerine, refahını emeğine 
bağlamış Türk çiftçisinin haklarını sağlayıcı 
tedbirler almakta gecikmeyecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Mevsimi geldiğinde Yüce Heyetiniz huzurun
da bütün mahsullerimizin Devletçe desteklenme
si ve bu desteklemede tespit edileceği fiyatla
rın. hadleri münakaşa edilir. Bu öteden beri 
böyle olagelmiştir ve haklı olarak böyle olagele-
cekth\ 

Hatırlarsınız, bundan evvelki toplantılarda 
hububat fiyatları üzerinde uzun konuşmalar ol
du, şimdi de mevsimi yaklaştığı için bugün pa-
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muk, yarın da fındık fiyatları üzerinde aynı ko
nuşmalar devam edecektir. 

Sayın Çelik arkadaşımız gayet iyi bilirler ve 
hatırlarlar; Devlet, bilhassa kendi bölgesinin ha
kikaten çok önemli mahsulü olan pamukta uzun 
yıllardan beri destekleme politikası yürütegel-
miştir. Ancak, zaman zaman pamuğun dünya 
piyasalarıyle çok yakın ilgisi sebebiyle fiyatlar, 
destekleme fiyatlarının çok üstünde seyretmiş
tir. Bu gibi piyasa fiyatı ile destekleme fiyatı 
arasında farklılık zuhur ettiği zamanlarda da 
o bölgelerde güçlü teşekküller olan tarım satış 
kooperatifleri birlikleri, yani Ege mıntıkasında 
TARİŞ, Antalya mıntıkasında ANTBİRLİK ve 
Çukurova mmtakasmda ÇUKOBİRLİK kendi 
müşterilerini tatmin etmek ve ortaklarını hima
ye edebilmek için taban fiyatın üzerinde alım
larda bulunmuşlardır. Bu yanlış anlamalara se
bebiyet vermiştir. Gerek TARİŞ'in, gerek ANT
BİRLİK'in ve gerekse ÇUKOBİRLİK'in tespit 
ettiği bu fiyatlar destekleme fiyatları değildir. 
Piyasa fiyatları, destekleme fiyatlarının üzerin
de seyrettiği için kendi ortakları için tespit et
tikleri özel fiyatlardır. 

Şimdi, Sayın Çelik arkadaşımızın geçen yıl-
ki fiyatlar olarak bahsettiği miktarlar işte arz 
ettiğim bu kooperatifler birliklerinin kendi or
takları için tespit ettikleri fiyatlardır. 

Yine o bölgenin milletvekileri çok iyi bilir
ler ki, pamuk fiyatları çekirdek fiyatlarıyle, ya
hut oranın tabiri ile çiğit fiyatlarıyle biribirm-
den ayrılması mümkün olmayan fiyatlardır, ya
ni çiğit ve mahlıç fiyatları herhangi birisinin 
tespiti anından itibaren bir muvazene ye girer. 

Bu yıl destekleme fiyatlarında bir artış ol
mamıştır, buyurdular. Demin söylediğim fiyat
lar nazarı itibare alınırsa, yani Devletin destek
leyeceği fiyatlar nazarı itibare alınırsa bu yılki 
fiyatlar geçen yıla nazaran % 10 civarında artış 
kaydetmiştir. Ancak, yine demin arzettim, şa
yet dünya konjonktürü pamuk fiyatlarında, 
Devletin tespit ettiği temel yahut taban fiyat
lardan daha yüksek bir seyir gösterirse o zaman 
çiftçi teşekküllerinin kurdukları tarım satış 
kooperatifleri birliklerine kredi yönünden Dev
let gerekli yardımı yapmakta ve onlar piyasada 
istikrarı temin etmek için piyasa fiyatına uy
maktadırlar. Bu yıl da bunu bu şekilde mütalâa 
etmekte fayda var. Sayın Ticaret Bakanının 
söylediği çekirdek fiyatları ve ayçiçeği fiyatla-
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I rı yağlı tohumlar piyasasında en büyük ağırlığı 
olan mahsullerin fiyatlarıdır. O bakımdan bir
likte mütalâa edilmiştir ve birlikte mütalâa edil
mesinde fayda vardır. 

Takdir edersiniz ki, yağlı tohumlar fiyatla
rım tespit ederken müstehliki ilgilendiren nebatî 
yağ fiyatlarındaki Hükümetin kontrolünü da 
onun dışında düşünmemek gereklidir. Bu mu
vazene böylece kurulacaktır, arz ederim. 

Saygılar sunarım, 

8. — Kayseri ]\[ illet vekili Enver Jhırcjut'un, 
toplu sözleşme müzakerelerinden bir netice etlı-
namametsı ve Yüksek Hakem, Kurulunun toplana-
meıyışı konularında gündem d/m demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kayseri Milletvekili En
ver Turgut, toplusözleşme dolayısıyle Yüksek 
Hakem Kurulunun toplanamayışı üzerinde (gün
dem dışı ısöz istemiştir. 

Buyurun, sayın 'Turgut. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Huzurunuzu birkaç cümle ile işigal edece

ğim için özür dilerim, vakit de 'geçmiş farkın
dayım, sayın Başkana da ayrıca teşekkür ©de
rim. 

Hepinizin bildiği gibi, memleketimizde bir 
toplu sözleşme düzeni var. Mevcut yasalara 'gö
re, bir pazarlık usulü ile akitler yapılmakta. 
Bu sene 4 ncü toplu iş sözleşmeleri düzeni yılı
dır. 11 aydan iberi ibirçok aş kollarında müzake
reler yapılmakta, yapılan bu müzakereler neti
cesinde Ibiç bir akit iimzalanamamaktadır. Hali
hazırda Karayolları, Şeker Şirketi, Devlet Su 
işleri, Denizcilik Bankası ve sair yerlerde pa
zarlık masasında müzakereler devam etmekte 
ve bir netice alınamamakta. Bunun yanı sıra 'grev 
hakkı olan iş kollarında gf ev yapma imkânı da 
bulunamamaktadır; Sıkıyönetim dolayısıyle 
grev 'hakkını (kullanamayan sendikalarımız (bu
lunmaktadır. Ayrıca grev yasakları içerisinde 
bulunan enerji iş kolunda toplu sözleşmenin 
muayyen prosedürden geçtikten sonra Yüksek 
Hakem Kurulunca (bir karara 'bağlanması lâzım
ken, Yüksek Hakem 'Kurulu da (Devlet Personel 
Kanunu 'hükümleri muvacehesinde (kurul üye
leri ödenek alamadıkları için toplanamamakta
dır. 'Grev (hakkından mahrum iş kollarında çalı
şan işçi arkadaşlarımız 11 aydan beri toplu ööz-

[ leşmeleri imzalanamadığı için haklarını alama-
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maktadırlar ve (memleketimizde san günlerde 
pahalılığın alabildiğine yükseldiği, etin kilosu
nun 30 liraya çıktığı bir dönemde mağdur edilen 
bu işçi arkadaşlarımızın durumunun Hükümet
çe dikkate alınması gerekmektedir. 

Halihazırda Ankara'da Elektrik ve Havaga
zı İşletmesinde toplu sözleşme yapılamamış ve 
Yüksek 'Hakem 'Kurulunun da toplanamamasın
dan dolayı neticesi alınamamıştır. 

Hükümet bünyesinde bulunanı umum mü
dürlüklerimizin bu konu üzerinde hassasiyetle 
durmalarını huzurunuzda hassaten rica ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

9. — Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar'-
m, 'Tunceli'nde cereyan eden zabıta olaylarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Tunceli ilinde cereyan eden za
bıta olayları üzerinde Tunceli Milletvekili sa
yın Hüseyin Yenipınar gündem dışı s'öz istemiş
tir. 

Buyurun sayın Yenipınar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Bayın 

Başkan, seyınmilletvekilleri; 
Seçim bölgem olan Tunceli'de 20 gün devam 

eden gezilerim sırasında tüm Tunceli'li hemşeh
rilerimin hayret ve üzüntü ile dile getirdikleri 
ve bizzat şahidoM"nîr,1'm ^as1 oHylar1 T7"^e W>VP 
tinize sunmak ve ilgililerin nazarı dikkatlerini 
celbetmek amacıyle huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Sayın Milletvekilleri, 12 Mart 1971'den son
ra yurt çapında cereyan eden müessif olaylar 
nedeniyle Yüce Heyetinizce 11 ilimizde Sıkıyö
netim ilânına karar verilmişti. Aralık 1971 tari
hine kadar devam eden süre zarfımda Tunceli'
de valilik yapan sayın Mahmut Polafm dira
yetli, tarafsız idaresi ve olaylara objektif teşhis 
koyması sayesinde 10 aylık süre içerisinde Tür
kiye'nin muhtelif vilâyetlerinde çeşitli tevkif
ler, tutuklamalar yapılırken, Tunceli'de tek olay 
cereyan etmemişti, ama ne var ki, Aralık 1971 
tarihinden sonra G-aziantep Emniyet Müdürlü
ğünden cezaen Tuncel'ne tayin edilen Salih Suphi 
Savdır adındaki Emniyet Müdürünün ilimize geli
şinden bir süre sonra Hükümete karşı olan öf. 
kesini Tunceli'de vatandaşlara haksızlık yap
mak, olaylar yaratmak suretiyle gidermeye ça
lıştığı bir vakıadır. 

Kendi fikrinde ve kafasında Merkez Jan
darma Karakol Komutanı Teğmen Fehmi Altın-
bilek ile işbirliği yaparak özel şekilde Tunceli'
de kendi başlarına sıkıyönetim ilân etmiş bulun
maktadırlar. Bu olayları bizzat kendim gördüm 
ve yaşadım, 20 günlük gezim sırasında. 

Vatandaşın can emniyetini korumakla gö
revli zabıta ve emniyet (kuvvetlerinin başında 
bulunan Emniyet Müdürü ile Jandarma Teğme
ninim gelişigüzel aramalar yapması, şahısları 
karakollara celbederek eziyet edip, dayak atma
ları, yapılan imzasız ihbarları değerlendirme
den gelişigüzel ve kanunsuz davranışlarda bu
lunmaları çevrede bu şahıslara karşı büyük bir 
nefret uyandırmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, hangi köye, han
gi kasabaya gittimse bütün vatandaşlar tek 
kelime ile - demin milletvekili arkadaşımın dî  
le getirdiği sorunları bir tarafa atarak - «Bu 
Emniyet Müdüründen bizi kurtaramaz mısınız» 
diye faryat ettiler. 

Bütün bu olayların sonucu olarak jandarma 
teğmeninin evinin çatısına dinamit atıldığı id
dia edilmektedir ve olay adliyeye intikal et
miş bulunmaktadır. Oysa ki, Tunceli halkı Hü
kümete ve zabıtaya karşı çok hürmetkar ve 
çok saygılıdır, cereyan etmiş tek bir olay da 
yoktur. Eğer Hükümete karşı olsa, orada Jan
darma Alay Komutanına bir suikast veya herhan-
qfi bir şeyin yapılması gerekir. Yoksa, oradaki 
jandarma teğmenine böyle bir olayın yapılma
sını. akıl ve iz'an kabul etmez. 

Emniyet Müdürünün ve jandarma teğmeni
nin haksız ve kanunsuz işlemleri hakkında bazı 
t bayları örnek olarak göstermekle yetineceğim. 

Bir asker kaçağının yakalanması olayı : 

4 - 5 yıldan beri Tunceli'de asker ka
çağı olarak dağlarda, şurada, burada geçmek
te olan Mehmet Gündüz adlı bir şahıs kâh öğ
retmen rolünde, kâh sağlık memuru rolünda, 
kâh zengin bir tüccar pozunda köylerde gezer, 
hırsızlık, kız kaçırma, dolandırıcılık suçların
dan çeşitli savcıhklarca aranmaktadır. En son 
olarak Mayıs 1972 ayında Mazgirt kazamızın 
Kabun köyünde Haydar Koç adındaki bir şah
sın evine misafir olur. O gece de Dev - Genç ör
gütüne mensup bir kişi rolünde Haydar Koç'a 
«Ben Dev - Genç mensubuyum, 2 kız, 2 erkek 
arkadaşım ile mağradayız, Dev - Genç mensu-
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bu Yusuf Aslan'la beraber T>te dağlarda gezi
yoruz, sen bize yiyecek ve diğer yardımlarda 
bulun» demiş ve evde kalırken geceleyin ev sa
hibi derhal zabıta kuvvetlerine lıaber vererek 
jandarma getirtmiş ve bu asker kaçağını yatak
ta uyurken yakalattırmıştır. Bu şahıs yakala
nır yakalanmaz «Ben yalan söyledim, ben bir 
asker kaçağıyım, bunlarla ilgim yoktur» demiş
se de, vilâyete getirilmiş, jandarma ve emniyet
te ifadesi alınmış. Bu sapık adam ifadesinde, 
jandarma teğmeninin evine atılan dinamitin, 
lise öğretmenlerinden 3 - 4 kişinin ismini saya
rak ve yerli halktan da 7 - 8 kişinin ismini ve
rerek, bunlarla beraber ilin karşısında bir mez
rada planladıklarını ve bunu tatbik ettiklerini 
söylemiş, bunun üzerine fırsatı ganimet bilen 
emniyet müdürü ile teğmen, lise öğretmenlerin
den üçünü ve yerli halktan da onun ismini zik
rettiği sayısız kişiyi celbederek gece karakolda 
yapılmadık eziyet bırakmamıştır. 

Olay ertesi gün adliyeye intikal etmiş. Bura
da yapılan tahkikatta bu saçma adamın hayal 
mahsulü bir şeyler uyudurduğu meydana çık
mış. Şöyle ki; savcı lise öğretmenlerini ve yerli 
halktan celbedilenleri bir odaya doldurmuş, 
jeeplerle memurlar kulübünden, içinde sağlık 
müdürü, polis memuru ve muhtelif kişiler bu
lunan bir grubu oraya getirtmiş ve sanık olduk
ları iddia edilen kişilerin arasına sokmuş. As
ker Ikaçağı bu şahsa «Bakalım yeni getirdikle
rimiz arasında da seninle birlikte dinamit olay
larını planlayanlar var mı» demiş. Bu sapık der
hal sağlık müdürünün yakasına yapışmış bu da 
vardı demiş, meteoroloji memurunun yakasına 
yapışmış bu da vardı demiş. Ne (gariptir M, bir 
sivil polisi de yakalayarak bu da bizimle bera
berdi demiş. îşte o zaman adliye bu adamın -
Tunceli ve civarında bu adamı bilmeyen yok -
savcılıklarea aranmakta olan bir dolandırıcı 
olduğunu herkes biliyor - asker kaçağı sapığın 
biri olduğunun farkına varmış ve tutuklu olan 
arkadaşları hakkında takipsizlik karan ver
miş, fakat kanun ve nizam dinlemeyen emniyet 
müdürü, serbest bırakılan öğretmenleri ve di
ğerlerini tekrar almış, emniyette yeteri kadar 
dayat attırmak suretiyle eziyet etmiş. Olay tek
rar savcıya intikal etmiş, savcının müdahalesi 
sonunda bir kısmı serbest bırakılmış; üç kişi 
Sıkifvönetim Kumandanlığına (gönderilmiş. Son 
aldığım haber de öğretmen olan bu üç şahsın 
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Sıkıyönetimce tekrar serbest bırakıldığı mer
kezindedir. 

Arzım şu: Bir sapığın, - ki bütün savcılık
larca araştırılan - bir delinin bu ihbarlarını de
ğerlendirmeden, Tunceli'de sanki büyük bir 
Dev - Genç harekâtı varmış gibi helikopterlerle 
ionatıılmış komando birliklerinin celbettirilişi 
ve dağlarda bu sapığı 'önlerine alarak mağara 
mağara gezmeleri, Devlete, millete maddî za
rarlar verdiği gibi çevrede de büyük bir terör 
havası yaratmıştır. 

Bir Doktor Adil Dizdaroğlu olayı var: Em
niyette dövülen vatandaşlar başka çare bula
mıyorlar, kimse yanaşamıyor; bizzat 20 gün iz
ledim. Arkadaşlar şunu peşinen arz edeyim; 
25 senelik öğretmen ve ilköğretim müfettişi ola
cak olayları bir memur gözüyle değerlendirdim. 
Yani, "bir arkadaşıma karşı sureti katiyede bir 
kin duygusuyle hareket etmiş değilim. Karako
lun etrafına benimle beraber gelmekten seç
menlerim imtina ettiler. Saat 8'den sonra gel
mekten tereddüt ettiler. Neden gelmiyorsunuz 
diye sordum; aman dediler, burada 3 - 4 kişi 
birlikte gezdiği zaman hemen alır götürürler 
dediler. Nasıl olur dedim; Sıkıyönetim yok, 
serbestim dedim. Bunu bizzat yaşadım. 

Merkez Sağlık Ocağı Tabibi Doktor Adil 
Dizdaroğlu'na, karakolda dayak yiyen vatan
daşlar gidiyorlar, doktor da kendilerine rapor 
veriyor. Bunun üzerine, emniyet müdürü bu 
doktoru polislere çevirtiyor, karakola 'getirtiyor 
ve ya buradan gideceksin veyahut da seni ya
şatmam; Sıkıyönetime gönderirim diyor. Bura
da bir tek dahiliye doktoru var, o dahi korku
sundan kimseye rapor veremiyor, vatandaş bu 
durumda. 

öğretmen Aysel olayına bizzat şahidoldum. 
Lise Başmuavinini ziyaret ettiğim sırada ismi
nin Aysel olduğunu söyleyen bir bayan öğret
menle beş öğretmen bulunuyordu. Aysel öğret
men söze başlayarak efendim, siz milletvekilisi
niz bahusus bir öğretmensiniz dedi. Emniyet 
müdürü beni çağırdı; derhal bu vilâyetten gi
deceksin, dilekçeni vereceksin ayrılacaksın de
di, demiştir. Ertesi gün bana geleceksin, sıkıyö
netimden savcı gelecek ve senin ifadeni alacak 
dedi, demiştir. Ben, durumu vali beye izah etti
niz mi diye sordum, öğretmen Aysel, bu duru
mu dilekçe ile vali beye bildirdim dedi. Ertesi 
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gün vali beyi makamında ziyaret etmek, duru
mu öğrenmek istedim, fakat vazifeyle başka bir 
yere gitmişlerdi, kenelerini göremedim. 

öğretmeni saat 10,00'da ifadeye alan emni
yet müdürümün soruları şunlar : 

1. Sen kurt müsün? 
2. Sen alevî misin? 
3. Sen niçin bir alevî çocukla nişanlandın? 

Bu kızcağız, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinden bîr 
öğretmenle - öğrendiğime göre bu öğretmen 
Eğitim Enstitüsündeymiş - nişanlanmış. Emni
yet müdürünün şu fikri bölücülüğün ta kendisi 
değil midir? 

öğretmen İbrahim Polat olayı; yine bizzat 
izledim. Lisede öğretmen olan İbrahim Polat 
Tuncelili. İsimsiz ihbarlar... Nereden gelir? Bu 
hadiseler karşısında bir müfettiş olarak aklıma 
geldi; kendisine kızan kişiler, hakkında ihbar
lar yaptılar. Evinde bir arama, üzerinde (S) 
harfi olan meslek kitapları bulundu mu derhal 
o öğretmen de doğru nezarette. Polis anlamı
yor. Bir mantık hocası, efendim beni üç defa 
götürdüler dedi, ben sosyoloji hocasıyım, kitap
larımın üzerinde sosyal bilimler yazılıdır dedi. 
Hemen kitaplarımı topladılar, beni aldılar gö
türdüler; sonra serbest bıraktılar dedi. 

Şimdi, biz milletvekili olarak, Tuncelili bir 
arkadaşınız olarak sureti katiyede bu kötü ha
reketleri tasvip etmeyiz. Bölgelerimizdeki bü
tün konuşmalarımızda bunları kınayan arka
daşlarız, ama bir Hükümet görevlisi bölgede 
kasdî olarak kanunları böyle tatbik ederse, hak
sızlığa karşı hassas olan o bölgede vatandaşla
rım, demin bir milletvekili arkadaşımın dile ge
tirdiği dertleri bir tarafa bırakırlar bunu dile 
getirirler. 

Bu ibrahim Polat - bir kitabı bulunmuş, ya
sak da değil - gece evinden alınmış, jeepe bindi
rilmiş. Bizzat öğretmenin ifadesine başvurdum, 
hakikatini söyle dedim. Konuşmamız döndük
ten sonra oldu. Bir gün evvel Diyarbakır Sıkı
yönetim Komutanlığına götürdüler, savcı dos
yasını gördükten sonra oğlum seni neden gön
derdiler diye geri göndermiş. Kasıt şu : Emni
yet müdürü ile teğmenin yaratmak istedikleri 
bir terör havası var, kanunsuzluklar var, kor
kutmak arzusu var. İlgililerden istirhamım, dile 
getirdiğimiz bu olayları tahkik buyursunlar on
dan sonra şu iki memur arkadaşımızı başka ye

re tayin etsinler. Vatandaş korkuyor, benim ya
nımda karakola gelmekten korkan vatandaşlar 
orada tek başına bir hakikatin tecellisine mey
dan bırakmayacaklardır. Onun için Sayın Ba
kandan istirham ediyorum; bu iki arkadaşı baş
ka yere nakledin, haklarında gerekli kanunî ta
kibatı yapın. 

Çok sevdiğim, saygı duyduğum, hakikaten 
takdir ettiğim sayın vali bey bir telefon ko
nuşmamızda olaylar çok büyütüldü, çok kabar
tıldı efendim, duyduğunuz gibi değildir falan 
dedi, fakat bizzat yaptığım temaslarda, bu teğ
menle emniyet müdürünün davranışlarından 
vali beyin bile çekindiğini anladım. 

Bir şube yarbayı olayını anlatarak maruza
tımı bitiriyorum : Bir şube yarbayı... 

BAŞKAN — Sayın Yenlpmar, görüşlerinizi 
^ağlasanız efendim, çok isimler geçmeye baş
ladı da... 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Bir şube yarbayı, tutuklu bulunan üç lise öğ
retmenini ziyarete gider. Jandarma teğmeni, tu
tukevinde bulunan 10 jandarmaya bir zabıt 
tutturarak, şube yarbayının gelip, biraya dina
mit atmış olan kişileri ziyaret ettiğini tutanak
la tespit ettirir ve hemen Diyarbakır'a bildirir, 
zavallı yarbay, hiç bir şeyden habersiz, sırf bir 
insanî duygu ile, lisede de askerlik d^rsi hocası 
olduğu için arkâdaşlarıyle olan münasebetin
den dolayı kendilerine geçmiş olsun diyen yar
bay, doğruca Diyarbakır'a gider. Bu yarbayın 
evi aranılır; hiç bir şey yoktur ve sıkıyönetim 
mahkemesince beraetine karar verilir. Ne yazık 
ki, bu hadiseden sonra bu arkadaş da orada 
durmaz ve başka yere nakli yapılır. 

Arzım şu : Hiç bir şeyden şikâyetçi değiliz 
orada; valisinden susundan busundan, yalnız 
emniyet müdürü ile jandarma teğmeninin biz
zat izlediğim keyfî tutumu ve hadiseleri konuş
tum, konuşmalarımı burada huzurunuzda zabıt
lara geçirmek istemiyorum, onu Sayın Bakana 
özel olarak yapacağım ziyarette arz edeceğim, 
Bu iki şahıs alınarak haklarında kanunî taki
bat yapıldıktan sonra göreceksiniz o bölgede 
en ufak bir hadise çıkmayacaktır, olmayacak
tır. Bunlar hadiselere se^eboluyorla^. tahrik 
ediyorlar. İlgililerin bu konu üzerine bilhassa 
eğilmelerini bekler, saygılarımı sunarım. 

— 313— 



M. Meclisi B : 120 5 . 7 . 1972 O : 1 

10. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, 
Maliye Bakanlığının bir tamimi münasebetiyle 
gündem dışı demeci ve Adalet Bakanı Fehmi Al
paslan'ın cevabı. 

BAŞKAN — «Sinop Milletvekili Sayın Mus
tafa Kaptan «Maliye Bakanlığının bir tamimi» 
üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir, buyuru
nuz efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (ISinop) — Muhteremi 
arkadaşlarım; 

Mutadın hilâfına bölge meseleleriyle ilgili 
değil, umumî bir mevzuda gündem dışı konuş
ma yapmak istiyorum. Bu konuşmam foer ne ka
dar Maliye Vekâletinin 'bir tamimi üzerine ise 
de, müşterek siyasî mesuliyet altında çalışan 
Bakanlar Kurulu üyelerinin her birisini alâka
dar edecektir kanısındayım. 

Evvelâ meseleyi izah edeyim : Yüksek ma
lûmlarınız olduğu üzere 057 sayılı Devlet Me
murları Kanununun ek geçici 8 nci maddesi 
var. Bu 8 nci madde aynen şjöyle : - üçüncü fık
ra - «Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyele
ri, birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay 
ve Sayıştay kanunlarına göre 1 nci derece kad
roda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci de
recesinin son kademesi olan 1 000 göstergesine 
intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak ya
pılır.» Yine 1405 sayılı Kanunla değiştirilen1 

Emekli Sandığı Kanununun ek 1 nci maddesi 
de şöyle : «Aylıklarını Personel Kanunu hü
kümlerine göre alan işletmecilerin emeklilik 
keseneklerine, Personel Kanunları gereğince ka
zanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kıdem, de
rece ve kademelerin, gösterge rakamlarının kat
sayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık mik
tarı esas alınır. 

Derece ve kademe göstergelerine eklenen ra
kamlar, emeklilik keseneğine esas aylığın tespi
tinde nazara alınmaz.» 

Şimdi, 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci madde
sinin son fıkrasını Yüksek Meclisin malûmu 
Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bu îr)tal üzerine 
Savjstav Genel Kurulu 9 Haziran 1972 tarih ve 
14 210 sayılı Resmî Gazete ile yavmlanan bir 
karar neşretti. Bu kararda da gerek Devlet Me
murları Kanunu, gerek Emekli Sandığı Kanu-

| nunun bu 'hükümleri muvacehesinde göstergenin 
1 000'ine yükselmiş kimselerin durumlarının ne 
olacağını sarahaten tespit etti. Sayıştay Genel 

I Kurulu kararının sarahatine göre, 1 000 zait 
200'lerin durumu; hali hazırda alacaklı maaş 

I 1 000 zait 200'ün üzerinden katsayının çarpımı 
neticesinde meydana çıkacak ve emeklilik kese-

I neği de buna göre alınacak. Ancak, kanunun 
meriyet tarihine göre durumları şöyle olacak : 
Emeklilik keseneği; Mart 1970 - Kasım 1970 ay
larına ait farkların halen ödenmiş olması kar
şısında Ibu süreye ilişkin artış farkı, kesenek ve 
karşılıkların 1327 sayılı Kanunun 93 ncü mad
desine göre. Aralık 1970 - Şubat 1973 aylarına 
ait aylıklardan noksan kesilen emekli keseneği 
karşılıklarının ikmalen tahakkukuna. Mart 1971 

I - Mayıs 1970 aylarına ait aylıkların ödenmesi 
I sırasında, 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci madde

sinin son fıkrası hükmü yürürlükte bulunduğu 
I cihetle bu süre için emekli keseneği ve karşılık-
I lan yönünden bir işlem yapılmaması. Haziran 

1972 ayından itibaren emeklilik ve kesenek ve 
I karşılıkların ise, kademe ve ek gösterge rakam-
I. lan toplamının belli katsayı ile çarpılmasından 

elide edilecek tutarlar üzerinden hesaplanması 
icabedeceğine. 1 000'i bulmamışlar için bazı ted-

I birler göstermiş veyahut bir kanun tedvinini; 
I öngörmüş. 

I Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahke-
I meşinin kararı, Sayıştay Genel Kurulunun al

mış 'olduğu bu karar ve gösterdiği ölçülere rağ-
I men Maliye Vekâleti maalesef isabetinde şüpbe 

ettiğim bir tamim neşretmiş. 7 .6 .1972 tarih ve 
11Ö.032 sayılı bu tamim şöyle diyor: 

«...1425 sayılı Kanunun, yukarıda sözü (geçen 
hükmünün iptali üzerine ek göstergeli bütün 
aylıklardan kesenek kesilmesi düşünülebilir ise 
de hangi derece ve kademelerde ek gösterge ra
kamları dikkate atanarak kesenek kesileceği, ar-

I tıs farklanmn Ihangi aylıklardan alınacağı ve bu 
I durumda olanlardan emekliye ayrılacaklara, 

emeklilik gösterge (tablosunda hangi göstergeler
de aylık bağlanacağı hususlannın yeni bir hü
kümle tayini lâzım gelmektedir. 

Bu konuda hazırlanmakta olan kanun tasa-
nsı en kısa zamanda Yüksek Meclise sunulacak
tır. Bu tasarının kanunlaşmasına kadar yersiz 
bir muameleye mahal kalmamak üzere 14.8.1970 

I tarihli ve 1328 sayılı Kanuna göre 'general ve 

814 — 



M. MecM B : 120 5 . 7 . 1972 O : 1 

amirallere ödenek ek göstergelerden kesilmek
te ıolan kesenekler dışında, diğer görevlerde 'bu
lunanların ek göstergelerden hiç bir derece ve 
kademeden kesenek ve artış farkı alınmaması 
hususunda ilgililere gereken emrin verilmesini 
arz ve rica ederim.» 

Muhterem arkadaşlarım.. 
NURÎ EB'OĞAN (istanbul) — İmza. 
MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Mali

ye Bakanı (Ziya Müezzinoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, filhakika imza: Ma

liye Bakamı Ziya Müezzinoğlu; fakat, biraz ev
vel konuşmamın başında arz ettiğim gibi, benim 
bildiğime göre »Hükümet müşterek siyasî sorum
luluk altında çalışır. Maliye Bakanı yaptı diye, 
Hükümetin hiç bir azası bu tamimin yarataca
ğı sorumluluktan kaçamaz kanaatımca. 

(Şimdi, Anayasa Mahkemesinin kararı, Sa
yıştay 'Genel Kurulunum, vermiş olduğu karar 
muvacehesinde göstergenin 1000 tablosuna 
yükselmiş olanlarım durumu sarahat kes-
betmiş 1 000 zait 200 üzerinden emekli
lik keseneği kesilecek ve maaşı verile
cek. Geçmiş zamanlara ait ne muamele ya
pılacağını da demin okudum; Sayıştay Genel 
Kurulu birer birer, madde madde saymış. Buna 
rağmen Maliye Vekâletinim böyle bir tamim ya
yınlaması birçok mahzurlar ifade ediyor. Evve
lâ adlî makamlarda tuhaf bir his meydana ge
liyor. Bunu, adliye ile iştigal eden veyahut adli
ye ile irtibatı olan arkadaşlarım anlarlar. Nite
kim, Yargıtay Birinci Reisinin emekliye aynl-
masındaki, yerine vekâlet edecek şahsın yaptı
ğı konuşma calibi dikkat. Diyor ki: 

«Sizlerce de malum olduğu gibi, Türk Ana
yasası ve Anayasa Mahkemesinin Ibir kararı hâ
kimlere, memurlardan farklı olarak hâkimlik 
maaşları üzerinden emekli maaşı bağlanmasını 
tanımıştır. 

Kanunî durumu inceleyen 'Sayıştay, birinci 
sınıfın son kademesi olan 1000 zait 200 üzerin
den ımaaş alan hâkimlere, Emekli Kanunumda 
göstergesi bulunduğu için ayrı bir kanun tedvi
nine lüzum kalmadan, aldıkları maaşa göre 
emekli maaşı bağlanacağını, ikramiyelerinin de 
bu suretle ödneceğini karar altına almıştır. 

Kanunlarım teminatı altındaki bu açık ve se
çik duruma rağmen, Maliye Bakanlığı kendi teş
kilâtına ve diğer Bakanlıklara yaptığı bir tamim 
ile 'generaller ve amiraller müstesna, halihazır 

durumda hiç bir hâkime memurlardan farklı 
emekli maaşı bağlanmamasını, ikramiye öden
memesini 'emretmiş bulunmaktadır. 

Kanunların 'her yönden hâkim kılınmasını, 
adaletin korunmasını 43 yıllık meslek hayatı 
boyunca kendisine şiar edinen değerli Başkanı
mız bu tamim neticesi hak ettiği maaşı alama
mak durumundadır. 

Sayın Maliye Vekilinden ve bilhassa Hükü
metten Anayasa ve Anayasa Mahkemesi karar
larına karşı bir direnme niteliği arz eden..» -Be
ni bu nokta biraz düşmdürdü- «..direnme niteli
ğini arz eden, kanun hükümleriyle bağdaşma
yan bu tutumu biran evvel düzeltmesini arz ve 
temenni ederiz.» 'Diyor. 

Şimdi arkadaşlarım, 'Anayasa Mahkemesi.. 
doğru, yanlış; bilmem ama tatbikatını yaptık, 
burada oldu. Biz, kendimiz tatbikatını yaptık. 
Anayasa Mahkemesi karar verdi, Sayıştay Genel 
Kurulu karar verdi... E.. Şimdi bunun ne fayda
sı olacak anlamıyorum. Durum sarih. Bu, benim 
kanaatımca şu mahzurları doğuracak : 

1 - Evvelâ, bu müesseselerde bir irkilme mey
dana getirecek. 

2 - Müktesep haklan zedeleyen bir eser ola
rak meydanda kalacak. 

3 - Devletin itibarını zedeleyecek. 
4 - Kanaatımca, mağdur olduğunu gören, 

zanneden, anlayan kimseler Danıştaya şahsî da
va açmak suretiyle bu iki tane mahkeme kara
rı varken şakır şakır bu davaları kazanacak, bir
kaç açıkgöz avukat da milyoner olacak. 

Anayasa Mahkemesinin bu kararı, Sayıştay 
Genel Kurulunun bu karan karşısında Danışta-
yın başka türlü karar vereceğini zannetmiyo
rum. Peşin olarak, açılacak şahsî davaların hep
sine tazmin hükmü verecektir. Peki, bu ücreti 
vekâletler, mahkeme masrafları nereden çıka
cak?.. Devletten çıkacak. 

Binaenaleyh, 'Hükümet azalarından ricam : 
Evvelâ müktesep hakları (zedeleyen, Devletin 
itibarını kıran, netice itibariyle de hiç bir fay
dası olmayıp, Devlete büyük külfetler yükleye
cek olan bu tamimin, 10001 kazanmışlar hakkın
da derhal ortadan kaldırılmasıyle birtakım yan
lış anlamlara, yani siyasî organlarım, adlî organla
rın sanki karşısına geçiyormuş gibi zehabın 
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uyanmasına meydan verilmemesini hassaten is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(C. Senatosu Artvin Üyesi) — ISöz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(0. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Muhterem Kaptan arkadaşımın ortaya getir
diği konu, hakikaten bazı yanlış anlamalara se
bebiyet vermiş ve üzerinde durulması lâzım gelen 
bir konudur. Hemen arz edeyim ki, mesele dışa
rıya aksettiği gibi olmamıştır. Bendeniz (bu ko
nunun daha ziyade hâkim sınıfından olan zeva
tı ilgilendirmesi sebebiyle daha ilk anda işe el 
koydum ve bunun için evvelâ sayın Başbakan 
ile ve sonra da Hükümet 'bünyesinde kabine ar
kadaşlarımızla meseleyi görüştük. 

Mesele, Anayasa Mahkemesinin iptal kara
rının uygulanmaması veya hele hele ona karşı 
bir direnme havasının yaratılması ile alakalı de
ğildir. Kabinede o zaman düşünülen şu oldu : 

Anayasa Mehkemesi, eşitlik prensibinin ih
lâl edilmiş olması sebebine dayanmak suretiyle 
bir iptal karan vermiştir. Yani, generallerin 
1000 zaitleri muayyen kademeler üzerinden 
50400-150-200 olarak emeklilikte keseneğe esas 
oluyor, ama sivil teşkilâtınki olmuyor. O halde 
bu bir eşitsizliktir, bu eşitsizliği gidermek lâzım
dır anlamında mesele ele alınmıştır ve o halde 
mademki (bir eşitsizliğin giderilmesi maksadına 
matuf iptal kararı vardır, bu kararın ışığı altın
da eşitsizliği 'giderecek ve Anayasa Mahkeme
sinin yorumlamasına da uygun düşecek, boşluğu 
doldurucu hir kanunu biran evvel getirelim de
diler ve gerçekten de Ibu kanunu hemen hazır
ladılar. Bu kanunun birkaç gün gecikmesinde 
şu dakikada huzurunuzda konuşan arkadaşımı
zın da biraz kusuru olmuştur. Şundan: 

Değişen şekliyle acaba hakları ihlâl ediyor 
mu, etmiyor mu meselesini, şahsen Personel Ka
nunu üzerinde fazla İhtisası olan bir arkadaşı
nız olmadığım için yetkili unsurlara, zatişlerine 
ve Yüksek Hâkimler Kurulundaki arkadaşları
ma tetkik etme fırsatını vereyim diye tuttum. 
Arkadaşları davet ettim ve üzerinde uzun uzun 
görüştük, diğer birçok yüksek dereceli hâkim 

1 arkadaşlarımla meseleyi görüştük ve bazı nok
talarda kendilerinden faydalı bilgiler aldım. 
Tasarı, zannediyorum ki, benden başka belki 
burada bulunmayan bir arkadaşım daha olabi
lir, onun dışındaki bütün bakanlar tarafından 
da imza edildi. Yani, bu gecikmede, olmaya ki, 
Anayasanın bu iptal kararma rağmen bir yan
lışlık olsun endişesi bende doğdu ve kabinede 
konuşulan da şu oldu arkadaşlarım : 

Anayasa Mahkemesi bir kararı İptal eder 
ama, yeni hüküm tesis etmez. Anayasa çerçeve 
kanundur, Anayasa Mahkemesinin kararı da 
nihayet iptal mahiyetindedir. Boşluğu doldur
mak lâzımdır. Eğer, haliyle Anayasa Mahkeme
sinin iptal kararını yürürlüğe koyarsak, yine 
eşitsizlikler devam edecektir. Hâkim sınıfında 
olanlar alacaktır ve dereceleri, mevkileri naza
rı itibare alınmaksızın alacaktır, ama idarî mev
kide olanlar alamayacaktır. Öyle bir iş yapalım 
ki, yüksek mahkemeyi de tenzih ederiz, yani, 
mücerret kendi bünyesinde olanlar için bir ka
rar ittihaz etmiş gibi bir mana çıkmasın. Zaten 
böyle bir mana düşünmüyoruz. Kamuoyu.da 
böyle zannetmesin, ötekileri de, büyük hizmet
lerde, yüksek dereceli hizmetlerde bulunanları 
da bir arada mütalâa edip getirelim diye... Zan
nediyorum ki, yarın kabine toplanacak ve ilk 
iş olarak orada üzerinde tereddüt gösterilen hu
suslar da halledilecek ve o şekilde kanun yük
sek tetkikinize gelecek ve birkaç gün içerisinde 
de halledilmiş olacaktır. 

Bu arada emekli olan çok değerli meslek ar
kadaşlarımız olmuştur. Onlar, elbette ki, en ta
biî olarak başkalarına hak dağıtan insanlar sı-
fatıyle kendi haklarını aramak üzere Yüksek 
Danıştaya da başvurmuşlardır. Yüksek Danış
tay da kararlar almıştır. Bunlar Hükümet için 
arzu edilen şeyler değildir. Ama, Hükümete hâ
kim olan kanaat, daha umumî, eşitlik prensibi
ne daha çok uygun ve hakları da mutlaka say
gı ile karşılayan bir kanunu çıkaralım, vaziyet 
boşluk içerisinde kalmasın şeklinde oldu. Yok
sa tefsir edildiği gibi, yüksek mahkemenin ka
rarına karşı direnme veya böyle bir hakkı tanı
madan uzaklaşmanın Hükümet bünyesinde, ben
deniz nihayet onların meslektaşıyım, elbette ki, 
gayretlerini çekebilirim ama, Hükümet bünye-

I sinde de böyle bir vaziyetin olmadığını yüksek 
I huzurunuzda arz etmek isterim. 
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MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın 
Başkan, anlayamadığım bir noktayı sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Kaptan. Çünkü 
gündem dışı görüşüyoruz, bir kanunun müzake
resi yok. Şahsen sorunuz efendim. 

11. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlu'nun, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vukua 
gelen sel felâketi münasebetiyle gündem dışı de
meci 

BAŞKAN — Çanakkale ilimizin Gelibolu 
Kadıköy bucağındaki afetle ilgili gündem dışı 
Çanakkale Milletvekili Sayın Mustafa Çalıkoğ-
lu, buyurun. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Son aylarda yurdumuzun birçok yerlerinde 
meydana gelen sel felâketlerine, Çanakkale'mi
zin Gelibolu ilçesi Kadıköy bucağı sel felâketi 
de eklenmiş bulunuyor. 

Yağışların iyi gitmesiyle mahsullerin bol 
olacağı sevinci karşısında, doğanın meydana ge
tirdiği olaylar önünde henüz Türkiye'mizde ted
bir alma olanaklarının bulunmayışından bu se
vinç belirtileri üzüntüye çevrilmektedir. 

Olan olmuştur. Fazla yağış karşısında mey
dana gelen sel felâketinde 10 vatandaşımızın 
ölüm haberi çevrede büyük üzüntülere sebep ol
muştur. Bunun yanında tüm mahsûl ve 500 ci
varında hayvan sel sularından telef olmuştur. 

Hükümetimizin, bu ağır can ve mal kaybı 
karşısında derhal harekete geçeceğine inanıyo
rum. Bu gibi olaylarda vatandaş, gerekli ve 
olumlu tedbirleri alan Hükümeti yanında gö
rürse, büyük bir teselli kaynağına kavuşmuş 
olacaktır. 

Can kaybına uğrayan ailelere, meskenleri 
yıkılanlara ge;*ekli yardımın acilen yapılmasını, 
esasen borçlu olan bölge sakinlerinin Tarım Kre
di Kooperatifine olan borçlarının teciline ait 
olumlu ve etkili kararların alınmasını Hükü
metten bekler, derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalık-
oğlu. 

12. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, Ankara'da vukua gelen sel felâketi mü
nasebetiyle gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — Ankara'da vukubulan sel fe
lâketi dolayısiyle Sayın Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli-arkadaşlarım; 

Eğer dün geç vakitlerde başlayıp, Anka
ra'nın bazı bölgelerinde ciddî hasara yol açan 
sel afetine -uğramamış olsaydık, Ankara 
Milletvekili olarak şimdi yüksek huzurunuzu 
işgal etmeyecektim. Ancak, bu yılM seylâp ge
çen senelerden daha fazla olmuş ve gerçekten 
Hükümeti ciddî tedbirler almaya sevk etmesi 
gereken-hasara yol açmıştır. 

(Sayın arkadaşlarım; biliyorsunuz Ankara 
birkaç dere ve çayın tehdidine mâruzdur. Bu 
seylâplar her ©ene devam eder, birbirini kovalar 
ama ne yazık ki bu konuda hiçbir zaman ciddî 
tedbir de alınmaz. Bir tarafta Hatip Çayı, bir 
yanda Elmadağ deresi, öte tarafta Dikmen De
resi, Ankara'yı devamlı surette tehdidetmefcte-
dirler. Her sene söyleriz, ilgililerle de görüşü
rüz. Fakat bu dereler ve çaylar maalesef ıslah 
edilmez arkadaşlarım. 

Şimdi dünkü şiddetli yağmurlar sonucu, bil
hassa Elmadağ Deresi taşmış etrafındaki geniş 
araziyi ve semtleri basmıştır, özellikle Kayaş, 
Mamak, üreğli ve Saimekadm'a kadar bütün 
bu bölge büyük hasara uğramış, bazı evlere gi
rilemez olmuş ve itfaiye - burada takdirle an
mam gereken ciddî gayretleriyle - 40 kadar va
tandaşı mutlak bir ölümden kurtarmıştır. Gö
revliler, gece yarısından sonra saat 02,30'a ka
dar görevleri başında titizlikle vazife görmüş
lerdir. Bu vesile ile başta Ankara'nın sayın Va
lisi olmak üzere, görevli idareci arkadaşlarıma, 
itfaiye erinden, hazır bulunan ordu ve zabıta 
mensuplarına ve bütün ilgililer dahil olmak 
üzere tüm görevlilere huzurunuzda teşekkürü 
borç bilirim. 

Ayrıca, dış ilçelerimizden alabildiğimiz res
mî haberlere giöre, Balâ'da şiddetli dolu nede
niyle mahsulleri hasara uğrayan köylerimiz 
vardır. Keza Polatlı'da hasar mevcuttur. Di
ğer ilçelerden henüz resmen bir haber alabilmiş 
değiliz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, maruzatım kı
sa olacaktır. Hükümetin dikkatini şu noktalara 
çekmek istiyorum: 
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1. Hükümet derhal, Ankara'yı ve Ankara 
halkının hayatını tehdideden dereleri ve çay
ları ıslah etmelidir. 

2. Evleri oturulmaz hale gelen vatandaşlar
la, eşyaları tamamiyle tahribe uğramış ve kul
lanılmaz hale gelmiş olan yoksul vatandaşlara 
doğrudan doğruya, ya da Kızılay marifetiyle 
mutlaka bir yardım yapılmalıdır. 

3. Balâ ve Polatlı ile, Çankaya'nın Kıbrıs, 
Kutludüğün, Gökçeyurt, Ortaköy, Kmlcaköy, 
Yeni ve Eski Bayındır köylerimiz gibi ciddî 
şekilde mahsulü hasara uğramış olan bölgele
rimizdeki - Mamak ve Kayaş da dahil olmak 
üzere, üreticilerin ve çiftçinin bankaya olan 
borçlarının tecili hususunda gerekli gayret ve 
hassasiyetin gösterilmesini şahsen rica ediyor 
ve bekliyorum. 

4. Nihayet, yağmur dolayısıyle tamamiyle 
tahribe uğramış olan ve irtibatı kesilmiş bulu
nan köylerimiz yollarının da Köy İşleri Bakan
lığı Yol, Su, Elektrik Teşkilâtının yedek ekip
lerinin derhal gönderilerek yolların geçide mü
sait hale getirilmesinin zorunlu olduğunu, bu 
kürsüden Hükümete duyurmak istiyorum. Hü
kümetimizin de âcil tedbir alıp, dertli vatan
daşın derdine deva olmasını hassaten rica edi
yor, Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özden-

oğlu. 

13. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Or
tak Pazar konusu üzerinde gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Sayın özer ölçmen, Ortak Pa
zar üzerinde, kısa söz istemişlerdir. 

Buyurunuz. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Ortak Pazardaki son gelişmeler ve ortakh-

ğnmız konusundaki bazı 'beyanlar üzerine, Baş
kanlıktan kısa bir söz talebinde bulundum. Ken
di müsamahalarına sığınarak, bir başka konuda 
bir cümle daha söyleyerek bir temennide bulun
mama müsaadelerini rica edeceğim. 

Bir milletvekili arkadaşımızın çocukları ka
çırılma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Fikrî 
hürriyetinin ve fikir özgürlüğü içinde olması ge
reken bir milletvekilinin, fikrî beyanlarından do
layı tehdit altında bulunması, çok nahoş bir du-

| rumdur. İlgililer ve yetkililerin bu konuda ge
rekli alakayı göstereceklerine inanıyorum. 

iSon günlerde Ortak Pazar'ın iki yetkili söz
cüsü - ki bunlardan birisi Ortaklık Konseyi Dö
nem Başkanı Lülksenburg Dışişleri Bakanı Gas-
ton Thorn'dur; diğeri de Avrupa Toplulukları 
Genel Sekreteri Emile Noel'dir bu iki zat, Tür
kiye ile Ortak Pazar arasındaki ilişkiler hak
kında bazı beyanlarda bulundular. Bu beyan
larında, «Türkiye öyle istekler, taleplerde bu
lunmuştur ki; Türkiye'nin Ortaklığı hâlâ iste
yip istemediğinden şüplhe etmekteyiz.» demişler
dir. 

Yüksek malumlarınız olacağı veçhile, geçen 
yıl bu aylarda, Ortak Pazar ile ortaklığımızın 
ikinci dönemi olan geçiş dönemini belgeleye
cek olan Katma Protokolüm müzakereleri sıra
sında, grubu bulunan 4 siyasî parti burada gö
rüşlerini açışlamışlar ve Katma Protokol hak
kındaki fikirlerini beyan etmişlerdi. Grubu 
bulunan 4 siyasî partimiz de bu konuşmaları ve 
beyanlarında, Ortak Pazar ile olan ortaklığımı
zın prensibini tasvibettiklerini ve desteklerini 
belirtmişlerdi. Ancak, bu beyanlar sırasında, Kat
ma Protolü kendi iktidarı devrinde hazırlamış 
olan Adalet Partisi hariç, diğer siyasî partiler 
çeşitli nüanslar ile Katma Protokol üzerinde 
birtakım eleştirilerde bulunmuşlardı . 

Nitekim, Katma Protokol yerine ikâme edilen 
Geçici Anlaşmanın yürürlüğe gir/diği bir sene
den beri yapılan uygulama neticesinde, kamu 
oyunda ve siyasî partiler tarafından yapılmış 
olan bu eleştirilerin bir kısmının haklılığı or
taya çıkmış bulunmaktadır. 1071 yılımın dış 
ticaret rakamlarıyle bir yi evvelinin, karşılaş
tırılması sırasında; Ortak Pazar ile olan dış ti
caretimizde, ihracatımızın bir yıl evveline na
zaran % 11,5 artışını kaydederken; Ortak Pa
zar ülkelerinden ithalâtımızın % 40 oranında 
arttığını görmek suretiyle bu eleştirilerin bir 
kısmının haklılık derecesi, yani dış ticaret açı
ğımızın büyüme tehlikesinin mevcudolduğu ne
ticesi ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu rakamlar bu seyri gösterirlerken, Ortak 
Pazar 'dışındaki diğer dünya ülkeleriyle olan 
dış ticaretimizdeki artışların daha sıhhatli bir 
seyir takibettiği görülmektedir. Nitekim, di
ğer ülkelere ihracatımız % 17 oranında artar-

I ken, ithalâtımız ise sadece % 15 oranında bir 
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artma göstermiş ve dış ticaret açığımız da, ilk 
defa olarak müspet bir etken, Ortak Pazar dı
şında kalan ülkeler göstermiş bulunmaktadırlar. 

Bunların dışında; ortaklığın, üye adedimin 
6'dan lO'a çıkmış bulunması, Türkiye için ve 
Avrupa'nın iktisadî ve siyasî entergrasyonu yö
nünden mülhiım ve önemli bir olaydır. Türkiye 
'de bunu memnunlukla karşılamaktadır. Ancak, 
zaten zor temin edilmiş bulunan dengenin, ye
ni 4 üyenin katılmasıyle bozulması tehlikesi, 
daima göz önünde bulundurulmak mecburiye
tindedir. Bu ülkelerin katılmasıyle gümrük du
varlarını kaldırdığımız zaman Türk sanayiinin 
korummasında meydana gelebilecek zorlukla
rın daha da büyüyeceği aşikârdır. Bu bakım
dan, yemi denge temin ıedilmıesi mecburiyeti de 
hâsıl olmuştur. 

İşçilerimiz konusunda; sayısı 700 OOO'i aşkın 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sorunla
rının, maalesef bugüne kadar Ortak Pazar çer
çevesi içinde anlaşmamız ve ortaklığımız çer
çevesinde halline imkân olmamıştır. Ancak, iki
li anlaşmalarla bu vatandaşlarımızın sorunla
rını çözümlemek imkânlarıma sahilbolmuşuzdur. 
Meselâ, bir Kuzey Afrikalı, bir Yugoslavyalı, 
bir İspanyol işçi, - ki bu ülkelerin (hiçbirinin Or
tak Pazar ile resmî bir ortaklık temasları yok
tur - herhangi bir Avrupalı işveren nezdinde 
bir Türk işçisi ile aynı durumdadırlar. Yani 
Türk işçisinin bu ortaklıktan yararlanacak her 
hangi bir önceliği yoktur. 

Bütün bunları kısaca saymaktaki gayem; 
Hükümetimizin bu tenkitler muvacehesinde ve 
bilhassa 12 Mart'tan sonraki hükümetlerin bu 
tenkitleri nazarı itibara almak suretiyle Kat
ma Protokolde birtakım iyileştirmeler, düzelt
meler yapmak vaatlerine girmiş olması keyfi
yetidir. Anlaşıldığına göre, Ortak Pazarın yet
kilileri, bu düzeltme ve iyileştirme isteklerini 
iyi arılayabilip, iyi tahlil edememiş durumda
dırlar. Bu sebeple de yapılmış olan talepleri
mizi yanlış değerlendirmektedirler. 

Bu talepler nelerdir? Bu talepler, Katma Pro
tokol ile tespit edilmiş olan mliktar kısıtlama
larının ve gümrük vergisi indirimlerinin - ki 
22 yıl içinde yapmayı taahhüdettiğimiz indi
rimlerdir - listeleri içinde Türk Hükümeti bir 
esneklik talebetmiştir. Yani, nihaî hedef değiş
meyecektir. 22 yıl sonra, yine söz verdiğimiz, 

taahhüdettiğimiz şekilde bütün giimrük ve mik
tar kısıtlamaları kaldırılacaktır. Yalnız, Türk 
Hükümetine bir esneklik tanıyarak, Türk sa
nayiini korumak üzere bazı tedlbirler alabilme 
yetkisini Türk Hükümeti istemiştir; Türk Hü
kümetinin talebi bundan ibarettir. Bu talebi 
tutup da, «Türk Hükümeti Ortak Pazardan ay
rılmak mı istiyor? Türkiye bizden açık bono 
mu isityor?» şeklinde tefsir etmek, Türkiye'nin 
eğilimlerini iyi anlamamak demektir. Türkiye 
•siyasî tercihini 19ı59 yılımda, daha Ortak Paza
rın kendi üyeleri kötümser düşünceler içeri
sinde, kötümser niyetlerle kendi gelecekleri 
hakkında fikirler beslerlerken, 1959 yılında or
taklığa aday olmakla ispat etmiş durumdadır 
ve bu iyi niyetiyle kararlılığım devam ettirme
ye, sürdürmeye amadedir. Yalnız ortaklarından, 
partnerlerimden şu kritik 'döneminde anlayış 
beklemektedir. Bu anlayışı da, bu durumlar da
ha iyi prezante edildiği takdirde, göreceğimiz 
inancı içindeyim. 

Yalnız burada bir üzüntümü beyan etmek 
isterim. 

Dün ıSayın Dışişleri Bakanı Meclise harici 
konular hakkında bilgi vermek arzusunu izhar 
etmişler; grup başkanları da maalesef prosedür 
olarak buma alet olup, imza etmişler, kendi ar
zulan şeklinde. Bu yüzden grupların burada 
fikir beyan etmelerine imkân hâsıl olmadı. Sa
yın Başkan da haklı olarak İçtüzük gereğince 
gruplara, grup adına söz vermedi. Sayın Dışiş
leri Bakanımız da çok hafif, hadiselere çok üs
tünden değinen ve fazla muhtevalı olmayan bir 
konuşma yaptılar. Benim şurada yaptığım bu 
konuşmayı - Oaston Thorn'un ve Emile Noel'in 
verdiği beyanlara verdiğim cevabı - aslında 
Dışişleri Bakanının yapması lâzımdı. Fakat ken-

| dileri gayet hafif bir şekilde bir konuşma ya-
1 parak, gruplara da konuşma imkânı yaratma

dan ayrıldılar. Onun için bu açıklamanın ya
pılması zaruretini hissettim. 

Ayrıca, Sayın Bakanım dünkü konuşmalarm-
' da, Kıbrıs konusunda verdikleri izahatta, sani

yen... 
BAŞKAN — O konuya geçmeyelim, müsaa

de ederseniz Sayın ölçmen. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bir cümle ile 

müsaade ederseniz değineyim. 
BAŞKAN — Bağlamanızı rica ediyorum. Kıb

rıs ile ilgili gündem dışı söz vermedim. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Peki... Onu 
da konuşacağımız bir fırsat inşallah zuhur eder, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, pek tabiî 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Bu durumda tekrar yetkililere, Türki
ye'nin üyeliğinin, üyelikten ayrılmak veya 
ayrılmamasının mevzuubahsolmadığmı; sadece 
kendisine sağlanmış olan tavizlerin, diğer ül
kelere; meselâ diğer Akdeniz ülkelerine, 
Malta'ya, israil'e, Mısır'a, ispanya'ya, Fas'a, 
Tunus'a, Cezayir'e de tanmmasıyle Türkiye'ye 
tanınmış olan tavizlerin ehemmiyetinin azaldı
ğını, ve 90 küsur gelişmekte olan ülkeye tanın
mış olan genel preferanslar gümrük indirimi 
sistemiyle Türkiye'nin tavizlerinin de değeri
nin azaldığını; üye adedinin 6'dan 10'a çıkma
sıyla dengenin yeniden tesis ettirilmesi için 
bu esneklik talebinde bulunduğumuzu Meclis 
kürsüsünden tekrar ifade etmeyi naçjizane bir 
Meclis üyesi olarak vazife telâkki ettim. iSay-
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

14. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinka-
ya'nın, yatırımcı kuruluşların teknik eleman 
konusunda çektiği sıkıntılar hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Yatırımcı kamu kuruluşları 
teknik eleman sorunları hakkında gündem dışı 
Erzincan Milletvekili ıSayın Hasan Çetinkaya 
söz istemişlerdir; buyurun efendim. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; huzurunuza kangren 
olmuş bir konuyu açıklığa kavuşturmak ve il
gilileri bu konuda uyarmak için gelmiş bu
lunuyorum. 

Konu teknik eleman sorunudur. Bildiğiniz 
gibi 657 sayılı Kanunu görüştüğümüz zaman, 
Türkiye'nin kalkınmasına büyük etken olan 
teknik elemanın bu konunun kapsamı dışında 
kalmasını söylemiş ve ileride tamiri mümkün 
olmayan huzursuzlukların olacağını da ifade 
etmiştik. Maalesef bunun üzerinde gereği ka
dar durulamadı ve teknik personel 657 sayılı 
Kanun kapsamına alındı. 

Şimdi, huzurunuzda ifade edeyim ki, bu 
kanundan dolayı mağdur olan teknik perso
nel kuruluşlardan ayrılmak üzeredir. Şimdi 

ifade edeceğim şu rakamlar sonunda, hepi
miz bu konu üzerinde hassasiyetle durmamı
zın gerektiğine kani olacağız zannediyorum. 

Devlet ISU İşleri Genel Müdürlüğünden 
kanun çıktıktan sonra 200 teknik personel; 
TEK Genel Müdürlüğünden 135; Mesken Ge
nel Müdürlüğünden 63; Türkiye Cumhuriyeti 
Karayolları Genel Müdürlüğünden 236; YSE 
Genel Müdürlüğünden 351; PTT Genel Müdür
lüğünden 28 eleman ayrılmış bulunuyor. Tür
kiye'deki yatırımların programlanmasını ya
pan ve uygulayan bu daireler, üzülerek söy
lemek mecburiyetindeyiz ki, felçli hale gelmiş
lerdir. 

Bir örnek daha vermek isterim, hepinizin 
her gün köylüyü peşinize takıp götürdüğünüz 
Köy İşleri Bakanlığı Köprüler Dairesinde şu 
anda bir mühendis dahi bulunmamaktadır. 
200 - 300 milyon yatırımı gerçekleştiren bu 
daire maalesef, bugün teknik personelsiz kal 
mıştır. Aynı Bakanlığa bağlı 37 ilde; bilhassa 
geri kalmış bölgeler ve Doğu illerimizde, mü
hendis eleman bulunmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, son günlerde bası
nımızda devamlı bu konu işlenmektedir; yan 
ödemeler yapılacak, her gün manşet veril
mektedir; bakanlar devamlı beyanat vermek
tedir; bugün çıkacak, yarın çıkacak den
mek suretiyle devamlı oyalama yapılmaktadır. 
Benim temennim şudur : Yan ödemelerin ya
pılacağı şu sırada yetkili odalarla temas sağ
lanmalı, bunların fikirleri alınmalıdır. Yan öde
meler kime ve ne nispetle ödenecektir, bunu 
kapsayacak bir programı yapmalıdır. Aksi 
takdirde devamlı olarak daireden ayrılan bu 
teknik personeli Türkiye dışına, yani beyin 
olarak teknik elemanı devamlı olarak dışarıya 
sevk etmiş olacağız. Böylece Türkiye'de 20 
milyarlık yatırımı eline verdiğimiz teknik per
soneli mağdur etmiş ve dışarıya sevk etmiş 
oluyoruz. 

Bu hususta yetkililerin konu üzerinde dur
malarını ve kısa zamanda yan ödemeyle ilgili 
kararnamenin çıkmasını temenni ederek, say-
gıyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin
kaya. 

15. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
İzmir Belediyesi ile Buca Belediyesi arasında 
çıkan ihtilâf münasebetiyle gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — izmir Belediyesiyle Buca Be
lediyesi arasında su ve elektrik konusundan 
mütevellit ortaya çıkan ihtilâf üzerinde İzmir 
Milletvekili Sayın Kemal önder söz istemiş
lerdir, buyurun. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; mahallî bir konu 
için huzurunuza geldiğimden dolayı üzgünüm. 
Ancak, konunun ehemmiyetine binaen böyle 
bir maruzatta bulunmak zarureti hâsıl oluyor. 

îzmir merkez kazasına bağlı Buca Belediye 
Başkanlığı ara seçimini Cumhuriyet Halk Par
tili Yüksel Çakmır kazanmıştır. Yeni Başkan 
seçimini müteakip, gerek îzmir Belediye Baş
kanının gerek vilâyetin devamlı baskısı altın
da kalmıştır. Bu baskılar sırasıyle şöyledir :' 

Yıllardan toeri biriken Buca Belediyesi elek
trik borçlarının îzmir Belediyesine derhal öden
mesi için, örfî İdarenin de müdahalesi sağlana
rak, gerekli tazyik yapılmıştır. Oysaki, Buca 
Belediyesinin gelirleri büyük bir yekûn tutan, 
daha önceden birikmiş elektrik borcunu ödeme 
imkânını vermemektedir. îzmir Belediyesinin bu 
talebini bu yüzden de Buca Belediyesi yerine 
getirememiştir. Buca Belediyesi gibi diğer bele
diyeler de îzmir Belediyesine elektrik yüzün
den borçlu bulundukları halde, îzmir Belediye
since ödeme emri yalnız Buca Belediyesine tev
cih edilmiştir. Şu anda îzmir Belediyesi Buca 
Belediyesine elektrik veren trafodan, borcunu 
ödemediği gerekçesiyle, elektriği kesmiştir. Böy
lece Buca sokakları karanlıkta kalmış, mezba
hada etler kokuşmuştur. 

Şu durum da göstermektedir ki, amaç Buca 
halkı, elektriksiz ^bırakılarak, ortanın solunda 
olduğunu Söyleye söyleye seçilen Cumhuriyet 
Halk Partili bir başkan için cezalandırılmak
tadır. 

Bundan 2 yıl önce Buca Belediye hudutları 
içinde bulunan Şirinyer'in îzmir Belediyesine 
bağlanmasına dair bir dilekçe bahis konusu, 
plebisit bahis konusu olmuş; bunun üzerinde ya
pılanları burada ifade etmeyeceğim. Ama, en 
önemli konulardan birisi su ihtilâfı haline gel
miştir. îzmir Belediyesi İzmir'in bu ihtiyacını 
temin etmek maksadıyle Buca'nın suyuna el at
mıştır. Oysaki, Buca'nın toprak yapısı su re
zervi elverişli değildir. Devlet iSu İşleri tarafın
dan bu böygede harita ve rezerv tespiti yapıl-
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| mış değildir. Halen Buca'da kullanılan su mik
tarı Buca halkının ihtiyacını karşılamamakta
dır. îzmir Belediye Başkanı Osman Kibar Bu
ca'nın suyuna el atmakla İzmir halkına BU te
min etmekte samimî değildir. Çünkü, Devlet 
Su işlerinin 1972 icra programında Buca ova
sında münferit hidro - jeolojik etüdü yapma 
görevi vardır. Ancak, sadece yer altında ihti
yaca yeter miktarda su var mıdır, sualini çöz
mek için yapılan bu çalışma yön değiştirmiş ve 
borular döşenmeye başlanarak, Buca'nın suyu 
İzmir'e aktarılmak teşebbüsüne geçilmiştir. As
lında su aktarılması halinde ne İzmirli susuzluk
tan kurtulacak, ne Bucalı kendine yetecek su 
bulacaktır. Kaldı ki, bir beldenin kaynak hakkı 
rızası olmadan kullanılamaz ve o beldeye ye
tecek su bırakılmadan fazlası alınamaz. 

Vilâyet ve izmir Belediye Başkanı susuz İz
mirlinin susuzluğunu gidermekte samimî olsa 
idiler, Aşağı Gedizdeki yer altı rezervlerinin 
kullanılması için teşebbüse geçerler ve bugüne 
kadar da İzmir'in su meselesi diye bir sorun 
kalmazdı. Nitekim, halen Devlet Su işleri Aşa
ğı Gediz mıntıkasında Sarıkız, Göksu gibi kay
raklarda içme suyu geliştirme projesi üzerinde 
çalışmalarını sürdürmekte olup, güzde bu ça
lışmalar tamamlanacaktır. Bundan sonra ran-
tabilite hesapları yapılarak 2 yıl içinde izmir' 
in 15 yıllık su ihtiyacı temin edile oekir. Bu süre 
içinde de uzun vadeli yapılacak bölge barajla-

I rıyle sonraki su sorunu karşılanmış olacaktır. 
Bu, programda vardır. Bu programdan Vali ve 
Belediye Başkanı haberdardır. Bu makamlar 
Buca Belediyesinin muvafakati olmadan izmir 
Valiliğinin 29 . 6 . 1972 tarih, (A/l) - 9.2 -
1147 sayılı yazısıyle polis gücünü kullanılarak 
suyun akıtılacağı Buca Belediye Başkanlığına 

I resmen bildirilmiş ve uygulamaya da polis hi
mayesinde başlanılmıştır. Bu, kanun dışı bir 
tasarruftur. Bunun manası kaba kuvvet kulla
narak halkı ızrar suretiyle Buca Belediye Baş
kanını müşkül durumda bırakmaktır. 

I Yukarda arz ettiğim nedenlerle: 

I 1. izmir'e bağlı belediyelerin elektrik bor
cundan mütevellit elektrikleri kesilmez ûken, 
münhasıran Buca Belediye Başkanlığına bir 

I Cumhuriyet Halk Partilinin seçilmesi sebebiyle 
I Buca halkının ve belediyesinin ızrar edilmesini 
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doğru ve hukuk anlayışıyle bağdaştırmak müm
kün müdür? 

Kitle halinde doğması muhtemel hoşnutsuz
luğun yaratabileceği neticelerin millî emniyet 
yönünden sakıncası düşünülmüş müdür? Böy
le bir risk düşünülüyor ise hadiseyi tahrik ma
hiyetinde olan sorumsuz davranışları önlemek 
için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

2. izmirli'ye faydası olmayacak; fakat 
Bucalıya zarar verecek nitelikte olan ve kanun 
dışı eylemlerle Devlet kuvveti kullanılarak su 
hakkının ihlâli konusunda ne gibi tedbirler alı
nacaktır? Aslolan hukuk devleti olma vasfını 
koruma ve kanunu hâkim kılmaktır. Yönetici
nin kanunu ihlâl etmesi halinde bu nitelikler 
ne hale gelir? Kanun dışı davranışlarından do
layı yöneticiler hakkında ne gibi muameleler 
yapılacaktır? 

Saygılarımı sunarım. 

16. — Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu' 
nun, geçim sıkıntısı içinde bulunan emniyet men
suplarının durumu ile ilgili olarak gündem dışı 
demeci, 

BAŞKAN — Son olarak, geçim sıkıntısı için
de bulunan emniyet mensuplarının durumu ile 
ilgili gündem dışı söz isteyen Sayın Erzurum 
Milletvekili Naci Gacıroğlu'dur, buyurun. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bugün El Fetih'te 
eğitilmiş gerillacının karşısında, cemiyette 
anarşi çıkarmak isteyen ideolojik görüş sahip
lerinin karşısında bihakkın vazife ifa eden, 
gece ve gündüz dinlenmeden cemiyetin bekası 
ve geleceği için silah taşıyan, bizler için uyu
mayan emniyet mensuplarının şu anda içinde 
bulundukları hali, müzayaka durumunu huzu
runuza getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, cemiyetin uyandığı bir 
gerçektir. Her meslek erbabının sınıflaştığı, 
bir sınıf şuurunun, sınıf menfaatinin artık dile 
getirildiği de elle tutulur bir vaziyette ve göz
ler önünde apaçık görülmektedir. Hal böyle 
iken çok cüz'i bir maaşla kendilerine asayiş va
zifesini tevdi ettiğimiz, yetiştirilmiş, ihtisas 
sahibi ve elinde Çekoslovak yapısı, Rus yapı
sı makineli tüfek, tabanca taşıvan anarşist ko
münistlerin karşısında canlarını feda edercesi
ne bunlarla mücadele eden polis, zabıta, ezcüm

le emniyet mensuplarının durumlarını Yüce 
(Meclis olarak artık düşünmek zamanı her hal
de gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Personel Kanunundan 
doğan güçlüklerin ve bu meyanda emniyet men
suplarına el uzatmanın pek mümkün olmadığı
nı hukukî durum, mevzuat itibariyle takdir et
mekteyim. Yalnız emniyet mensuplarının du
rumlarının düzeltilmesi için Personel Kanunun
daki muadeletin baki kalması şartıyle ek (öde
melerine bir miktar daha ilâve vapılması sure
tiyle hayat pahalılığı ve sosyal adalet gerekçe
sinin yerine getirileceği bir gerçektir. 

Ayrıca, emniyet mensuplarına sosyal mes
kenler verilmesi veyahut ta İçişleri Bakanlığı 
kanalıyle kendilerine sosyal yapıt temini, yap
tırılması elbette ki, arzu edilen bir gaye ol
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü gündem
de gelen kâğıtlar faslında 3 ncü maddede bu
lunan Sayın Kayseri Milletvekili Hayrettin Na-
kiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi mümkün olduğu kadar erken 
bir zamanda görüşülürse, muamele sınıfı polis
lerin de, emniyet mensuplarının da bugünkü 
müzayaka durumlarına el uzatılmış bulunur. 

Cemiyet için, Devlete, rejime bağlı olarak 
vazife ifa eden emniyet mensuplarına Yüce 
Meclisin, sayın Hükümetin gerekli alâkayı ve 
hassasiyeti göstereceğinden emin olarak şah
sıma söz veren Sayın Başkana ve Yüce Meclise 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

17. — C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topal-
oğlu ve 36 arkadaşının, Devletçe işletilecek ma
denler üzerindeki hakların geri alınması ve hak 
sahiplerine ödenecek tazminat hakkındaki ka
nun teklifinin 83 numaralı Geçici Koynisyona ha
valesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (2/630, 3/880) 

BAŞKAN — iki tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

C. S. Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Devletçe işletilecek madenler üze
rindeki hakların geri alınması ve hak sahiple
rine ödenecek tazminat hakkında kanun tekli-
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finin, Madencilik Reformu kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulmuş bulunan (83) numa
ralı Geçici Komisyona havalesi Genel Kurulun 
tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygılarımla sunarım. 

Enerji Komisyonu Başkanı 
Trabzon 

Mehmet Ali Oksal 

BAŞKAN — Enerji Komisyonu Başkanı ta
rafından verilen önerge ile vaki olan teklifin 
adı geçen Komisyona havalesi hususu arz ve 
teklif olunmaktadır, bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

18. — iktisadî Devlet Teşekküllerinde sebebi
yet verildiği iddia olunan israf ile sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için yapı
lan harcamalar konulunda araştırma yapmakla 
görevli komisyonun görev süresinin 31 . 12 . 1972 
tarihine kadar uzatılmasına dair Araştırma Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (3/883) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 

verildiği iddia olunan israf ile sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yap
makla görevli Komisyonumuzun bugüne kadar 
yaptığı incelemeler sonunda, edindiği kanaat 
özet olarak aşağıda arz edilmiştir : 

Komisyonumuzun çalışmalarının hitamında 
tafsilâtlı raporumuzla müstenidatı ve alınması 
lüzumlu görülecek tedbirler Yüce Meclise arz 
edilecektir. 

Personel konusunda: İktisadî Devlet Teşek
küllerinde genellikle ihtiyacın üstünde personel 
istihdam edilmektedir. Bu personel çoğunluk
la yerinde ve etkin olarak çalıştırılmadığı gibi, 
işin veya hizmetin gerektirdiği biçimde eğitil
miş veya eğitilmesine önem verilmiş de değil
dir. Personel ücretleri konusunda, İktisadî Dev
let Teşekküllerinde 657 ve onu değiştiren 1327 
sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulan
masından evvel yevmiyeli teknik personel de, 
çeşitli yan ödemeler ve ikramiyeler gibi hu
suslarda amacından uzaklaştırılmış, aşırı uygu
lamalar görülmüş, Devlet Memurları Kanunu 

yürürlüğe girdikten sonra intibak işlemlerinde 
hatalar yapıldığı ve tatbikatta yeknesaklık sağ
lanamadığı anlaşılmıştır. Devlet Personel ücreti 
rejimi dışında kalmış olan bazı kuruluşlarda 
yüksek ücret uygulamaları, bütçelerine çok 
fazla personel masrafı yüklemiş ve Kamu İkti
sadî Teşebbüslerindeki ücret dengesini bozacak 
mahiyette bulunmuştur. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, Toplu İş 
Sözleşmeleri ile sağlanan ücret artışlarında ve
rimlilikle gerekli ilişki kurulamamıştır. 

Teknik konularda : Bir kısım işletmelerde 
kullanılamayan atıl kapasitelerin yenilenmeyen 
eski ve yıpranmış araç, gereç, makina ve tesis
lerin, zamanında yapılamayan sürekli periodik 
bakımların, hammadde - işçilik - makina ve 
işletme verimliliklerindeki düşüklüklerin isra
fa yol açtığı; iç güvenliği konusunda gerekli 
tedbirlerin alınamamasının büyük tazminat 
ödemelerine, meslek hastalıklarına ve işgücü 
kaybına sebebolduğu görülmüştür. Birçok ku
ruluşlarda ayrı ayrı ve çoğu zaman yetersiz 
elektronik bilgi işlem merkezleri ile matbaa te
sislerinin bulunması, kapasite israfına, hizmet. 
kalitesinde düşüklüklere ve fuzulî masraflara 
yol açmaktadır. 

Yatırım harcamaları: Bu konuda bazı kuru
luşlarda ciddî etütlere dayandırılmadığı için 
verimli olmayan, tesis ve işletme yönünden pa
halı yatırımlara girişildiği, çalışma konuları dı
şındaki alanlara yatırım yapılmak suretiyle 
kaynak israfına ve gereksiz genişlemelere sebe
biyet verildiği görülmüştür. 

Binalar konusunda : Kuruluşlarca kiraların 
idare binalarında, kira bedeli ve yerleşme yön
lerinden, işletmelerde ise lojman yapımı, tah
sisi, kullanılması ve tefrişi yönlerinden farklı
lıklar bulunduğu, bu konularda rasyonel ve ik
tisadî tedbirler alınabileceği kanaatma varıl
mıştır. Bir kısım kuruluşlarda demirbaş eşya 
ve mefruşat alımlarında lükse kaçıldığı, tasar
rufla hareket edilmediği görülmüştür. 

Nakil vasıtaları konusunda : Kuruluşlarda 
genellikle ihtiyacın üzerinde uygulama yapıl
dığı, hizmet arabası tahsisi, tipi ve adetlerinde 
237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili yönetmeliğe 
gereğince uyulmadığı, araçların kullanılması ve 
bakımından tasarrufa riayet edilmediği anlaşıl
mıştır. 
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Yönetim giderleri konusunda : Kuruluşlar
da genellikle mensuplarının kurdukları spor ku
lüpleri, dernek ve sendikalara gayesinden uzak 
ve normal ölçülerin çok üzerinde yardımlar ya
pıldığı, bazılarında temsil ve misafir ağırlama 
harcamalarının tasarrufa riayetkar bir şekilde 
yapılmadığı, ilân ve reklam, hediyelik eşya ve 
benzeri masraflarda maksadı teminden uzak ve 
aşın harcamalarda bulunulduğu görülmüştür. 

Bazı iktisadî Devlet Teşekküllerinin, men
suplarının dernek ve sandıklarına yaptıkları ve 
aşırılığı dikkati çeken bağışlarla dolaylı yollar
dan dinlenme kamplarına sahibolduklan ve 
genellikle dinlenme kamplarından yararlanma 
şekillerinin mensuplar yönünden tatminkâr ol
madığı anlaşılmıştır. 

Yeni Hükümetin çalışmalarında tasarruf 
tedbirlerine tevessül edileceği, alacağı tedbirle
rin bu konuda büyük yararlar sağlayacağı da 
göz önünde tutularak Hükümetin bu yoldaki 
çalışmalarının tatbikattaki neticelerini görmek, 

incelemek ve teklif edilecek tedbirlerin bu ça
lışmalara göre hazırlanması imkânının Komis
yonumuza sağlanabilmesi için 31 . 12 . 1971 
tarihinde müddeti sona eren Komisyonumuz sü
resinin 31 . 12 . 1972 târihine kadar uzatılma
sı hususunun Genel Kurulun tasviplerine sunul
masını saygılarımla arz ederim. 

10/4, 10/8 sayılı 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Rıza Çerçel 
(Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — iktisadî Devlet Teşekülleri 
konusundaki Araştırma Komisyonu Sayın Baş
kanının önergesi Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur, önergede, 31 . 12 . 1971 tarihin
de süresi biten Araştırma Komisyonunun 
31 . 12 . 1971 tarihinden muteber olmak üze
re 31 . 12 . 1972 tarihine kadar 1 yıl süre ile 
görev ifası hususu talebolunmaktadır. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri-
nin değiştirilmesine ve bu kanıma bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S, Sayısı : 583) (1) 

BAŞKAN — Danıştay Kanununun müzake
resine geçiyoruz. 

Meclislerimizin tatile girmekte olması sebebiy
le bugün sayın mületveMllerimkin gündem 
dışı arzuları geniş bir şekilde yerine getirilmiş, 
bütün gündem dışı söz isteyenler bu imkândan 
istifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle Genel Kurulumuzun ittihaz etti
ği, kanunlarla ilgili süre geçmiş bulunmakta
dır. Başkanlığınız, bu dakikadan itibaren ka
nunlara ayrılmış bulunan 2 saatlik sürenin ka
nun müzakeresi hususuna hasrını oylarınıza 
arz etmektedir. Bu hususu kabul buyuranlar 
lütfen işaret etsinler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

(1) 583 S. Sayılı basmayazı 118 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
126 nci maddenin müzakeresi bitmiş, 128 nci 

maddeye geçmiş buulnuyoruz. 
128 nci madeyi okutuyorum. 

Sicil yönetmeliği 
Madde 128. — Kanunsözcüleri ile başyar

dımcı ve yardımcıların sicillerine ilişkin hüküm
lerin uygulanma şekli, Danıştay Başkanlığınca 
yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletvekili? 
Yok.. 

Madeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

idare memurlarının ödevleri, hakları, 
yükselmeleri 

Madde 130. — Danıştay meslek mensupları 
dışında kalan memurlar, 521 sayılı Danıştay 
Kanunu ile bu kanunda öngörülen hükümlere 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45, 
46, 47, 214, 219 ve 220 nci maddelen dışında, 
memurlarla ilgili kanunların hükümlerine tabi
dirler. Ancak, 657 sayılı Kanunun 28, 32, 33, 
55, 214 ve 231 nci maddelerinde yönetmelikle
re bırakılan hususlar, bu memurlar hakkında, 
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Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak yönetme
liklerle düzenlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.» Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sürelerin bitmesi 
Madde 163. — Dava ve karar düzeltilmesi 

istemine ilişkin sürelerle 76 ncı maddede yazılı 
sürelerin bitmesi, çalışmaya araverme zamanı
na rastlarsa, bu süreler, aravermenin sona er
diği 6 Eylülden itibaren 7 gün uzamış sayılır. 

Tatil günleri süre hesabına katılır. Şu kadar 
ki sürenin son günü tatil gününe rastlarsa sü
re tatil gününü izleyen çalışma gününün biti
mine kadar uzar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz edivorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sürelerin başlangıcı 
Madde 164. — Bu kanunda yazılı süreler; 

tebliğ, yayın veya ilân tarihlerini izleyen gün
den işlemeye başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasnif ve Yaynı Bürosu 
Madde 166. — Danıştay daireleri ve kurul

ları tarafından verilen idarî veya yargısal ka
rarların ve mevzuatın tertip vt tasnifini yap
mak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, Da
nıştay Dergisinin yayınlanması işini yürüt
mek ve kamu hukuku ile ilgili bilimsel yayın
ları takibetmek üzere, Birinci Başkan tarafın
dan görevlendirilecek bir üyenin başkanlığın
da, bir başyardımcı veya bu derecedeki bir ka-
nunsözcüsü ile kanunsözcüleri T«ya yardımcı
lardan ve Kitaplık ve Yayın, Tasnif ve Arşiv 
Müdürleri ve Kitaplık, Yayın ve Tasnif şefle
rinden ve gerekli diğer memurlardan bir Büro 
kurulur. 

Büronun görevlerinin uygulanma şekli bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
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Dosyaların ve diğer evrakın saklanması 

Madde 167. — Dava dosyaları ile diğer ev
rakın Danıştayda saklanma süreleri, yok edil
me usulleri ve Danıştay Arşivine ilişkin diğer 
hususlar Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meslek mensuplarının kadrolarının 
nazırlanması ve tespiti 

Madde 172. — Danıştay meslek mensupla
rının kadroları, Danıştay Başkanlığınca hazır
lanır ve her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Çerçeve madde 1. — Tekrar okundu). 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — 521 sayılı Danıştay Kanunu

nun 19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Danıştay, onu idarî davalara ve üçü idarî iş
lere bakan onüç Daireye ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 3. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 23 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Dava Daireleri Kurulu, Birinci Başkan ve 
Dava Daireleri Başkanları ile her Dava Daire
since, kendi aralarından bir yıl için seçilecek 
birer üyeden teşekkül eder. Toplanma ve gö
rüşme sayısı yirmi birdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 4. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 32 nci madesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

İdarî uyuşmazlıklar ve davalar, Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, 
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Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü daire
ler ile Dava Daireleri Kurulu ve Ek üçüncü 
madde gereğince kurulması halinde mürettep 
dairelerde incelenir ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 5. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Kanuna göre ilânı gereken düzenleyici ve 
genel tasaruflara karşı, ilân tarihini takibeden 
günden itibaren 90 gün içinde dava açılabilir. 
Ancak, bu tasarrufların kendilerine uygulan
ması üzerine, ilgililer, düzenleyici tasarruf veya 
uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden 
dava açmakta muhtardırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 6. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 84 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

74 ncü maddede sayılan sebeplerden biriy
le veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde 
azlıkta kalanlar, işin esası hakkında da oyla
rını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet 
sebepleri, kararların altına yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 7. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 89 ncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Kanunsözcüleri ve yardımcılar da sebepleri
ni bildirerek çekineblecekleri gibi, kendileri ta
raflarca da reddedilebilirler. Bunların çekinme 
veya ret sebepleri davaya bakmaya görevli 
daire veya kurul tarafından incelenerek kara
ra bağlanır. Kanunsözcüleri ve yardımcılar, 
Daire veya Kurulla birlikte reddedildikleri tak
dirde bu husus Dava Daireleri Kurulunda ince
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak is
teyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 8. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 63 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra ek
lenmiştir : 

Açılan dava, Danıştay Kanununun 30 ncu 
maddesinde sayılan dava türlerinden hangisine 
giriyor ise, istemin buna göre açıkça belirtil
mesi zorunludur. Belirtilmemesi halinde 75 nci 
maddenin (B) bendi hükmü uygulanır. 

Dava dilekçesine fotokopi eklendiği takdirde 
bunun avukat veya noterlikçe onanmış olması 
gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 9. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 66 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Ancak, herhangi bir sebeple harcı veya pos
ta pulu verilmeden veya eksik harç ve posta 
pulu ile dava açılmış olması halinde, otuz gün 
içinde harcın ve posta pulunun verilmesine veya 
tamamlatılmasma, görevli daire veya kurul ta
rafından karar verilerek ilgiliye tebliğ olunur. 
Bu süre içinde harç ve posta pulu verilmez ve
ya tamamlanmazsa dava açılmamış sayılır ve 
dosya işlemden kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Danıştay kanun tasarısının 66 nci maddesi

ni tadil eden 9 ncu maddedelr otuz günün 15 
gün olarak tadilini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim: Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 74 noü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir : 

Yukardaki hususların ilk incelemeden sonra 
tespit edilmesi 'halinde de davanın her safha
sında 75 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 11. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Görevli daire veya kurul veya kanunsözcü-
leri tarafından getirtilen veya idarece gönde
rilen gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi 
hakim istemi üzerine rdededilen hakim tarafın
dan bu hususta verilen cevap, taraf veya vekil
lerine incelettirilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 12. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 98 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Kanunun 75 nci maddesine göre verilen ka
rarların düzeltilmesi istemi kabul edilerek da
vaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar 
verilmesi halinde de karar düzeltilmesi istemin
de bulunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerindj söz isteyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 13. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 144 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Danıştay Birinci Başkanı, kanunsözcüleri, 
Başyardımcı ve yardımcılara; Başkanunsözcü-
cüsü, kanun sözcülerine; Daire Başkanları, Da
irelerinde görevli Başyardımcı ve yardımcılara; 
Genel Sekreter, Genel Sekreterlikte ve Ayırma 
Bürosunda görevli meslek memurlarına; Tasnif 
ve Yayın Bürosu Başkanı, bu büroda görevli 
meslek mensuplarına; devamsızlık ve diğer di
sipline aykırı davranışları halinde, savunmaları
nı almak şartıyle uyarma cezası verebilirler. 
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120 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince 
başka görevlerde çalıştırılan meslek mensupla
rına bu ceza, çalıştırıldıkları görevlerdeki yet
kililerce verilir. 

Bu cezalar ilgililerin siciline işlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili var mı?.. Buyurun Sayın 
Karaaslan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, 
burada bir maddî hata var: Maddenin 4 ncü 
satırındaki (meslek memurlarına) kelimeleri, 
(meslek mensuplarına) olacaktır. Düzeltilmesini 
istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, 4 ncü 
satırda bulunan (... Ayırma Bürosunda görevli 
meslek memurlarına...) tarzındaki yazılışın tabı 
hatası olduğunu ve (meslek mensuplarına) şek
linde olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili yok. Bu tashih ile maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci 
maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir : 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci 
maddesinde sözü edilen yetkili merci; Danıştay 
Birinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri ile 
Başkanunsözcüsü için Danıştay Genel Kurulu, 
Kanunsözcüleri, Başyardımcı ve Yardımcılar 
için Danıştay Başkanlar Kuruludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili var mı?.. Buyurun Sayın Ülker. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına bu madde hakkında 
görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. 

Kanunun tümü üzerinde konuşurken geniş 
bir şekilde konuyu açıkladığım için burada kı
saca temas etmek istiyorum. Burada getirilen 
Hükümet teklifi şöyledir : 

«521 sayılı Kanunun 155 nci maddesine aşa
ğıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 
21 nci maddeleri kanunda yazılı kovuşturma ve 
usul hükümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire 
başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü hak
larında uygulanmaz. 
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Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar 
hakkında bu hükümlerin uygulanması, Danış
tay Başkanlar Kurulunun iznine bağlıdır.» 

Değerli arkadaşlarım, 155 nci madde ise şah
sî suçların kovuşturulması usulünden bahsetmek
tedir : «Danıştay Birinci Başkanı, daire başkan
ları ve üyeleri ile Başkanunsözcülerinin şahsî 
suçlarının takibinde Yargıtay üyelerinin, Danış
tay Kanunsözcüleri, Başyardımcı v© yardımcıla
rının şahsî suçlarının takibinde ise ikinci sınıfa 
mensup hâkimlerin şahsî suçlarının takibine iliş
kin hükümler uygulanır.» 

Şimdi burada Hükümet gayet yerinde olarak 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci mad
desinde : 

«Sıkıyönetim altına alınan yerlerde aşağıda
ki suçları işleyenler ve bunların suçlarına işti
rak edenler, Sıkıyönetim Komutanı tarafından 
istenildiği takdirde sıfat, meslek ve memuriyet
leri ne olursa olsun, Sıkıyönetim Komutanları 
nezdindeki askerî mahkemelerde yargılanır.» 

Hükmü mevcuttur. 
Yani, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay üyeleri 

Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanabilecekler-
dir. Hükümet yerinde olarak bu yüksek mah
kemenin, yargı organının üyelerinin böyle bir 
yargılamaya tâbi tutulmamasını teklif olarak 
getirmiştir ki, gayet yerindedir. Hem Anaya
sanın 140 nci maddesindeki Danıştay üyeleri için 
sevk edilmiş teminatlı hükümlere aykırı idi, bu
günkü fiilî durum, hem de 147 nci maddesindeki 
Danışta; üyelerinin ve diğer yüksek hâkimlerin 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı ancak 
Yüce Divanda yargılanmaları esasına aykırı idi. 
Çünkü bu getirilen hüküm, şahsî ve görevle il
gili suçların ayrımını dahi yapmamıştır. 

Düşününüz, normal prosedür içinde elbetteki 
herkesin derece derece sorumluluğu vardır, fa
kat bu sorumluluklara göre, derece derece önem
li görevlerde bulunanların bulundukları yerlerin 
önemine uygun teminatlı birtakım yargılama 
usulleri vardır. Meselâ; Başbakanlar, Bakanlar 
Yüce Divanda yargılanırlar, öte tarafta Danış
tay Başkanları ve üyeleri Yüce Divana gider, 
görevleri ile ilgili suçlarından dolayı, fakat örfî 
idare Kanunu yapılırken Bakanlar, Başbakanlar 
ayrılmış, Anayasanın çok açık hükümleri icabı, 
fakat bu ayırım Danıştay Başkanı, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı ve diğer yargı başkan ve 
üyeleri için yapılmamıştır. 

Şimdi bu madde Hükümet teklifinde geti
rilmek suretiyle iş normale irca edilmiş olacak
tır. 

Bir fiil işliyorlar da bundan kurtuluyorlar 
mı?.. Bu bahis konusu değildir. Yargıtay ceza 
genel kuruluna gidecektir konu. Yargıtay ceza 
genel kurulu kendilerini suçlu bulursa, orada 
şahsî suçlarından dolayı yargılanacaktır. 

Cezacılardan kurulmuş, Türkiye'nin en yük
sek cezacılanndan kurulmuş bir Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunda yargılanmayı düşününüz, bir 
de örfî idare mahkemesinde, tam teminatı ol
mayan yargıçlardan kurulu örfî idare mahke
mesinde Danıştay Başkanının ve üyelerinin yar
gılanmasını düşününüz. Hangi Danıştay men
supları?... Bunlar, verdikleri kararlarla sıkıyö
netim kararlarını dahi iptal etme yetkisine sa
hiptirler. Bu kişileri bir askerî mahkeme, bir 
sıkıyönetim mahkemesi yargılayacaktır 

Sıkıyönetim bittikten sonra normal olarak 
davalara da bakacak yine aynı mercidir. Ana
yasaya aykırı Sıkıyö'netim Kanununu iptal yet
kisini haiz Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu 
hükme tabi olacaktır. 

Bunun kabulüne imkân yoktur, Yüce Meclis 
Hükümetin teklifine katılmak suretiyle bu yan
lış ve Anayasaya aykırı tatbikatı ortadan kal
dırmalıdır diyoruz ve onun için de Hükümet 
teklifi şeklindeki madde metninin oylanmasını 
ifade ediyor ve istiyoruz. 

Bunun yanında; sayın komisyonun vazetti
ği, «izin verme işi Danıştaydan yapılsın» gibi 
hiç önemi olmayan bir hükmün getirilmesinin 
de bu boşluğu kapatamayacağı kanaatindeyiz. 
Yani buradan bu maddeyi kaldırınca, muhte
rem komisyon onun yerine bir şey koyalım de
mişler, fakat o da bir şey getirmemiştir. 

Bütün bu anlattıklarımızın özeti ise; bunlar 
yargılanmak için nereye gideceklerdir şeklinde 
olacaktır. Bunlar prosedürü içinde yargılanmak 
İçin ya sıkıyönetim mahkemesine gidecektir ve
ya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gidecektir. 

Bunlardan birisine karar vermek mevkiinde
yiz. Zannediyoruz ki, Anayasanın 140 ve 147 nci 
maddelerinin karşısında yapacağımız iş Hükü
met teklifinin desteklenmesidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın işgüzar, 

buyurunuz efendim. 

328 — 
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HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

14 ncü madde; «Hükümet tasarısında 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 21 nci 
maddeleri kanunda yazılı kovuşturma ve usul 
hükümleri Danıştay Birinci Başkanı, daire baş
kanları ve üyeleriyle Başkanunsözcüsü hakkın
da uygulanmaz hükmünü» getirmişken, Geçici 
Komisyon bu hükmü değiştirmek suretiyle; Da
nıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üye
leriyle Başkanunsözcüsü için çözüm yolunu Da
nıştay Genel Kurulunun iznine bırakmıştır. 

Şahsî kanaatime göre; gerek Hükümet tasa
rısında ve gerekse Geçici Komisyon değiştirisin-
de Danıştay bir kül olmasına rağmen, bir ayır
ma tabi tutulmuş (Hükümet tasarısı kabul edil
se bile) kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardım
cılar hakkında bu hükümlerin uygulanmasını 
Danıştay Başkanlar Kurulunun iznine bırak
mıştır. 

Hükümet tasarısında daire başkanlarını, 
başkanunsözcüleriyle, kanun sözcülerini ve yar
dımcılarını tamamen ayırmıştır. Halbuki bun
lar Yüksek İdare Mahkemesinin üyelerini teşkil 
ettiklerine göre, bu ayırımı yapmak mümkün 
değildir. Bu ayırım yapıldığına göre; Geçici 
Komisyon değiştirisi İle Hükümet tasarısı ara
sında da bir fark görmek mümkün değildir. 
Bunlar Genel Kurulun iznine bırakıldığına gö
re, Genel Kurul, birinci başkanı, daire başkanı, 
üyeleri ve başkanunsözcüleri İçin Genel Kurul 
izin vermediği takdirde 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanunu burada yürümeyecektir arkadaşla
rım. 

O halde; Yüksek İdarî Mahkemenin Genel 
Kuruluna kendi mensupları hakkında yapıla
cak takibatta bir sigorta veya emniyet şekli ge
tirilmesi, kanaatime göre Hükümet tasarısı ile 
Geçici Komisyon tasansı arasında bir fark ya
ratmamaktadır. 

Eğer, gerek Hükümet tasarısında ve gerek
se Geçici Komisyonun getirdiği metin arasında 
bu üyeleri de içine alan bir durum ortaya çık
mış olsaydı, o zaman değerli arkadaşımız Reşit 
Ülker Beyin fikirlerine bendeniz de burada iş
tirak ederdim. 

Esasında örfî idare muvakkattir, örfî idare 
ortadan kaldırıldıktan sonra - ki, bunlar fevka
lâde haller için tatbik edilmektedir - devamlı 
şekilde sıkıyönetimle idare edilen ülkeleri düşü

nürseniz o takdirde bile sıkıyönetimin vermiş 
olduğu kararların ortadan kaldırılmasına yet
kili olan Danıştay üyeleri hakkında kovuştur
ma yapılabilmesi meselesinin, kendi Genel Ku
ruluna bırakılmış olması keyfiyeti Hükümet ta
sarısı ile arada bir fark yaratmadığından dola
yı ben bu konuda bir mahzur görmüyorum. 

Eğer Hükümet tasarısında başkanları, baş
kanunsözcüleriyle daire başkanlarını, kanun-
sözcülerinden ve başyardımcılarından ayırma
mış olsa idi, o zaman Hükümet tasarısının ye
rinde olduğunu biz de burada beyan edecektik. 
Her iki tasarıyı mukayese ettiğimiz zaman ken
di Genel Kurulunu, kendi üyelerinin cezaî so
rumluluklarının icabedip etmediği konusunda 
karar verme yetkisiyle donatmış olması keyfi
yetini bendeniz yerinde görüyorum. 

Bu bakımdan söz aldım teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz hakkınız var ama 

müsaade ederseniz takririnizi (oylayalım ondan 
sonra size söz vereyim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz İSaym Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHMET 

KARAASLAN (Malatya) — ISayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 

14 ncü madde üzerinde söz alan Sayın Ülker 
ve İSayın İşgüzar'm birleştikleri bir ortak nokta 
vardır, o da şudur : Hükümetçe sevk edilen ta
sarının 14 ncü maddesinin Anayasamıza uygun 
şekilde tedvin edildiği, Komisyon değiştirisinin 
de Anayasaya aykırı olduğu görüşünde zanne
diyorum birleştiler. 

Halbuki, mesele sadece Anayasanın hâkim
lik teminatı ile ilgili olan yönünden tetkik edil
diği zaman belki bu görüş ilk anda doğru £ibi 
görünebilir. Ancak bir meselenin Anayasaya ay
kırı olup olmadığını tetkik etmek için her şey
den önce onun Anayasanın (bütünü içinde müta
lâa etmekte fayda vardır. 

Anayasamızın Sıkıyönetim ilânına dair 124 
ncü maddesi yapılan değişiklikle son şeklini al
mış bulunmaktadır. 

124 ncü madde aynen şöyledir : «Savaş hali, 
savaşı gerektirecek bir durumun başgösterme-
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Si, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete 
karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya 
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya 
dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın tanı
dığı Ihür demokratik düzeni veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın 
şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin 
ortaya çıkması sebebiyle Bakanlar Kurulu, sü
resi iki ayı aşmamak üzere yurdun bir veya 
birden fazla bölgesinde veya Iher yerinde Sıkı
yönetim ilân edebilir ve bunu hemen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar» de
mektedir. 

Son fıkrasında ise : «Sıkıyönetim veya ge
nel olarak savaş halinde hangi hükümlerin uy
gulanacağı ve işlemlerin yürütüleceği, hürri
yetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulaca
ğı veya savaş veya savaşı gerektirecek bir du
rumun başgöstermesi halinde vatandaşlar için 
konulabilecek hükümler kanunla gösterilir.» 

O halde, meseleyi derinliğine tetkik ettiği
miz zaman; evvelâ Sıkıyönetimin ilânını ge
rektiren sebepler üzerinde durmak lâzım ki, 
bunlar Anayasanın ilgili maddesiyle tespit edil
miştir, 

Nedir bu haller? Savaş hali, ayaklanma ol
ması, vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve mille
tin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye 
düşüren veya Anayasanın tanıdığı demokratik 
'hürriyet rejimini yıkmaya matuf, kesin belirti
lerin oriıya çıkması. 

10 Ihalde, Sıkıyönetim fevkalâde hallerde. 
münhasır ve cumhuriyete yönelmiş, demokratik 
ve hür rejimi ortadan kaldırmaya matuf kesin 
belirtilerin ortaya çıkması halinde uygulanan 
bir idare tarzıdır. 

IBunun için de, Sıkıyönetim tatbikatını nor
mal idare tarzından ayırmak ve onun şartları 
içinde mütalâa etmek lâzımdır. Bu görüşle; Yü
ce Meclislerimizde müzakere edilip çok yalan
da kanunlaşan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 nci maddesinde de şöyle bir hüküm var
dır : «Sıkıyönetim altına alman yerlerde aşağı
daki suçları işleyenler ve bunların suçlarına iş
tirak edenler Sıkıyönetim Komutanı tarafından 
istenildiği takdirde sıfat, meslek, memuriyetle
ri ne olursa olsun Sıkıyönetim Komutanı nez-
dindeki askerî mahkemelerde yargılanırlar.» 
denmektedir. 
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O halde Sıkıyönetim Kanununun 15 nci mad
desinin tadadettiği suçları işlemiş olanlar me
muriyet ve sıfatlarına bakılmadan askerî mah
kemelerde yargılanmaları Sıkıyönetim Kanunu
nun 15 nci maddesiyle kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Ayrıca 21 nci maddede de; Devlet içinde 
önemli görev ifa leden bazı şahıslar için birtakım 
usul hükümleri getirilmiştir. Bu maddeyi de göz
den geçirdiğimiz zaman; «Bu kanunda belirti
len hususlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hak
kında Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma 
yapılabilir; 

a) Generaller ve amiraller hakkında Genel
kurmay Başkanı, 

b) Müsteşarlar, valiler hakkında Başbakan 
veya ilgili bakanların, 

c) Valiler ve kaymakamlar hakkında içiş
leri Bakanının, 

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle, Cumhuriyet 
Başsavcısı, Başkanunsözcüsü, Askerî Yargıtay 
Başsavcısı, hâkimler ve yardımcıları ile Cumhu
riyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayı
lanlar askerî hâkim subaylar hakkında özel ka
nunlarına göre yetkili kurul ve makamlarının iz
nine bağlıdır.» 

O halde her iki maddeyi birlikte mütalâa et
tiğimiz zaman; Sıkıyönetim ile ilgili suçlarla it
ham edilen kimselerin Sıkıyönetim mahkemele
rinde yargılanmalarını öngörmektedir, Anaya
sanın bahsettiğim 124 ncü maddesindeki sebep
le. Yani fevkalâde bir idare tarzı oluşundan ve 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkış
manın belirtilerinin kesin olarak ortaya çıkma
sı» neticesinde. 

Bu itibarla, eğer bir değişiklik yapmak gere
kiyorsa bir defa kanun tekniği yönünden bu de
ğişikliği bir başka kanunla, Sıkıyönetim Kanu
nunu tamamen işlemez, tesirsiz haile getirmek 
suretiyle yapmak şeklinde değil, bizatihi o ka
nunda değişiklik yapmak suretiyle olması lâ
zım. 

Eğer bu 15 ve 21 nci maddelerin Anayasaya 
aykırılığı iddia ediliyorsa, o zaman bunun baş
ka usul ve yolları da vardı. Bu kanunun neşir 
tarihi 15 . 5 . 1971'dir. Yani bir yıldan beri yü
rürlükte olan bir kanundur. Bunun Anayasa 
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Mahkemesine dava açmak suretiyle de iptali 
mümkün idi. 

Kaldı ki, arkadaşlarımızın fikirlerini üzerine 
bina ettikleri 147 nci madde tamamen yüksek 
yargı organı mensuplarının görevle ilgili saçla
rından dolayı Yüce Divanda yargılanacaklarını 
öngörmekte, Anayasamızda şahsî suçlarından do
layı her hangi bir hüküm ve kayıt bulunmamak
tadır. O halde 2656 sayılı Hâkimler Kanunu
nun bir maddesini ene sürüp, bunların şahsî suç-
larmdaki kayıtları getirip Sıkıyönetim tatbika
tına teşmil etmeye imkân yoktur. 

Bunların yanında, Anayasamızın 12 nci mad
desi «Eşitlik» ten bahsetmekte, «Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» 
demektedir. 

Hükümet tasarını kabul ettiğimiz takdirde 
peşinen Sıkıyönetim Kanununun tadadetmiş ol
duğu suçlardan dolayı Danıştay mensuplarını 
yargılama imkânını bir defa ortadan kaldırmış 
oluyoruz. O halde Anayasanın 12 nci maddesin
deki eşitlik ilkesini bir defa zedelemiş oluyo
ruz. 

Kısaca şunu belirtmek gerekir ki, hiç kimse
ye suç işleme imtiyazı tanınmamalıdır. Ancak, 
herkes sıfatından dolayı özel bir kovuşturma 
usulüne tabi tutulabilir. Kanunda da zaten bu 
husus teminat altına alınmıştır. Sıkıyönetimi 
ilgilendiren bir suçtan dolayı bir Danıştay men
subunun sadece itham edilmesi Sıkıyönetim mah
kemesinde yargılanması için kâfi sebep değildir; 
toplanan deliller, yine mensubu bulunduğu Da-
nıştaya gönderilecektir; eğer Birinci Başkan, 
Daire Başkanları veya üyeleriyle Başkanunsöz-
oüsü ise Danıştay Genel Kurulunun; bunlar dı
şında bir Danıştay mensubu ise o zaman Başkan
lar Kurulunun izni alınmak suretiyle Sıkıyöne
tim mahkemelerinde yargılanması mümkün ola
caktır. Zannederim bu da Danıştay mensupla
rı için, Anayasamızda ve Hâkimler Kanununda 
yer almış olan hükümlerle birlikte mütalaa 
edildiği zaman, kâfi miktarda bir teminattır. Bu
nun dışında bir teminat dtUünmek, kesin bir ka
yıt koymak, «hiçbir surette yargılanamaz» şek
linde bir hüküm tedvin edip kabul etmek, zanne
derim hem Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı 
olur, hem de memlekette birtakım insanlara suç 
işleme imtiyazını peşinen tanımak yolunu açmak 
olur. 

Yine Sıkıyönetim Kanununun 15 nci madde
sinin son fıkrasında «Yasama dokunulmazlığına 
ilişkin Anayasa hükümleriyle, Anayasanın 90 nci 
maddesi hükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla 
ilgili milletlerarası hukuk kuralları saklıdır.» 
denmesine rağmen teşriî masuniyeti olan kimse
lerin de Sıkıyönetimle ilgili bir suçtan dolayı 
yargılandığı hepimizin malumu ve görülen bir 
tatbikattır. 

O halde, bir kimseyi birtakım kanun hüküm
leriyle suç işleme imtiyazına yol açabilecek şe
kilde bir teminat zırhına büründürmek değil, 
elbette ki, sıfatının gerektirdiği birtakım kovuş
turma usullerine tabi tutmakta fayda vardır. 
Bunun dışında, tamamen bir kovuşturmayı önle
yecek bir teminatı Komisyonunuz uygun görme
diği içindir ki, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun, yetkili kurullarından izin alınmak suretiy
le kavuşturma yapılır hükmünü sarahate kavuş
turmak maksadıyle 14 ncü maddeyi yeniden dü
zenlemiş ve bu metinle Yüce Meclisin huzuruna 
getirmiş bulunmaktadır. 

Komisyon olarak metinde ısrar ediyoruz. 
Önergelere iltifat edilmemesini arz eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarız. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sual sormak is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkadaşımız 

konuşurlarken ve 1402 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin son fıkrasındaki istisnaları sayarak, 
buna rağmen örfî İdare mahkemelerinde yargı
lananlar vardır demiştir; bir misal verebilirler 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHMET KA-
RAASLAN (Malatya) — Zannederim misal sa
yın arkadaşımızın da malumudur; bir temelli 
senatör. 

BAŞKAN — Kontenjan Senatörü. 
AHMET KARAASLAN (Devamla) — Kon

tenjan Senatörü, bir ithamdan dolayı Sıkıyöne
tim Komutanlığınca hakkında tanzim edilen dos
ya Yüce Meclise sevk edilmiş; Senatomuzca gö
rüşülerek dokunulmazlığı kaldırılmış hem yar
gılanmış, hem de tutuklanmıştır. Bu, yüksek ma
lumların? zdır. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bu tezattır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sorunuza cevap verdiler efen
dim. 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Snym Başkan, 
cevap verdiler demek, söylenen şeyleri aynen ka
bul etmek demek midir; yoksa tatmin olmak mı
dır? Sualim yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Belki olabilir. Soru sorunuz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hafızam beni 

yanıltmıyor ise, arkadaşımız beyanları sırasında 
aynen şunu söylemiştir: «1402 sayılı Kanunun 
15 nci maddesinin son fıkrası istisnalar vazet
miş olmasına rağmen - ki teşriî masuniyet de 
bunların içerisindedir - tatbikatta buna bakıl
madan örfî idare mahkemelerinde tutuklananlar 
ve yargılananlar vardır,» dediler. Şimdiki izah 
tarzları esasen kanuna uygun bir şekildir. Birin
ci söyledikleri ile ilk sualime verilen cevap ara
sındaki tezadı nasıl izah ederler; yoksa birinci 
beyanları zühul mü olmuştur? Bunu anlamak 
istiyorum. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Söy
lediklerim yanlış da değildir zühul de değildir; 
fakat zatıâlinizce yanlış anlaşılmıştır. 15 nci 
maddenin son fıkrasında derpiş edilen husus şu
dur : Saklı olan husus «yargılanamaz» hususu 
değil, yasama dokunulmazlığıdır. O halde yasa
ma dokunulmazlığı kaldırılmadan, yasama do
kunulmazlığı olan bir kimsenin Sıkıyönetim 
mahkemesinde yargılanması mümkün değildir, 
şeklinde tedvin edilmiştir. Dokunulmazlığı kalk
tıktan sonra elbette yargılanması mümkündür. 
Maddenin tedvin edilişinin sebebi de budur. Ko
runan müessese suç işleme imtiyazı değil, yasa
ma dokunulmazlığı müessesesidir. Biz de burada 
bir benzetme yaparak Danıştayın kıymetli men
supları için de bu şekilde bir müessese koymu
şuz. Yetkili kurullarından izin alınmak suretiy
le Danıştay Birinci Başkan, Başkanunsözcüsü 
hakkında Genel Kuruldan, diğer mensupları hak
kında da Başkanlar Kurulundan izin alınmak su
retiyle takibata geçilebilmesini sağlayan temi
natı kâfi görmekteyiz. Aksi bir düşüncenin içe
risine girersek peşinen bir suç işleme imtiyazı 
tanımış oluruz, şeklinde beyanda bulundum. Za
tıâlinizce yanlış anlaşıldı. 

Arz edeiv.ı. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Soru mu Sayın Atagün?.. Buyurunuz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bugün

kü mevzuata göre bir Danıştay üyesi suç işlediği 
zaman kendisini bu yargı mercilerinin önüne çı

karmak mümkün olmuyor ise başka mercilerin 
önüne çıkarmak mümkün oluyor mu, olmuyor 
mu? Yani imtiyaz nereden çıkıyor? 

BAŞKAN — Sorunuz şu şekilde : Bugünkü 
mevzuata göre bir Danıştay üyesi veya Başkanı 
bir suç işlediği takdirde hakkında uygulanan 
hüküm nedir? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bunu bir defa biribirinden tefrik et
mek lâzımdır. Danıştay mensubunun işlediği 
suç şahsî olabilir, görevinden dolayı olabilir. Gö
revinden dolayı ise Anayasamızın 147 nci mad
desinde bunun usulü dahi hükme bağlanmıştır. 
Danıştay Birinci Başkanının Yüce Divanda yar
gılanması öngörülmüştür. Diğerleri için de, Hâ
kimler Kanununa bir atıf yapılmıştır Danıştay 
Kanununda, şahsî suçlarından dolayı da Temyiz 
Mahkemesinde yargılanmaları mümkündür. Bu
güne kadar mevzuatımızda peşin oiarak «yargı
lanamaz», «şu kanun hükmü tatbik edilemez» 
diye bir hüküm yoktur. Ancak sıfatından dola
yı tabi olduğu birtakım özel usul hükümleri 
mevcuttur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN •— Konuşmayacaksınız. Takririni

zi okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Danıştay Kanununun 14 ncü maddesinin Hü
kümet tasarısı şeklinin oya sunulmasını öneri
rim. 

C. H. P. Sözcüsü 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Karaas-
lan geniş izahatıyle takrire katılmama sebebi
ni beyan ettiler. 

Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Efendim takdiri Yüce Heyete bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
Yüce Heyetin takdirine bırakıyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
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Kabul etmeyenler lütfen yeniden işaret eder 
misiniz? 

Tereddüt hâsıl olmuştur. Lütfen önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler tekrar oylarını 
kullansınlar... Kabul etmeyenler... 

Efendim Divan Kâtiplerinden rica ediyorum, 
dikkatli saysınlar; çünkü ben de sayıyorum. 

ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ayağa 
kalkmak suretiyle oylansın. 

BAŞKAN — Lütfen bu sefer ayağa kalkınız. 
Dikkate alınmasını kabul edenler lütfen ayağa 
kalkmak suretiyle oylarını kullansınlar... Tamam 
efendim, mutabakat var. 

Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalkmak su
retiyle oylarını izhar etsinler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
nasıl oldu bu iş? Hesaplarda bir yanlışlık var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, Diva
nımız tam, siyasî partileri teşkil edecek bir 
oranda kurulmuştur. Hiçbir tereddüt yoktur. 
O derece yoktur ki, her iki taraf da isabetli... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Rakam olarak 
söyler misiniz? 

BAŞKAN — Çok rica ederim, ona mecbur 
değilim. Siz de onu lütfen benden istemeyiniz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Hata yapıldı 
kanaatindeyiz de o bakımdan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, böyle ihtarını
za muhatabolmak istemiyorum Sayın önder. O 
kadar dikkatli hareket ediyoruz ki, buna rağ
men bu ihtar haklı olmuyor yani, çok rica ede
rim. istirham ederim. 

Madde 15. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 62 nci maddesinin (D) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye (G> bendi ek
lenmiştir : 

D) Danıştay meslek mensupları dışında ka
lan Danıştay memurları hakkında Yüksek Disip
lin Kurulu görevini yapar. 

G) Meslek mensupları dışında kalan Danış
tay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 226 ncı maddesinin (B) ben
dinde yazılı Görüşme ve Danışma Kurulu göre
vini yapar. 

BAŞKAN — Madde üzserinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 75 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra ek
lenmişti!' :, 

B) 4 numaralı bentte yazılı halde, dava di
lekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; 5 nu
maralı bentte yazılı halde bir defaya mahsus ol
mak üzere, otuz gün içinde 63 ve 65 nci madde
lere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya 
noksanları tamamlamak yahut 3 numaralı bentte 
yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmayan 
vekili tarafından dava açılması takdirinde otuz 
gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyle da
va açılmak üzere dilekçelerin reddine; 

Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvu
rulabilir. Bu halde otuz günlük süre bu konu
daki kararın tebliği tarihinden itibaren işleme
ye başlar. 

(B) bendi gereğince reddedilmesi üzerine, ye
niden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar ya
pıldığı takdirde, dava reddedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 521 sayılı Danıştay Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Danıştay, yargı yetkisini, yü
rütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınır
layacak tarzda kullanamaz. İdarî eylem ve iş
lem niteliğinde yargı kararı verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?. Yok. Madde ile ilgili 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
521 sayılı 'Danıştay Kanununun bazı mad

delerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 
tasarının, Ek madde l'nin, Anayasanın 114 ncü 
maddesindeki değişiklik esprisine uygun ola
rak, Anayasa metninin aynen alınması yerine, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif . 
ederiz. 

Erzurum Van 
Cevat önder Salih Yıldız 

Siirt 
Nebil Oktay 
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Ek madde 1. — Danıştay, yargı yetkisini, 
telâfisi imkânsız ağır zararlar doğuracak nite
likte olan işlem ve kararlar (hakkında 94 ncü 
maddenin ikinci fıkrası gereğince verilebilecek 
yürütmenin durdurulması kararları saklı ol
mak üzere, idarî makamların kanunlarda gös
terilen şekil ve esaslara uygun olarak yaptığı 
tasarrufları durdurucu, geciktirici veya ortadan 
kaldırıcı tarzda kullanamaz. İdarî eylem ve iş
lem niteliğinde yargı kararı veremez. 

[BAŞKAN — Komisyon... Hükümet.. . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Efendim takdiri Yüce Heyete bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon (katılmıyor. Sayın 
önder, takririnizi izah etmek üzere buyurun 
efendim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Evvelâ, komisyonun 'önergemize katılmayış 
nedenini anlamadığımı belirtmek isterim. Biz, 
bu maddeyi şu sebeple teklif etmekteyiz, yük
sek malumunuz olduğu veçhile, Anayasanın 
114 ncü maddesinde 1488 sayılı Kanunla deği
şiklik yapılmıştır. Anayasanın 114 ncü madde
sinin ikinci fıkrası şöyledir; «Yargı yetMsi, 
yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil 
ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini 
sınırlayacak tarzda kullanılamaz. İdarî eylem ve 
işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.» 

Malumunuz olduğu veçhile, 114 ncü madde 
daha evvel böyle değildi. Danıştay, âdeta, ida
re yerine geçmiş vasiyetteydi. Yürütmenin dur
durulması kararları, Danıştaym aynen idare 
gibi tasarrufta bulunması gibi hareketleri ida
renin elini kolunu bağlamış vaziyetteydi. Ada
let Partili arkadaşlarımı da işhadederek beyan 
etmek isterim - 'Sayın ıSeyfi öztürk arkadaşı
mız buradadırlar biz bu 114 ncü maddenin ikin
ci fıkrasına daha vuzuh vermek arzusunu duy
duk, fakat asgarî bu şekilde mutabakata vara
bildik. 

Buna, şu andaki Devlet Bakanımız Sayın 
Arar da şahittirler. Biz 114 ncü maddeye daha 
da vuzuh getirmek, Hükümeti yetki ile müceh
hez kılmak maksadiyle bu ek maddeyi teklif 
etmiş vaziyetteyiz. Sayın Adalet Bakanı Fehmi 

Alpaslan arkadaşımız burada yoklar, o da bu 
maddenin hazırlanmasında, itiraf edeyim ki bi
ze yardımcı olmuşlardır. Meseleyi böyle değer
lendirdiğimiz takdirde komisyonun da, Hükü
metin de buna iltifadetmeleri gerekmektedir. 
Hükümetin de, takdiri Heyeti Umumiyeye bı
rakmasını yine izah etmek mümkün değildir. 
Komisyonun da katılmaması sebebini anlama
maktayız. 

Takririmi kısaca bu şekilde arz ediyorum. 
Bu, Anayasanın 114 ncü maddesine vuzuh ver
mek, Hükümeti işler duruma getirmek maksa
diyle verilmiş, 'hüsnüniyete dayanan, gayet ye
rinde bir ek maddedir. Takdir, şüphesiz Yüce 
Heyetinizindir. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, okunan takrire ka
tılmadıklarını ifade ettiler. Hükümet, takdire 
bıraktığını beyan ettiler. Takrir sahibi, takri
rini kısaca izah etti. 

Oylarınıza arz ediyorum. Takririn dikkate 
alınması hususunu kabul buyuranlar lütfen işa
ret etsinler,. .Kabul etmeyenler... Takririn dik
kate alınması hususu kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığını 
ifade ediyor. Maddeyi, tadil şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Onüçüncü dairenin görevleri 
Ek madde 2. — Onüçüncü daire : 
Gelir ve Kurumlar vergilerine (Gelir Vergi

sinde götürü matrahlara ve ortalama kâr had
lerine yapılan itirazlar dalhil); 

İlişkin davaları çözümler. 
BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde görüş

mek İsteyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mürettep Daire 
Ek madde 3. — Dava dairelerinin iş duru

mu gerektirdiği takdirde, 'Başkanlar Kurulun
ca, Kurulun belli ettiği işlere bakmak üzere 
mürettep dâva daireleri kurulabilir. 

Bu hususa ilişkin kararlar, Resmî Gazetede 
yayınlanır ve yayımını izleyen ay başından iti
baren uygulanır. 
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Bu dairelerin üyeleri; Danıştay üyeleri ara
sından Başkanlar Kurulu tarafından ayrılır ve 
en kıdemli üye (başkanlık görevini yapar. 

Daire başkanlığı görevini yapan üye Baş
kanlar Kuruluna katılır. 

Mürettep dairelerin faaliyette bulunduğu 
sürece başkanı ve üyeleri Dava Daireleri Ku
rulu ile içtihatları Birleştirme Kuruluna, bu 
kanunun 23 ve 24 ncü maddeleri hükümleri da
hilinde katılırlar. Bu halde Dava Daireleri Ku
rulunun toplanma ve görüşme sayısı 23 ncü mad
de esaslarına göre hesaplanır. 

Bu daireler iş durumuna göre aynı usulle 
kaldırılır. 

Daireye bir başyardımcı ve yeteri kadar yar
dımcı verilir; ayrıca bir başkâtibin yönetimi al
tında yazı ve tebliğ işlerini yürütmek üzere bir 
kalem kurulur. 

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

Dördüncü ve Onüçüncü daireler arasında görev 
ayrımı 

Ek madde 4. — Dördüncü ve Onüçüncü da
ireler arasındaki görev ayrımı Başkanlar Ku
rulunca yapılır. 

Bu dairelerin görevine giren konularda pren
sibe ilişkin hususlar, daire başkanlarından biri
nin isteği üzerine bu dairelerin birlikte yapa
cakları toplantıda çözümlenir ve karara bağla
nır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdem
lisi başkanlık eder. Toplantı ve görüşme sayısı 
dokuzdur. Kararlar oy çokluğuyle verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas 
ve karar numaralarını alırlar. 

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

İki dava dairesini ilgilendiren işler 
Ek madde 5. — İki dava dairesinin görevi

ne ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin isteği 
üzerine, o dava dairelerinin birlikte yapacakla
rı toplantıda çözümlenir ve karara bağlanır. 
Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemlisi 
başkanlık eder. Toplantı ve görüşme sayısı do
kuzdur. Kararlar oy çokluğuyle verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairelerin esas 
ve karar numaralarını alırlar. 

BAŞKAN — Ek madde 5. — Üzerinde gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

Ek madde 6. — Bir vergiyi kaldıran ve yeri
ne aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi 
koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıklar, önce
ki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemek
le görevli dairelerce çözümlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen ısayın milletvekili? Yok._ Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay dışında (görevlendirilme 

Ek madde 7. —m Danıştay kanunsözcüleri, 
başyardımcıları ile 6 ncı ve daha yukarı dere
celerdeki yardımcıları, Başbakanın veya ba
kanların teklifi üzerine, kendilerinin kabulü ve 
Birinci Başkanın muvafakati ile Danıştaydaki 
mevki ve ihtisaslarına uygun idarî hizmetleri 
yürütmekle görevlendirilebilirler. Görev süresi 
iki yılı geçemez. Bu süre içinde izinli sayılır
lar; aylıkları Danıştay Bütçesinden ödenir ve 
diğer özlük hakları saklı kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? 

Buyurun ıSayın özdenoğlu. 
ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde üzerinde bir tereddüdüm var. 

Madde, gerçekten yeni bir hüküm getiriyor. 
Danıştay mensupları, kanunsözcüleri, başyar
dımcıları ve altıncı dereceden yukarı yardımcı
lar, Başbakanın veya bakanların teklifi üzeri
ne ve kendilerinin kabulü halinde, Devletin 
bir başka hizmet sektöründe çalıştırılabiliyor-
lar. Hangi sektöründe? Danıştaydaki mevki 
ve ihtisaslarına uygun idarî hizmetlerde. 

Gerçekten bu, bir anlamda Danıştay men
suplarına yeni bir ufuk kazandırmak için, Dev
letin başka sektörlerini yetişmiş olan Danıştay 
mensuplarından faydalandırmak amacını güdü
yor. Gerçekten geniş bir ufukta Devlet tecrü
besi kazandırıyor. Aslında buna katılmamaya 
imkân yoktur. Diğer kuruluşlarda, adliyede 
böyle bir şey yok ama; adliyede yoktur diye, 
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Danıştay mensuplarının değerinden, liyakatle
rinden Devletin diğer iidarî hizmetlerini fayda
landırmamak caiz olamaz. 

Ancak, bazı tereddütlerim vardır. Sayın Ko
misyonun, bu tereddütlerimi gidereceği inancın
dayım. (Şimdi arkadaşlarım, altıncı ve daha yu
karı derecedeki yardımcılar deniyor. Danıştay-
daki (hizmete ızaten 10 ncu derece ile başlanıyor. 
10 ncu derecedeki fakülte mezunu bir genç, 
takriben, askerliğini yapmak kaydıyle 24 yaşın
da giriyor, nihayet 30 yaşma kadar, en verim
li çağında bu arkadaşımız yedinci dereceye ka
dar geliyor. Ama bu zümreyi Devlete en verim
li olacak çağında, Devletin diğer idarî hizmet
lerinde görevlendirmiyorsunuz. Neden? Bunun 
sebebini izah etmek mümkün değildir. Gerçi, 
kendisini Danıştaydan en çok iki sene için ayı
racaksınız. Ama, niçin altıncı derece ve daha 
yukarı derece mensupları diye bunu sınırlıyor
sunuz? Takdir buyurunuz, fevkalâde liyakatli 
bir gençtir, her hangi Ibir sektörde kendisin
den faydalanmak mümkündür, öyle ise bunu 
derece ile tahdidetmek lâzımgeldiği kanatanda
yım. Bilmiyorum, bu konuda Komisyonun, Hü
kümetin düşüncesi nedir? 

iSonra, bir belirsizlik ışurada daha gözükü
yor. «İhtisaslarına uygun idarî hizmetler» de
yimi 'kullanılıyor, arkadaşlarım, bunun nereler 
olacağı, Devlet sektöründe nereler olacağının 
tayininde müşkülât çekmek mümkündür. Da-
nıştaydaki hizmetler, hâkimlik hizmetidir. Ken
dileri teminatlıdırlar, 'özelliği vardır. Danıştay-
da özel statü içerisinde, özel bir hizmet anlayışı 
içerisinde yetişmiş olan arkadaşlarımız Devle
tin hangi kademesinde çalışacaklardır? Bunun 
daha belirgin şekilde madde metnine konulma
sında fayda vardır. Yoksa aslında, bu yeni bir 
buluştur. Genç kabiliyetleri Devletin başka sek
törlerinde yetiştirmek suretiyle kendilerine ge
niş bir ufuk tanımak ve daha üst kademelerde 
Devlet hizmetinde daha verimli olmalarının şart
ları bu suretle hazırlanmış olmaktadır. 

Katılıyorum, fakat tereddütlerim vardır. 
Sayın Komisyon aydınlatırsa, memnun olaca
ğım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın üye var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ISöZCttSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — 'Söz istiyorum, 
efendim, 

HİLMİ ÜŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
ben, söz istemiştim. 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon, Sayın Hilmi 
İşgüzar'da görüşsün size bilâhara söz vereyim. 

(Sayın İşgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım, ek 7 nci madde ile 
Danıştay Kanunsözcüleriyle, Başyardımcıları 
6 ncı ve daha yukarı derecedeki yardımcıları
nın Başbakanın veya Bakanlar Kurulunun tek
lifi üzerine, kendi mevki ve ihtisasları ile ilgili 
diğer kamu kuruluşlarında, Devlet müessesele
rinde 2 yıl süre ile izinli sayılmak suretiyle va
zife almalarına imkân veren bir maddedir. 

Bu madde, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ka
nun vazıı, hükümetin lüzum gördüğü zaman, 
Danıştay gibi bir idarî mahkemenin temsilci
lerinden istifade etmek zaruretini duyduğu 
için bu madde getirilmiştir. İdarî hizmetlerin 
gereği olarak ihtisas, bilgi, tecrübe isteyen yer
lerde veya benzer alanlarda Hükümet, Danıştay 
Kanunsözcülerinden, Başyardımcılarından isti
fade edecektir. Bugün üniversite öğretim üye
lerinden istifade edilmektedir. Birçok Devlet 
dairelerinde, bankalarda, hatta TRT Yönetim 
Kurullarında görev alan öğretim üyeleri izinli 
sayılmakta ve buradaki görev süreleri bittikten 
sonra, kendi aslî görevlerine kolaylıkla dönebil-
mektedir. Bu kanun maddesiyle hizmet ve ihti
sasın muayyen müesseselerin inhisarından kur
tarılması de öngörülmüştür. Tecrübe, bilgi ve 
görgüsü ile değer ifade edenlerin bu kabiliyetin
den yurdun her alanında yararlanmak yerinde 
olur. 

Bu madde kabul edilirse Danıştayda görevli 
Danıştay mensupları korkusuz çalışma ve teklif 
edilen görevi almada tereddüt etmeye
ceklerdir. Çünkü teklif edilen görev süresi 
sonunda, eski mesleğine dönme imkânları veril
mektedir. Danıştay üyesi iken Hükümette gö
rev alanlara bu hak verilmelidir. Aksi halde 
görev alma imkânı olmadığı gibi, görev alanla
rın görevi bitince Danıştaya girmemesi sebebiyle 
mağdur duruma düştükleri de bir vakıadır. Böy
le şeyler olmuştur. 
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Yalnız bu madde ile sadece Danıştay Kanun-
sözcüleriyle Başyardımcılarına, 6 ncı ve daha 
yukarı derecelerdeki yardımcılarına bu görevi 
alma hakkı tanınmıştır. Halbuki Danıştayın 
Başkan, üyeleri ve Başkanınsözcüleri de gerçek
ten yetişmiş kişilerdir. Devletin bazı organizas
yon yerlerinde Hükümetin bu kişlerden istifade 
etmek mecburiyeti doğabilir. O zaman bu ka
nunun imkânları sadece Kanunsözcüleri ve yar
dımcılarına olduğu için, Başkanların ve Daire 
Başkanlarının, üyelerin bu kanun maddesinden 
istifade etmek suretiyle Hükümetin teklifine gö
re, görev almaları mümkün değildir. Benim de an
lamadığım nokta bu kısım olmuştur. Yani 6 ncı 
ve yukarı derecede bulunan yardımcılara Ka-
nunsözcülerine, yardımcılarına ve Başyardımcı
larına bu hak tanınırken, daha tecrübeli, daha 
ilmî imkânları olan Başkan, Daire Başkanı ve 
üyelerine bu hak neden tanınmaz? Benim de, 
tereddütüm bundan ibarettir. Bu madde, esa
sında yerinde tedvin edilmiş ve bir ihtiyacı gi
dermek için ele alınmıştır. Bu bakımdan yerin
dedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Karaaslan, komisyon adı

na buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

İdarenin yargı yoluyla denetimi, hukuk Dev
letinin kaçınılmaz bir zaruretidir. Bu itibarla
dır ki, genellikle idarenin yargı yoluyla denet
lenmesinde birçok işlerde taraflardan bir ta
nesi idare, diğeri vatandaştır. 

İdareyi kazaî yoldan denetlerken, en az hu
kuk hükümleri kanun hükümleri kadar gözönün-
de tutulması gereken bir husus vardır, o 
da idarenin icap ve zaruretleridir. Bu iti
barla idarenin icap ve zaruretlerini ta
nımlayan bir kimseye, idareyi kazaî yol
dan denetletmek, birçok ahvalde onu işlemez 
hale getirmekten öteye bir fayda sağlamaz. 

521 sayılı Kanundan önce Kanunsözcüleri, 
yardımcılar, Başyardımcılar dışarıdan naklen 
tâyin edilebiliyordu. Bu sebeple de idarenin 
içinde bulunmuş, idare hizmetinde temayüz et
miş, idareyi bütün yönleriyle tanıyan kişileri 
Danıştayda istihdam etme imkânı vardır. 521 sa
yılı Kanunun kabulünden sonra bu kapılar ta
mamen kapanmış, ancak imtihanla Danıştaya 

Kanunsözcüsü ve yardımcı almak imkânı sağ
lanmıştır. Bunun doğurduğu birtakım neticeler 
var. Üniversite mezuniyetini müteakip Danış
tay bünyesine intisabeden bir kimse, Danıştay 
hâkimliğinin gerektirdiği birtakım vasıfları ka
zanıyor; buna mukabil büyük bir eksiklikle 
kalmış oluyor, büyük bir eksikliği bünyesinde 
taşıyor ve idareye tamamen yabancı kalıyor. 

işte bu ek maddenin tedvin edilişinin sebebi, 
idareyi kazaî yoldan denetleyecek olan kimsele
rin, idareye aşinalığını, onun icap ve zaruretle
rini tanıyacak şekilde bilgilerle teçhiz edilmesi 
maksadını taşımaktadır. Bu madde bu maksat
la tedvin edilmiştir. 

İkinci sebebi şudur: Bugün birçok husus
larda memleketimizin teknisyen sıkıntısı çek
tiği bir vakıa. Teknisyen derken, sadece tek
nik personel anlamını kasdetmiyorum; daha 
şümullü, daha geniş bir anlamda teknisyen ke
limesini kullanıyorum. Böyle bir teknisyen Da
nıştayda görev almış olabilir. Bunun bilgisin
den, tecrübesinden, ihtisasından istifade etme 
zaruretleri idare için doğabilir. İkinci maksa
dımız, ikinci sebebi bunların istihdamını sağ
lamaktır. 

Sayın İşgüzar'ın belirttiği, üyeler için de 
böyle bir imkânın sağlanması hususu, düşünü
lebilir; ama Anayasanın 134 ve 140 ncı madde
leri buna manidir. Zira, hâkimler görevlerin
den başka görev alamazlar. Hâkimlerin kendi 
görevlerinin dışında görev alamayacklarına da
ir Anayasamızın 134 ncü maddesi bu şekildedir. 
140 ncı madde de, Danıştayın yüksek bir idare 
mahkemesi olduğunu belirtmiştir. Bu itibarla, 
üyelerin hâkim statüsünde olması sebebiyle üye
ler için böyle bir istihdam imkânı Anayasamıza 
aykırı düşmektedir. Bu sebeple ne Hükümet 
tasarısında, ne de komisyonumuzda görüşülmesi 
sırasında maddeye böyle bir husus için yer ve
rilmemiştir. 

Zannederim, bu konuşmamla da komisyon 
adına kıymetli arkadaşlarımın tereddütlerine 
cevap vermiş oluyorum. Saygılar sunarım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Benim 
kürsüden arz ettiğim sorulara cevap verilme
di. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, lütfen Başka
na hitabeder misiniz? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Zaten 
Başkanlığa hitabediyorum. 
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BAŞKAN — Sorunuz mu var, efendim? 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Benim 

arz ettiğim sorular cevaplandırılmadı. Sorularım 
şunlardı : 

1. Niçin 6 ncı dereceden aşağıdaki gençler 
değerlendirilmiyor, bu hizmetlerde? 

2. Bu hizmetler, hangi hizmetlerdir? 
BAŞKAN — Bu, sorunuz, yani soru şeklin

de soruyorsunuz. 
ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen cevap 

veriniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

KAR A ASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, 
Damştaya sınavla girilmektedir. Sınavı müte
akip 10 derecede istihdam edilmektedir, Damş
taya ilk giren bir kimse. Ayrıca bir müddet is
tihdam edildikten sonra bir yeterlik sınavına 
girilmekte, adaylık devresini müteakip. Bundan 
sonra bir derece verilmek suretiyle 9 ncu dere
ceye yükselmektedir. Bu itibarla 9 ncu 
derece ile 6 ncı derece arasında 3 de
dece fark var. Danıştay memsuplarına 
2 yılda bir terfi imkânı sağlanmıştır. Ya
ni 6 yıl Danıştayda çalıştıktan sonra dışarı
da çalışma, istihdam etme imkânına kavuşmak
ta veyahut idare böyle bir imkâna sahibolmak-
tadır. Bu da 6 yıl gibi... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 8 yıl, 
2 yılda bir terfi ediyorlar efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Devamla) — 6 yıl gibi bir müd
det zarfında ancak birtakım tecrübeleri kaza
nabilir, fakülte 'mezuniyetini müteakip. Dışarı
da istihdam edilirken birtakım tecrübeleri edi
nerek... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 8 yıl, 
2 yılda bir terfi ediyorlar, böylece 8 yıl eder 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Devamla) — 6 yıl efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim, rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Devamla) — Efendim, son ya
pılan değişiklikle, adaylık devresini müteakip 
yapılan sınavı kazanan Danıştay mensuplarına 
bir derece yükseltmesi yapılır. Bu itibarla 9 ncu 
dereceden başlamış oluyor, sınavı müteakip, 

9 la 6 ncı derece arasında 3 derece farkı var, 
2 yılda bir terfi ettiğine göre, 3'ü 2 ile çarptığı
mız zaman 6 yıl etmektedir. 

BAŞKAN — Başka soru?... Yok. 
Teşekkür ederiz efendim. 
Ek madde7'yi oylarınıza arz ediyorum. Ka

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

Ek 8 nci maddeyi okutuyorum. 
Basma bilgi ve demeç verme 

Ek madde 8. — Basına, haber ajanslarına 
veya Radyo ve Televizyon Kurumlarına Danış-
tayla ilgili bilgi veya demeç, Danıştay Birinci 
Başkanı veya yetkili kılacağı görevli tarafından 
verilebilir. 

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

Ek madde 8'i oylarınıza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ek 9 ncu maddeyi okutuyorum. 

isnat ve iftiralara karşı koruma 
Ek madde 9. — Danıştay meslek mensupları 

hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin, inceleme, so
ruşturma veya yargılama sonunda sabit olma
dığı ve bu isnadın gareze binaen veya hakaret 
kasdıyle yapıldığı veya uydurma bir isnat ma
hiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Danıştay 
Birinci Başkanı, isnatta bulunanlar hakkında 
kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet Savcılığın
dan ister. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gizli bilgileri açıklama 
Ek madde 10. — Danıştay meslek mensup

ları, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, gö
revlerinden ayrılmış bile olsalar, açıklayamaz-
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili?... Yok. 

Ek madde 10'u oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gösterge tablosu 
Ek madde 11. — Devlet Memurları Kanunu

na ekli gösterge tablosu, Danıştay Meslek Men
supları hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Ek madde 111 oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kademe ve derece aylığı 
Ek madde 12. — Kademe aylığı, gösterge 

tablosundaki derecelere dahil kademelerden her 
biri için tesbit edilen gösterge sayısına tekabül 
eden aylıktır. 

Derece aylığı, gösterge tablosundaki derece
lerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay ka
deme aylıklarını topluca ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili ?... Yok. 

Ek madde 12'yi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylığı 
Ek madde 13. — Gösterge tablosunda yer 

alan derecelerden her birindeki birinci kade
me göstergesine tekabül eden miktar, o derece
nin ilk kedeme aylığını; aynı derecenin son ke
deme göstergesine tekabül eden miktar da o 
derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Ek madde 13'ü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çalışma saatleri 
Ek madde 14. — Danıştay mensupları hak

kında, haftalık çalışma süresi bakımından Dev
let Memurlan Kanunu hükümleri uygulanır. 
Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ve 
öğle dinlenme süresi, Başkanlar Kurulu kararı 
ile belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Takririniz var okutayım, arzu 
buyurursanız o zaman gene bir konuşma hakkı
nız tahaddüs eder. 

Görüşmek isteyen sayın milletvekili yok. 
Bir önerge vardır Sayın Tural ve Sayın İş

güzar tarafından verilmiş, okutuyorum. 
Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Danıştay Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesini ve bu kanuna bazı maddeler ek

lenmesine dair kanun tasarısının ek 14 ncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara 'Sinop 
ISuna Tural Hilmi İşgüzar 

«Ek madde 14. — Danıştay mensupları hak
kında, haftalık çalışma süresi bakımından Dev
let Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Son fıkranın çıkmasını istiyor
sunuz bu suretle değil mi efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (iSinop) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

KARAA'SLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAM — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

Takririnizi izah etmek üzere buyurun Sayın 
İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli arka
daşlarımı ; 

Bizim takririmiz, Danıştay mensuplarının 
mesailerinin aynen Devlet Memurları Kanununa 
tabi olarak yapılmasını öngörmektedir. 

Hepinizin de takdir edeceği veçhile, yük
sek idare maJhkemesi olarak çalışan Danıştay 
Mahkemesi Ankara'da bulunmaktadır. İklim 
bakımından fevkalâde bir hal olmadığına gö
re, normal Devlet (müesseseleri ve daireleri gi
bi normal mesai saatleri içerisinde çalışması 
şarttır. Eğer bu madde ile bu usul kabul edilir 
ise, taşradan buraya işini takibetmek için ge
len vatandaşlarımız, onların adına iş takibeden 
avukatlar ve bir de Danıştay ile Devlet dairesi 
arasındaki münasebetlerin aksayacağı açık
tadır. 

Bunun ne mahzuru vardır ki? Devlet memur
larının tabi oldukları mesai saatleriyle ilgili 
Kanunun ne mahzuru vardır da, tekrar Danış-
tayın kendi mesai saatlerini istediği şekilde 
sokabileceği bir imkân getiriyoruz Ne fayda
sı vardır sonra bunu kabul ettiğimiz takdir
de? 

Onun için Yüksek Heyetinizin dikkatlerine 
arz ediyorum; takdir sizlerindir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın İşgüzar tarafından ve- j 
rilen. önergeye Komsiyon ve Hükümet katılma- ! 
dıklannı ifade .ettiler. Sayın İşgüzar takririni ! 
kısaca izah buyurdular. j 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu- j 
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması- | 
nı kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka- j 
hul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil- j 
mistir. i 

iSan fıkranın çıkması hususuna fılhal katı- j 
lıyor musunuz Sayın Komisyon? j 

t 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET | 
KARAASLAN (Malatya) — Katılıyoruz Sayın j 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, son fıkranın çık
ması hususuna filhal katıldıklarını beyan eder
ler. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 
Seferde veya talim ve manevra için hazarda si
lâh altına alınanların kademe ve derece intibak
ları, 

Ek madde 15. — Danıştay meslek mensup
larından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve 
manevra maksadıyle veya seferde silah altına 
alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu 
süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde ter
hislerinden sonra açık kadro bulunması ve yük
selecekleri derecenin şartlarını ihraz etmek kay-
dıyle silâh altında geçen süreleri yükselecekle
ri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Muvazzaf askerliğe ayrılan meslek mensuplarının 

terhislerinde kademe ve derece intibakları 
Ek madde 16. — Danıştay meslek mensubu 

ilken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üze
re silâh altına alınanlardan terhislerini mütea
kip tekrar meslek mensupluğuna girmek istiyen-
ler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada 
kazanmış oldukları derecedeki bir kadroya ön
celikle atanırlar. Bunların muvazzaf askerlikte 
geçen süreleri atandıkları kadroda kademe iler
lemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gi

bilerin muvazzaf askerliğe aynlmadan önce iş
gal ettikleri kadroda kazandıkları kademe iler
lemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile 
askerlikte geçen süre toplamının iki yılı aşan kıs
mı, üst 'dereceye yüksetildikleri zaman bu dere
cede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle de
ğerlendirilir. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Takririniz var.. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ko

nuşayım, ondan sonra okunsun efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ek 16 ncı madde hakikaten üzerinde durul

ması icalbeden bir maddedir. 
Bulgun Türkiye'de her erkek mecburi as

kerlik yapmak durumundadır; hiç kimseyi bun
dan istisna edemeyiz. Bugün 800 000 kamu gö
revlisi var. 100 000 tanesini bayan olarak çı
karttığınız zaman, 700 000 memur muvazzaf as
kerliklerini yapmış, kendi görevlerinde memle
ket hizmetine devam etmektedir. 

Biz şayet ihir yenilik getirmek istiyorsak; 
nasıl TDU memurların erlikte ve subaylıkta ge-
çjen müddetlerini emekliliklerine sayıyorsak, ka
deme ve derece ilerlemesine saymak için de top-
yekûn diğer memurları da nasarı itibara alarak 
teklif getirmemiz veya Hükümetin tasan ge
tirmesi lâzımdır. Burada ise Danıştay memur
larını ayırıyor ve diyoruz ki, siz muvazzaf as
kerliği yaptığınız zaman sizin bu hizmetinizi de
recece ve kademe ilerlemesine sayacağız, sizin 
dışınızdaki diğer memurları saymayacağız. 

Kanunlar umumidir. 'Genellik prensibini 'boz
mamamız lâzımdır. Diğer mamurları da mağ
duriyete sürüklememek için muvazzaf askerlik 
mevzuunun hallini Hükümet kül halinde getir
melidir. Muvazzaf asker demek ilk defa asker
liğe giden insan demektir; ihtiyat değil, dik
kat etmenizi burada istirham ediyorum; ilk 
defa silâh altına alınan demektir. Ama, adam 
memuriyete girmeden önce muvazzaf askerli
ğini yapmış veya sonra yapmış bunun farkı 
olmaması lâzım. Kulpunu kolayım bulmuş as-
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kerliğe gitmeden evvel memuriyete girmiş, on
dan sonra askerliğe gitmiş, muvazzaf askerli
ğini yapmış diye kalk burada kendisine kade
me ilerlemesi ver, derece ilerlemesi ver. Memur -
lar arasında bu tefriki yaptığımla; zaman hu
zursuzluğu tevlidetmiş oluruz. 

Bu 16 ncı maddenin metinden, çıkarılması
nı talebediyorum. Hükümet, diğer memurları 
da nazara alarak umumî hüküm getirsin, hep
sine kabul derim. 

Saygılar sunarım. 
HÎIJJYEt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan... 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AHMET 

KARAASLAN (Malatya) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan,? 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar da konuş
sunlar müsaade ederseniz; bilâhare iki sayın 
milletvekilimizin ikisine de cevap vermiş olur
sunuz. 

Buyurun Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Ek 16 ncı madde, değerli arkadaşımızın da 
burada ifade (buyurdukları gibi, askerlikte ge
çen süreleri derece ve kademe ilerlemesinden 
sayan bir hüküm getirmektedir. 

Biz, bu madde ile diğer Devlet memurları 
için 'bugün tatbik edilen kanun maddeleri ara
sında büyük bir tezat görmekteyiz; çelişik. Ya
ni, bir Devlet içinde - bilhassa Anayasaya göre -
askerlik görevi bütün vatandaşlar için kaçınıl
maz vatan hizmeti olduğuna göre bum- diğer 
müesseselerin ağırlığına, vazifelerinin şanına 
uygun şekilde mütalâa etmiek mümkün değil. 
Yedek subaylar da, erler de sınıfları ne olursa 
olsun mutlaka Anayasaya göre askerlikle yü
kümlüdür ve askerlik görevini yerine getirir
ler. 

Malumunuz olduğu üzere bütün Devlet me
murlarının askerlikte ve yedek subay okulunda 
geçen sürelerinin sadece emeklilikten sayılma
sına dair bir kanun tasarısı kabul edilmiş ve 
meriyete girmiştir. Yani, diğer bütün Devlet 
hizmetinde çalışan 700 - 800 bine yakın Devlet 
memurlarının, sadece askerlikte geçen sürele
ri, eğer askere gittiği zaman Devlet memuru ise 
sadece emeklilikten sayılmakta; fakat derece ve 
kademe ilerlemesinden (sayılmamaktadır. Du

rum böyle iken, Danıştayda görev alan arka
daşlarımız için askerlikte geçen sünelerinin ter-
fiden sayılması, ileri bir adımdır; fakat her 
şeyden evvel bilhassa böyle müessese mensup
ları düşünülürken, âdil ölçüler içinde kanunla
rı mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Hizmetin 
önemi, müesseenin durumu, her şeyden evvel 
farklılık arz eder; doğrudur. Nitekim bu fark
lılık neticesiyle ki, iki yılda bir terfi meselele
ri, görev teminatına sahib olmaları, (maaşlarının 
farklı, taban ve tavan derecelerinin de değişik 
olması bu nedenle ortaya atılmıştır; ama as
kerlikte \g&qen süreyi diğer memurların dışın
da mütalaa etmek hakkaniyete, uygun düşmez. 
Ya Hükümet olarak bütün Devlet memurları 
için muvazzaf askerlik sürelerinin derece ve 
kademe ilerlemesinden sayılmasını burada be
yan etmek suretiyle bir kanun getirilir, ya da 
bu madde metinden çıkarılır. Ben de Hüsamet
tin Başer arkadaşımızın fikirlerine aynen işti
rak ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen?.. 
Yok. 

Komisyon adına Sayın Karaaslan, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Herhalde Devlet Memurları Kanununun 83 
ncü maddesinin tetkiki Sayın Başer ve Sayın İş
güzar arkadaşlarımın dikkatlerinden kaçmış 
olsa gerek ki böyle bir beyanda bulundular. As
lında Devlet memurlarına tanınmayan bir hak 
Danıştay mensuplarına tanınmış değildir. 

Madde, aynen Devlet Memurları Kanunu
nun 83 ncü maddesinden aktarılmıştır. Orada, 
«Devlet memuru» denmekte, burada ise «Danış
tay meslek mensupları» denmekle bu iki tabir 
değiştirilmiştir. Bu askerlikteki sürenin de
ğerlendirilmesi bütün Devlet memurlarına 1327 
sayılı Kanunla tanınmıştır. Ben, Yüce Meclisin 
kıymetli vakitlerini israf etmemek için mad
deleri okumuyorum. Merak leden arkadaşlarım 
olursa okudukları takdirde sadece farklı olan, 
maddenin başlığında «Devlet memuru iken» den
mekte, Danıştay'da ise «Danıştay meslek mensu
bu iken» denilmektedir. Değişik olanlar sade
ce bunlar; Devlet memurundan ayrı hiçbir hak 
tanınmamıştır. 
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Bunu böylece arz eder, Yüce Meclise saygılar 

sunarım. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayım 

Başfkan, soru. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Me

muriyete girmeden muvazzaf askerliğini yap
mış girmişse kademe ilerlemesine ve derecesi
ne sayılıyor mu sayılmıyor mu? 

BAŞKAN — Sorunuzu bir daha tekrar eder 
misiniz efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Memu
riyete girmeden muvazzaf askerliğini yapmış 
olan memurların bu hizmetleri kademe ve dere
ce ilerlemesine sayılıyor mu sayılmıyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Devamla) — ıSaym Başkanım, 
erlikte geçen süreler sayılmıyor; fakat yedek 
subaylıkta geçen süreler sayılıyor. Biliyorsunuz 
eski mevzuatımızda da sayılmaktaydı, şimdi de 
sayılıyor. Erlikte geçen sürenin de emekliliğe 
sayılması için Yüce Meclisimin bir kanun 
teklifini kabul etti; ıSenatodan da geçti veya 
geçmek üzere. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (is
tanbul) — Müsade ederseniz cevaplandırayım 
Sayın Başkan. Arkadaşımızın sorusunun cevabı 
17 nci maddede vardır; memuriyete girmeden 
evvelki muvazzaf askerlik sayılıyor. 

BAŞKAN — 17 nci maddede sualin cevabı 
var. 

Buyurun Sayın Ersoy, soru. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, Personel Kanununda bu hüküm olduğu
na göre, Danıştay Kanununa koymasak ay
niyle tatbik edilmeyecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Efendim, Danış
tay mensupları hâkim sınıfından sayıldık
ları ve hâkim statüsüne tabi oldukları için 
Özel kanunlarında bu hususların yer alması 
bir kanunî ve teknik zaruretten doğmaktadır. 

BAŞKAN — ıSaym İşgüzar, soru. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) —Sayın Başka
nım, Devlet Personel Kanununa göre yedek 
subay okulunda geçen hizmet süreleri terfie 
sayılıyor mu, sayılmıyor mu? 

f GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
I KARAASLAN (Devamla) — Sayılmakta... 
| BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen 

sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tak

ririmi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Takrir geri verilmiştir. 
Ek madde 16 yi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
! Ek Madde 17. — Muvazzaf askerlik göre

vini yaptıktan sonra yardımcı adaylığına ata
nanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri, 
yardımcılığa atandıktan sonra kademe ilerle
mesi veya derece yükselmesinde değerlendiri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Ek madde 17 hakkında bir takririniz var 
Sayın Başer, geri alıyor musunuz? 

I HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Meslek mensupları hakkında uygulanacak 
diğer hükümler 

Ek Madde 18. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 14, 26, 27, 28, 29, 62, 63, 81, 
82, 94, 97, 104, 105, 106. 107, 108, 164, 
165, 166, 167, 183, 185, 187, 188, 194, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ve 
211 nci maddeleri Danıştay meslek mensup
ları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edsnler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet içi eğitim 
Ek Madde 19. — Kanunsözcüleri, başyar

dımcı ve yardımcılar, hizmet içi eğitim çalış
malarına katılmak zorundadırlar. 

Birinci fıkraya göre yapılan meslekî çalış
malara katılmayanların veya başarı göstereme
yenlerin durumları, sicillerine işlenir ve bu 
hal yükselmelerinde gözönünde bulundurulur. 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının hangi ko
nuları ihtiva edeceği ve ne şekilde yapılacağı 
hizmet içi eğitim yönetmeliğiyle, bu çalışma
ların meslek mensuplarının sicillerine etkisi si-

I cil yönetmeliğiyle düzenlenir. 
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Danıştay (hamdaki eğitim kurumlarının ça
lışmalarına katılmak, Başkanlar Kurulunun 
iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?, Yok. 

«Hizmet için eğitim» mi, «hizmet içi eği
tim» mi sayın Komisyon? 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
XARAASLAN (Malatya) — Hizmet içi eği
tim... 

BAŞKAN — Ek madde 19 u oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Terim değişikliği 
Ek Madde 20. — 521 sayılı Danıştay Ka

nununda geçen «Genel Kâtip» terimi «Genel 
-Sekreter» olarak değiştirilmiştir, 

BAŞKAN — Ek madde 20 üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17 yi tekrar okutuyorum. 
(17 nci madde tekrar okundu,) 
BAŞKAN — Madde üzerindde görüşmek is

teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler? Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 521 sayılı Danıştay Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

Kaldırılan vergilerle ilgili uyuşmazlıkların 
çözümü 

Ek Geçici Madde 1. — Vergi uyuşmazlık
larını çözümlemekle görevli daireler, yeni ver
gileri koyan kanunların kaldırdığı eski ver
gilerden doğan uyuşmazlıkları da çözümle
mekle görevlidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dosyaların görevli dairelere devri. 
Ek Geçici Madde 2. — Dava Daireleri veya 

Dâva Daireleri Kurulunca, bu kanunla tespit 
olunan görevlerine girmeyen dâvalara ilişkin 
dosyalar, ayrıca karar verilmesine yer kalmak
sızın görevli dairelere devrolunur. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 2 üzerinde 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir ay içinde yapılacak seçimler 
Ek Geçici Madde 3. — Dört yıllık görev-

süresi dolmuş olan daire başkanlıkları için se
çim, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde yapılır. 

BAŞKAN ı— Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski sicillerin değerlendirilmesi 
Ek Geçici Madde 4. — Bu kanunun 128 nci 

maddesinde sözü edilen sicil yönetmeliğinin yü
rürlüğe girmesinden önce yeterli veya başarılı 
yolunda verilmiş siciller İyi derecede sicil sa
yılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok. 

Ek geçici madde 4'ü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Derece yükselmeleri için yapılacak ilk sınav 

Ek Geçici Madde 5. — 521 sayılı Danıştay 
Kanununun değişik 119 ncu maddesinde öngörü
len sınavlara ilişkin, yönetmelik /bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibarten iki ay için
de çıkarılır ve sınavlar yönetmeliğin yürür
lüğe girdiği tarihten üç ay sonra yapılır. Sı
navda başarı gösterenler yükselme süresini 
doldurdukları tarihten geçerli olmak üzere, 
üst dereceye atanırlar. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 5 üzerinde 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıdem tablosunun düzeltilmesi 
Ek Geçici Madde 6. — 521 sayılı Danıştay 

Kanununun yürürlüğe girdiği 31 . 12 . 1964 
tarihinde Danıştayda görevli bulunan meslek 
mensuplarından, sözü geçen Kanunun geçici 
2 nci maddesinden faydalanmamış olanların ha
len bulundukları derece ve kademelerdeki kı
demlerine bir yıllık süre eklenir. Bu suretle 
kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi ya
panların artan süreleri yeni kademe ve dere
celerindeki kıdemlerine sayılır. 

Bu hükümden faydalananlara eski sürelere 
ait aylık farkları ödenmez. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 6 üzerinde 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek geçici maddeler eklenmesine mütedair 

birçok önergeler var. Bunları komisyon tetkik 
etti mi acaba? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Tetkik etmek im
kânını bulamadık. Okunursa takibederiz. 

BAŞKAN — Ek geçici madde tekliflerine 
mütedair verilen önergelerin gerekçelerini oku
mayacağız, sadece metinleri okuyacağız. 

Gerekçesini Komisyon, Hükümet ve Genel 
Kurul takdir etsin. 

Önergeleri sırasıyla okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulda görüşülmekte olan Danıştay 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısına, ekli gerekçe, 
ek geçici bir madde eklenmesini teklif ederiz. 

ISamsun Sivas 
îlyas Kıliö Ekrem Kangal 

Sivas Kayseri 
M. Kemal Palaoğlu Şevket Doğan 

Ek Geçici Madde — Üniversite veya yük
sek okul mezunu olduktan sonra kurumların 
3056 sayılı Kanunun 9 ve 19 ncu maddelerine 
tabi (D) ve (E) cetveli kadrolarında veya 3056 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi kadro
larda çalıştıktan sonra Danıştaya üıtisabetmiş 
olan başyardımcı, kanuns'özcüsü ve yardımcıla
rın daha önceki intibaklarında dikkate alınma
mış bu hizmet sürelerinin her üç senesi için bir 
derece verilmek, artan süreleri de (kademe iler
lemesinde sayılmak suretiyle kıdemlerinde de
ğerlendirilir. 

Bu kadrolarda hizmet sureleri 3 seneden az 
olanların da bu süreleri kademe ilerlemesinde 
nazarı dikkate alınır. 

Bu hükümden yararlananlara eski sürelere 
ait aylık farkları ödenmez. 

'BAŞKAN — Hepsini okutmadan ayrı ayrı 
oya koyacağım, çünkü bunlar ilâvelerdir. Kabul 
edildiği takdirde bir numara alarak yürüyecek, 
ondan sonra diğerini, ondan sonra diğerini mua
meleye koyacağım. 

Şimdi, Sayın îlyas Kılıç ve arkadaşlarının 
vermiş oldukları önerge okundu. Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON »ÖZGÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — ıSayın Başkanım, 
Danıştay ayrı bir kariyer sistemi kabul etmiş, 
iki senede bir terfi esasını getirmiştir. Tama
men özel bir kariyeri vardır. Mensupları ayn 
bir statüye tabidir. 

3056 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki (D) 
ve (E) cetvelinde (geçen hizmetleri burada de
ğerlendirmek mümkün değildir. Aksi halde bu 
teşkilâtın bünyesinde birtakım huzursuzluklar 
doğmuş olacaktır. Aynı yıl işe (başlamış olan Da
nıştay yardımcıları arasında Danıştay da geçme
miş hizmetleri değerlendirildiği takdirde, mes
lektaşlarına nazaran bir hayli haksız ve ileri 
kademe ve derecelerde bulunacaktır. 

Bu bakımdan, Danıştayın statüsü içerisine 
geçmemiş olan (D) ve (E) cetvelindeki hizmet
leri burada değerlendirmek mümkün değildir. 
Bu itilbarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Efendim, aynı gerekçeyle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, 
gerekçesini izah ederek, okunan ve ek geçici 
madde 7 olarak metne ithal edilmesi istenen 
önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 

'Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanun tasa

rısına ilişikteki gerekçe muciîbince aşağıdaki 
yazılı ek geçici maddenin ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ek Geçici Madde 7. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte 3 ve 4 ncü derece kadroda bu de
rece aylığını kazanılmış hak olarak almış Da
nıştay Başyardımcıları veya bu derecedeki ka-
nunsözcüleri 8 nci madde hükmünden yararla
nırlar. Bunların ikinci dereceye yükselmelerin
de 119 ncu maddede öngörülen sınav şartı aran
maz, bunların kazanılmış ıdiğer bütün haklan 
saklıdır. 

ISamsun Samsun 
îlyas Kılıç Nihat Kale 
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lAnkara 
î. (Sıtkı Hatipoğlu 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlıd 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

KARAASLAN (Malatya) — iSayın Başkanım, 
921 sayılı Kanundaki ibu değişiklikten önce bu 
4 ncü derece onu iktisabedenler için bir kaza
nılmış hak durumunda idi; üye seçilme hakkını 
kazanmış durumda idiler. Bu itibarla, müktesep 
bir hak olduğu için biz Yüce Meclisin takdirine 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdir değil, komisyon olarak 
kati beyanda bulunun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ÎSMAÎL ARAR (İstan

bul)1 — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılıyor. 
Genel Kurulca dikkate alınması kaibul edil

diği takdirde madde ek geçici madde 7 olarak 
numara almış olacaktır. 

Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul «denler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon da filhal katıldığını beyan etmiş 
bulunması hasebiyle, madde, ek geçici madde 7 
olarak metne Genel Kurulun kararıyle girmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Cevdet Akçalı'nm önergesini okutu
yorum. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Baş
kan, önergem aynı mahiyette olduğu için geri 
alıyorum; mesele kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Akçalı'nın öner
gesi verilmiştir. 

Diğer bir önerge var onu okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde
lerinin kaldırılmasına ve bu kanuna bazı mad
deler ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısına ekli gerekçe mucibince geçici bir 
madde eklenmesini teklif ederiz. 

Bingöl Diyarbakır 
Mehmet Bilgin Necmettin Gönenç 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

Giresun 
Hidayet İpek 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

Adıyaman 
M. Zeki Adıyaman 

Amasya 
Yavuz Acar 

Geçici madde — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ve bu kanunu değiştiren 1327 sayı
lı Kanunun ek geçici 36 ncı maddesi hükmü 
meslek mensupları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
KARAASLAN (Malatya) — Sayın Başkanım, 
biraz önceki maddede arz ettiğim gerekçe ile 
katılmıyoruz; dışarda geçmiş bir hizmetin bu
rada değerlendirilmesi mümkün değildir; Da
nıştay ayrı bir kariyer usulüne tabidir. Bu iti
barla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet gerek
çeli olarak katılmadıklarını ifade ettiler. Sayın 
Bilgin, önergenizi izah etmek üzere buyurunuz 
efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

657 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı Ka
nunla konulan intibak hükümleri ek geçici 7 nci 
madde ile Danıştaya da teşmil edilmiş ve Da
nıştay meslek mensuplarının intibakları bu ka
nuna göre yapılmış bulunmaktadır. Ancak, Da
nıştay Başkanlığı 1327 sayılı Kanunun ek geçici 
maddeleriyle konulan diğer hükümleri uygula
makta tereddüde düşmüştür. Devlet Memurları 
Kanununun intibakla ilgili hükümlerinin Da
nıştay mensuplanna uygulanması hem eşitlik 
ilkeleri, hem de 521 sayılı Danıştay Kanunu ile 
1327 sayılı Kanunun ek geçici 7 nci maddesi 
hükmü icabıdır. Danıştay Kanununun 129 ncu 
maddesinde «Bu kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde diğer kanunların devlet memurlarına 
tanıdığı haklarla ilgili hükümler Danıştay mes
lek mensupları hakkında da uygulanır» den
mektedir. 
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1327 sayılı Kanunun ek geçici 7 nci madde
sinde ise «Danıştay meslek grupları hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 
521 sayılı Danıştay Kanunu ile 3656 sayılı Ka
nuna ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle il
gili hükümleri hariç, diğer hükümlerin uygu
lanmasına devam olunur» hükmü getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu açık hükümler muvacehesinde idarenin 
tereddüde düşmemesi gerekir idi. Hal böyle 
olunca, yeni Danıştay Kanununa açıklık getir
mek zarureti doğmuştur. 1327 sayılı Kanunun 
ek geçici 36 ncı maddesinin Danıştay meslek 
mensuplarına da uygulanması teklif edilen mad
de ile mümkün olabilecek ve eşitliğin sağlan
ması imkânı doğacaktır. 

Takdir Yüce Meclisindir. Heyeti Celileyi say
gı He selâmlarım. 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve Hükü
met, gerekçesini izah etmek suretiyle katılma
dıklarını ifade ettiler; takrir sahiplerinden Sa
yın Mehmet Bilgin önergesini izah etti. Dikkate 
alınması hususunu oylarınıza arz edeceğüm. Ge
nel Kurulca kabul edildiği takdirde ek geçici 
madde 8 olarak metinde yer alacaktır. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum... Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Madde 18'i tekrar okutuyorum. 
(18 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

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

Yürürlük 
Madde 19. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 
Madde 20. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü üzerinde Sayın Şinasi Özdenoğlu, bu
yurunuz ; lehte. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 

Şimdi huzurunuzda görüşülmesi tamamlan
mış olan tasarı ile adalet reformunun br>r bölü
mü gerçekleşmiş oluyor. 1964'te yürürlüğe gir
miş olan 521 «ayılı Kanun, bu tasarı ile büyük 
ölçüde değişiyor. Bu değişiklik aynı zamanda 
Anayasa ile emrolunan adalet reformunun bir 
kısmının, önemli bir bölümünün gerçekleştiril
mesi anlamını taşıyor ve böylece Anayasa hük
mü de yerine getirilmiş oluyor, 

Sayın arkadaşlarım, adalet reformu yapıl
madan başka hiçbir reformun yapılmayacağı 
inancını taşıyoruz. Çünkü bütün reformlar, ön
ce hukuk düzeninde ve kanunlarda yapılan re
formlara dayanır. Aslında hedef, ciddî bir hu
kuk ve adalet reformu ile Devleti güçlendirmek 
ve sosyal devleti, lâyik devleti, millî devleti yö
rüngesine oturtmaktan ibarettir. 

Sayın arkadaşlarım, Danıştay Kanunu ne
den değişiyor? Sekiz yıllık uygulama kanunda
ki boşlukları ortaya koymuştur; bunun için de
ğişiyor; Anayasada yapılan değişiklik Danıştay 
Kanunundaki değişikliği zorunlu kıldığı için 
değişiyor; nihayet, Personel Kanunu ile getiril
miş olan yenilikler önünde Danıştay Kanunun
da değişiklik zorunlu olduğu için değişiyor. 

Değerli milletvekilleri, Danıştay, Cumhuri
yetimizin vazgeçilmez kurullarından birisidir; 
Danıştay Devleti yargılayan yüksek mahkeme
dir; Devlet ve idarenin haksız eylem ve işlem
lerinden zarara uğrayan herkes Danıştaya baş
vurabilmektedir. 

Danıştay aynı zamanda nihaî bir karar mah
kemesidir; Danıştay kararları aleyhine gidile
cek bir başka mahkeme de yoktur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi yüksek huzu
runuzda bir soru ile asıl meseleyi kısaca ortaya 
koymak istiyorum. 

Hemen ilâve edeyim ki, bizim Danıştayımız, 
bilhassa 1961 Anayasasının esprisi istikametin
de aldığı kararlarla çok şerefli, çok başarılı sı
navlar vermiştir. Görüşülmüş olan geniş deği
şiklikler, Danıştayımızı özlediğimiz, hizmeti en 
iyi şekilde yürütebilecek nitelikte bir Danıştay 
haline getirebilecek midir? 
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-Değerli^^arkada^IaTöri^çık seçik ifade etmek 
isterim ki, >Üuna rabatlıkla «evet» demek müm
kün ol&s&yorv 4nan©îmız^u : 

Yılladır kurulması düşünülen ve Danışta
sın yükünü -geniş- ölçüde azaltacak olan bölge 
idâr© mahkemeleri tasardı, hazırlıkları bitmiş 
almasına rağmen, bugüne -kadar getirilmemiş
tir. Her döneinde değerli arkadaşlarım hatırla
yacaklardır, bu tasarının getirileceği ilân edi
lir, hükümetlerce vaadedilir fakat bir türlü ger
çekleşmez. Şimdi ne olacaktır? Danıştay Kanu
nunu değiştiriyorsunuz değerli arkadaşlarım; 
bir süre sonra bölge idare mahkemeleri tasarısı 
buraya gelecektir, o tasarı dahi kanunlaştıktan 
sonra, o tasarının getireceği yenilikler önünde 
Danıştay Kanununu yeniden değiştirmeye tabi 
tutulacaktır. 

Arkadaşlarım; gönül isterdi M, önce Bölge 
tdare Mahkemeleri tasarısı getirilsin, kanunlaş
sın, oradaki esaslara ve değişikliklere göre Da
nıştay Kanununda değişiklik yapılsın. Ne olu
yor değerli arkadaşlarım?.. İstemeyerek bir hu-

' kuk anarşisi yaratıyoruz; gündemler doluyor, 
Meclisler lüzumsuz ve hesapsız şekilde işgal 
edilmiş oluyor. 

Önemli gördüğümüz ikinci nokta şudur de
ğerli arkadaşlarım : 

Dava dairelerine bir 13 ncü daire ilâve edili
yor ve tabiî deniliyor ki, bununla Danıştaym 
yükü hafifletilecek. Sanmıyorum... Her yıl tak
riben 30 000 civarında birikmiş dosya devreden 
bir yüksek mahkemeye bir dairenin ilâvesiyle 
bu yükün hafifleyeceği inancını taşımıyorum. 

Ne yapmak lâzım? Aslında böyle masraf ka- I 
pisi olacak yeni daireler kurmaktansa, bugün 
için bizce en uygun çözüm yolu, dava daireleri
nin birden fazla kurulla çalışması sisteminin ge
tirilmesi olmalıdır. Yüksek Yargıtayda bu usul 
uygulanmaktadır ve çok iyi netice alınmakta
dır; Yargıtayın eski durumu ile bugünkü du
rumunu bilenler bu mukayeseyi rahatlıkla ya
pabilirler. 

Sayın arkadaşlarım, maddeler üzerinde gö
rüşülürken arz ettim, burada tekrarından vaz
geçiyorum, tasarının 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 
41 nci maddeleriyle yapılan görev bölümünün, 
dairelere isabet eden iş hacmi arasında bir denk
lik sağladığına da inanmıyorum. Bazı daireler | 
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İşlerinin niteliği sebebiyle nefes alamayacak: ka
dar yüklüdür, bazılarında ise bu kesafşt yok
tur ; hep biliyoruz. Görev bölümü, iş -hacmi, daha 
gerçekçi bir şekilde hesaplanmak suretiyle ya* 
pılmalıydı. 

Değerli arkadaşlarım, maddeler üzerinde gö
rüşlerimi kısaca arz ettikten sonra, iki madde 
üzerinde de ayrıca durmak istiyorum. 

Gönül arzu ederdi ki, bu maddeler de her 
türlü tereddüde mahal vermeyecek bir açıklık
la geçsin. Bir 14 ncü madde, bir 71 nci madde, 
bu kürsüden de etraflı şekilde izah ettiğim veç
hile, açıklığa ve Türkiye'nin gerçeklerine uya
cak biçimde ne yazık ki, geçmemiştir. 

Diğer maddelerde de bazı tutarsızlıklar ve 
boşluklar mevcuttur, ancak tasarının yüce he
defi dikkate alınacak olursa kanımızca bunları 
ciddî sakatlık saymamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, tasan hazırlanırken 
güzel dilimizin imkânları en iyi şekilde kullanı
labilirdi, metin daha iyi kaleme alınabilirdi; 
maalesef bu açıdan da tasarıya «en iyi bir ta
sarıdır» demek mümkün olamıyor. 

Yüce Meclis lütfetti, dün 110 ncu maddeye 
eklediği bir fıkra ile yeni bir ufuk açtı, kanun 
sözcülüğü müessesesini gerçek kişiliğine kavuş
turdu. Bildiğimiz üzere, bu fıkra ile kanun söz
cüleri lüzum gördükleri takdirde dava daireleri 
nezdinde re'sen kararın düzeltilmesi talebinde 
bulunabileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı sınav müessese
sini getirmiştir; isabetlidir, ancak Danıştay 
mensuplarına belki sınavın da ötesinde ağır yük 
tahmil eden bir hükmü maalesef değiştirmek 
mümkün olamamıştır. Danıştaya girerken, 6 nci 
dereceye yükselirken ve nihayet 2 nci dereceye 
yükselirken birbiri peşine üç sınav koymak su
retiyle diğer Devlet kurullarında, diğer mahke
melerde mevcut olmayan bir ağır yükümlülüğü 
getirmiştir. Sınav müessesesine katılmakla bir
likte, ikiye indirilmesinde isabet olacağını sa
vunduk; fakat görüşümüz çoğunluk sağlamadı. 

Bütün bu noksanlıklara rağmen değerli ar
kadaşlarım, adalet reformunda sevindirici, umut 
verici bir hamle saydığım bu tasarıya beyaz oy 
vereceğimi açıklarken, adalet yolunda Türk 
Ulusuna ve onun Anayasasına lâyik hizmetler 
vermiş ve vermekte olan şerefli Danıştayımızın 
fedakâr ve faziletli mensuplarına yürekten şük-

m ^ 
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ranlarımı sunar, Yüce Meclisi saygılarla selâm
larım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Meclisimizce Danıştay Kanunu 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı ve uğurlu 
olmasını Genel Kurul adına dilerim. 

Danıştay Kanununun müzakeresi normal ça

lışma süremizin son dakikalarına kadar Genel 
Kurulumuzu meşgul ettiği cihetle diğer kısma 
geçmemiz için gerekli zaman kalmamıştır; bir 
seçim yapmak, tasnifini yapmak süremiz dahi 
kalmamış bulunduğu cihetle 6 Temmuz 1972 
Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,47 
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I | 
A - BAŞBAKANLIK DİVANININ GENEL | 

KURULA SUNUŞLARI I 
1. — Türk; basını ve «mensuplarınım sorunla

rını tesbit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu' 
mm, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/92) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
9e 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu I 
(inlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 rıei maddesi tıyarıncı. bir Meclis» araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak- ı 
çıiığım tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl- ı 
masına dair önergesi (8/7) 

5. — Sivas milletvekilleri Mustafa Kemal 
Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın, korunmaya | 
muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar konusun
da gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair I 
önergesi (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) I 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(LO/22) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nei madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



okulların kuruluş amaç ve nedenlerimin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

14. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga i e Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta 
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır 
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasana 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti 
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
«ağ'lamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dan 
önergesi (8/14) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
has ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
fmergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara 
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
•bir Meelîis araştırması yapılmasına dair önergesi 

10/29) 
22. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 

Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
nıası ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 
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26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

29. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl 
masına dair önergesi (8/20) 

30. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ-
amak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner 
gesi (8/21) 

31. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

33. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanm 88 nci 

mıaddeısıi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen 
I ere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğumu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey
ri ibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankalarım kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
tenin önceden haber alınmasında hangi kuru 
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa 
rnn 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır-
• ası açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
"ürk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
;ararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
^iasıvle Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'-
ıeki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 

temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
•yarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
inergesi (10/41) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Pürk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşımeısini önıleımelk için alınması gereifeen 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
r.addesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
nasına dair önergesi (10/43) 

41. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-



denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için abnması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini notaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasamın 88 nci madldesi uyarınca bir Meclisi 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

5-2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



sanayiinin kurulması için şartların ueler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

V 

58. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

60. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılınaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
98 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair ön«rgssi (10/68) 

63. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilg; edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

65. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarım, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

68. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
uı, Halic'in "temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «(1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ö*zel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı-



lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk' 
ün, TürkiyeMelki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin* neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etoek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanım 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Balka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altmda siyasi partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum *e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanılmak zoruna 
da olan Türk vatandaşlıarı ile aüelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesıbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 
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j 77. — Adıyaman Milletvekili Kâmili Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şdnasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm3 

kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alma
mak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun> 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-

1 kiliyeeek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — İzmir Milletvekilli Kemaıl Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kuram haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi Işgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılınasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürürlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyaoolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekilli Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Elkşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 

otlatma ile orman yangına arına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükaıı'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 noi maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes 
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

100. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alm-* 



ması rnaksaıdiyle Anayasanın 88 tıci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını teshil 
eltmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besim maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorumlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kuraıknasınm gerekli olup olmadığı
nı incelemek rnafcsadiyle Anayasanın 88 nci 
mıaddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaeiyle Anayasanın 86 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

104. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Baskanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tespit 
edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt diişomıda çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin maMî kalkınımıamuz için isa-
beltli bür sekilide kullanılmasını tespit etmek 
amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Getnel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele

rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal iSigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
teld'bilrUerJ! beılirlcm'eik .amaeiyle An ay asanım 
88 nci mıaidldelsi1 uyarınca: bir Meclis AraştıırtaTastı 
'aıçıilmiasına dair önergesi). (110/102) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hajs'tahık, baJkıımısızılıfc ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. '(8/46) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaeiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 ned maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Ürhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanmd.71 
sözlü sorasm (6/31) 
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5. — tamir • Milletvekili Talât Orhoıı'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soı usu (6/32) 

6. — İzmir Milletvekilli Talât Orhoıı'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti (kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Sinop'uu Boyabat ilkesi eeza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (fi/46) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

10. — İstanbul Milletvekili Eşref D erin çay'-
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dalı,' 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 'o , Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna» 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (8/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

.15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nım, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

16. — İçel Milletvekili Turhan Özgünerm, 
tstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — İçel Milletvekili Colâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sozılü so
rusu. (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlıı'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının harulup kurulrnıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

19. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
rtun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
30! usu. (0/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz5-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman Öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley-
aıan Mutlu'nurı Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, İl
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu, (fi/9-!) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
lan sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
eaıı'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu, 
16/98) 
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28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dış) 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve 
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali üül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ 
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn. 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlaıına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

40. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamayacağına 
1air Başbakandan sözlü sorusu (6/1131 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, lllr 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap 
I arına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so 
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
aın aralanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay-
ıaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay 
Türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek 
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
rviin değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın 
]an sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka-
namdan sözilıü soruısu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn. 
) Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
mazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
rımdan sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ırı, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 



dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz 
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka 
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi 
naşı yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar 
şılanmasma dair Millî Eğitim Bakanından söz 
lü sorusu (6/127) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka 
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta 
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya 
pılıp yapılmıyaoağma dair Millî Eğitim Baka 
nından sözlü sorusu (6/128) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

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

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril-
mesıine ve ıbu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesiniu kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(*b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun. 79, $0, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçiei Komisyon raporu (1/61EL, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1*972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
§ad'm ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanum teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler* 
hakkında Millet Meclisi içişleri Komisyonu ra-
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IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir-
.eri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

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

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

15 . 3 . 1972) 
5. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 
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4.— 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

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

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

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

8.— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtıma tarihileri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

1 1 . — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında kıa-
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 

(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

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

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . Î.972) 

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

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

18. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

20. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 402) (DH 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

21. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

22. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 23.— Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 1-9 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

24. — Ankara Mil;letrve<kilTi Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarmm iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

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

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

V 

1KÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(:S. Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

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

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

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taarih 
ve 1327 sayılı Kaımınla eklenen ek geçici 5 nci 



nadidenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisvonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta-
biî Kaynaklar ve Plan komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . İ971) 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
isuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlâm Kurumu teşkiline dair Ka
nunim 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. —• Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çörnlekpı-
nar köyü hane 1, eilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiy^den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emıin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yam<a'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

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

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

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 

146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . G . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

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

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizlıan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Anıkara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

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

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

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

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

19. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

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

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

8 . 2 . 1972) 

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

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 

sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9!84) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

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

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 64*6) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili (Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/010) (S. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 

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

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

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

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

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

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

X 33. — 'Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

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

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

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

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Uyed Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

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

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

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

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

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
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ııop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit 'Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Ham di Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

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

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

46. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
Ji'k kanuni tetkl'ifi ve Sağlılk ve Sosyal Yardum vei 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

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

48. — Zonguldak (Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuamele 
eden hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in 
özel affına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonunu raporu (2/681), (S. Sayısı : 708) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1972) 

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

X 50. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si-

X 51. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları-
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

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

X 53. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayı&ı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 ,. 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

54. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nm, 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Çalışma ve Plan komisyonları ra
porları (2/554) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1972) 

(M. Meclisi : 120 nci Birleşim) 




