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I. - , GEÇEN! TOTANAİK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan G-enel Ku
rulda ': 

T. B. M. M. 397 üyesinin 9 Temmuz 1961 
tarihli! 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 5 ımaddesinin değiştirilmesine ve 2 ge
çici madde eklenmesine dair teklifi (2/815; 
İS. Sayısı : 794) nin tümü üzerindeki müzakere
ler tamiamllianarak ımaddeileri üzerinde bi'r süre 
görüşüldü. 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Konya Milletvekili! Mustafa Üstündağ'ın, 13 
Temmuz 1927 gün ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa 27 . 7 .1970 gün ve 1315 sayılı Ka
nunla eklenen 6 neı 'mıaddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/828) (Millî Savun
uma Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Orhan Okay'm, 
1086 sayılı Hukuk Usuılü Muhakemeleri Kanu
nunun 445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 neü Bir
leşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, gö-

1. — T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 
1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 5 maddesinin değiştirilmesine ve 2 ge
çici madde eklenmesine dair teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/815) (S. Sayısı : 794) 

(1) . 794 S. Sayılı basmayazı 52 nci birleşim tu
tanağına eklidir. 

9 Şubat 1973 Cuma günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,05'te son verildi'. 

Başkan Kâtip 
(Sabit Osmıan Avcı Manisa 

Orhan Daut 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

dair kanun teklifi (2/829) (Adalet Komisyonu
na) 

Rapor 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anılaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/125) (S. Sayı
sı : 795) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1973) 
| (GÜNDEME) 

rüşımelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Anayasada yapılması gerekli 
değişiklik teklifinin 4 ncü maddesinin üzerin
deki müzakereler tamamlanmış, değişiklik öner
geleri okunmuş, üzerinde işlem yapılıma safhası
na gelmiştik. 

Önıer'geleri tekrar aykırılık derecelerine gö
re takdim edip, Komisyonun mütalâasını aldık
tan sonra oylarınıza sunacağım. 

II. - i GELEN KAĞITLAR 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açı ta j &aaıtö| 'i 15,00 

BAŞKANİ :> Sabiti Osman Avcı 

KÂTİPLER : Şevfkelt Doğ-aaı (Kaymeni) MuMititiıı (Sayın (GazJan!tep) 

III., —. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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CEVAT ÖNDER (Erzurum) - - Sayın Baş-
kanım, müzakerelerin başında bir önerge tak
dim etmiştim. Ertesi celsede önergem hakkında 
işlem yap ac ağınızı buyurmuştunuz... 

BAŞKAN —• Evet anladım efendim, hatır
lattınız teşekkür .ederim. Dün de beyan et
miştim. Daha önce Sayın Şükrü Akkan ve ar
kadaşları tarafından ve bir başka teklif 'Sa
yın Süleyman Denilire! ve arkadaşları tarafın
dan verilmiş bulunan Anayasa değişiklik tekli
finin bu değişiklik teklifi ile birleştirilmesi hak
kında bir önerge vermiştiniz. 

Bu değişiklik teklifi, usulüne göre öncelik 
teklifi Meclisçe 'kabul edilerek görüşülmeye baş-
lammış ve bir safhaya gelmiştir. Usulüne uygun 
bir öncelik teklifi gelmemiş. Kaldı ki, -bahset-
tâğiir.fis teklifleri inceledim, hiç birisi de Mecli
sin gündemine gelmemiş. Gündeme alma mev
zuunda talebiniz de yok efendim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, diyorum ki; Önergemin anlaşılması ba
kımından zatıâlinizle benim aramda' bir ihtilâf 
mevcut. Bendeniz evveliâ İçtüzüğün 36 ncı fmıad-
desıiı gereğince gündeme alınmasını istirham' et
miştim. Önergemde sarahat var. 

BAŞKAN — Yok efendimi, okuyorum. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Lütfen oku

yun efendim, göreceksiniz. 
BAŞKAN — «Anayasa değişikliği hakkında 

İzmıir DP Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 ar
kadaşının 1970 yılında yaptıkları teklif ile İs
parta Millietvekili 'Süleymıan Demire! ve 218 .ar
kadaşının 1971 yılında verdikleri teklif, iki yıl
dan heridir Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nunda beklemektedir. Bu iki teklifin mevcut 
Anayasa değişikliği teklifi ile birleştirilmesi:» 
diyorsunuz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Devam bu
yurun. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim. 
«Önergesi 30 . 1 . 1973 günü Anayasa Komis

yonunda reddedilmiştir. Her ne kadar adı ge
çen komisyon her iki teklifin müstakillen görü
şülmesini kabul etmiş ise de görüşme gününü 
belirtme'müş ve tespit etmemiştir. Mezkûr iki 
teklifim bu teklife birleştirilip görüşülmesini iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince imza sahibi 
olarak arz ve teklif ederiz.» diyorsunuz. 

Şiiımdi görüyorsunuz ki içtüzüğün '36 ncı 
maddesi gereğinden bahsediyorsunuz, ama gün-

deııte alımması teklifi sarahatan yok, bir. Birleş-
tiriilmıe teklifi ve öncelik teklifi verımeye sizin 
yetkiniz yo'k, diki. O sebeple usulüne uygun öner
geniz gelirse, gündeme alınması konusunda iş
lem yapacağım efendim. 

•CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, münhasıran bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi veriniz, o zaman sözü 
de veririm, yarınki birleşimde. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 
önerge verdim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önergede yo'k (efendim, oku
dum. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendimi, 36 
ncı madde gereğince muamele yapmanızı istir
ham; ediyorum. 

BAŞKAN — Efendüm, 36 ncı madde bir fık
ra değil, okuyunuz bakımız neler var onum içe
risinde. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) <— Okudum 
efendim. 45 günde görüşülmesini... 

BAŞKAN •—• O bir fıkrası. Gündeme alma 
talebini yaparsanız, işlem yapacağım efendilim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Yazdım 
efendim. Bunu yapın, ondan sonra da takdi-
men birleştirilerek görüşülmesi... 

BAŞKAN — Birleştirme hakkında teklif .et-
ırne yetkiniz yok. Öncelik venmie yetkiniz yok 
efendim. Öncelikle verilmiş ve müzakereleri şu 
safhaya gelmiştir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayım Baş
kanım, o halde lütfen önergemin gündeme; alın
ması konusunu oy'a arz ediniz, bu muameleyi 
yapınız. Zatıfılinize göre benim, önergemde iste
nen. üç husustan iki husus içtüzüğe aykırı ola
bilir. Ama gündeme .alınmasını istemek hususu 
içtüzüğün bana vermıiş olduğu bir haktır. Bu
nu sizden istirham ediyorum. Aksi bir tutumu
nuz içtüzüğün yanlış bir anlayışla uygulaması 
olur. Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün 36 ncı 
maddesinde, teklif sahiplerine, gündeme alın
masını isteme hakkını vermiştir. Gündeme alın
masını isteyen önergeyi veriniz, işlem yapalım 
efendim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Verdim 
efendim. 

BAŞKAN — Verilen önergede bu husus yok, 
gündeme alınmasını istemiyorsunuz efendim. 

840 — 
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ÇEVAT ÖNDER (Erzurum) — 36 ncı mad
deye göre efendim. 

BAŞKAN — Bunda istemiyorsunuz, birleş
tirme istiyorsunuz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 
36 ncı maddeye göre... 

BAŞKAN — Gündeme geçtim efendim. 
Buyurun önergeleri okuyun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın değiştirilmesi hakkındaki ka

nun teklifinin 4 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

Ayrıca madde üzerinde söz istiyorum. 
istanbul 

Mehmet Ali Aybar 

Madde 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 138 nci maddesinin 2, 3 ve 4"ncü fıkrala
rı aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 138, fıkra 2, 3, 4 - Askerî mahkeme
ler asker olmayan kişileri yargılayamaz. Ancak 
asker olmayan kişiler maddî ve manevî öğeleri 
bakımından münhasıran askerî suç niteliğinde 
olan ve özel kanunda belirtilen fiillerinden do
layı askerî mahkemede yargılanırlar. Bu tak
dirde askerî mahkemeye, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun birinci sınıf yargıçlar arasından seçece
ği bir sivil yargıç başkanlık eder. Askerî mah
kemelerin savaş halinde hangi suçlar hakkında 
yetkili olduğu kamunla gösterilir. Askerî mah
kemelerin tüm üyelerinin hâkimlik niteliğine 
sahip olması şarttır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim h. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmı
yor. Önergenizi izah sadedinde buyurun, Sayın 
Mehmet Ali Aybar, mücmelen. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa'nm 138 nci maddesinde yapılmak 
istenen değişiklikle askerî mahkemelerin kuru- ; 
luş tarzında bir değişiklik meydana getirilmek 
isteniliyor. 

Askerî mahkemelerin kuruluşunda yargıç. • 
niteliğinde bulunan üyelerin çoğunlukta olması 
Anayasamızın 138 mel maddesinin bir emridir. 
Şimdi getirilen değişiklik teklifi ile savaş za
manında askerî mahkemelerin üyelerinin ço

ğunluğunun yargıç niteliğinde olması âmir 
hükmü kaldırılarak, bunların kıt'a. subayların
dan kurulabileceği kaide olarak konmak isteni
yor. 

Değerlj milletvekilleri, hemen şurasını arz 
edeyim ki; Anayasalarda yapılacak değişiklik
lerle Anayasaya getirilen her hükmün demok
ratik nitelikte olduğu iddia edilemez. Böyle bir 
fikrin mevcut olduğunu görüyorum. 

Deniliyor ki; madem ki Anayasadır, şu hal
de bu demokratik bir hükümdür, Anayasada 
olur, hepimizi bağlar, o ayrı bir meseledir. Fa
kat, her Anayasaya giren hükmün demokratik 
olması, o da ayrı bir meseledir. Evvelâ Anaya
sa demokratik bir Anayasa ise, Anayasa deği
şikliğinin ve Anayasaya giren hükümlerin de
mokratik olması gerekir. Demokratik olmayan 
ilkelerim, hükümlerin Anayasaya girmesi, o 
hükmü demokratik bir kisveye büründürmez. 

Askerî mahkemelere gelelim. Yargı birliği 
ilkesi, demokratik bir ilkedir. İnsanlık, uzun 
mücadelelerden sonra bu ilkenin politik hayata 
yansımasını, metinlere girmesini başarmıştır. 
Bu ilkeye göre, bir kere mahkemelerde görev 
alacak tüm yargıçların, yargıç niteliğinde ol
ması şarttır, bir. 

İkincisi; bu demokratik ilkeye göre : Yar
gıçların bağımsız olmalarını temin edecek bir
takım ilke ve kuralların getirilmiş olması şart
tır. Yani, yargıçların bağımsızlığını sağla
mayan kaidelerle, kurallarla, yargıç niteliğin
de olmuş olsa da, birtakım kimselerin mah
kemelere üye atanması halinde, bu mahkeme
lerin mahkemeye bağımsızlığıma ve olağan 
mahkeme sayılmasına imikân yoktur. Bundan 
dolayı bu getirilen hükmün Anayasaya te
melden aykırı olduğu inancındayım. Kaldı ki, 
Anayasamızda askerî .mahkemelerin kurulu
şumda sadece çoğunluğun yargıç, niteliğinde 
olan kişelerden meydana gelmesi hakkındaki 
hüküm de, aslına bakarsanız demokratik 
Anayasaya, demokratik Anayasa hukuku ilke
lerine aykırıdır, ters düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, neyi korumak isti
yoruz? Yargının bağımsızlığını ve yargının 
hassas bir teraziyle dağıtılması esasını korumak 
istiyoruz. 

Bunu koruyacak oia.n kimdir? Bunu ger
çekleştirecek olan kimdir? Vatandaşın temel 
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hak ve özgürlüklerine ilişmeksizin yargı göre
vini bu hassasiyetle yerime getirecek olan kim
dir? Hiç şüphesiz, yargıç niteliğinde olan üye
lerdir, mahkeme üyeleridir; yani belirli bir 
hukuk öğreniminden igeçjmiş, belirli sınavlardan 
geçmiş olan" kimsedir, evvelâ. Ama, kâfi değil
dir; ayrıca bu kimsenin atanmasının bağımsız
lığını sağlayabilecek birtakım kurallara göre 
yapılmış olması da şarttır. 

Şimdi, yargıçlardan bir kısmı, yargıç vazi
fesi görecek kişilerden bir kısmı ne yargıç ni
teliğindedir; yani me belirli bir hukuk öğreni
minden geçmiştir, ne de atanmaları bakımın
dan bağımsızlıklarını teminat altına alabile
cek kurallara tabidir ve böyle bir organa 
«mahkeme» adı verilerek, sırf Anayasaya sok
tuk diye hüküm vermesine, vatandaşların te
mel haklarına müdahale edici, onların hürri
yetlerini kısıtlayıcı, hattâ en kutsal hakları 
olan can hakkımı, yaşama hakkını ellerinden 
alabilici hükümler vermesine, sırf Anayasaya 
bu hükmü koyduk diye demokratik bir nite
lik tanıyamayız. 

Sayın milletvekilleri, benim önerdiğim de
ğişiklik teklifi, bu mahzurlar gözönünde tu
tularak ve bunların giderilmesi için önerilmiş
tir. 

Bir kere askerî mahkemeler istisnaî mah
kemelerdir, özel mahkemelerdir. Binaenaleyh, 
bunların sınırlarını kesinlikle tayin etmek lâzım. 
Demek lâzım ki, askerî mahkemeler sivilleri yar
gılayamaz. Yargılamaları , halinde, yargılama
ları ne gibi ahvalde olacağı kanunla tayin edi
lir ve bunlar münhasıran askerî nitelikte, suç
lar olur. Bir sivil askerî nitelikte bir suç iş
lerse, o zaman askerî mahkeme yargılayabilir 
ve o takdirde de, teklif ediyorum ki, o mahke
meye mutlaka Yüksek Hâkimler Kurulunun bi
rinci sınıf hâkimler arasından seçeceği bir yar
gıç başkanlık etmelidir. Bu benim teklifim de
mokratik bir tekliftir. Ancak, böyle kurulduğu 
zaman bir mahkeme vatandaşa güvenlik verir 
ve bu yolda esası itibariyle demokratik olarak \ 
yapılacak değişiklikler ancak Anayasada de
mokratik yönde bir değişiklik sayılır. Bunun 
dışında yapılacak değişikliklerin Anayasada 
ileriye doğru, demokrasiye doğru bir adım- ata
bileceğini iddia etmek, bizi boş hayaller peşin
de koşmaktan öteye götürmez. î 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız 12 Mart
tan beri ciddî müdahalelere' uğramıştır. Ana
yasada bu yeni değişikliklerle yeni birtakım ge
riye doğru sapmalar yapılıyor. Türkiye'nin ge
leceği bakımından bunları çok büyük mahzur
lar taşıyan şeyler olarak mütalâa ediyorum. Bü
tün bu değişiklikler, özünde antidemokratiktir. 
Çünkü, bu değişikliklerin istihdaf ettiği şey, 
Türkiye'de sol kanadı olmayan bir rejim kur
maktır. Demokrasi sol kanatsız olmaz. Bir ta
ne örnek veremezsiniz; Batı örneğindeki de
mokrasi olsun ve sol kanadı teminat altında 
bulunmasın. Bunun bir tane örneği yoktur. De
ğişikliklerin, bunu istihdaf eden doğrultuda ol
ması itibariyle diyorum ki, tümü antidemokra
tiktir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Ali 
Aybar tarafından verilmiş ve okunmuş bulunan 
önergeye Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 6'nın dışındaki 
büyük çoğunlukla önerge kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
138 nci maddenin dördüncü fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 
Madde 138/4. — Tek hakimli askerî mah

kemelerin hâkim] eriyle toplu askerî mahkeme
lerin üyelerinin çoğunluğunun hâkimlik niteli
ğine sahip olması şarttır. Ancak, savaş halin
de bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim?' 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
önerge sahibi önergesini geri alacağını beyan 
etmişti. Esasen madde mânası itibariyle bu ya
pılmak istenen değişikliği de kapsadığından, 
önerge sahibi Komisyonumuzda önergesini göri 
alacağını beyan etmiştir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, müemelen be
yan için mi efendim? 
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MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bugün Komisyonun toplanmış olması ve bu 

meseleyi müzakere etmiş olması ve benim tek 
hakimli askerî mahkemelerin kurulmasına ait 
olan arzumun, gerekçeye yazılmak suretiyle, te
min edileceği de bahsedilmiş bulunması itiba
riyle önergemi geri alıyorum. Çünkü, maksat 
hâsıl olmuştur. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, başka önerge olma

dığımdan maddeyi bir kere daha okuyarak açık 
oylarınıza sunacağım. Açık oy isteminde bulu
nan önergeler yedimizde mevcuttur. 

(4 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunmuş .bulunan 4 ncü mad

de, Anayasanın 138 nci maddesini değiştiren 
maddedir; açık oylarınıza sunulacaktır. Açık 
oylama işlemi oturumun sonunda İçtüzüğün 140 
ve 142 nei maddeleri gereğince işlem görecektir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 3 ncü 
madde üzerindeki müzakerelerimizi bitirmiş, 
maddeyi Başkanlığınıza takdim etmiştik, o 
maddenin müzakeresinin teminini istirham edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştı, ancak mad
de üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önerge
leri Komisyon tarafından istenmiş ve gereği ye
rine getirilmişti. 

Şimdi, değişiklik önergelerini tekrar okuyup 
üzerinde yapılması gereken işlemi tamamlaya
cağız efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın kimi maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun teklifinin 3 ncü madde
sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygıy-
le öneririm. 

Ayrıca, madde üzerinde söz istiyorum. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

«Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Madde 136/Ek fıkra 2 . 3 : Bu Anayasanın 
iki ve üçüncü maddelerinde nitelikleri belirti

len Türkiye Cumhuriyetini zorla yok etmeye te
şebbüs eden, ya da geçmek üzere bulunan ve 
bu suçun işlenmesi için gerekli araç ve gereç
ler kullanarak harekete geçmiş kimseler, yet
kili sivil mahkemelerde serî yargılama usulüne 
göre yargılanır. 

Bu suçun kovuşturma ve davasında geçerli 
olacak serî yargılama usulleri kanunla sapta
nır.» 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Öner
gemi izah sadedinde söz istiyorum etendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasamızın 136 ncı maddesine bâzı fık
ralar eklenmesi hakkındaki değişiklik teklifi, 
temelden Anayasaya aykırıdır. Gerçekten, bu 
değişiklikle kurulmak istenilen mahkemeler, 
olağanüstü nlitelikte politik mercilerdir. 

Değerli milletvekilleri, demokrasilerde po
litik mahkeme kurulması, ilke bakımından 
mümkün değildir. Şunu önemle belirteyim ki, 
demokrasi, temelinde vatandaşların, kişilerin 
vazgeçilmez, devredilmez temel ve tabiî hakla
rı mahzumesine dayanır. Bunlar içinde ve poli
tik açıdan başta geleni, hiç şüpesiz vatandaşla
rın seçme ve seçilme hakkıdır. Seçme ve seçilme 
hakiki, demokratik bir düzen içinde çeşitli siyasî, 
sosyal, ekonomik fikirler arasında bir tercih 
yapma hakkıdır. Bir mahkeme kurulup, bu 
mahkeme bu fikirler arasında peşin bir tercih 
yaparak yargıya varacaksa, böyle bir mahke
menin demokratik düzen içinde yerli bulunamaz. 
Denilir ki, kuracağımız mahkeme Anayasamızın 
2 nei ve 3 ncü maddelerinde sözü edilen; Dev
letin ülkesiyle bütünlüğü, milletiyle birliği ve 
Cumhuriyete karşı bunları yok edici mahiyette 
olan suçlarla mücadele etmek için kurulacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, bunlar suçtur, amma 
bir kere bu suçların mevzuatımızda, kanunları-' 
mızda sınırları son derece elâstikî bir surette 
çizilmiştir ve «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» 
prensibiyle çelişmektedir. Bu, böyle olduğuna 

— 343 — 



M. Meclisi B : 54 9 . 2 . 1973 O : 1 

göre, bu suçlardan dolayı muhakeme edilecek 
olanlar, yalnız ve yalnız Devletin varlığına kar
şı suç işlemiş olanlar değil, fakat aynı zaman
da birtakım politik düşüncelere, politik eylem
lere, düşünce özgörlüğüne girecek hususlara 
dahil olan fiil ve eylemlerden dolayı da suçlu 
sandalyesine oturtulacaklardır. Bunun birçok 
misalleri var. 

Şimdi, bir de bunun için hâkim teminatı ol
mayan mahkemeler kurulursa, hâkim teminatı 
olmayan derken, maksadım tayinleri bakımın
dan şüpheli kimselerden kurulmuş mahkeme
ler meydana getirilirse, o zaman bu mercie nor
mal bir mahkeme gözüyle bakılamaz, bu mah-
ikeme olağanüstü siyasal bir merci niteliği alır. 

Sayın milletvekilleri, hâkimlerimizi, yargıç
larımızı ve savcıları şüphesiz tenzih ederim, 
amma bir hukuk kuralı düzenlenirken, ukuk 
kuralı her türlü ihtimal gözönünde bulunduru
larak meydana getirilir, açık kapı bırakılmaz. 
Oysa bu getirilen mahkemede ne yapılmak is
teniyor : Getirilen bu mahkemede her boş yere 
Hükümet iki aday gösterecek ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu bu 
gösterilen iki adaydan bir tanesini seçecektir. 
Yani, netice itibariyle Hükümetin seçtiği kim
seleri seçecektir; başka bir alternatif yok. Bu 
mahkemede bulunacak askerî üyelere gelince; 
onların seçimi esasen, mahkemelerin bağımsız
lığını sağlayacak nitelikte yapılmamaktadır. 
Bundan ötürü, böyle bir mahkemenin kurulma
sına prensip olarak karşıyım, ilke olarak, yani 
siyasî mahkemelerin demokrasilerde kurulama
yacağı için bu görüşten hareket ederek, bu 
prensipten hareket ederek karşıyım. Yalnız hâ
kimlerin seçimi şu veya bu yolda olduğu için 
değil, bunlar esas itibariyle siyasî mahkemeler 
olduğu için karşıyım. 

Değerli milletvekilleri, geçici kurallar koy
muyoruz; Türkiye'de uzun yıllar yürürlükte 
kalabilecek kurallar koyuyoruz. Kısa vadeli he
saplarla, bu kuralları şu veya bu yolda bir isti
kamette meydana getirmeyelim. Türkiye Anaya
sasını demokratik doğrultuda tutalım. Doğrul
tudan sapacak istikâmetleri tıkayalım. Oysa, -
tekrar ediyorum - 12 Mart müdahalesinden beri 
yalnız Anayasada değil, çıkartılan birçok anti
demokratik kanunlarla Türkiye'de demokratik 
bir ortamın yerleşmesi iyiden iyiye zorlaştırıl-

mıştır, kösteklenmiştir. Bu yola devam etmeye
lim. 

Bu arada, dünkü konuşmalar esnasında/ger
çeklerle pek bağdaşmayan bir beyanda bulunul
du; buna da birkaç kelimeyle cevap vermek is
tiyorum. 

Benim şahsım hedef tutularak dendi ki, 
«Kendisi bir politik mahkemede yargıç olmuş
tu r ; komünist Russel'in kurmuş olduğu mahke
mede.» 

Sayın milletvekilleri, bunda birçok yanlış 
var : 

1. Russel, herkeısin bildiği gibi ve bu ko
nuşucunun da bildiğini tahmin ettiğim gibi, şek-
çi bir filozıoftur, şüpheci bir filozoftur ve bü
yük bir matematikçidir ve komünist değildir 
ve hiçbir zaman olmamıştır. 

İkincisi... 
BAŞKAN — Sayın Aybar, önergeyle hiç il

gisi yok efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Doğ-
IU haklısınız, af buyurunuz; önergeyle ilgisi 
olmadığında haklısınız. Bu kısım için haklısınız 
ama... 

BAŞKAN — Bu kısmına söylüyorum zaten. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu
nun için 95 nci maddeyle söz isterdim. Yalnız 
burada bir kelime ile cevap verip geçiştirece
ğim. Fakat şimdi söyleyeceğim kısım bu öner
geyle alâkalıdır. 

BAŞKAN — Ben zaten oraya müdahale et
tim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — «Po
litik mahkeme kurulamaz» sözüne gelince. Dün 
de belirttim; Hükümetler politik mahkemeler 
kurmaktan vazgeçmezler, vazgeçmek istemez
ler. İster ki, Hükümet kendi buyruğunu, bir 
de yan bir örgütle, bir mahkeme kanalıyle yü
rütsün. Demokrasi bununla mücadele etmek için 
kurulur. Russel mahkemesi ise, ancak milletler
arası hukukta olan bir (boşluğu doldurmak için 
yapılmış bir öızel teşebbüstü, resmî bir mahke
me niteliğinde de değildi. Binaenaleyh, bu kür
süye gelip, polemik yapmaktan ve hele daya
naksız polemikler yapmaktan kaçmsak çok da
ha iyi olur. Bu mahkemelerin kurulması veba
line ben bu Meclisin naçiz bir üyesi sıfatiyle 
katılmayacağımı arz eder, saygılar sunarım. 
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
bilmiyorum usulünüz müsaade edecek mi? Sa
yın önerge sahibi, önergesini açıklama adı al
tında bir hayli istifhamlar tevlidedecek şekilde 
sözler söylüyor... 

BAŞKAN — Efendim, bulunduğunuz yerden 
çok kısa söyleyiniz. Çünkü madde üzerinde 
ımüzaikere dün tamamlandı Sayın Baıkan. Mad
de üzerindelki müzakereler tamamlandıktan 
sonra önergelere geçtik. Şu anda önergesini 
müemıelen izah ederken, bir noktada önerge dı
şına çıktı, ben müdahale ettim. Ama çok kısa 
bir cümle varsa, yerinizden size müsade ediyo
rum. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Teşekkür ede
rim iSayın Başkan. 

İSayın Aybar, önergelerini vesile ittihaz et
mek suretiyle, bundan evvelki maddelerde ol
duğu giıbi, bu maddede de politik bir mahkeme 
kurulmasından, mahkeme niteliğini kaybetme
sinden söz eder. Bir defa Sayın Aybar'm, kişi 
hak ve hürriyetlerini burada mesnet edilmesi 
gerçekten sevinilecek bir hal gibi görünür. Ama, 
asıl maksat, Türkiye'deki devleti temelinden 
sarsacak 'müesseseleri daha kurulmadan evvel 
za'fa düşürmek gibi bir haldir. Sureti katiye-
de bole bir düşünce, ne bu ihtiyacı Yüce Mec
lislere arz etmiş olan Hükümette, ne de, yakî-
nen takibettiğim Partilerarası Komisyonda ve 
Komisyonda böyle bir noktai nazar asla vâki 
ve varit değildir. Askerî yargı da sivil yargı 
ıgibi aynı teminat içerisinde, kendi vicdanları 
ve kanunlarına göre, hüküm tesis ederler ve 
Ikendilerinden başka bir şey de beklenmez. Ta-
mamıyle maksatlı ve meseleyi daha başından 
itibaren dejenere edip, muayyen fikirlerin, mu
ayyen ideolojilerin sahibi olanlara saha açmak 
ananasından başka bir anlam taşımadığını ifa
de etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge.. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, 95'e göre söz istiyorum. 
BAŞKAN -— 95'e göre değil efendim. Sizin 

söylediklerinizin içerisinden ayrı bir şey size 
izafe mi etti? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Evet, 
lütfen müsaade buyurunuz.. 

i BAŞKAN — Yerinizden ifade ediniz efen
dim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Be
nim söylediklerimin, Devletin temelini sarsmak 
maksadını istihdaf ettiğini söylemişti zannede
rim. 95'in içine giren bir beyandır. 

BAŞKAN — Sizin olmayan bir beyanı size 
izafe etmedi. Siz maksadınızı başka şekilde 
değerlendirirsiniz, Sayın Bakan da o şekilde de
ğerlendirmiş. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — O za
man Sayın Başkan, biz de kürsüye geldiğimiz 
zaman bu tarzda taanda bulunmasını biliriz. 

BAŞKAN — Bilirseniz, ben de o zaman mü
dahale ederim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — O 
zaman da siz nasıl müdahale etmedinizse, ben 
de kürsüde bulunduğumda, sizin müdahale et
memenizi sizden isteyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge hakkında 
önerge sahibi beyanda bulunmuştur. Komis
yon önergeye katılmamaktadır. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İki 
oyun dışında büyük ekseriyetiyle önerge red
de dilmiştir. 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum efen
dim. 

Yüksek (Başkanlığa 
3 ncü maddedeki Anayasanın 136 ncı mad

desinin aşağıdaki sakilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Methnnet Atagün 

«Madde 136 ek fıkra - Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğü hür demokratik düzen ve 
nitelikleri Anayasada 'belirtilen Cumhuriyet 

i 'aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren savaş veya sıkıyönetim 
halleri dışında işlenen suçlara bakmakla görev
li sivil ve askerî hâkimlerden müteşekkil Dev
let güvenlik mahkemeleri kurulur. 

Bu mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, görev 
ve yetkileri, yargılama usulleriyle temyiz mer
cii, hâkim ve savcıların atanmaları, genel mah
keme ve asikerî mahkeme hâkim ve savcıları 
haikkmda'ki usulden ayrı konmak üzıere özel ka-

I nunla düzenlenir.» 
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BALKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

•ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CET-
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. Yalnız, önerge sahibi önergesini geri 
alacağını beyan etmişti. 

BAŞKAN — Geri mi alıyorsunuz efendim? 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Geri 

alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Atagün'e ait önerge geri 

verilmiştir efendim. 
Bir önerge daha var, takdim ediyorum efen

dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa madde 136 ek fıkra 2'nin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Tokat Konya 

Hüseyin Abtoas Necmettin Eribakan 
İsparta 

Hüsamettin Akmumcu 

«Teklif : 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünliüğü hür 

demokratik düzen ve Devlet şeklinin Cumhuri
yet oluşu aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya 
Devlet güvenliğini tehdit edecek şekilde cebir 
ve şiddet yoluyle ika edilen suçlara bakmakla 
görevli Devlet güvenlik mahkemeleri kurulur.» 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CET-

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Öner

gemi izah için söz işitiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh-

terlem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
Anayasa değişikliklerinin en mühim kısmı

nı teşkil eden 136 ncı madde üzerinde bir deği-' 
şüklik teklifimiz var. Bu değişiklik teklifini ni
çin verdiğimizi arz etmek üzere huzurlarınıza 
geldim. 

Muhterem milletvekilleri, bu 136 ncı madde
de yapılmak istenen değişiklikte aslında üç mü
him nokta mevcut. 

Bir tanesi, kurulmak istenen güvenlik mah
kemelerinin görev sahalarının tayinine ait hu
sus; İkincisi, güvenlik mahkemelerinin hâkim 
ve savcılarına aday gösterilmesinin Balkanlar 

Kurulunca yapılmasına mütedair husus; Üçün
cüsü ise, güvenlik mahkemesine askerî hâkim
lerin konulması hususudur. 

Bu üç husustan, Bakanlar Kurulunca atan
ma yapılması ve askerî savcı ve hâkimlerin kon
ması hususlarından büyük mahzurlar doğmaya-
ıbilir, eğer güvenlik mahkemesinin görev saha
ları hatasız, isabetli bir şekilde tayin edilebilir
se. Onun için, bu üç mühim hususun en mühim 
olan kısmı, güvenlik mahkemelerinin görev sa
halarının açıklıkla tayini hususudur. 

Bugüne kadar bu teklifi getirenlerin efkârı 
umumiyede yaptıkları konuşmalar; «Memleket
te birtakım anarşik olaylar olmuştur, bombalar 
patlamıştır, dinamitler patlamıştır, birtakım 
komünistler memlekette güvenliği orta yerden 
kaldırmaktadırlar. Bunlara karşı bir mahkeme 
getiriyoruz» şeklinde konuşmalardır. Halbuki, 
bugün karşımıza çıkmış olan teklif, aslında bu 
söylenen sözlere tekabül eden bir teklif değil
dir. Hattâ incelendiği zaman, bilâkis bugün 
memleketin asıl büyük kütlesinde huzursuzluk 
çıkartacak bir görev sahasını alma tehlikesi 
içinde bulunan bir tekliftir. 

Bu görev sahasına tekabül eden hususları, 
ıgetiriilmiş olan tekliften okuduğumuz zaman, 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü aley
hine işlenen suçlar» diyor. Buna itiraz edecek 
hiçlbir arkadaşımızın bu Yüce Mecliste olduğu
nu elbette kabul edemeyiz. 

IBundan sonra, «Hür demokratik düzen» 
deniyor. Buna da itiraz edecek bir arkadaşı
mızın bu Mecliste bulunduğunu kalbul edeme-
yfiz. 

Ancak, bundan sonra getirilen kısımlarda 
son derece dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 
Bu kısımda «getirilen görev sahası şudur ve 
nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet» 
deniyor. Görevi tarif ederken de, «İşte bunlar 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla gö
revli olarak Devlet Güvenlik Mahkemeleri ku
rulmaktadır» deniyor. Devlet Güvenlik Mahke
melerinin görev sahasını tayin eden bu cümleler 
içerisinde de 3 husus büyük ehemmiyeti haiz 
(bulunmaktadır : 

Bunlardan bir tanesi, nitelikleri Anayasa'da 
belirtilen «Cumhuriyet» tâbiridir. 
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Bir ikincisi ise, doğrudan doğruya Devlet 
gevenliği tarifidir. 

Bir üçüncüsü de, «ilgilendirme» taibiridir. 
Biz bu «ilgilendirme» sözünün, fevkalâde 

geniş ve şümullü olması durumu karşısında, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerini hakikatte ne 
için kurmak istiyorsak, ona münhasır olmalarını 
teminen, «ilgilendiren» sözünün «Devlet güven
liğini tehdit eden» şeklinde değiştirilmesini ıs
rarla rica ediyoruz. Çünkü, bir yandan hâkim
lerini, dolayısıyle iktidarın tayin edeceği bir 
mahkemede, yarın «ilgilendiren» sözü, iktidarla
rın hoşuna gitmeyeeeik, her türlü sahaya teşmil 
•edildbilecek elastikiyette bir sözdür. Bundan 
dolayı, bu «ilgilendiren» sözünün içerisine her 
şey konulaibilir, memlekette iktidarların fikir 
tahakkümünü yürütmeleri için bir âlet ve vası
ta yapılabilir. Halbuki bugünkü huzursuzluğa 
ıbiz, memleketimizde muayyen bir zihniyetin 
ıbaşka zihniyetlere insan haklarını tanımamasın
dan gelmiş bulunuyoruz. Asıl huzursuzluğun kö
kü budur. 

Türkiye'de insan hakları, muayyen bir zih
niyete tanınmakta; asıl hür demokratik düze
nin esasını teşkil eden, düşünce hürriyetine tat-
ibikatta yeteri kadar ehemmiyet verilmemekte
dir. Anayasada mühim olan lâfızlar ve kelime
ler değildir. Bu kelimelerin tatbikatta nasıl tat
lbik edildiği, kelimelerden çok daha mühimdir. 
Biz Anayasadaki kelimeleri, tatbikatta aksine 
tatlbik edilmeyecek şekilde açık, vazıh ve kesin 
serd etmeye mecburuz. Memleketimiz, bu açıklı
ğın olmamasının bugün acı misalleriyle inlemek
te ve pek-çok zulüm derecesine varan tatbikata, 
!bu kelimelerin vuzuha kavuşmamış olması sebe-
ıbiyet vermektedir. Onun için, «ilgilendiren» sö
zünün yerine, «tehdit» eden sözünü teklif ediyo
ruz. 

(«Doğrudan doğruya Devlet güvenliği» sö
züne gelince; bu hususta Yüce Komisyondan 
ıbir sualim olacaktır. Lütfetsinler, bu «doğru
dan doğruya Devlet Güvenliği» sözü; Türk Ge-
za Kanununda, «Devlet şahsiyetini ilgilendiren 
cürümler» adı altına alman bölümü kasdetmek 
için mi konulmuştur? Bu suale cevap verirlerse. 

BAŞKAN — Böyle karşılıklı değil; siz biti
rirsiniz, sonra Komisyon cevap verir. 

NEÖMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ha
yır sözümü ona göre tamamlamak istiyorum. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 
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BAŞKAN — Yok ki, böyle bir usul efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Peki efendim; şimdi bu söz, ümidederim ki; 
Türk Ceza Kanununda «Devlet şahsiyetini il
gilendiren» maddesine tekabül etmek üzere kon
mamıştır. Ümidederim biraz sonra, muhterem 
Komisyon da bunu sarahata kavuşturacaklar
dır. 

Ancak, bu tâbir de yetmez.. Çünkü, «Doğru
dan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren» 
sözü dediğimiz zaman, bunun içerisine sadece 
anarşik olaylar değil, bütün her türlü fikir 
hareiketleri de girmektedir. Halbuki fikir hare
ketlerini bir baskı altına almak, hür demokra
tik düzenin bizzat kendisiyle tezat teşkil eder. 
Onun için, getirilen maddenin kendi bünyesi 
bizatihi tezat ihtiva etmektedir. Bir yandan hür 
demoikratik düzeni korumak istiyoruz. Bir yan
dan da, iktidarların hoşuna gitmeyecek fikir
lerin memlekette tartışılmasına imkân ver
mek istemiyoruz. Bundan dolayı, getirilen mad
dedeki, «Doğrudan doğruya Devlet güvenliğini 
ilgilendiren» tabirindeki genişlik, Anayasanın 
asıl istediği hür demokratik düzen ile tezat 
teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, şimdi Anayasaya tezat teşkil 
ettiğinin bir kontrol mercii de, geçen sene ya
pılan değişiklik üzerine çalışamayacaktır. Çün
kü getirilen tekliflerin mahiyeti üzerinde bir 
fikir beyan etmesi mümlkün değildir. Böylece 
biz bizzat kendi getirdiğimiz bir teklif ile hür 
demokratik düzen yapısına sahip bir anayasaya, 
hür demokratik düzeni kendimiz bozucu bir 
ilâveyi getirip, koymuş oluyoruz. 

Bu itibarla, fikir hareketlerini bunun dışın
da tutabilmek için, biz telklif ediyoruz ki; bu 
maddenin şekli «doğrudan doğruya Devlet gü
venliğini ilgilendiren» şeklinde olmasın. Teklifi
mizde olduğu gibi, «Doğrudan doğruya Dev
let güvenliğini tehdit edecek şekilde, cebir ve 
şiddet yoluyle ika edilen suçlara bakmakla gö
revli» olsun. Fikir hareketlerini bunun dışında 
tutalım; hür demokratik düzenin tabiî şartı bu
dur. Aksi takdirde, kendimiz Anayasanın asıl 
yapısına uymayan bir maddeyi getirip monte 
etmiş oluyoruz. 

Bu itibarla, Anayasayı tezatlı bir duruma 
getirmemelk için, teklifimizin bu hususuna ilti
fat olunmasını rica edeceğiz. 
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Bendeniz asıl bütün bunlardan sonra muh
terem milletvekilleri; nitelikleri Anayasada 
bildirilen «Cumihuriyet» tabiri üzerinde ısrar
la durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu mümkün değil, 
Sayın Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Hayır efendim, önergemi izah için söylüyorum. 
Niçin biz bu tâbiri değiştirdik. 

BAŞKAN — Cumhuriyetin ilkeleriyle tari
fiyle alâkası yok. Hem de vaktiniz bir dakika 
kaldı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Hayır... Bir saniye müsaade buyurursanız Sa
yın Başkan; hür demokratik düzen ve Devlet 
şeklinin Cumihuriyet oluşu, aleyhine işlenen suç
lara bu malhkeme baksın, diyoruz. Sebep? «Ni
telikleri Anayasada belirtilen» dendiği za
man, Anayasanın içerisinde nitelikle alâkalı 
pek çok madde var. Yarın bu mahkemeye her
hangi bir dava intikal ettiği zaman, önce bu 
dava Anayasanın niteliklerine aytkırı mıdır, 
değil midir, Anayasa Mahkemesinden sorulması 
lâzımgelecek; istediğimiz süratte ortadan kal
kacak. Oünikü, niteliklerini Anayasa Mahkemesi 
tayin eder, bu mahkeme tayin edemez. Bu ba
kımdan, istediğimiz sürati temin etmek müm
kün olmayacaktır. 

Kaldı ki; «nitelikleri Anayasada yazılan 
Cumhuriyet aleyhine işlenen suçlar» dediğimiz 
ve Anayasaya böyle bir madde getirdiğimiz za
man ; Anayasada mevcut niteliklerin hiçbirisinin 
bundan böyle münakaşasını dahi kabul etmeye
ceğiz, deme'ktir. Halbuki, Anayasanın temel 
hükümlerinin 9 ncu maddesi, sadece Anayasa
nın «Cumhuriyet oluşu» değiştirilemez ve bu
nun hakkında konuşulamaz. Bunun dışında, 
Anayasanın çeşitli - maddeleri üzerinde, hür 
demolkratik düzen içerisinde konuşulabilir ve 
değişiklik yapılabilir. Zaten bu değişikliği de, 
hür demokratik düzenin bu temel esasından 
faydalanarak yapabiliyoruz. Anayasanın büyük 
kısmını dondurduğumuz zaman, bu döndürüş 
hür demolkratik düzen ile bağdaşmaz. 

Kaldı ki, bugün asıl dondurulmak istenen 
nedir? 

Muhterem milletvekilleri; şunu iki cümle ile 
arz edeyim -ki; bu konuşmayı yaparken, biz 
aslında ne şu, ne bu ilkelerin - zannedildiği gibi -

karşısındaki kimseler değiliz. Anayasanın 2 nci 
maddesi ilkeleri saymış «Sosyal, millî lâik, de
mokratik» diyor. Bu maddede, «Demokratik» i 
ayrıca belirttiğimize göre, «Anayasada ilkeleri 
belirtilen» sözü, «sosyal, millî ve lâik» tâbirleri 
dıçin geliyor. «Sosyal» tâbiri içini anarşik hare
ketlere karışanlara. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen. Vak
tiniz bitti efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

.... Bir şey söylememiz mümkün değildir. 
«Millî» tâbiri için de bir şey söylememiz müm
kün değildir. Çünkü bu tâbirlerin sarih tarif
leri Anayasada yoktur. Bu madde buraya sa
dece «lâiklik tatbikatı» içıin getirilmektedir. 

Aziz milletvekilleri; biz lâikliğe karşı de
ğiliz. Biz asıl lâikliği ortadan kaldıran, bugün
kü lâiklik tatbikatına karşıyız. Bugün memle
ketimizde, bütün hatı medenî memleketleriyle 
asla mukayese edilemeyecek bir lâiklik anlayı
şı, Anayasaya aykırı olarak tatbikatta hüküm 
sürmektedir. Bugün «Allaha şükür» diyen in
san, ağır ceza mahkemelerinde inlemektedir. 
(A. P., C. P., C. H. P., M. G. P., D. P. sırala
rından gürültüler, «Yok öyle şey» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erhakan. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın ErbaJkan... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Şimdi sa

bahtan a'kşama kadar camiler açıktır. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Bugün efendim, evraklar vardır, arzu edenlere 
açıklarız... 

BAŞKAN — Efendim vaktiniz bitti. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Bu bakımdan, bu bakımdan... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Allahm 

hışmına uğrayacaksın inşallah.. (M. G. P. sıra
larından protesto sesleri, «(Gürültüler;»). 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Bu bakımdan daha da ileri götürücü bir tutum 
memlekete güvenlik getirmez.. 

BAŞKAN — Vaktiniz bir dakika geçti 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Tamamlıyorum diyorsunuz, haç 
tamamlamıyorsunuz.. 

NECMETTİN EBBAEAN (Devamla) — 
Yarın bu maddeyi getirenlerin bizzat bundan 
üzüntü duymamalarını çok temenni ediyorum. 
Bundan dolayı bu madde üzerinde Yüce Mecli
sin dikkatini çekerim ve Yüce Meclisin bu nok
tada milletin arzularına uygun bir karar ala
cağını temenni ederek hepinizi hürmetlerimle 
•selâmlarım efendim. 

Teşekkür ederim. 
.BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmadı

ğını beyan etmiştir.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana )— Açıklama yapmak 
için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.. ..Sayın Ka
badayı, Sayın Kabadayı.. (Gürültüler, anlaşıl
mayan müdahaleler) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Komisyonumuz bu sabah yapmış olduğu 
toplantıda gerekçeye 'bâzı hususların ilâve edil-
mclk suretiyle açıklık getirilmesine karar ver
miştir. Bu noktaları arz etlimiz zaman, bu 
maddenin hem Sayın Aybar'm hem de Sayın 
Erbakan'ın anladığı mânada anlamaya imkân 
olmadığını Yüce Meclis anlayacaktır. 

Komisyonumuz gerekçeye şu hususların 
ilâvesini kararlaştırmıştır: Devlet güvenlik 
mahkemeleri normal olarak, normal şartlarda 
görev yapmak üzere kurulmuş maihkeımelerdiir. 
Ne siyasî mahkeme ve ne de olağanüstü mah
kemeler değildir. Ve kuruluş gayesi de normal 
şartlar içinde Devlet güvenliğinin korunmasın
da •müessir ceza tedbirleri uygulayarak ol!a-
ğanüsltü yönetim tarzı olan örfî idare ilânı
na ihtiyaç duyul ma m ası için bu mahkeme ku
rulmaktadır. Bu mahkeme kurulmakla Anaya
samızla yazılı örfî idareye ve askerî yargıya 
lalt hükümler ortadan, kaldırılmıştır. Bu se
beple, gerek hangi suçların Devlet güvenlik 
mahkemelerinde görüleceği ve gerekse hangi 
hallerde bu suçlara bakacağı hususu 'kuruluş 
kanununda gösterilice ek tir. / 

Kuruluş, kanununda gösterileceği şekilde 
Devlet güvenlilk mahkemeleri, görevine giren 
suçlara yalnız bu mahkemeler tarafımdan ba-
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kılacaktır dijye bir mâna ve kasıt yüktür. Ay
ım suçlara kanunda gösterilen hallerde fev
kalâde hallerde örfî idare mahkemeleri, savaş 
halinde .'askerî mahkemeler bakabilecektir. Bu 
maddedeki Devlet güvenliğimi ilgilendiren de
yimiyle Ceza Kanunumuzun ikindi kısmının 
birinci babında yazılı, «Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen cürümler» deyimi kast edil nıemiş-
tir. Bu deyimler birbirinden tamamen ayrıdır. 
Devlet güvenliğini ilgilendiren suçların ne ol
duğu 'kuruluş kanununda açıkça gösterilecek
tir. 

jSayın Ay bar ve Erbakan'ın anladığı mâna
ları bu maddeden çıkarmaya imkân yoktur. 
Bu mahkeme, normal şartlarda ve olağanüstü 
şartlara geçmeyi önleyecek ve geçmemek için 
gerekli müessir ecza /tedbirle nimi alacak bir 
mahkemedir. Anayasamıza ve onun temel hü
kümlerine inanmış olan kimselerin bu maddeye 
muhalefet etmeleri kabili izah değildi i'. 

Yüce Meclise saygı ile arz olunur. 
BAŞKAN —• Bu sebeple katılmadınız., Efen-

dim. 
OEYAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Sayın Komisyon Başkanımız «Gerekçeye 
şu hususların ilâvesini kararlaştırdık.» diye bu
yurdular... Gerekçeye bunu ilâve etmek kara
rı yoktur, Komisyon görüşü olanak maddeye 
açıklık getirmek için Komisyon kararı vardır. 
Bunu arz ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — O mânada olduğu
nu tekrar ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılmadığını biraz daha .etraflı olarak gerek
çeli şekille izah ettiler, önergeyi Yüce Mecli
sin oylarıma arz ediyorum. 

K'abııl edenler... İki... Kabul etmeyenler... 
••d/ki» oyun dışındaki diğer bütün oylarla öner
ge reddedilmiştir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın 'Baş
kan, ben önergemi gönderdim efendim. 

-BAŞKAN — Sayın önder bu madde ile ilgi
li, mi?.. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır efen
dim, demin buyur... 

BAŞKAN — Bu madde ile efendim. Günde
me geçtik, maddeyi yürütüyoruz şimdi. 
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GEV AT ÖNDER (Erzurum) — Peikjiyi ef em
dim. 

(BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayım Başkanlığına 
Türkiye Cumihuriyeti Anayasasının 136 ncı 

maddesine eklenmesi istenen 4 ncü fıkranın 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ede
riz. 

€\ımb.uriyet Halik Partisi Grubu adına 
îçel Tokat 

Turhan Özgünler İsmail Hakkı Birler 
Erzurum1 

ISclçuk Erverdi 

«Devlet güvenlik mahkemelerin 'başkan
ları, üyeleri, yedek üyelerii; savcı ve savcı yar
dımcıları, ıkendi kanunlarında gösterilen usul
lere göre atanırlar.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) —' Kakılmıyoruz Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeye 
Komisyon katılmıyor... Sizin imzanız var mı 
efendim? 

tBMAÎL HAKKI BÎRLER (.Tokat) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Birler. 
ÎSIMAÎL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde ve bu maddenin 4 ncü fıkrası, 

yani .«'Devlet güvenlik mahkemelerime atana
cak hâkim ve savcıların atanma usulü ve atan
ma mercileri;» yle ilgili görüşlerimizi daha ev-
vel tümü üzerinde yaptığımız konuşmada ve 
madde müzakeresi sırasında arza çalışmıştık. 
Sadece önergemizi bir kere daha mücmıelen arz 
ve izah açan huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; «Devlet güvenlik 'mah
kemesinde görev alacak hâkim ve savcıların her 
boş yer ieıin Balkanlar Kurulunca iki misli olarak 
gösterilecek adaylar arasından Yüksek Hâkim-
î>er Kurulunca seçilmesi «Usulünün Anayasanın 
hiçbir temel ilkesine aykırı düşmeyeceği, hâkim 
teminatını, mahkemelerin bağımsızlığını zedele

meyeceğini peıkçok arikaıdaşlanmız: tarafından iıza-
ha çalışıldı; ancak, bir tek şeyin izahı yapıla
madı. Dünkü konuşmam sırasında da arz ettim. 
Deniliyor ki, «Hâkimler, birinci sınıfa ayrıl

mış hâkim ve savcılar arasından seçilecektir. 
Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar, her 
Mirisi diğerinden daha üstün yeteneklere sa
hip, şerefli, vazifeşinas, hukuk /b-il'gdisine sahip 
dnsan/lardır. Bakanlar Kurulu, hu kişiler ara
sından iki kişi aday gösterecektir. Binaenaleyh ; 
hangisini aday gösterirse göstersin en iyi şe
kilde seçilmiş kişiler olacaktır. Hâkimler Ku
rulunun bunlar arasından atama yapmasının 
hiçbir mahzuru yoktur, niçin bunu tehlikeli gör
me kitesirJiz?» Buraya kadar olan 'kısmına hiç
bir itirazımız yok. Biz de inanıyoruz fcii, Jbirin-
,ci sınıfa ayrılmış hâkimler, ki tahmıinî ra
kam olarak 1 000 civarındadır. Birinci sı
nıfa ayrılmış savcılar, Cumlhuriyet savcı
ları, yuvarlak rakam olarak 4O0 ciıvarm-
dadıır. Bu 'kişilerin gerek meslek hayatında 
gösterdikleri başarı, ehliyet sefbeibiyledir İki bi
rinci sınıfa ayrılmışlardır. Her birisi dülgerin
den üstün niteliklere- sahip şerefli Türk hâ
kimleridir, Doğru. Bunların hepsine katılı
yoruz, Ama, bu atamayı doğrundan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kurulu yapınca, bu nitelik
lerim hepsi bir anda kayboluyor ve Yüksek 
Hâkimler Kurulunun bu kişiler arasından se
çip atayacağı hâkimler, Devlet güvenlik mah-
keımesi'nıin talbına, görevine uygun kişiler ola
rak birden bire olmuyor. 

jSABRÎ KElSKlN (Kastamonu) — Ne far
kı var. Hükümet bunlar arasından seçecek
tir. 

ISıMAİL HAKKI BİRLER ' (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, dün de söylendi, «Ne 
farkı var» dendi. O halde ben de size soruyo
rum? Ne farkı var? Mevzu .;bir usulü, Anaya
sanın bütün hâkimler için tanıdığı hir temeffl 
ilkeyi illâ ve illâ bir ayrıcalık getirerek yeniiı 
!bir atama usulü, yeni bir atama mercii ihdas 
etmenin nie gereği var ? 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 
Bakan, yerinden yaptıkları bir konuşmada -
elbette bir sürçü lisandı, bar sürçü lisarilta söy
lenen biir cümleye hemen yapışarak bir polemi
ğe girmek istemiyorum - aynen şöyle söyledi
ler: «Devleti temelinden sarsacak İm müesse
se daha başımdan gölgelenmek iste!nlmeJktedir.ı« 

Aziz arkadaşlarım, biz Devlet güvenildik [mah
kemelerini, Devletli 'temelinden sarsacak bir 
müesUese diye kabul etmiiiyoruz. Bu bir. 
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İkincisi, eğer bu kuruluşun, bu müessesele
rin daha başından gölgelenmesini arzu etmiyor
sak, l)iı kuruluşu, bu müesseseyi hep beraber 
Havunına gayreti içine g/irmeyi bir nevi uygun 
ve faydalı buluyor isek beraber olalım, ama be
raber olalım demek sadece bir çoğunluğun doğ
ru dediğinin, kabul ettiğinin ve ısrar ettiğinin 
gerekçe göstermeksizin hem de «arada ne fark 
var» diyerek savunduğu 'bir görüşün aksi görüşü 
savunanlar tarafından illâ ve tereddütsüz ka
bulü âle sağlanmaz beraberlik. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız Anayasa 
değişikliğini, ihtiyaçlar zorlamış mehkemelerin 
yeni ortaya çıkan suç ve suçluluk halleri için 
daha süratli, daha müessir ceza tedbirleri uygu
laması faydalı görülmüş, bir mânada ihtisaslaş
mış hâkimlerden müteşekkil bir maıhkeme he
yetinin bu suçlara,, bu davalara bakması daha 
faydalı görülmüş. Bunlarda mutabıkız, itirazı
mız yok, faydalı da buluyoruz. Ama bu müesse
seyi kuracağız, bu müesseseyi gerektiği her yer
de beraber savunacağız. İstiyorsunuz ki, bera
ber savunalım, istiyorsunuz ki, beraber savuna
lım. Ama birşey daha istiyorsunuz, «arada ne 
fark var» diye diye illâ bizim dediğimizi kabul 
edeceksiniz istiyoruz. Biz sizin dediğinizi kabul 
etmemek 'gibi bir kompleksin içinde de değiliz. 
ama bir şeyi söylüyoruz Anayasamın bir temel 
ilkesini hiç sebep yokken sizin ifadelerinizi kul
lanarak söylüyorum hiç fark yokken kendinizi 
zorlayarak zedelemeye bir ayn usul, bir ayrı 
merci ihdas etmeye gerek de yok, faydası da 
yok. 

Aziz arkadaşlarım, daha evvel arz ettik yine 
huzurunuzda *arz ediyorum. Dün Sayın Öztürk' 
ün, bu kürsüden ifade ettiği 'gibi Devlet Güven
lik Mahkemeleri olağanüstü bir maihkeme de
ğildir, olağan bir mahkeme de değildir, suige-
neriıs bir mahkemedir, ihtisaslaşmış bir mahke
medir... 

BAŞKAN — Sayın Birler siz de önergenin 
çoik dışına çıktınız. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — He
men bitiriyorum Sayın Başkanım, ihtisaslaşmış 
mahkemedir, denir iken bir de hâkimlerin ve 
savcıların bu mahkemede görev 'alacak kişile
rin atama uslünde bir ayrıcalık getirerek daha 
başlangıçta bu müessesenin üzerine gölge düşü
rülmesini istemediğimiz içindir ki, bu konuda ıs

rarlıyız, bu konuda kararlıyız, önergemize ilti
fat Duyurulmasını istirham ediyoruz, önergemi
zin kabul edilmemesi halinde bu madde ile bera
ber olmamızın .mümkün olmadığını, olamayaca
ğını tekraren arz ediyoruz, saygılar sunarım. 
(C H. P. sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Bir husus tavzih 
etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan hayır efendim. 
Efendim, şimdi bakınız bu önergede bu madde
de kifayet kabul edilmiş Sayın Bakan. Şimdi 
tetkik ettim. Kifayetten sonra yalnız önerge sa
hibine .müemelen izah için söz verilir. Yeriniz
den demin izah edin dedim ama şimdi.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Bir yanlış anla
şılma var efendim onu izah edecektim. 

BAŞKAN —• Onu ben şimdi açıklayacağım 
efendim, onu anladım ben. Sayın Bakanın demin 
izahında siz muhatap değildiniz, ne şahıs olarak 
ne grup olarak, onu ben de hissetmiştim.. Devlet 
güvenliği ile ilgili değildi efendim. Devleti te
melinden sarsan diye, o kısımla ilgili cümlesi. 
Sizinle ilgili değil. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Devleti temelin
den sarsacak hareketlere karşı kurulan bir mü
essese. Onu konuşurken ben bir kelime atladım. 

BAŞKAN — Evet, «Devleti temelinden sar
sacak bir müessese değil, «Devleti temelinden 
sarsacak hareketlere karşı kurulan bir müesse
se.» 

Efendim, önergeye komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. 36'nın dışında büyük çoğun
lukla önerge kabul edilmemiştir. 

Bir önerge dalha var efendim, takdim ediyo
rum. 

'Sayın Başkanlığa 
13*6 ncı maddeye eklenmesi önerilen 2 nei fık

radaki (Devlet güvenliğini ilgilendiren) deyi
minin (Devlet güvenliğini tehdit eden) biçimin
de değiştirilmesini öneriyorum, önergemi sözlü 
olarak da açıklayacağım. 

Saygılar sunarım. 
Kastamonu İçel 

Mehmet "Seydibeyoğlu Turhan özgüner 
İstanbul 

Reşit Ülker . 
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BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılıyor 
muef endim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN —• Komisyon önergeye katıılmı-
yor. Bnuyurun Sayın Özgüner önergenizi müc-
melon izah için. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, cik 2 nci fıkra olarak 
getirilmek istenen «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işle
nen ve doğrudan doğruya Devlet 'güvenliğini 
ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kurulur» biçimindeki fık
ranın bu biçimde çıkması büyük sakıncalar do
ğuracaktır. Şöyle ki, arkadaşlarım eğer «Devle
tin güvenliğini ilgilendiren» deyimi aynen kalır 
isi e Türk Ceza mahkemelerinin çoğunda Devletin 
güveınfliği öılle ilgfflli bütün suç davalara, göıiüflımıelktie 
oltam dlavalaırm olduğu giibii Devlet Güvenlik Mah
kemelerine intikal etmesi icabeder. Şimdi hangi 
hukukçu, arkadaşım aksini söyleyebilir. Birçok 
suçlar ceza mahkemesinde uzaktan yakındam 
Devletin güvenliğini ilgilendirir. Devletin gü
venliğini ilgilendiren bu suçların bâzılarını biz 
bunlardan ayırmaz isek ki, fıkranın getiriliş 
'esprisi budur, bunu «canım Devletin güvenliği
ni ilgilendirir ama uzaktan bizim kasdımız bu 
değildi» demek, yeterli değildir, hattâ gerekçe
yi bir hayli kabarık yapsak da bunun önünü ala
mayız. 

Arkadaşlarım, tekrar ediyorum bir Anayasa 
değişikliği yapıyoruz. Bu Anayasa değişikliğin
de bir sözcüğün hakikaten çok anlamlar taşıya
bileceği ve uygulayıcı zorluklara düşüreceği or
tada iken; «efendim bu komisyonda bir (kere 
görüşüldü artık bunun değişikliği de bir hayli 
redaksiyon ister, zaman alır» demek her halde 
Yüce Meclisin yapacağı bir davranış olamaz. 
Çünkü bu Anayasa değişiklikleri diğer kanun
lar gibi kolay olmuyor, sık olamaz, zaten olma
malı. Anayasa silk sık oynanan bir yasa değildir. 
Ancak ne var ki, hepimizin artık şu gerçekte 
birleşeceği kanısı ile tekrar ediyorum, Anayasa 
Komisyonunda bu sabah görüştüğümüz zaman 
bunun haklılığını bütün arkadaşlarımız kabul 
etti. Ancak ne var ki, «bu anlama gelmez, gele

bilir ama biz onu ıgereikçede gösteririz,» dediler. 
Yarar olduğu için tekrar ediyorum arkadaşla
rım zamanınızı almak istemem. Türkiye Cumhu
riyeti sınırları dahilindeki bütün ceza mahkeme
lerinde görülmekte olan davaların çokçası Dev
letin güvenliği ile ilgilidir. Devletin güvenliği 
ile ilgili bütün suçları dersek: biz Devlet Gü
venlik Mahmekem elerini diğer ceza mahkeme
lerinden kolay kolay ayıramayız ve ceza mahke
meleri dosyalarının yüzde en azından 75'i bo
şalır Devlet Güvenlik Mahkemesinin sırtına 
yüklenir. Kasdımaz bu mu, getiriliş esprisi bu 
mu? Bunu böyle yapacağımıza Devletin güven
liğini tehdit eden suçlar deyimini kullanmak 
lâzımdır. Devletin güvenliğini şüphesiz her suç 
ilgilendirir ama Devletin güvenliğini tehdit et
mek ise bu «ilgilendirir» sözcüğünü «güvenliği 
tehdit eder» biçiminde değiştirmeik uygulayıcı
ya hem kolaylık verir hem de hakikaten yıllar 
ve yıllar sonra bir yeni ihtilâtın kaynağını teş
kil -etmez. Bunu bu açıklıkla getirmekte yarar 
olduğu kanısı ile önergemize yakınılılk gösterme
nizi diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılma
dığımı beyan etmiştir, 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler.: Kabul etmeyenler.. Büyük 
/ekseriyetle önerge reddedilmiştir. 

Başkaca önerge yok; maddeyi tekrar tak
dim ediyorum, aç ilk oylarınıza sunulacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan bir 
düzeltme yapacağız, bir tertip hatası olmuş. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adama) — Sayın Başkan, 4 ncü 
fıkrada «üye» kelimesinden sonra «yedek üye» 
deyiminin ilâvesi lâzım geliyor. Bu tertip hata
sı olarak unutulmuştur, düzeltilerek okunması
nı rica ediyorum. 

«Üye, yedek üye ve savcı yardımcılarının 
atanmaları ise..» şeklinde olacak. 'Tashihi! şek
lini takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Tashihli şeklinden takdim edi
yoruz efendim. 

Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 1'36 ncı maddesine aşağıdaki fıikralar ek
miştir. 
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Madde - 186. — Ek fıkra; 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür 

demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 'doğru
dan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mah
kemeleri kurulur. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, 
dört asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri 
kadar savcı yardımıcısı bulunur. Başkan, iki »asıl 
ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış 
hâıkiım ve Cumhuriyet savcıları arasından; iki 
asıl ve bir yedek üye birinci sınıf askerî hâkim
ler arasından; savcı yardımcıları ise Cumhuriyet 
savcıları ve askerî hâkimler arasından atanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı, üye
liği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcı
lığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her boş 
yer içki bir misli aday gösterilir. Bu adaylar 
arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkim
lerinin atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca 
savcı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek 
Savcılar Kurulunca; askeri hâkimlerden üye, 
yedek üye ve savcı yardımcılarının atanmaları 
ise özel kanunlarında gösterilen usule göre ya
pılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye ve 
yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları üç 
yıl için. atanırlar, süresi bitenler yeniden atana
bilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının 
temyiz mercii Yargıtayda yalnız bu mahkeme
lerin kararlarını incelemek üzere kurulaeaik 
diare veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay 
Ceza Daireleri Genel Kuruludur. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve 
işleyişi, ıgörev ve yetkileri ve yargılama usulleri 
ile ilgili diğer hükümler kanunda •gösterilir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Anayasa de
ğişiklik teklifinin 3 ncü maddesiyle Anayasanın 
1,3*6 ncı maddesinde yapılmak istemen değişikli
ğe ait madde metni açık oylarınıza sunulacak-
ıİll'. 

Diğer maddeye geçiyorum efendim. Mad
de 5. 

Madde 5. —• Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 148 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

I Madde 148 — Fıkra 2 
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyle 

•baktığı davalar ile siyasî partilerin kapatılması 
hakkındaki davalar dışındaki işleri, dosya üze
rinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, 
sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ça
ğırır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Seyfi 
öztürk söz istemişler .. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mehmet Ali 

Aybar l . 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN —• Vazgeçtiniz Sayın Enver Ak-

•ova?.. Yok. Sayın Neoraettin Erbakan?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN Vazgeçtiniz. Sayın Hüseyin Ab-

ibas?... 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Vazgeçtim, 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Madde üzerinde 

görüşecek başka üye?.. Yok. Madde üzerinde 
•görüşecek üye yok; madde üzerinde verilmiş de
ğişiklik önergeleri de yoktur. O halde maddeyi' 
bir kere daha okutup takdim ettikten sonra açık 
'oylarınıza sunacağız efendim. 

I (5 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan 5 nci madde, 

yani Anayasanın 148 nci maddesini değiştiren 
madde okunmuş bulunduğu şekliyle açık oyları
nıza sunulacaktır. Açık oy isteminde bulunan 
tam imzalı önerge bizde mevcuttur. 

Bu suretle asıl maddeleri geçmiş oluruz ve 
6 ncı maddeye gelmiş bulunuyoruz. 6 ncı mad
deyi takdim ediyoruz. 

Madde '6. — T. C. Anayasasına aşağıdaki ge
çici 21 nci madde 'eklenmiştir. 

Geçici Madde '21. — Sıkıyönetimin kaldırıldı
ğı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde görül
mekte bulunan davalar sonuçlandırılıncaya ka
dar bu mahkemelerin, görev ve yetkileri devam 
eder. Kamu davası açılmamış dosyalar ise nite
liklerine ve yürürlükteki hükümlerine göre gö
revli ve yetkili mahkemelere verilir. . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyeleri takdim ediyorum. Sayın Mevlüt 

) Ocakcıoğlu, Sayın Seyfi öztürk, Sayın Mehmet 
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Ali Aybar, Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın 
Enver Akova, Sayın Turhan özgüner. 

Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, buyurun efendim. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz efendim. Sayın 

Seyfi öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mehmet Ali 

Aybar, buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Grup 

adına. 
BAŞKAN — Sayın Birler davet ettim, izin 

verir misiniz bir sonra vereyim? Davet etmiş 
bulundum. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yapılmak 
istenen değişiklikle, sıkıyönetim süresi sona 
erince sıkıyönetim mahkemelerinin ellerinde bu
lunan. davaların bitimine kadar görev başında 
kalmaları temin edilmek isteniyor. 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim, hep bildi
ğimiz gibi, istisnaî bir rejimdir. Anayasanın ön
gördüğü ve ne gibi hallerde ilân edilip yürütü
lebileceğini kapsadığı olağanüstü bir rejimdir. 
Hemen şunu ifade edeyim ki, bâzı hatiplerin 
sandıkları gibi sıkıyönetim Anayasayı tümü ile 
durduran, işlemez hale getiren bir olağanüstü 
rejim de değildir. Gerçekten, demokratik bir 
Anayasa söz konusu ise, sıkıyönetim genel ola
rak demokratik ilke ve kurallara saygılı olarak 
yürütülecek olağanüstü bir rejimdir. Hakların, 
kişilere tanınan özgürlüklerin, hakların durdu
rulması yahut kanunla sınırlanması demokratik 
espri içinde olacaktır. 

Sıkıyönetim Kanununun 3 ncü maddesi var, 
sıkıyönetim komutanlarına birtakım yetkiler ta
nıyor. Bu yetkiler kullanılırken mutlaka de
mokratik ilke ve demokratik temel kurallar 
gözönünde bulundurularak ve hele hele sıkıyö
netimin ilânı nedenleri istikametinde kullanıla
caktır. Bir sıkıyönetim komutanının sıkıyöneti
min ilâniyle ilgili olmayan hususlarda karar 
alıp uygulatması kanuna aykırıdır ve iptal edi
lebilecek bir tasarruftur kanısındayım. Çünkü, 
olağanüstü tedbirlerin hepsini - hukukî bir ku
raldır - kısıtlayıcı ve tahdidi surette mütalâa 
etmek lâzımdır. Aksi halde, olağanüstü bir hal
de sıkıyönetim ilân edildi dedi mi, bütün haklar 

alt üst olur, bu ise tasavvur edilebilecek, düşü
nülebilecek bir sonuç değildir. 

Şu halde, sıkıyönetim komutanlarının hak
ları, kendilerine tanınan yetkiler mutlaka ve 
mutlaka demokratik espri ile ve sıkıyönetimin 
ilânı nedeniyle sınırlıdır. 

Şimdi bunu böyle belirttikten sonra, Ana
yasamızın 104 ncü maddesinin son fıkrasını 
okuyorum. Burada deniliyor ki; 

«Sıkıyönetim veya genel olarak savaş ha
linde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlem
lerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl ka
yıtlanacağı veya durdurulacağı, savaş veya sa
vaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi 
halinde vatandaşlar için konulabilecek yüküm
ler kanunla gösterilir.» 

«Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halin
de» bu kısıtlamalar, bu durdurmalar genel ola
rak sıkıyönetimin ilân edilmesi ve savaş hali 
gibi olağan sayılmayan bir durumda yürüyecek
tir. E, sıkıyönetim kaldırılmış, yani özel kural
ların uygulanmasını gerektirmiş olan şart orta
dan kalkmış, davaları sıkıyönetim mahkemesi 
bitirmemiş, ne olacak! Görevi devam etsin, mes
netsizdir, temelsizdir, sayın milletvekilleri. Ana
yasaya koyarız olur, biraz evvel arz ettim. Ana
yasaya konan her şey demokratik bir Anayasa 
kuralı haline gelmez. 

Temeli olmayan, yürütülmesine artık neden 
kalmamış olan olağanüstü bir hali sıkıyönetim 
mahkemesi dosyalara el attı, bunları bir yere 
kadar getirdi, pişirdi, bundan sonra artık pra
tik bir mülâhaza, menfaat yoktur, bunu yine 
devam etsin, götürsün demek, temel olarak de
mokratik ilkelere aykırıdır. Çünkü, sıkıyöneti
mi, yani vatandaşların haklarını sınırlayan bir 
tedbiri bir zaruret olarak istemeye, istemeye 
kabul ediyoruz. Anayasamız böyle diyor, sıkı
yönetimin hangi hallerde ilân edileceğini tek tek 
saymış. O haller kalkmış, gene vatandaşımızı 
olağanüstü bir mahkemenin yargı yetkisi içinde 
bırakalım, bunu izah etmek mümkün değildir. 
Bunu Anayasaya koysanız da, bu Anayasaya 
aykırı, demokrasiye aykırı bir hükümdür. 

Sayın milletvekilleri, bu teklifin tümü ile 
maddeden çıkartılması lâzımdır. Son derece va
him ve tekrar ediyorum, demokratik Anayasa 
hukukuna temelinden aykırı hattâ ve hattâ düz 
mantığa aykırı, mesneti kalmamış olan bir du-
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rumu idame ettirmek gibi bizi mantıksız bir ne
ticeye götürecek bir tekliftir. Bunun tekliften 
çıkarılmasını önerir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın İsmail Hakkı Birler, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım 

Anayasaya 'eklenmesi düşünülen geçici 21 nci 
madde ile, sıkıyönetim kaldırıldıkta u sonra da sı
kıyönetim mahkemelerinin ellerindeki işler bitin
ceye kadar görevlerine devam etmeleri sağlan-
malk isteniyor. 

'Sıkıyönetim ıbir anayasal rejimdir, doğru. 
Sıkıyönetimin kendine has usulleri vardır, ted
birleri vardır, hak ve özgürlükleri üzerine koydu
ğu kısıtlamalar vardır hattâ bâzı hak ve özgür
lükleri askıya alması, durdurması vardır, (bunla
rın hepsi doğru. 

Sıkıyönetimin, sıkıyönetim dönemi boyunca 
müessiriyetini sağlayacak yetkileri, 'güçleri ara
sında unsurlardan birisi de sıkıyönetim mahke-
meleridii'. 

Sıkıyönetim, Anayasada gösterilen şartlar var 
olduğu için ilân edilir, var olduğu sürece devam 
eder, 'sıkıyönetimin devamını gerekli kılan şartlar 
ortadan kalktığı zaman sıkıyönetime de son veri
lir. Sıkıyönetim idaresine son verilmesi demek, sı
kıyönetim idresinin başlaması ile birlikte konul
muş olan bütün tedbirlerin ortadan kalkması de
mektir. Bir müessese düşününüz ki, bizatihi mü
essese olarak kendisi ortadan kalkacak, ama sa
dece onun devam ettiği süre içerisinde görev ya
pan unsurlardan 'bir tanesi görev yapmaya de
vam edecek. Müessesenin aslı yok, ama hir unsur 
baki. Sıkıyönetim yok, ama sıkıyönetim mahke
mesi var. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra devamı arzu edilen ve sağlanmak için böy
lesine ıbir geçici madde 'getirilen mahkemenin adı 
dahi ^Sıkıyönetim Mahkemesi» olmaz artık. Sıkı
yönetim kalktıktan sonra siz hu mahkemeye «'Sı
kıyönetim Mahkemesi» diyemezsiniz, bu ıbir askerî 
mahkemedir. Yani, normal Anayasaya göre, askerî 
ceza kanunlarına göre belli suçlara bakmakla gö
revli bir Anayasa kuruluşu olan askerî mahkeme
ler dışında sıkıyönetim olmadığı halde bir özel 
'askerî mahkeme kuruluyor demektir, yahut sıkı
yönetim döneminde kurulmuş ve sıkıyönetim adı 
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altında devam eden normal Anayasa organı ku
ruluşu olan mahkemeler 'bir anda sıkıyönetimin 
kalktığı andan itibaren sıkıyönetim mahkemesi, 
yani hir Anayasa kuruluşu olmak hüviyetini kay
bediyor, yine bir Anayasa kuruluşu olan bir aske
rî mahkeme hüviyeti de 'alamıyacağı için suigene-
ris, - bu kelime çok kullanıldı - yepyeni 'bir askerî 
mahkeme türü ortaya çıkıyor demektir. Bunu ya
pamayız. 

Gerekçe olarak söylenenler şunlardır; bu dâva
ların çabuk bitmesini, tecziyelerinin biran evvel 
yapılmasını ve böylece ceza müessiriyetinin sağ
lanmasını istemiyor musunuz? Evet istiyoruz. 
Peki, sıkıyönetim kalktıktan sonra bu davaları 
alır da -başka mahkemelere devrederseniz, bunlar 
sil ibaştan, yeniden görüşülmeye başlanırsa, bu 
davaların uzamasını mtacetmez mi? Bir ölçüde 
eder, doğrudur. 

Ama, değerli arkadaşlarım iki §ey shyleyeco 
ğim : 

1. Getirilen teklife göre, kama davası açıl
mış, yani iddianameye bağlanmış olan işlere bak
maya 'devam edecek, kamu davası açılmamış olan 
işler, normal adliye mahkemelerine intikal ettiri
lecek. Hâkim, duruşmasını yaptığı bir dosyaya 
vukuf peyda eder de, savcı tahkikatını yürüttüğü, 
yüzlerce şahit dinlediği, çuvallar dolusu evrak, 
zabıt okuduğu ve son safhaya, iddianame yazma 
noktasına geldiği ana kadar bir vukuf peyda et-
etmez mi? O anda bunu elinden alıp, henüz iddi
aname üzerine eklenmemiştir, diye alıp Cumhu
riyet Savcısına tevdi etmekle, askerî savcının, 
sıkıyönetim savcısının yaptığı -bütün çalışmaların, 
emeklerin heba olduuğnu düşünmez misiniz? 

Kaldı ki, bu gerekçeye aslında katılmıyoruz. 
İkinci bir husus söyleyeyim: Daha evvel de 'arz 
ettik, şu anda hatırınıza dahi getirmeyeceğiniz 
mahzurlar doğabilecektir. Bir hukuk keşmekeşi, 
idare ve askerî merciler arasında bir yetki çatış
ması, yetki sürtüşmesi mutlaka olacaktır, 'dedik. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 23 ncü maddesi kıs
men, tamamen değil, bu geçici hükümle ihya edil
mek İsteniyor. Ne diyor bu 23 ncü madde? Sıkı
yönetim kalktıktan sonra da, sıkıyönetim mahke
meleri, ellerindeki bütün işler 'bitinceye kadar gö
revlerine devam -ederler.» Nasıl devam ederler? 
Sıkıyönetim komutanı yok, bulundukları yerdeki 
en yüksek rütbeli garnizon komutanının yahut 
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kurum âmirinin nezdinde, emrinde göreve devam 
ederler. Sıkıyönetim kalktı, sıkıyönetim 'kcmııtan-
lıkları kalktı, 'sıkıyönetim komutanlığı sıfatı kal
madı; 'bir mahkeme düşününüz ıbir ilde, o ilde en 
yüksek rütbeli subay garnizon komutanıdır, asker
lik 'şubesi başkanıdır, bir birlik komutanıdır. 
Onun nezdiride devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu nezdinde göreve de
vam ettiği komutanın bir sıkıyönetim komutanı 
gibi yetkileri yoktur. Hiç bir kısıtlayıcı tedbir 
•alamaz, hiçbir ihzarı tedbir alamaz, hattâ ve hat
tâ ıbir şahidi, bir hanığı ihzar yetkisi dahi yok
tur. Ne yapacaktır? Normal •emniyet makamların
dan, zabıta makamlarından istianede bulunacak
tır. Bu takdirde de iki şey olacaktır: : 

1. Sıkıyönetim mahkemeleri çağırdığı şahidi 
getiremez, ihzar ettiği sanığı huzuruna celbede-
mez ve ilânihaye, bu sebeplerle uzayıp giden dos
yalarla başbaşa kaderine 'terkedilmiş bir 'durumda 
kalacaktıi'. 

Birinci ihtimal budur ve halbuki hepimizin ar
zu ettiği bu değil, biran evvel intaç, edilmesidir. 

2. Sıkıyönetim mahjkemeierinin ki adı artık 
sıkıyönetim, mahkemesi olamaz, sıkıyönetim yok
tur, bu mahkemelerin, bu suijeneris askerî mahke
melerin nezdinde bulundukları,, çalıştıkları komu
tanlar, nevama sıkıyönetim komutanı gibi davran
maya, kanundan doğmayan bâzı yetkileri kullan
ma zorunluluğunu ve ihtiyacını duyacaklardır ve 
kullanacaklardır. Böylece normal idare mercile
riyle, normal adlî zabıta mercileriyle, askerî mer
ciler arasında bir sürtüşme sürüp devam edip 
gidecektir. 

Bu 'da elbette hiç birimizin arzu edeceği foir 
sonuç olmaz. Hedefimiz, almak ve varmak istedi
ğimiz sonuç bu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ihtimali daha bu
gün toplanan Anayasa Komisyonunda Sayın 
Atagün dile getirdiler. Bu metin kabul edildi
ği takdirde iddianame bağlanmış, kamu dava
sı açılmış, doiSyaların duruşması bitinceye ka
dar bu mahkemeler göreve devam edecektir. 
Ne kadar? Bitinceye kadar. Kaç sene sürecek? 
İki sene, üç sene, beş sene... Güzel. Şimdi bir 
dava düşününüz, savcı iddianamesini eklemiş, 
kamu davasını açmış, bir iki celse de duruşma 
görmüş, sanıklardan bir ikisinin gaybubeti v.ıs. 
sebeplerle mahkeme bu dava hakkında muvak-
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kat tatil kararı vermiş. Usul kanunlarına göre 
müruruzaman haddine kadar bu tatil kararı 
devam eder ve dosya bekler. 

Böyle dosyalar olursa, o göreve devam et-. 
mekte olan mahkemenin elinde bu mahkeme
nin görevi ne zamana kadar devam edecektir? 
Ben size söyleyeyim; müruruzaman haddine 
kadar o mahkeme kurulu olarak bekleyecektir, 
bir gün sanık çıkıp gelecek ve ben onu muha
keme edeceğim, diye. Bunun süresi, o sanığın 
itham edildiği suçun nevine göre değişir, 20 se
neye kadar gideni vardır. 

Değerli arkadaşlarım, suallerden birisi de 
şu idi ki, haklı bir sualdi; «Bir zor dönemden 
geçiyoruz, bu dönemden biran evvel geçmek, 
arızasız geçmek ve normal demokratik rejime 
biran önce ulaşmak» tamam, beraberiz. Bunun 
yolu da budur, deniyor. Hemen ifade edeyim, 
bu zor dönemden biran evvel çıkmak, arızasız 
çıkmak, normal demokratik rejime, bütün ilke
leriyle işleyen çalışan bir demokratik rejime 
biran evvel ulaşmak elbette hepiniz gibi bizim 
de baş hedefimiz, baş gayretimiz. 

Ama değerli arkadaşlarım, bu zor dönemler
den geçişin ilk şartlarından birisi, bu zor dö
nemleri görüntü olarak dahi olsa, izleriyle ha-
tıralarıyle devam ettirmek demek değildir. Zor 
dönemlerden geçişin en kestirme, en akıllı yo
lu bizce, bir yerde bütün pürüzleri, sıkıyönetim 
öncesi, 12 Mart 011068!! ve 12 Mart sonrası, sı
kıyönetim öncesi ve sıkıyönetim sonrası bütün 
pürüzleri dikkatle ve süratle temizleyerek ve 
bir kalın çizgi çizerek bu dönemi kapatmak, 
Türkiye'yi) Türk milletini yeni bir döneme 
doğru süratle sevk edebilmektir. 

Hedefimiz bu olmalıdır, ancak bu yolla zor 
İd önemler çabuk ve arızasız geçilebilir. Bu zor 
dönemde geçiyoruz, diyeceksiniz, bu zor döne
min bütün unsurlarını, ufacık, tefecik de olsa, 
kırpıntı halinde de olsa izlerini muhafaza gay
retini güdeceksiniz ve bu zor dönemin etkisin
den, görüntüsünden kendinizi ve memleketi 
kurtaracaksınız, bu mümkün değildir arkadaş
larım. Biz bu görüşteyiz ve bu sebeple sıkıyöne
tim kalktıktan sonra, sıkıyönetim mahkemeleri
nin göreve devamını, adlarını ne koyarsanız 
koyunuz ama her halde sıkıyönetim mahkemesi 
diyemezsiniz, göreve devamını son derece, şu 
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anda aklımıza gelen, arza çalıştığımız ve hattâ 
hiç birimizin aklına gelmeyecek pek Çok mah-

' zur doğuracağına, büyük sürtüşmelere yol aça
cağına inanıyoruz. 

Bu sebeple bunu bu şekliyle kabul etmemiz 
mümkün değildir. Karşı teklifimizi, tümü üze
rindeki konuşmam sırasında arz etmiştim, bir 
önerge de takdim ettik Sayın Başkanlığa. Okun
duğu zaman o önerge üzerinde gerekli maru
zatta elbette bulunacağım. Şimdi tekrar etme
mek için teklifimiz üzerinde durmak istemiyo
rum. Maddeye iltifat edilmemesini saygılarımla 
arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Önder, buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 ncü madde
sinde şu hükümler yer almaktadır: «Sıkıyöne
tim kalktığı takdirde, sıkıyönetim mahkemele
rinin vazifesi kalkmayacak, sona ermeyecek, 
sıkıyönetim mahkemeleri ve sıkıyönetim savcıla
rı ellerindeki bütün işleri sona erdirineeye kadar 
vazifelerine devam edeceklerdir.» 

Bu hüküm, 14 Ekim 1972 tarihinde Resmî 
Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi ka
rarıyla iptal olunmuştur. Yani, burada tedvin 
etmekte olduğumuz Anayasa değişikliği konu
sunda gerek Millet Mecisi olarak, gerek Senato 
olarak fikrimizi söylemiş vaziyetteyiz. Fikrimiz 
şudur : Sıkıyönetim kalktığı takdirde sıkıyöne
tim mahkemeleri ellerindeki işleri, derdest iş
leri bitinceye kadar görevlerine devam etsinler. 

Bunu yüce Meclisler şu sebeple söylemişler
dir. Hani, sıkıyönetimden şikâyet ediliyor. Cid
den sıkıyönetim hukuki bir rejim olmasına rağ
men, olağanüstü bir rejimdir. Eski bir deyim
le, sıkıyönetim esnasında bir bakımına normal 
hukuk susar, kılıcın hukuku devam eder, yani 
kılıcın gereği yerine getirilir. Anayasamız, va
kıa durumu böyle anlamamaktadır. Anayasa
mız, sıkıyönetimi de olağanüstü bir hal rejimi 
olarak kabul ediyor ve fakat hukukî bir rejim 
olaraik kabul ediyor. 

Yüce Meclisler sıkıyönetim mahkemeleri ko
nusundaki fikrini söylemiş, ancak Anayasada 
bu konuda sarahat olmaması gerekçesiyle Ana
yasa Mahkemesi bunu iptal etmiş vaziyettedir. 

Şimdi biz, Sayın Birler arkadaşımın da ifade 
ettiği veçhile, eski hükmü nevema ihya etmiş 
vaziyettedir. 

Efendim, bu hüküm antidemokratiktir, mes
netsizdir, demokratik olmayan şeyler Anayasa
ya konulmaz tarzında Sayın Aybar'm beyanları 
olmaktadır. 

Evvelâ şunu ifade edeyim, Sayın Aybar ile 
Meclis çoğunluğunun demokrasi anlayışında bü
yük farklılık vardır. Sayın Aybar, Marksist de
mokrasiye inanmaktadır. Marksist demokrasi, 
mevcut hürriyetleri geliştirmek suretiyle ileri 
bir hürriyete vâsıl olmak istemez. Nazarî plân
da marksist demokrasi, mevcut hürriyetleri 
yok etmek suretiyle eşitliği büyük unsur halini 
alan kendine özgü bir hürriyet anlayışına vâ
sıl olmak ister. O itibarla şu kaideyi koymayın 
demokrasiye aykırıdır, bu kaideyi koymayın 
demokrasiye aykırıdır sözleri, geçerli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim mahke
melerinden her nedense komünistler, anarşist
ler tedirgin olmaktadırlar; bu mahkemelere 
karşı antipati duymaktadırlar. Bunu da biz ya
dırgamıyoruz. Zira gazetelere akseden haberleri 
sizler de biliyorsunuz. 

Bakınız bir haber : «Bir yılda 290 komünist 
faaliyet tespit edildi. Sıkıyönetim süresince bir 
tümeni donatacak silâh ele geçirildi. 

220 kişi aranıyor. 
893 kişi mahkûm oldu.» 
Cidden sıkıyönetim mahkemeleri Türk Mille

ti adına yargı yetkisini kullanan meşru, hukuka 
uygun, Anayasa içerisinde olan kanunî yargı 
mercileridir. Bunların kararlarını, bunların du
rumunu şu tarzda, bu tarzda göstermek doğru 
değildir; bu hareketler bunları yıpratmaya ma
tuf hareketlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sıkıyönetimi kal
dırdık, sıkıyönetim mahkemelerinin elinde sıkı
yönetim mahkemelerinin nüfuz ettiği davalar 
var, dosyalar var. Biliyorsunuz bu davalar ve 
dosyalar özel itina isteyen, özel dikkat isteyen 
dosyalardır. Şimdi bunları alacaksınız hemen 
birden bire yeni kurulmuş olan Devlet Güvenlik 
mahkemelerine vereceksiniz. Daha Devlet Gü
venlik mahkemelerini, ilk ağızda, birtakım dos
yalarla ambale vaziyete, yorgun vaziyete, iş gör
mez vaziyete getireceksiniz. 

Erzurum'da kullanılan bir deyim vardır, bil
mem Anadolu'nun başka yerlerinde de kullanı-
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Ur mı? «Şapladığını sıkıyönetim mahkemelerinin 
boyaması lâzımdır», başladığı işleri bitirmesi lâ
zımdır. 

Burada denilecek ki; efendim bâzı işleri Dev
let Güvenlik Mahkemelerine veya aidolduğu 
mahkemelere bırakıyorsunuz bâzı işler sıkıyöne
tim mahkemelerinde kalıyor. Mesele böyle değil- | 
dir; kamu davası iddianame veya talepnamenin 
verilmesiyle açılır. Kamu davası sıkıyönetim 
mahkemesinde açılmış ise bunlara sıkıyönetim 
mahkemeleri bakacak, bu işleri sıkıyönetim mah-
kemeleri neticelendirmektir. 

Sıkıyönetim mahkemeleri devam ettiği tak
dirde sıkıyönetim devam edermiş, veya müessi-
riyeti azalırmış, bu mümkün değil. Çünkü sı
kıyönetim mahkemeleri bağlı oldukları garni-
nizon komutanlığının nezdinde faaliyetlerine de
vam edecektir. Şu veya bu uyuşmazlık olabi
lir, icabî veya selbî uyuşmazlıklar olabilir. Her 
mahkemede olmaktadır, bunun çözümlenme yol
ları da mevcuttur. I 

Bu itibarla Demokratik Parti olarak bizim 
görüşümüz odur iki, sıkıyönetim mahkemeleri 
ellerinde kamu davası açılmış olan hususları ! 
bitirmelidirler, ellerinde kamu davası açılma- ; 
mış ise diğer hususlara ait olan mahkemelere 
gitmelidir. Bu, Asliye Ceza Mahkemesi ise ora
ya gidecek, Sulh Oeza Mahkemesi ise oraya gi
decek, Devlet Güvenlik Mahkemesi ise oraya 
gidecektir. 

Bu itibarla böyle bir madde kabul edilmek ' 
suretiyle suijeneris, nevi şahsına münhasır özel 
bir mahkeme ihdas olunmuyor, geçici bir du
rumdan nasıl çıkılacağı tedvin ediliyor. O da 
dikkatten kaçmaması gereken bir husustur. 
Dikkat buyurulacak olursa, geçici bir madde 
tedvin ediyoruz. Bu sıkıyönetim zamanına mün- I 
hasır bir madde tedvin ediyoruz. Yani mevcut 
sıkıyönetim mahkemeleri, mevcut sıkıyönetim 
(kalktığı takdirde kamu davası açılmış olan iş
leri bitirecek ileriki bir zamanda sıkıyönetim 
ilân edilirse (arzu edilmez ama memleketin 
şartları gerektirir, elbette ilân edilebilir) bu 
(takdirde sıkıyönetim kalktığı zaman durum ne 
olacaktır? Durum tasvir edildiği tarzda olma
yacaktır, o zaıman sıkıyönetim mahkemelerinin 
görevleri de sona erecektir, bütün davalar ve
ya soruşturma esnasında bulunan bütün işler 
ait olan yerlere intikal edecektir. Yani bu mad

de bu devreye, bu sıkıyönetime münhasır bir 
husustur. 

Sözlerime son verirken şunu ifade etmek is
terim, tekraren; sıkıyönetim mahkemeleri mese
lelere nüfuz etmiş vaziyettedirler, mahkemele
rin çalışma tarzı konusunda Anayasa muvace
hesinde burada beyanda bulunmak doğru değil
dir. Sıkıyönetim mahkemelerinin çalışmalarını 
takdirle karşılamak gerekir. Komünist hücre
lerinin, anarşist yuvalarının temizlenmesinde 
bu müsmir faaliyetleri takdir edilmelidir, tak
viye edilmelidir. Bunlara ellerindeki işleri bi
tirme konusunda imkân verilmelidir. Maruza
tım bundan ibarettir. 

Maddenin aynen kabulünü istirham eder
ken, Grubum adına saygılar arz ederim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci defa grup adı
na Sayın Darendelioğlu söz almışlardı, ondan 
sonra sizi kaydediyorum efendim. 

Buyurunuz Sayın Darendelioğlu. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İstan
bul) — Aziz ve muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde konuşmadan evvel bir 
hususu düşünmek lâzım, önce sıkıyönetim mah
kemeleri kimleri yargılamaktadır? Her şeyden 
evvel bunun cevabını vermek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarımı, sıkıyönetim mah
kemeleri bugüne kadar Türk Milletinin, Türk 
Devletinin ve Türk Vatanının bünyesine dina
mit koymak istiyen, memleket düşmanlarını 
yargılamaktadır. Yani, Türkiye'yi bir demir
perde memleketi haline getirmek istiyenleri, 
Türkiye'yi bir komünist düzene götürmek isti
yenleri, Türkiye'yi hürriyetinden tecrit edilmiş 
bir Devletin peyki haline getirmek istiyenleri 
yargılamaktadır. 

Bunların arasında kimler var? Biraz evvel 
burada konuşan Mehmet Ali Aybar'm beyni de 
var. Yani uzun yıllar Genel Başkanlığını yap
tığı Türkiye İşçi Partisi de var. 

Bunların arasında kimler var? Gene Aybar' 
in, beynini yıkadığı gençler var; Devgenç. Tür
kiye İşçi Partisinin daha evvelki üyeleri var 
veya Aybar ve etrafının yanı birtakım öğret
menler var... 
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MEHMET SEYDİBEYOĞDU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, bunların madde ile ne ilgisi 
var? 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, burada 
bir ricam var; bir defa Mecliste bulunmayan, 
müdafaa imkânı olmayan dışarıdakileri, (isim
lerini de vereceksiniz galiba) bu husus bir. 

İkincisi; bu konuşmanızın madde ile de il
gisi yoktur. Tümünü söylediniz «kimler yargı
lanıyor» diye bu kabul. Sözlerinizin bir kısmı
nın madde ile ilgisi var, ama ilgili olan kısmını 
ben de ayırdım, şahısları teşhir etmeyin dedim. 
Çünkü mahkemeler bâzıları hakkında da henüz 
kesin hüküm vermemiş. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLD (De
vamla) — Evet efendim, teşekkür ederim. 

Şahsen ve grubumuz olarak bu mahkemele
rin sıkıyönetim bittiği zaman da devamına ta
raftarız; çünkü bu mahkemelerin devam kara
rı, sıkıyönetimin de bir an evvel bitmesine vesi
le olacaktır. Bu mahkemeler devam etmemiş 
olsa, sıkıyönetimin bitmesiyle de belki birtaikım 
hâdiselere tekrar tevessül edilecektir, belki bu 
anarşik eylemler tekrar birden zuhur edecektir 
düşüncesiyle sıkıyönetimin de bitmemesi mese
lesi hâlâ vicdanlarda ve kafalarda devam ede
cektir. Onun için, bu mahkemelerin devamı sı
kıyönetimin de bir an evvel bitmesine vesile 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel ısrar 
ve iddia ile söyledim ki, bir partinin beyni bu 
mahkemelerde yargılanmaktadır. O partinin 
mensubu da burada bunun devamını istemeye
bilir ama, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımızın bu mahkemelerin devamını istememesi 
şahsen garibime gitti. Biz grup olarak bunda 
büyük fayda görüyoruz. Memleket namı hesabı
na büyük fayda görüyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Efen

dim, 95 nci maddeye göre tekrar söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kısaca özünü söyleyiniz efen

dim... 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, hatip kürsüde uzun boylu açıkla
dı. Bir suç teşkil eden, sıkıyönetim mahkeme-
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terinde dava konusu yapılan hususların beyni
nin ben olduğumu ifade etti; yani bana açıkça 
suç izafe etti. Bu itibarla müsaade ediniz, ben 
de düşündüğümü söyleyeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Ben bir şeyi 
açıklıyayım da eğer yanlış anlamışsak anlaşa
lım Sayın Aybar. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde dava olunanla
rın beyin yıkamalarında bir zamanlar Genel 
Başkanı olduğu Partinin yöneticileri de var, 
şeklinde anladım. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ha
yır, zaptı lütfen okuyunuz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o halde müsaade 
edin, zaptı getirteyim, aynı Birleşim içerisinde 
bakalım. 

Buyurunuz Sayın Paksüt. 
Efendim, sizinki grup adına mıydı? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Grup admaysa, grup adına ya

zıyorum tekrar. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
EMİN PAHSÜT (Ankara) — Değerli arkadaş
larımı, dün elimizdeki Anayasa değişikliklerinin 
tümü hakkında yaptığımız konuşmalar sırasın
da bu geçici hükme de temas etmiş ve bunun 
nedenlerini anahatları içimde arza çalışmış idim. 
Bugün bu madde vesilesiyle evvelâ Sayın Ay
bar, Sıkıyönetim müessesesine ilişkin bâzı mü
talâalar ileri sürdüler. 

(Sıkıyönetim bizim memleketimize has bir 
sistem değil. Medenî memleketlerin, Batılı an
lamdaki demokrasilerin hukukî eser diye öğün-
dükleri, bizim de kabul ettiğimiz, Avrupa İn
san Hakları Anlaşmasının 15 nci maddesinde 
bunun ölçüleri konmuş. Demokrasi kelimesini 
ikide birde kullanmakla hiçbir anlaşmaya va
ramayız. İki tane Almanya var. Bilmeyene sor
sanız, «Hangisi demokratik bunların?» diye; 
herhalde «Batı Almanya demokratiktir», der. 
Ama Doğu Almanya kendisine demokratik de
miş. Federal Almanya ötekinin adı, diğeri ise 
Demokratik Alman Cumhuriyeti... Bizim ölçü
lerimize göre, Batılı ölçülere göre Avrupa ca
miasına, yani Avrupa demokrasilerinin teşkil 
ettiği heyete kabulü, rejimi sebebiyle mümkün 
olmayan bir devlet... Onun için demokrasi ke
limesi ile meseleler aydınlığa çıkmaz. 

359 — 



M. Meclîsi B : 54 

Apaçık bir şey; insan haklarından yana 
olanlar, hürriyetten yana olanlar, milletin hak
kını savunanlar, onu savunabilmek için bir Dev
letin var olması lâzımgeldiğini kabul ederler. 

Sıkıyönetim arzu edilir bir rejim değil. Dün 
de söyledim; Avrupa însan Hakları Anlaşma
sının 15 nci maddesinde, «Genel zaruret hali», 
bizim «Sıkıyönetim» kelimesiyle ifade ettiğimiz 
ıbir durum, yahult «savaş hali» ki o her ikisi de 
milletin hayatını tebdideder; işte o anda fer
dî hak ve hürriyetler vardır, medenî cemiyet
lerin Anayasalarında kabul ettüği esaslardır 
bunlar, bu mükellefiyetlerden hangi ölçüde? 
Avrupa insan Halkları Anlaşmasının tâbirim 
söyleyeyim,, «Zaruretlerin emrettiği ölçüde...» 

ıBek'i, zaruretlerin emrettiği ölçüyü kim ta
yin edecek? Ne tek başına Aybar, ne tek başı
na Palksüt... Kim takdir edecek? Evvelâ zaru
retlerin ölçülerini Türk Milleti adına yasa yap
ma yetkisine sahip hangi Yüce Heyetse - yani 
Türlk'iye Büyük Millet Meclisi bizde - o tayin 
edecek. Etmiş, 1402 sayılı Kanunu çıkarmı
şız. 

1402 sayılı Kanundan şikâyet edenler, Ana
yasaya aykırı hükümler 'bulunduğunu söyle
yenler elbette usulüne uygun şekilde Anayasa 
Mahkemesinde şikâyetlerini dile getirirler. Ni
tekim gelmiş de... Bunların bir kısmı da bu me-
yanda sıkıyönetim kalktıktan sonraki durum 
mütalâa edilmiş, 23 ncü madde iptal edilmiş. 
Doğru... 

Değerli arkadaşlarım, «Sıkıyönetim kalktık
tan sonra tekrar sıkıyönetim rejimi devam edi
yor» demek mübalâğalı, haksız, gerçeğe aykı
rı bir durum. Sıkıyönetim kalktığı andan iti
baren sıkıyönetimin halk ve hürriyetleri sınır
layan veya talik eden, ortadan kaldıran hüküm
lerinden hiçbirisi uygulanmayacak; hiçbirisi
nin uygulanmasına ihtimal kalmayacak... Arzu 
etmez misiniz? Sıkıyönetimin biran önce kalk
masını arzu edince, şartlar elverince sıkıyöne
tim kalkacak; artık ondan sonra, sıkıyönetim 
Ibir taraftan kalkmış, bir taraftan sıkıyöneti
min rejimi devam ediyor diyemezisiniz. 

iŞimdi bu durumda, sıkıyönetim kalktığı hal
de mahkemeler ellerindeki işlere devam edebilir
ler mıi, bakabilirler mi, böyle bir şeye?... Dün 
arz ettim; ölçü verdim: Avrupa însan Hakları 
Anlaşmasının 22 nci maddesi dedim, însan Hak-
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J l an Komisyonunda görev süresi biten üye eline 
aldığı işi devam eder, sonuna kadar diye... Bu 
mukayeseli hukuk bakımından sadece bir fi
kir verir. Ama asıl mesele, yasa yapan heyet
lerin asıl vazifesi kendi nıemleiketleriniaı ihti
yaç ve zaruretlerini karşılamaktır. 

öevat Önder arkadaşım bu hüküm bir geçi
ci hüküm olduğunu söylüyor. 20 ayı aşan bir 
zamandan beri biz sıkıyönetim içindeyiz. İşiti
yoruz bu biran evvel kalksın. Bir sürü mahke
me var. Efendim, bu mahkemeler bu halde iken 
bu kalkmaz endişesi... Merak etmeyin, sıkıyö
netim mercilerinde yoktur yalnız, vatandaşlar
da da vardır, İşte buna karşı, eğer diğer şart
lar düzıelmiş ise, artık sıkıyönetimi temditte mâ
na yoktur diyebilelim, sıkıyönetim kalksın ve 
sıkıyönetimin elindeki açılmış dâvalar netice
lensin diyoruz. 

(Sıkıyönetimin elindeki bu dâvalar devam 
etsin, emekler heba olmasın diyoruz; «Öyley
se savcıların elindeki de devam etsin...» Hayır, 
Buna zaruret yok. Çünkü asıl mesele muhake
menin cereyan tarzıdır. 

Elbette tanzimi hükümlerde bir tercih ya
pacaksınız. Bir emeklilik kanunu çıkarırsınız, 
on seneye kadar hizmetleri sayarsınız. Efendim, 
11 seneye kadarı da saysak... Sayılmaz işte. On 
senesi sayılır, onibir senesi sayılmaz. Burada da, 
açılmış olan davaların önemi daha fazla olduğu 
için, onu bir zaruretin ifadesi olarak, eski 
hukukçuların kullandığı bir deyimle, bir hu
kuk mütearifesıiyle, o zaruretlerin miktarınea 
takdir ederek, diyoruz ki, yalnız açılmış dava
lar intacedilsin. Bu davalar yüzünden sıkıyö
netimi uzatmak gibi bir gerekçe hiç kimsenin 
aklına gelmesin. Vatandaşın kalbine bir endi
şe gelmesin ve biran evvel normal rejime bü
tün işartlariyle avdetedelim. 

Binaenaleyh, şu tarzdaki görüşlerin yeri 
yok. «Aklımıza gelen endişeler bunlar», diyor 
Sayın Birler arkadaşım «aklımıza gelmeyen ih
timallerin de, mazarratların da doğabileceğine 
inanıyoruz...» En azından mübalağadan bu nok
tada vazıgeçeliım. Akla gelene inanmayı anlıyo
rum, akla gelmeyen şeylere de inanıyorum de
mek mümkün değil. Yani her tanzimi hüküm
de olduğu gibi, bunda da bir itibarî ölçü var. 
Öylesi de düşünülür, böylesi de düşünülür. 
Memleketin şartlarına ıgöre 'böyle bir geçici 
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hüküm çıkış yoludur, normal düzene geçiş yo
ludur. Sıkıyönetim kalktıktan sonra, Sıkıyöne
tim Kanunu hükümferma olmayacaktır. Mah
kemenin yetkisiz kalacağı düşüncesi hatalıdır. 
Çünkü, Türkiye'de, normal düzen içinde, mah
kemelerin hiçbirisi, sanık celb etmek için, tanık 
cellbetmefc için Sıkıyönetim Komutanının yet
kilerine muhtaç değildir. Türk Devletinin tanı
dığı imkânlarla, her mahkeme nasıl görevini 
yapıyorsa, sıkıyönetim kalktıktan sonra, sıkı
yönetim mahkemeleri de ellerindeki işi bitirin
ceye kadar, Devletin sıahibolduğu meşru otori
teyle işlerini görmeye devam ederler. 

Hulâsa, insan hak ve hürriyetleri açısından, 
mübalağalı bir şekilde suçlamalar yapmayalım. 
Bahis mevzuu olan şey, hürriyetleri bir ölçüde 
kısıtlayan, bir ölçüde 'kaldıran bir rejimden 
normal rejime geçmenin mâkul ve haklı yolla-
rını 'bulmaktan ibarettir. 

Bu anlayış içinde, yapılan itirazlar yersiz
dir. 

iSaym Ayfoar'm söylediği şey, hukuk anlayı
şı bakımımdan pek acaip, Anayasaya böyle hü
küm korsunuz, Anayasaya aykırı olur. Anaya
saya hüküm korsunuz, Anayasaya aykırı olur. 
Hangi Anayasaya aykırı olur? İnsan Hakları 
Anlaşması diyorsanız, ben size söyleyeyim, İn
san Hakları Evrensel Beyanamesini 10 Aralık 
1948'de imza eden devletlerden çok büyük bir 
kısmı, bu meyanda, şimdi sosyalist devletler 
denilen ülkelerin tümü, bizim Batılı demokrasi 
anlayışımızda, hepsi, insan haklarını tanımayan 
ülkelerdir. Hiçbirisinde fikir hürriyeti yoktur, 
hiçbirisinde sendika hürriyeti yoktur, hiçbiri-
snde siyasî parti hürriyeti yoktur, hiçbirisinin 
Parlâmentosunda, şu bizim yaptığımız münakaşa 
serbestisi yoktur. Onlara da özenmiyoruz, onla
rı da el terbiyle itiyoruz. Saygılar sunarımı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Turhan Özgüner, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA TURHAN ÖZGÜ-
NER (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Bu geçici 21 nci maddenin esas münakaşa
sına geçmeden evvel," geçici nitelik taşıyıp ta
şımadığı üzerinde durmak lâzım. 
Arkadaşlarım, bir maddeye ne zaman geçici 

denilir1? Ne hallerde, geçici, adını alır, bir mad

de? Şimdi, olağanüstü koşulların doğurduğu bir 
mahkemedir, Sıkıyönetim Mahkemesi. Olağan
üstü haller de doğduğu sürece, Sıkıyönetim 
Mahkemesi doğacaktır ve bu haller ortadan 
kalkınca Sıkıyönetim Mahkemesi kalkacaktır. 
Ancak, her an sıkıyönetimin doğmasını gerek
tiren haller, Sıkıyönetim Mahkemesini de do
ğuracağına göre, maddeye, «geçici» ismini ver
mek, niteliği geçici olmadığına göre, hukuk 
mantığına ve kanun yapma tekniğine ters dü
şer. Öncelikle bunu, şüphesiz, dikkate almak 
lâzımdır, geçici olamaz. 

Bu, şüphesiz, geçici olmaması bir yana, esas 
itibariyle de üzerinde duracağımız büyük sa
kıncaları taşımaktadır. Şöyle ki, sıkıyönetimi 
doğuran koşullar, olağanüstü koşullardır. Kalk
mıştır bu olağanüstü koşullar düşününüz ki ; 
ama Sıkıyönetim mahkemeleri hâlâ devam et
mektedir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu halin neticesinde ne 
olur? Mahkemenin hâkimi evvelâ veya Hâkim
ler Kurulu, kendini, Sıkıyönetim Mahkemesi 
saymasını kabul etsek dahi, dayanaksız bula
caktır ve Sıkıyönetim Mahkemesinde, sıkıyö
netim koşulları ortadan kalktığına ve Sıkıyö
netim komutanlarının her halükârda, Sıkıyö
netim Mahkemesine dayanak olması halleri bu
lunmadığına göre sıkıyönetim hâkimleri kendi
ni, büyük bir sıkıntının içinde hissedecekler
dir. 

Şinııdi, olağanüstü koşulların ortadan kalk
masına rağmen, Sıkıyönetim Mahkemesi devam 
ederse, bir kere, göze batan şu üç hususu da 
dile getirmek lâzım, evvelemirde. 

Şimdi bir yandan, sıkıyönetim koşulları or
tadan kalkmış, sıkıyönetim kalkmış; ama Sıkı
yönetim Mahkemesi devanı etmekte olan dava
lar için devam edecek, bir. Sıkıyönetim mahke
meleri var; bir nevi ceza suçları için. 

İkincisi, yine, şimdi değişikliğini yaptığınız 
bir madde ile, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
olacaktır; o var, aynı tür suçlar için. 

-Üçüncüsü, Türkiye dâhilinde ceza mahkeme
leri yine aynı suçlar için devam edecektir. 

ıŞimjdi arkadaşlarım, demek ki, bir suç için 
bir kişi, aynı suçu işlemiş bir kişi Sıkıyönetim 
Mahkemesinde muhakeme olunmaya devam ede
cektir, aynı suçu işlemiş olan bir başka kişi, 

361 — 



M. Meclisi B : 54 9 . 2 . 1973 O ; 1 

Türk Ceza Kanunu gereğince, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu gereğince muhakeme 
olunmaya devam edecektir, öbür kişi, kurulu
şunu sonra yapacağımız; ama şimdi kurmayı 
öngördüğümüz Devlet iGüveinrik »Mahkemele
rinde aynı suçtan dolayı muhakeme edilecek
tir. Üç tür suç• yofk ortada, tek bir tür suç var; 
ama üç tür mühaıkeme usulü var. Üç tür mü
halkeme usulünün sonunda da, üç türlü keza, 
değişik, hiç değilse değişik, neticeler hâsıl ola
bilir. Aynı suçtan dolayı bir kişinin aldığı ce
zaya rağmen, öbürünün beraat ettiğini gör
mek:, uygulamada mümkün olacaktır. 

Arkadaşlarımı, sıkıyönetim kalkmış; ama Sı
kıyönetim Mahkemesi kalkmıyor. Sıkıyönetim 
kalkmış; ama Sıkıyönetim Mahkemesi ne kadar 
sürebilir? Bâzılarının zannettiği gibi, birkaç 
ay veya birkaç sene olmaz arkadaşlarım, olma
yabilir. Sıkıyönetim Mahkemesinden uzun bir 
tahkikat, son tahkikat dediğimiz safahatından 
geçecek, temyiz safahatine... Temyiz bozabilir. 
Bozduğu zaman buna uyar, ya da uymaz. Hele 
uyarsa, aynı mahkemeden yine temyize gide
cek; ama tekrar bozarsa, farzımahal, bozar ya, 
israr edense, Umumî Heyetine gidecektir, tas
hihi kararı vardır, çeşitli yolları vardır. înfaz 
safahatına gelinceye kadar, derdest sayılabile
cek bir mühalkeme, muhakeme usulünü zorla
mak suretiyle üç türlü muhakeme usulü Tür
kiye'de devam edecektir. On seneye de baliğ 
olan bir süre bahis konusu olabilir. Şimdi, bu 
sakıncaları göziönünde tutmak lâzım. 

Arkadaşlarım, bir sayın arkadaşımız, Sa
yın Cevat Önder dediki, «olağanüstü hallerde 
iSılkıyönetim mahkemelerinde nıer^i hukuk su
sar, kılıcın hulkulku başlar.» Sürçü lisan oldu
ğunu kabul etmek lâzım. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Vuzuh ver
dim, ben. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Aksi 
takdirde, hakikaten bir hukukçu deyimi değil 
'bu. Arkadaşlarım, o halde şunu demek lâzım; 
(Sıkıyönetim, mahkemelerinde kılıç hukuku de
vam edecekse, şimdi biz şu madde ile 22 nci 
madde ile devam ettirmek istediğimiz halde ay
nı çıkaracafcsak, kılıcın hukukunu devam ettir
mek işitiyor sayın arkadaşımız. Tabiî, demek is
tediği bu değil; ama dediği bu. 

'OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Vuzuh ver
dim ben. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Dedi
ği bu. Evet, yani iştirak ediyorum, demek is
tediği Sayın Önderin, bu olamaz. Ama zabıtla
ra geçiyor, hiç olmazsa tashihinde kendisine 
yardımcı olmak istiyorum. «Sıkıyönetimi mah
kemeleri kılıç hukukunu tatbik eder.» dersek, 
«kılıç hukuku devam etsin» demek lâzım. Şüp
hesiz, bunu yadırgadığımızı ve bir ölçüde de 
tashih ettiğimizi belirtmek için söylüyorum. 

[Şimdi arkadaşlarıma «anarşizmin, komü
nizmin bertaraf edilebilmesi için Sıkıyönetim 
mahkemelerinin devamı lâzım.» Benim mantı
ğıma ters düşen bir savunma bu. Çünkü, anar
şizmi, komünizmi, tüm Türk Ceza Kanununa 
ters düşen birçok eylemleri bertaraf edecek, 
sanki bugüne kadar kanun ve mahkemeler yok
muş gibi konuşmak, hele bunu kürsüye getir
mek gereksiz oluyor. Türkiye'de bir Türk Ce
za Kanunu vardır, bâzılarının zanettiği gibi 
•değil arkadaşlarım. Hakikaten, Türkiye'de 
anarşizmi de, faşizımi de ve komünizmi de ra
hatlıkla yok eder ve bunların muhakemesi ya-
pılmaktadşır, mahkûm olmaktadırlar. 

Türkiye'de bir Ceza Kanunu ve ceza mahke
meleri varken, başkaca merci aramak gereksiz
dir. Hele Devlet Güvenlik Mahkemesi kurduk
tan sonra; «bunun yanında, sıkıyönetim de de
vam etsin» demek, o derece, diğerinden çok da
ha ileri, gereksiz bir iddia olur. 

Bu konuşmalarımın neticesinde şunu belirt
mek isterim ki, geçici 21 nci madde, hakikaten 
her yönü ile bakınca, hukuka da, hukuk man
tığına ve bu kanunun diğer maddelerinin geti
riliş esprisine aykırı düşer. Bu ölçüde göz-
önünde tutarak rey vermenizi 'diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Bir yeJterlik önergesi geldi; 
ama yalnız bir sayın üye söz istemiştir. Eğer, 
yeterliği muameleye koyalım demezseniz bir 
üyeye de söz verelim. 

Buyurun Sayın Mehmet Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yeterlik önergesi gelmiş olmasına rağmen, 

bendenize şahsen son üye olmam sıfatıyle söz 
vermiş olan Sayın Başkana teşekkür ederek hu
zurlarınızda sözlerime başlayacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, bendeniz Anayasa Ko
misyonunun bir üyeısi olarak, bu maddeye ne
den muhalif kaldığım hususunda, karşı oy ya
zımı diğer arkadaşlarımla beraber müştereken 
metne dereetmiş bulunuyorum. Bunu biraz da
ha de'taylarıyle izah etm.dk ve Meclis zabıtla
rına tescil ettirmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, karşı oy yazımızda 
belirtilen hususları benden önce konuşan arka
daşlarımız izah ettiler; ben Meclisin kıymetli 
dakikalarını almamak için bunları tekrardan iç-
tinalbedeeeğim. Ancak, bunlara ilâveten ve kar
şı oy düşüncemizin, bizi buraya getiren düşün
celerin biraz daha detaylarını izah etmekle ye
tineceğim. 

(Sıkıyönetim kalkınca sıkıyönetimin getirdiği 
şartlar kalkar dedik ve arkadaşlarım da dedi
ler. Bu sıkıyönetimin getirdiği şartlar kalktığı
na göre Sıkıyönetim mahkemelerinin devam et
mesi düşünülemez. Diğer taraftan, sıkıyönetim 
kalkmış olmasına rağmen davalar devam eder
se, aynı suçu işlemiş kimseler, sırf tahkikatla
rın birisiniin daıha önce yapılmış olması, bir di
ğerinin yetiştirilememesi, muhtelif sebeplerle 
olabilir; bu yüzden ayrı ayrı yargı mercilerin
de yargılanmak gibi !bir duruma düşeceği, bu
nun Anayasa bakımından «Kanun önünde eşit
lik» bakımından bir sakınca yaratacağı nokta
sı, bir. 

İkincisi, yine bu yüzden «Kanun önünde 
eşitlik» ülkesi şu yönden de zedelenmiş ola
caktır. Birisine umumî mahkem.ele.rde Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu tatbik edilecektir, 
öbürüme bu kene Askerî Yargı Muhakeme
leri usulü tatbik edilecek ve bu yönden de eşit
sizlik doğacaktır. 

Diğer taraftan, arkadaşlarımız buyuruyor
lar ki, «Sıkıyönetim mahkemeleri, ellerindeki 
davalara nüfuz etmiştir, binaenaleyh, bunları 
süratle neticelendirmek yönünden bunların el
lerindeki davalar bitinceye kadar Sıkıyönetim 
mahkemelerinin devam etmelerinde ceza mües-
seriyöti Üakımından, davaların süratle netice-
lendirilmıesi bakımından fayda vardır. Bu, bir 
dereceye kadar doğru olabilir; ama doğru ol
mayan bir husus var, o da şu: Aslolan dosya
ların münderec atıdır. Dosyaların içerisinden 
hiçbir şey kaybolmayacağına göre Sıkıyönetim 

Mahkemesinden bu davaları devralacak hâkim
lerin de aynı basiretle bu davayı takibedeceği, 
neticelendireceğinden hiçbir şekilde şüphe et
memek gerektir. Kaldı ki, ortada başka bir 
mahzur daha var. Bugün tatbik edilen bir yol 
var; Sıkıyönetim mahkemeleri devam etmekte 
iken ve bu davalara bakan hâkimler bu dosya
lara nüfuz etmişlerken, Resmî Grazetede yayın
lanan birçok kararnameler görüyoruz, bu ka
rarnamelerde meselâ tutuluyor 29 - 30 tane as
kerî hâkim İstanbul Sıkıyönetim Bölgesinden 
başka yerlere atanıyor. O zaman nüfuz etme 
durumu ellerinden alınmış olmuyor mu? Tatbi
kat da bu?... Binaenaleyh, bırakalım böyle en
dişeleri; bunlar bir gerekçe olamaz, bunlar bir 
gerekçe değildir. Eğer Sıkıyönetim mahkeme
lerinin sıkıyönetimin bitmesi dolayısıyle görev
leri de biterse ne olacaktır? Dâvalar Devlet 
Güvenlik Mahkemesine gitmezse normal mah
kemelere gidecektir. O halde dünya mı yıkıla
caktır, bundan? Bugüne kadar Türkiye'nin tat
bikatımda böyle olmuştur da bundan ne zarar
lı netice doğmuştur? Bâzı davalar belki biraz 
gecikmiştir. Demin de arkadaşlarım izah etti, 
bugün de bu şekilde davaların yirmi seneye ka
dar muvakkat tatil dolayısıyle uzaması müm
kündür. Kaldı ki, bunun ayrı bir mahzuru daha 
var. Biz Anayasa hükmü olarak, geçici de olsa 
bu şekilde, diyoruz ki normal mahkeme hâkim
lerine, «Ey hâkimler, siz bu davaları normal 
şekilde yürütmüyorsunuz, işte biz Anayasaya 
hüküm getirdik, geçici bir Anayasa hükmü 
olarak size itimatsızlığımızı beyan ediyoruz de
mek istiyoruz, bu şekilde arkadaşlar. Bu doğ
ru mudur, arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar, ben sözlerimi fazla 
uzatmayacağım. Yalnız bir hususa işaret ederek 
sözlerimi bitireceğim ve Anayasa Mahkemesinin 
bir kararını okuyacağım. 

iSayın Emin "Paksüt buyurdular, zaten bü
tün konuşmacılar da, bu maddeyi savunanların 
tümü buyurdular ki; 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 23 ncü maddesi iptal edildi ve bu 
maddede Sıkıyönetim mahkemelerinin ellerin
deki davalar bitinceye kadar bunların devam 
etmesi öngörülüyordu; bunu Anayasa Mahke
mesi iptal etti. Binaenaleyh, bu boşluğu Ana
yasa hükmü ile doldurmak için, bu gerekçe ile 
bu maddeyi getiriyoruz diyorlar. Anayasanın 
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•mevcut hükmünde bu olmadığı için bu hüküm 
getirildi deniyor. Ben, Anayasa Mahkemesinin 
bu hususa ait kararını huzurunuzda okuyaca
ğım, kısadır bu. 

BAŞKAN — Yalnız özet kısmını okuyunuz, 
çünkü bir dakikanız kaldı. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Özet kısmım okuyacağım. 

«1402 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine gö
re sıkıyönetim ,sıona ermesiyle Sıkıyönetim Ko
mutanlığı nezıdinde kurulan askerî mahkemele
rin ve mahkemeler nezdindeki askerî savcıların 
yetkileri sıona ermez. Askerî mahkemeler ve as
kerî savcılar sıkıyönetim gölgesindeki bir kıta 
komutanının veya askerî kurum âmirinin nez-
dinde eldeki işlere münhasır olmak üzere çalış
malarımı sürdürürler hükmü vardı. Anayasanın 
değişik 124 ncü maddesinin son fıkrası uyarın
ca çıkarılacak kanun ancak sıkıyönetim veya 
genel olarak savaş halinde hangi hükümlerin 
uygulanacağını ve işlemlerin nasıl yürütülece
ğimi, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağını veya 
durdurulacağını ve savaş veya savaşı gerekti
recek bir durumun başigöstenmesi halinde va
tandaşlar için konulabilecek yükümlülükleri 
gösterebilir. 

Sıkıyönetim dönemine özgü yetkilerden bir 
bölümünün bu dönemin bitmesinden sonra da 
uygulama alanında kalmasının kanunla sağ
lanmasına Anayasanın sözü geçen 124 ncü mad
desi hükümleri elvermez.» Evvelâ diyor, Ana
yasanın 124 ncü maddesine aykırıdır. Fakat sa
dece 124 ncü maddesiyle bitmiyor, öte yandan; 
«Yine Anayasanın değişik 138 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası, askerî mahkemelerin savaş veya 
sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi 
'kişiler bakımından* yetkili olduğunun kanunla 
gösterilmesini ıbuyurmuştur. Bu hüküm, aynı 
zamanda askerî mahkemelerin sıkıyönetim yö
nünden yetkilerinin sıkıyönetimin devam ettiği 
süre ile sınırlı bulunduğu ve sıkıyönetim kal
dırılınca bu yetkinin de sona ereceği kuralını 
(kendi içinde taşır. Olağanüstü durum artık yok
sa, olağanüstü yolların ve tedbirlerin de sona 
ermesi ve 'o'lağan hukuk düzeninin tüm gerek
leriyle geri gelmesi doğaldır. Sıkıyönetim kal
kınca askerî mahkemeler artık sıkıyönetim suç
ları ve suçluları yönünden bir kimsenin kanu
nen taibii olduğu mahkeme niteliğini yitirir ve 

sıkıyönetime özgü yetkileri uzatmakla bir kim
seyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka 
bir merci önüne çıkarma sonucu doğuran yargı 
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulması 
gibi bir yola gidilmiş olur.» 

(BAŞKAN —• Tamam Sayın Seydibeyoğlu. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Bitti Sayın Başkanım. 
^«Böylece Anayasanın değişik 32 nci madde

si hükmüne de çelişki durumu ortaya çıkar.» 
denilım ektedir. 

Bu suretle Anayasa Mahkemesi, bu hükmün 
Anayasanın hem 124 ncü maddesine, hem 138 
ned maddesine, hem de 32 nci maddesine aykı
rı olduğunu benimsiyor. 

(Şimdi, 124 ncü maddede bir değişiklik ge
tirmediğimize 32 nci madde ile ilgili yeni bir 
değişiklik getirmediğimize ve 138 nci maddede ge
tirilen değişiklik de bu kararda bahsi geçen fık
raya aidoimadığma göre, Anayasa Mahkemesi
nin gerefcçeısindeki Anayasaya aykırılık, eğer 
bu şey devam ediyorsa, baki kalacaktır. Bu yön
den de maddenin bu şekilde geçmesi Anayasaya 
aykırı olacaktır. Samimî inancımı ifade ediyo
rum. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz is

teyen sayın üye yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış,-

tır. Bu sebeple yeterlik önergesi üzerinde işlem 
yapmıyorum efendim. 

Önergeler var, takdim ediyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın kimi maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun teklifinin Anayasaya 
geçici iki madde eklenmesine ilişkin 6 nci mad
denin metinden çıkartılmasını saygı ile öneri
rim. 

Ayrıca madde üzerinde söz istiyorum. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın bâzı maddelerinin değiştiril

mesiyle ilgili teklif metninden 6 nci maddenin 
çıkarılmasını öneririm. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı ile Sayın Ay-
bar'm önergeleri aynı mahiyette. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sıkıyönetim, kaldırıldıktan sonra, sıkıyöne

tim. mahkemelerinde görülmekte olan davaların 
hangi mercilere intikal edeceğine dair, T. C. 
Anayasasına eklenmesi istenen geçici 21 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 
O. II. P. Grubu adına 

Tokat Erzurum 
İsmail Hakkı Birler Selçuk Erverdi 

Sıkıyönetim kaldırıldığı tarihte, Sıkıyöne
tim mahkemelerinde görülmekte bulunan dava
lardan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevi
ne giren suçlarla ilgili olanlar, Devlet Güven
lik Mahkemelerine verilir. 

Soruşturana safhasında bulunan işler için 
de aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. 
Okunmuş bulunan önergeleri aykırılık sıra

sına göre işleme tabi tutacağım. 
Sayın Mehmet Ali Aybar ile Sayın Celâl 

Kargılı'nm önergelerinin ikisi de, maddenin me
tinden çıkarılması ile ilgilidir. Birlikte işlem 
yapacağım. 

Komisyon bu önergelere katılıyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aybar. 
Sayın Aylbar, yeninizde iken bir hususu da 

ifade edeyim, tercih sizindir. 

Tutanakları getirttim: «'Bunların arasında 
kimler var? Biraz evvel burada konuşan Meh
met Ali Aybar'ın beyni de var. Yani uzun yıl
lar Genel Başkanlığımı yaptığı Türkiye İşçi 
Partisi ile var. 

Bunların arasında kimler var? Yine Ay
bar'ın beynini yıkadığı gençler var.» 

«Aybar'ın beynini yıkadığı gençler» sözü ile 
size İçtüzüğün maddesine göre taarruz vâki ol
muştur. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, son cümleyi nasıl okudunuz. Yani 
beniım beynim başka tarafta mı?... 

BAŞKAN — Efendim, zatınıza taarruz var, 
diyorum. 
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MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ben 
yok zanettim de... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Taarruz var da; bu önergeyi 
muamelen ifade ederken bu hakkınızı da kul
lanabilirsiniz. Yalnız bir ricam var, mıufcabil 
taarruzu sizden beklemiyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — o ka
dar alıştık ki, hayır demeye... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ıŞahsuma taarruz olduğunu kabul buyurma
nızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Kabul 
buyurduktan sonra siz, İsrar ettiğimden dola
yı da özür dilerim. Demin gelirken yolda ifade 
ettim,, o kadar alıştık ki, hayırla karşılanma
ya. Bunu da hayır diye duydum. (Gülüşmeler) 

Simidi sayın milletvekilleri, hatip çıktı, be
nim sıkıyönetim üzerinde yaptığım konuşma
dan hareket ederek, Türkiye İşçi Partisinde 
uzun yıllar Başkanlık ettiğimden ve bugün 
kişi olarak, fizik, beden olarak muhakeme edil-
ımiyorsam da, fikir olarak, beyin olarak muha
keme edildiğimi söyledi. Bunda ne kadar isabet 
ve mantık olabileceğini takdirlerinize terk edi
yorum. 

Yalnız, hemen söyleyeyim ki, ben Türkiye 
İşçi Partisinin sorumluluğunu taşıdığım; şeref
le taşıdığım bütün icraatının hesabını her za
man vermekten büyük zevk duyarım ve bunu 
bir insanlık borcu sayarım. 

Bir de şu var ki, Türkiye İşçi Partisi hak
kında ilki kere dava açılmıştır. Bir tanesi Ana
yasa Mahkemesinde kapanması ile müncer olan 
bir dava. Bir de, yöneticileri hakkında Sıkıyö
netim Mahkemesinde yürütülen ve şimdi tem
yiz safhasında olan bir dava. Her iki davada 
da, karar metninde yer almak suretiyle, Tür
kiye İşçi Partisinin benim yönetimimde oldu
ğu sürede legal kanunun, Anayasanın tanıdığı 
bir teşekkül olduğu ifade edilmiştir. 

Bununla, benden sonra görev almış olan ar
kadaşlarımın kanun dışına çıkmış olduğunu 
söylemiyorum. Mahkemenin kararını söylüyo
rum. Bunu da, altını çizerek ifade ederim. Sa
mimî kanaatim odur ki, mahkeme kararlarına 
saygılı olmakla beralber, benden sonra da gö
rev almış olan arkadaşlarımın kanunun çizmiş 
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olduğu sınırın dışına çıkmamış olması merke
zindedir. A. P. ve D. P. sıralarından gürültü
ler) 

İLHAN ((EGEMEN) DARENDELİOĞLU 
(İstanbul) — Başkanım, benim söylediklerimi 
mi tasrih 'ediyor? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Şim
di sayın milletvekilleri, benim kanaatlerim 
her vesileyle söyledim, tekrar edeyim: Ben, dü
şünce sistemi olaraık, bilimsel sistem olarak Tür
kiye'nin yararlarını değerlendirme baki'mmdan 
sosyalistim, solcuyum. Bunu iftiharla ve Tür
kiye'ye bağlılık nişanesi olarak: söylüyorum, 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Solcu demek, eşit komünist... 

MEıHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Eşit
liğini size bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, hem sual sor
ma hakkınız, yolk hem müdahale etime... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Şim
di, bir noktayı daha ifade edeyim ki, burada... 

ISAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — 15 yıla 
mahkûm olanların müdafaasını bu Meclis kür
süsünde nasıl yaptırıyorsunuz?... 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, rica ederim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu

rada dün ve bugün yaptığım 'konuşmalar, Ana
yasa metninin tahliline (aklımın erdiği kadar) 
dayanır. Olağanüstü mahkeme kurulması hak
kında söylediklerim de buna dayanır. Sıkıyöne
tim kaldırıldıktan sonra bu mahkemelerin de
vam ötmemesi lâzımıgeldiği hakkındaki kanaa
tim de bu samimî inançlarıma dayanır. 

ıSaym milletvekilleri, ben madde göstere
rek, sıkıyönetim sona erdikten sonra bunun 
devamına hukuk ilmî bakımından cevaz olma
dığını ifade ettim. 

KEMAL BAÖCIOĞLU (Çanakkale) — Yan
lış.... 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ka
naatim yanlış olabilir, ama dayanaklarım bi-
bizim. 1961 Anayasasıydı bir, Demokratik Ka
mu Hukuku ilmi idi iki. 

Meselâ bu son bölümde bir kitap arz ede
yim, son çıkmış bir kitap, belki bâzılarınız oku
muştur : ismi «iSiyaset ve Adalet» tir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Yazan 
kim, isim?.. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Söy
leyeyim size, Robert Chavran; Nice Üniversite
si Öğretim Üyesi. 

Burada da bizini bu son Anayasa değişik
liğimizle ilgili pek çok enteresan hükümlere 
raslamak mümkündür. 

Şimdi ben bunları söylerken, benim karşıma 
çıkıp : «Efendim Mehmet Ali Aybar Marksist 
demokrasiyi savunuyor, binaenaleyh onun anla
dığı hürriyet başka türlü» denilecek. 

E e, sayın milletvekilleri, bu yakışıksız bir 
çıkış; ben hakikiyle söylüyorum, yakışıksız bir 
çıkış. Ben burada bizim Anayasamızla demok
ratik batı hukuku ilmiyle çelişkiye düştüğümü
zü ifade ediyorum. Sosyalist demokrasinin ne 
olduğu hakkında geniş bilgileri olduğunu san
dığım bâzı arkadaşlar bunu benimle tartışmak 
isterlerse zevk duyarım. 

MUSTAFA KAPTAN (iSinop) — Hazırız. 
(D. P. sıralarından «Lüzum yok» sesleri). 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Tar
tışırım; varsa... 

Ama, Marksist demokrasi hakkında şu ku
laktan dolma mjailûmaıt ile; «Bunlar hürriyetleri 
yıkmak isterler ve yerine kendi hürriyetlerini 
getirirler» filân gibi cümlelerin hele Büyük 
Meclis salonlarında yeri olmaması lâzım geldiği 
samimî inancındayım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, maddeye gelmiş
tiniz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Efen
dim?.. 

BAŞKAN — Maddeye gelmiştiniz demincek 
efendim, oraya devam buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Mad
deye geliyorum. Sayın Paksüt buyurdular k i ; 
«Aybar'm söylediği, müdafaa ettiği tez» yani, 
sıkıyönetim sona erdikten sonra sıkıyönetim 
mahkemelerinin de sona ermesi gerektiğinin 
bir Anayasa gereği olduğu hakkındaki görü
şüm ve keza, Anayasaya sokulan her hükmün 
mutlaka demokratik bir nitelik taşımayacağı, 
Anayasaya mutlaka uygun olduğu faraziyesi
nin makbul olmayacağı hakkındaki görüşüm 
üzerine Sayın Paksüt buyurdular k i ; «Demok
ratik Anayasa, Batı demokrasisi Anayasa il
minde» bilmiyorum tam sözünü, «Yeri mi yok» 
dediler, «Garip karşılıyorum» mu dediler, öyle 
bir şey söylediler. 
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Sayın milletvekilleri, bu benim söylediğim 
husus yani Anayasaya sokulan her hükmün 
Anayasaya uygun olmayabileceği hakkındaki 
hususu, bizim Anayasamız bir kararıyle teyi-
detmiştir, doğrulamıştır. Evet, bendeniz bu fik
ri ortaya attım bu kürsüden; o zaman da bu 
itirazlar geldi, sonra Anayasa Mahkemesine 
müracaat ettik ve Anayasa Mahkemesi : «Biz 
yapılan değişikliğin usul yönünden, şekil yö
nünden Anayasaya uygunluğunu tetkik ettiği
miz gibi, bunun esas yönünden uygunluğunu da 
tetkike yetkiliyiz» dedi, bu uygunluğu nasıl 
değerlendireceğini de gene Anayasaya dayana
rak dile getirdi ve «Cumhuriyeti» kavramını 
açıkladı. Demek ki, Anayasanın 2 ncj madde
sinde tarifini bulan cumhuriyet şekline ve özü
ne aykırı ddüşen değişikliklerin Anayasaya ters 
düşeceğini Anayasa Mahkemesi kabul etti. 

Binaenaleyh, Sayın Paksüt'ün yaptığı iti
raz, bırakalım Batı hukuk müelliflerini, bizim 
Anayasa Mahkememizin şundan pek kısa bir 
süre evvel vermiş olduğu kararla bağdaşmaz. 

Gene Sayın Paksüt, sıkıyönetim mahkeme
lerimizin devam edebileceğini belirtmek üzere; 
«Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Diva
nında, Konseyinde yeni tayin edilen üyeler işe 
başlayıncaya kadar eski üyeler ellerindeki bu
lundurdukları dosyaları neticelendirirler» bu
yurduktan sonra, bundan bir netice çıkardı ve 
dedi ki ; «Orada böyle oluyor işte, binaenaleyh 
bizim sıkıyönetim mahkemeleri de pekâlâ da
vaları yürütürler..» 

Sayın milletvekilleri durum aynı durum de
ğil. Burada mesnedi kalmıyor mahkemenin. Sı
kıyönetim kalkar kalkmaz mahkeme yok ki, 
o mahkeme elindeki dosyaları intaç etsin. Bir 
başka husus daha : 

Ben bütün bu İsrarlarda; ille de ille askerî 
mahkeme olsun biçiminde ileri sürülen İsrar
larda, sivil yargımıza güvensizlik gibi bir şey 
sezinliyorum. Niçin?. Sivil yargının, kuruluşu 
itibariyle, (tekrar gelmeyim buraya) çok daha 
güven verici, insan haklarına çok daha saygılı 
nir yargı organı olduğunda şüphe var mıdır? 
Sivil yargının yargı birliği prensibine tam ta
mamına uygun düştüğü hususunda şu kadar-
crk şüphe var mıdır? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Askerî yar-
,gı da 'öyledir, o da güven verici, o da insan hak
larına çok saygılıdır. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Ni
çin sivil yargı önüne gidilmesinden bu kadar 
hazer edilir şüphesi uyandırılıyor? 

,Saym milletvekilleri, bir terazinin bir kefe
sinde insan halkları, sanığın âdil ve bağımsız 
ıbir mıahkeme tarafından durumunun aydınlığa 
kavuşturulması, hükmüne bağlanması ağırlığı; 
bir kefede de... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Hangi 
sanığın?. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Öbür 
kefede yargı görevinin biran evvel yapılması.. 
Hangisi ağır? İnsan hakları hiç şüphesiz, insan 
haklarının bulunduğu kefe hiç şüphesiz kıyas
lanmayacak kadar ağır. 

O itibarla vermiş olduğum önerge yerinde
dir. Biraz evvel konuşan arkadaşım burada 
ayrıca Anayasa Mahkemesinin bir kararını da 
okudu ve Anayasamızın birçok maddelerine; 
32 nci maddesine ve 138 nci maddesine bu de
ğişikliğin aykırı düşeceğini ifade buyurdu. Bu 
bakımdan bu değişiklik maddesinin teklif met
ninden çıkarılmasını saygıyle öneririm. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Ali 
Aybar ve Sayın Celâl Kargılı tarafından ve
rilmiş bulunan ve mahiyeti itibariyle aynı olan 
önergeler Anayasaya bir geçici madde eklen
mesine dair değişik teklifin, 21 nci geçici mad
denin metinden çıkarılmasına mütedairdir. Ko
misyon bu önergeye katılmamaktadır. Değişik
lik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 9'u kabul etmeyenler... 9'un dışında 
ve bir kısım müstenkif olmasına rağmen bü
yük ekseriıyeıtle reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(C.H. P. Grubu adına Tokat Milletvekili 

İsmail Hakkı Birler ve Erzurum Milletvekili 
(Selçuk Erverdi'nin önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
İsmail Hakkı Birler, önergenizi izah sadedinde 
buyurunuz efendim. 

C.H.P. GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI 
BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın mil-
letveikilleri; 
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Tekrar huzurunuzu işgal etmek zorunda 
kaldığım için özür dillerim. 

(A. P. sıralarından bir üyenin «şeref duya
rız» sesi.) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

Biraz evvel arz etmiştim, teklif halinde ge
tirilen metne niçin karşı okluğumuzu izah et
tim. Karşılık teklifimizin ne olduğunu da öner
gemiz vesilesiyle arza çalışacağımı ifade etmiş 
idim. 

Değerli «arkadaşlarım, bir hususa değinmek 
istiyorum. 'Tümü üzerinde yaptığını konuşma 
sırasında önem vererek, altını çizerek bir gö
rüş ortaya koymuştum. O şu idi: Bir Anayasa 
değişikliği müzakeresi yapıyoruz. Bu müzake
releri konunun gerektirdiği bir belli seviyede 
ve konunun sınırları içerisinde tutmaya ciddî 
dikkat ve itina gösterelim, ricasında bulunmuş 
idim. 

Biraz evvel bu madde ile ilgili olarak görü
şen ve fakat kanaatimce bu madde ile bir gûna 
ilgisi olmayan beyanlarda bulunan bir sayın 
üye, şuna benzer bir cümle söyledi. Bir incit
meme gayreti içinde de olsa, beyanı şu idi: «'Ko
münistler, anarşistler bu sıkıyönetim malhkeme-
lerine karşı çıkıyorlar. Bunu anlıyorum ama 
Cumhuriyet Halk (Partisi niye karşı çıkıyor, bu 
bana biraz ıgarip geliyor.» 

Değerli arkadaşlarım, hemen açık ve kesin 
olarak ifade edeyim. C. H. P. sıkıyönetim mah
kemelerine karşı değil. Daha evvel yaptığım 
konuşmamda arz ettim. Sıkıyönetim bir Anaya
sa müessesesidir. Sıkıyönetim mahkemeleri bu 
müessesenin gereği olan, unsuru olan 'bir kuru
luştur ve sıkıyönetim süresince bu Anayasal 
gücünü, Anayasa kuruluşu olma vasfını muha
faza eder. Sıkıyönetim kalktıktan sonra siz ne 
derseniz deyiniz, hangi delilleri (kendinizi bi
raz da zorlayarak) getirmeye çalışırsanız çalı
şınız, sıkıyönetim kalktıktan sonra sıkıyönetim 
malhıkemesi olmaız. Adı bile olmaz. Biz, sıkıyö
netim mahkemesine karşı değiliz sayın arkada
şım. (Sıkıyönetim kalktıktan sonra, sıkıyönetim 
maMtenıelerinin göreve devam etmesine karşı
yız. 

Bunu böylece tespit ettikten sonra, (öner
gemiz okundu) biz diyoruz ki; sıkıyönetim 
kalktığı zaman, sıkıyönetim, mahkemelerinin 
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görevi de sona ersin. Sıkıyönetim mahkemeleri
nin elindeki davalar ne olsun? Hep getirilmiş 
ve söylenmiş bir misaldir; kapalı toplantılarda 
açıik toplantılarda, sohbetlerde. 16 Haziran 
olaylarından sonra sıkıyönetim ilân edildi, da
valar açıldı, tevkifler yapıldı, sıkıyönetim, kalk
tı, sıkıyönetim mahkemelerinin görevi de bitti 
ve ne oldu? Ağır ceza mahkemeleri bütün o 
davaları perişan ettiler, hiçbir sonuç alınamadı. 

Değerli arkadaşlarım, yüzde yüz böyle mi
dir, mübalâğa payı büyük müdür, az mıdır, çok 
mudur tartışmıyorum. Mümkündür, olabilir. 
Bu neyi İfade eder? Bu bir şeyi ifade eder: 
Halen Türkiye'de genel yargı iyi işlememekte
dir. Bu bir tespittir. Bunu hep beraber tespit 
ederiz, bunun üzerine kep beraber eğiliriz, bu
nun çaresini:, tedbirini ararız, buluruz. Ama ne 
yapıyoruz? iGenel yargı iyi işleniliyor; o halde 
genel yargıyı bir kenara bırakalım, yine o bo
zuk düzen devam etsin, 36 milyon vatandaşın 
hukuk ve ceza davaları o yargı organlarında ne 
ıkadar sürünürse sürünsün bizi ilgilendirmez... 
Biz sadece şu sıkıyönetim mahkemelerinde der
dest ^bulunan davaları çabucak bitirmenin gay
retine düşelim (ki, çabucak biteceği inancında 
da değiliz.) Bu yanlış bir çare aramadır, konu
ya yanlış bir yaklaşımdır ve mutlaka yanlış 
sonuç verecektir. 

;Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Paksüt 
dünkü konuşması sırasında bir de misal verdi
ler. Biraz evvel bir sayın üye de temas etti. Av
rupa İnsan Hakları Komisyonunda üyelerin gö
rev süresi ellerindeki işler bitinceye kadar de
vam edermiş. .E, orada da böyle olduğuna ıgö-
re, biz de sıkıyönetim mahkemelerinin, ellerin
deki işler 'bitinceye kadar göreve devam etmesi
nin ne sakıncası olur, Anayasaya aykırılık veya 
uygunluk halamından ne mâna ifade eder? 

Değerli arkadaşlarım bir vesile ile yine söy
ledim. Biz şu Avrupa, Fransa mukayeselerinden 
vazgeçelim. Sırası geldiği zaman Fransa'dan 
bize ne, Avrupa'dan bize ne, biz Türkiye'yiz, 
bizim şartlarımız başkadır diyoruz, doğrudur. 
Ama sırası geldiği zaman Fransa'da bu oluyor, 
hemen bumun karşılığında Fransa'da şu da olu
yor diye bir başka örnek 'göstermek mümkün. 
Ama geçerli olmaz. Burası Türkiye, doğru. 

O halde şartlarımıza uygun tedbirleri, çare
leri arayıp bulmaya mecburuz. 
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Niçin Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun 
üyelerinin görev süresini emsal olarak alıyo
ruz? iSayın Paksüt'ün 'de dahil bulunduğu Ku
rucu 'Meclis 1961 Anayasasına .bir geçici 8 nci 
madde Ikoymuş. Ne diyor igeçiei 8 nci madde ? 
«Bu Anayasaya göre kurulacak Anayasa. kuru
luşlara göreve »başlayıncaya kadar bunların ye
rine halen görev yapan müesseseler görevlerine 
devam ederler. Kurulduğu zaman görevleri, ye
ni kurulacak olan müesseselere devrederler.» 
Misal; Yassıada Yüksek Adalet Divanı. Anaya
sa 'Mahkememiz var mı idi bizim Yüce Divan 
sıfatı ile îşgören? Hayır. 1961 Anayasası kurdu 
bu müesseseyi, Anayasa Mahkemesi kuruluş 
kanunu Meclislerden •geçti, Anayasa Mahkeme
si kuruldu. 0 tarihe kadar, yani Anayasa Mah
kemesi göreve 'başlayıncaya kadar Yassıada 
Yüksek: Adalet Divanı görevine devam etti. 
Anayasa Mahkemesi kurtıklu, baıksız iktisapla
rı ve sair davaları, doisyalarm hepsini Anaya
sa Mahkemesine devretti. Yepyeni bir kuruluş; 
Anayasa hükmü. 

Geçici 8 nci madde, Kurucu Meclisin yaptığı, 
yazdığı hüküm. ıNiçin uzaktan misal alıyoruz1? 
Biz ne diyoruz? Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kuruyoruz. Biz taraftarız, değiliz, beğendik, be
ğenmedik, oy veririz, vermeyiz; kuruluyor... Oy
larınızla geçer, kesinleşir kurulur, tamam. Ni
çin kuruyoruz? Sıkıyönetim sonrası dönemi, 
daha arızasız işletmek ve yeniden bir sıkıyö
netim ilânına sebebolacak hadiseleri peşinen 
önleyecek müessir cezai tedbirleri, uygulama
ları yapsın diye. Oüzel. Böylesine ümitlerle kur
gumuz hu müessıeiseden biz niçin şu zor dönelin
den kolay ve arızasız, çabucak geçmek için fay
dalanmayalım ? Bu, 32 nci maddenin tabiî ka
nunî 'hâikim, ilkesine aykırıdır. Ben de bir mâ
nada bunu ifade etmiştim, tümü üzerindeki ko
nuşmamda. Sayın Paksüt, •-ıbunun üzerine par
mak bastılar. Anayasanın geçici 8 nci maddesi 
yazılırken 32 nci madde yardı. Biraz evvel Sa
yın Baksüt bir başka Ikonuşmacıyı cevaplandı-
rırılarken aynen şöyle söylediler; «Anayasaya 
konulan madde Anayasaya, aykırı olur mu? 

Hayır olmaz.» Böyle buyurdular. Aynı kana
atte değilim. Hemen ifade edeyim, aynı kana
atte değilim. Ama Sayın Paksüt'ün bu görüşü
nü kabul edelim, bir ân için koyaeağrmız böyle 
bir. geçici madde, üstelik geçici madde Anaya
sanın bir temel ilkesini kökünden ve sürekli 

olarak değiştiren bir madde değil, bir intikal 
maddesi ;Qİarak 'koyacağımız bir geçici madde, 
ıSaym Paksüt'ün bu görüşüne göre, Anayasaya 
ve dolayısıyle Anayasanın 32 nci maddesine ay
kırı olmaz. 

Kaldı ki, değerli arkadaşlarım; maksut bir, 
rivayet muhtelif. Bir zor dönemdeyiz; hep be
raber hu zor dönemden elbirliği ile arızasız, ça
buk geçeeeğiz diyoruz. Geçiş tedbirleri üzerin
de anlaşamıyoruz. İnancımız o ki, bu tcdıbirlerle 
geçiş kolaylaşnıaz, güçleşir. Bu tedbirlerle ge
çiş çaibuklaşınıaz, uzar. Bu inancımızı muhafaza 
ettiğimiz sürece, oyumuzu bir haska istikamette 
kullanıma'mızın mümkün olmadığını elbette ka
bul ve takdir buyurursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bir eski siyasînin bir 
sözünü bir arkadaşımız hatırlattı, «Çok güzel 
konuşmalar dinledim, kanaatlerim zaman zaman 
büyük ölçüde değişti; ama oyum hiç değişme
di.» demiş. Ben Yüce Meclisin kıymetli üyele
rinin, belki güzel bir söz olarak söylenmiş fbu 
sözün istikametinde bulunduklarını kabul et
mek istemiyorum, kaibul etmiyorum. Her biri
mizin diğerlerimizin fikirlerinden faydalanaca
ğı, kanaatlerini değiştireceği ve bu kanaat de
ğişikliğinin oya da mutlaka etki edeceği inan
cını muhafaza ediyorum. 

Bu inançla önergemize iltifat buyurulması-
nı; böylece ikili bir adalet sistemi, ikili bir kaza 
sistemi, sıkıyönetim kalktığı hakle devam eden, 
o andan itibaren artık Anayasadan mesnet al
makta olmayan (bir mahkemenin, ismi dahi belli 
olmayan bir mahkemenin devamına imkân ver
memenizi ve önergemize iltifat buyurmanızı ri
ca ediyorum. 

•Saygılar sımanın, teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birler tarafından verdi
rmiş bulunan değişiklik önergesine Komisyon 
flteatılmadığınv beyan etmiştir. Sayın Birler 
ımücme'len önergesini izah buyurmuşlardır. 

Şimdi, bu değişiklik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... 56'ya karşılık büyük çoğunlukla ve büyük 
farkla kaibul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okuyup, açık oylarınıza su
nacağım. 

(6 nci madde tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Madde 6, yani Anayasaya ge
çici 21 nci madde eklenmesine dair olan deği
şiklik teklifi okunmuş, üzerindeki değişiklik 
önergeleri işlem görmüş ve müzakeresi tamam
lanmış, açık oylama safhasına gelmiştir. Açık 
oya sunulması için yeter sayıda imzayı taşıyan 
önerge Başkanlığnmızda mevcuttur. Açık oyla
ma işlemi oturum sonunda yapılacaktır. 

Efendim, bu arada bir de çalışmayla ilgili 
bir önerge ıgeldi. 'Şu hulsusu Yüksek Heyetinize 
arz edeyim: 

Esasen elimizde bir geçici madde kalmıştır, 
açık oylama süreleri uzayabilir, açık oylamala
rın sonucu, evvelce aklığımız Meclis kararının 
dışına taşalbilir. 03u, belki çok az ihtimal de ol
sa, Meclis kararının 'dışında açık 'oylama yap
mış gibi usulî (bir hata da telâkki edilebilir. 
(Onun için önergeyi şimdiden takdim ediyorum 
efendim.: 

Sayın (Başkanlığa 
Anayasa değişikliği üzerindeki görüşmele

rin, müzakerelerin bitimine kadar devamını arz 
ve teklif ederim, 

A. P. Grubu Başkanvekili 
Uşak 

Orhan Dengiz 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Anayasa değişikliği müzakerele
rinin sonuna 'kadar aralıksız görüşmeye karar 
verilmiştir. 

Şimdi, madde 7'yi takdim ediyorum efen
dim. 

Madde 7. — T. O. Anayasasının aşağıdaki 
geçici 22 nci madde eklenmiştir : 

'Geçici Madde 22. — 1 Kasım 1972 tarihin
de T. B. M. M.'de grubu bulunup da 30 Mart 
1973 tarihine kadar grubunu .muhafaza etmiş 
ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma nite
liği kazanmış olan siyasî partilere de Anayasa
nın 56 nci 'maddesindeki şartlar aranmaksızın, 
kanunun öngördüğü ölçüye göre Devletçe yar
dım yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeleri takdim 'ediyorum. 

'Sayın Seyfi Öztürk. 
SEYPİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar,.bu

yurunu,! 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın 'milletvekilleri; Anayasamıza bir ge
çici madde ilâve etmek suretiyle geçici maddedeki 
tarife giren partilere Devlet hazinesinden yar
dım yapılması öneriliyor. 

Bu üzerinde konuşulacak bir mesele; partilere 
yardım yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bu, kamu 
hukuku bakımından -tartışılacak bir konu. Ben 
bunun 'tartışmasına burada ginmeyeceğim. Yalnız 
bir nokta üzerinde Yüce Meclisin dikkatini çek
mek istiyoru'in. 

Bu partilere yardım konusu 1 - 2 kere Ana
yasa Mahkemesine giüti. Anayasa Mahkemesi bir 
seferinde partilere eşit ölçülerde yardım yapılma
sını, âdil ölçülerde yardım yapılmasını karara 
bağladı. 

Demek ki, bundan evvelki partilere yardım hu
susundaki 'kanun, partilere Anayasanın eşitlik an
layışına sığmayacak şekilde ve bâzı partileri ka
yırarak yardım yapılmasını öngörmüştü ki, Ana
yasa Mahkemesi bu kanunu iptal etti. 

Mesele Anayasa Mahkemesinin huzuruna bir 
kez daha gitti. Bu sefer Anayasa Mahkemesi, 
«İlke olarak, partilere yardım Anayasaya aykırı
dır.» şeklinde bir karar verdi. 

Dikkat buyurun, Anayasaya ilke olarak ay
landır. Artık eşitlik var, partileri kayırıyor fa
lan, filân yok. «Anayasaya -göre ilke olarak par
tilere yardım yapılatmaz.» dedi. 

Bu Anayasa ilkeleriyle (1961 Anayasası ola
rak duruyor) eşitlik illeesi ve sair birçok temel il
keler değişmedi, bâzı yeni ilkeler ilâve edildi. O il
kelerin de partilere yardım yapılıp, yapılmaması 
hususunda bir etkisi yok. 

Şimdi, Yüce Meclis Anayasa ile bağlı. Bunu 
söylemeye bile gerek yok; 8 nci madde herkesin 
malûmudur. Üstelik, Anayasa Mahkemesi karar-
larıyle de bağlı. Anayasa Mahkemesi kararla ny-
le bağlı olmak ne demek?.. 

Anayasa Mahkemesi karar verir, o kendi bile
ceği iştir, biz de bildiğimiz gibi, Anayasaya yeni 
bir madde koyarız, olur biter... 

Hayır efendim. Bu anlayış, hukuka bağıl Dev
let anlayışı ile telif edilemez. Mademki, Anaya
samıza göre yargı yetkisi bağımsızdır ve madem-
ki^ Anayasa'inıza göre Anayasa ve mahkeme ka
rarları Meclisler de dahil herkesi bağlar; bu iti-
ıbarla, hukuka içtenlikle bağlı bir Meclis, Anaya
sa Mahkemesi; «ilke itibariyle böyle bir yardımın 
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yapılması Anayasaya uygun değildir» demişken 
Anayasaya geçici bir madde eklemek suretiyle bu 
yardım cüretline gidemez, Partilerin büyük ihtiya
cı •vardır, yoktur onlar ayrı mesele. Dedlım ki, 
bu tartışılır, hafta bu ilke de tartışılır, kamu hu
kuku (bakımından ilke dahi (tartışılabilir, ama bu
nu tartışırız, Anayasa Mahkemesi kararı bulun
duğu sürece boynumuz kıldan >ince, ona uyarız; 
hukuka 'bağlılık bunu icabettirir, bundan ötürü
dür ki, 'bıı maddenin metinden çıkarılmasını öner
dim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Hasan Korkmazcaıı, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
CA AN (Denizli) —:..Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ; 

•Siyasî partilere Hazineden yardım yapılması 
konusu Meclislimizde ve Anaya'sa Mahkemesinde üç 
yıldan beri münokaşa 'edilmiştir, fakat bu konu 
Anayasanın 56 ncı maddesinde 30 • Haziran 1971 
tarihinde .yapılan • değişiklikle belli bir Anayasa 
hükmüne bağlanmıştır. Yani, siyasî partilere yar
dım konusunda değişiklik getiren geçici 22 nci 
madde, Anayasanın ilkeleriyle ayn mıdır değil 
midir, meselesi, evvelâ 56 ncı madde bilinerek .mü
nakaşa-'edilmelidir. • 

Anayasanın 56 neı maddesinde siyasî partile
re yardımı öngören bir hüküm yek iken, gerçek
ten bu konu iki defa Anayasa Mahkemesi önüne 
gitmiştir. Siyasî Partiler Kanununda birinci de
fa, siyasî partilere yardıım yapılan ası hususundaki 
hükümleri Anayasa Mahkemeyi, her ne kadar par
tilere yardım yapılmasını, Anayasa ilkelerine ay
kırı değil ise de, partiler arasında, eşitlik gözetil
in ediği için bozmuştur. Birinci kararında, Ana
yasa Mahkemesi siyasî partilere yardım hususunu 
Anayasanın ilkelerine uygun bübnuş, fakat eşit
lik ilkesine uygun bulmadığı için iptal etmiştir. 
Bilâhara, buna göre düzenlenen yardım hüküm
lerini bu sefer Anayasanın ilkelerine tü
müyle aykırı bulduğu için iptal etmiştir. 
Biraz önce burada konuşan bir milletve
kili,' Anayasa Mahkemesi kararlarının her
kesi bağladığım, ortada; bir Anayasa Mah
kemesi 'karan varken bu konunun düzen
lenemeyeceğini ifade ettiler. Halbuki, geçen tat
bikat, Anayasa Mahkemesinin kendi kararlarıy-
le dahi bağlı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu, 
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meselenin bir yönü. Anayasanın 56 ncı maddesin
de siyasî partilere yardım yapılması hususu hük
me 'bağlandığına göre, siyasî partilere yardım ya
pılması meselesinin Anayasaya aykırılığı tartışma 
konusu olmaktan çıkmıştır. 

Muhterem 'arkadaşlarım, şimdi, Anayasanın 
56 ncı maddesinde böyle bir hüküm olmasaydı 
dahi siyasî partilere yardım yapılabilir miydi, 
- 1961 Anayasası karşısında - yapılamaz mıydı ko
nusunu (tartışalım. 

Siyasî partiler kamu hizmeti gören teşekkül
lerdir. ıSiyasî Partiler Kanununun 1 nci madde
si «'Siyasî partiler, toplum ve Devlet düzenini ve 
kamu faaliyetlerini, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeliği ve özel kanunlarına göre mahallî idare
ler seçimleri yolu ile ve belirli »görüşleri yönünde 
yönetmek, denetlemek ve etkilemek için sürekli ça
lışma 'amacını güden ve propaganda!an açık olan 
kuruluşlardır.» demektedir. 

Demekki, siyasî partilerin idter muhalefette 
clsunlar, ister iktidarda olsunlar yaph'klan iş, top
lum ve Devlet düzenini ve kaonu faaliyetlerini et
kilemek, denetlemek, yönetmektir. Böyle olunca., 
siyasî partilerin kamu hizmeti gördükleri kabul 
edilince, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 
kararın dayanak nokta'lanndan birisi daha orta
dan kalkmaktadır. Esasen, siyasî partilerin kamu 
hizmeti görmediğini iddia etmek, kamu hukuku
nu 'tümden inkâr etmek olur. Demokrasilerde, si
yasî partiler seçimlerden'sonra aldıkları sonuçla
ra göre; çoğunluğu almışlarsa iktidar olurlar, ço
ğunluğun ötesinde bir rakamla Meclislere gelobil-
m'Lşlerse gerektiğinde Anayasayı değiştirebilirler, 
kamu idare'sinin şeklini değiştirebilirler, mahallî 
idarelerdeki kamu işlerinin görülmesine yardımcı
lık ederler. Bütün bunlan yapan partilerin ka
mu hizmeti görmediklerini iddia etmek mümkün 
değildir. O halde, Anayasamızda 30 Haziran 
1971 'de yapılan değişiklik olmasaydı dahi, siya
sî partilere yardım konusunun Anayasa ilkele
rine aykırı olduğunu iddia eOmck mümkün de
ğildi. *'• 

Bugün için Anayasanın 56 neı maddesi bu
lunduğuna göre, bu maddeyi bugünün şartlarına 
uydurmak için getirilmiş geçici 22 nci maddenin 
Anayasaya aykın olduğunu iddia etmek mantık
la bağdaşır bir şey değildir. 

Esasen, bugün de siyasî partilere yardım ko
nusunda bir kanun bulunmamakla beraber, 
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siyasi par tilerimiz çeşitli Devlet 'yardımla» 
nadan • istifâde- ekmektedirler. Bir siyasî parti, 
seçime katılınca 'Siyasî Partiler Kanununun, Se
çimlerin Tümel Hükümleri ve Seçmen Kütükle
ri hakkındaki Kanunun 52 nci maddesine göre 
radyo yayın'larından seçim zamanı parasız 
istifade edebilirler. Devlet kurumundan pa
rasız olarak istifade etmek v hakkı seçime 
katılan siyasî partilere tanınmıştır. ' Ayrı
ca, siyasî partiler çeşitli gelir 'kaynaklarını ge
liştirmek için yaptıkları bütün faaliyetlerde, harç
lardan ve resimlerden muaftırlar; bu -da bir Dev
let yardımıdır, bir balkıma 'bir menfî vergidir. 
Devlet, başka kurumlardan herhangi bir faaliyet 
dolayısıyle almakta olduğu vergiyi, siyasî parti 
aynı faaliyette .bulunursa almamaktadır. 

Daha ötesi, yine Seçimlerin Temel Hükümle
ri hakkındaki Kanunun 78 nci maddesine göre, 
bir bağımsız aday dahi seçime katılsa, hücreler
de bağımsız adayın i eminin j^azilması için kâğıt
lar "konulmaktadır. Müşterek oy pusulaları bas
tırılmaktadır. Bütün bunlar Devlet Hazinesin
den çıkan''ve netice itibariyle siyasî partilerin 
veya seçime katılanların istifade ettikleri hüküm
lerdik 

Şimdi,; meselenin bir başka yönü var : Siya
sî partilerin 'bugünkü şartlar altında dahi birta
kım yardi'irıları kanunla almakta oldukları tespit 
edildiğine, Anayasanın 56 nci maddesi de hu işi 
tartışmasız hale getirdiğine göre, Mı başka mesele 
tartışılıyor. Acaba, Devlet yardımını partiler eşit 
olarak mı alacaklardır, yoksa, partiler arasında 
Ibir derecelendirme yapılacak 'mıdır? 

03u konuda da görülerimizi açıkça ifade ede
lim muhtercoı. arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir. dakika
nız kaldı efendim, ona göre toparlayın. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Si-
yaaî partilerin kuvvet durumlarına göre, seçim
lerde aldıkları sonuçlara göre ve teşkilâtlarının 
yaygınlıklarına göre aralarında bir derecelendir
meyi bugünkü Anayasamız çeşitli hükümleriyle 
.yapmıştır. Siyasî partiler çoğunluğu alırlarsa ik
tidar olurlar, 10 kişilik milletvekili grubuna sahip 
olurlarsa grup kurabilirler. Başkanlık Divan
larında temsilleri, kuvvet oranlarına göre olur., 

Demek ki, partiler arasında bir derecelendir
me 'meselesi, Anayasamızın diğer hükümlerinde 
de. • vardır, öyle olunca, zaten partilerin bu yar-
dımı almaları kamu hizmeti görmeleri sebebine 

dayandığı için, kamu hizmetinin ölçüsü, yaygın
lığı ile de 'bir paralellik kurularak tayin edilir. 
Teşkilâtı, Parlâmentodaki üye adedi fazla olan 
partilerin, genel olarak bir seçim devresi içerisin
de kamu hizmetini diğer partilerden daha yay
gın bir şekilde gördükleri kabul edilir. Bu se
beple, elbette partiler kuvvet durumlarına göre 
*bu yardımdan 'istifade edeceklerdir. Ama, belli 
'bir kuvvetin de üstüne çıkamamış; meselâ grup 
kuramamış, meselâ seçimlerde % 5'iri üstünde 
oy toplayamamış partilerin kamu hizmeti niteli
ğinde yaygın bir hizmet göremedikleri kaibul 
edildiği için, yardım hakkından onlar istisna edi
lebilirler. Dünyadaki, Almanya'daM ve Belçi
ka'dakl tatbikat da bu yoldadır. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti Sayın Korkmaz-
can, son cümlenizi söyleyiniz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bir cümle daha ilâve edeceğim. 

Bu Anayasa değişikliğine, geçici maddeye gö
re çıkaracağımız bir kanun olacaktır Kanun çık
madan Anayasa maddesi doğrudan doğruya par
tilerin yardım almasına yetmeyecektir. Bu ka
nun çıkarılırken, tabiatıyle Anayasanın 61 nci 
maddesi de gozönünde tutulacaktır. Yani, parti
ler, aldıkları Devlet 3rardıımmı istedikleri gibi kul
lanamayacaklardır. Ancak kamu hizmeti niteli
ğindeki çalış'nralannda ve faaliyetlerinde kulla
nabileceklerdir. 

Grubumuzun görüşü budur. Bu görüşü, par
tilere yardım hususunda Demokratik Partinin dış
ta tutulduğu devrede^de savunuyorduk, bugün de 
savunuyoruz. Kanun yapılırken bu husustaki gö
rüşlerimizi etraflıca izah etmek imkânımız olacak
tır tahmin ediyorum. 

Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova?.. Yok. 
Sayın Necmettin Erbakan, 'buyurun efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh

terem Başkan, muhterem üyeler; 
Bendenizden önce konuşan arkadaşım mesele

nin esasını oldukça güzel bir şekilde tahlil çittiler. 
Bugünkü mevcut Anayasaya göre kamu hizmeti 
gören partilere Hazine yardımı yapılmasının ge
rektiği hususunda fikirlerini açıkladılar. Ancak, 
bendeniz bir noktanın aydınlatılmasına ihtiyaç 
duyduğum için huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Kamu hizmeti gören partilere yardım yapı-
lnken, burada mevcut esaslara riayette kanaatim
ce fayda var, Anayasanın 56 nci maddesi bu 
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hususun temel prensibini koymuş; Seçimlerde en 
'aşağı % 5 oy alacak veya bir grup teşkil edecek. 
Yani, millet tarafından hiç değilse bu derecede 
itibar görecek. 

Şimdi, biz bir geçici madde getiriyoruz. Bu 
geçici maddeyi getirmemizin sebebi, Anayasanın 
56 ncı maddesinin vazetmiş olduğu bu prensibi 
ortadan kaldırmak veya ihlâl etmek değil, iki se
çim arasında teşekkül etmiş olan bâzı partilere 
de, seçime henüz girmedikleri için eşitlik tanımak 
ve aynı haklardan istifade ettirmek istiyoruz. An
cak, bu istifade yapılırken iki şıktan bir tanesi
nin tercih edilmesi yerinde olurdu. Ya hiçbirisine 
yardım yapılmamalı veyahut da yardım yapıla
cak ise, gerek Anayasanın 56 ncı maddesindeki 
esaslara ve gerekse bendenizden ÖIICP konuşan ar
kadaşımın vazettiği esaslara uygun olmalı idi. 

Şöyle ki, bendenizden önce konuşan arkada
şım prensip olarak ne koydu?.. Bu yardımın es
babı muciibasi âmme hizmetidir, dedi. 

Şimdi, bir parti iki seçim devresi arasında 
kurulmuş ise ve seçime girme hakkı elde etmiş 
ise, bu parti de bir âmme hizmeti görüyor demek
tir. Binaenaleyh, hakkanî olmak için ve Anayasa
nın getirmiş olduğu esaslara uygun kalmak için, 
buradaki yardımın hududunu mutlaka Meclis
te grup kurmuş 'olmaya bağlamak, temel pren
siplere uygun düşmez kanaatindeyim. Âmme hiz
meti görmeyi esas aldığımıza göre, seçime gir
me hakkı kazanmış olan partiler da âmme hiz
meti rögdüklerine göre, getirilmiş Olan 22 nci 
maddedeki hududun, seçime girme hakkı kazan
mış partiler olması kanaatimce daha uygundur 
ve Anayasanın umumî insicamına daha çok inti
bak eder. 

Bu bakımdan biz bu hususta bir değişiklik 
önergesi verdik. O önerge esnasında ayrıca huzur
larınızı işgal etmemek için hemen arz edeyim: Bu 
önergemizde biz, bu temel prensiplere uygun ola
rak bu maddenin değiştirilmesini, yani iki se
çim devresi •arasında teşekkül etmiş olan partiler 
de, seçime girme hakkı kazanacak kadar teşkilât
lanmışlar ise, aynı esbabı mucibeye göre onlara 
da yardım yapılması uygundur kanaatindeyiz. 
Eğer, bunlar seçime girerler, seçimde memleke
tin, milletin itimadına lâyık olamazlarsa, yani 
Anayasanın 56 ncı maddesindeki % 5 şartını 
^alamaz veya bir grup kuracak kadar netice ala
mazlarsa, bunlara yardım yapılmaması yerinde 
olur. Oünkü, milletçe benimsenmeyen teşekkül

lerin ilânihaye desteklenmesi uygun olmaz. Bu 
bakımdan, bu geçici madde, temel prensiplere 
uygun olarak getirilmek isteniyorsa, - bizim bu 
hususta biraz sonra önergemiz okunacak - «Seçi
me girme hakkı kazanmış olan partilere de, bir 
sonraki seçime girinceye kadar bu yardımın ya
pılması» şeklindedir. 

Yüce Meclis/İn, Anayasadeki eşitlik prensiple
rine intibak ve umumî insicam bakımından bu 
teklifimize iltifat edeceğini ümit ederim. Teşek
kür eder sayglıarımı sunarım efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, grup adına tekrar söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ

DAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Biraz önceki konuşmamızda, Anayasanın 56 
ncı maddesinin ve geçici 22 nci maddenin hangi 
ilkelere dayandığı hususunu izah -etmiştim. Bu 
görüşümüzde, kamu hizmetinin yaygınlığı mesele
sini de ortaya koymuştum. Yani, Devlet yardı
mından istifade edecek olan siyasî teşekküllerin 
temelde kamu hizmeti gördükleri kabul edilmek
tedir. Bu kamu hizmetinin etkinliği ölçüsünde 
de partilerin kuvvet durumlarına göre yardım 
yapılacaktır. Bunu belli bir bareme, derecelen
dirmeye 'getirmeye ihtiyaç vardır. Adlında bugün 
kurulmuş, herhangi bir kongresini dahi yapma
mış, seçime girme hakkını almamış bir siyasî te
şekkül 'dahi, belli ölçüde kamu hizmeti içindedir. 
Ama, Devlet yardımını, her ölçüdeki siyasî par
tiye vermek gibi bir husus burada düşünül'memiş-
tir. Bunun bir hududu çizilmiştir. Anayasamızda 
bu türlü tayinler vardır ve böyle derecelendir
meler Anayasanın insicamını bozmaz. 

Çoğunluk iktidar olur, 10 kişi grup olur. Bun
lar Anayasamızın daha önce koyduğu derecelen
dirmelerdir. 10 kişilik Parlâmento üyesi bulun
mayan bir partinin, kamu hizmetinde daha az 
yardıma mazhar olacağı düşünüldüğü içindir ki; 
9 kişi üyesi bulunan partiler, Parlâmentoda grup 
kuramıamaktadırlar. Onun için grup ölçüsü, se
çime girmek hakkı ile beraber düşünülmüştür. 

Geçici maddenin getirilmesindeki asıl mak
sat; çıkan bir Anayasa değişikliğinin, yapılmak
ta olan bir Anayasa maddesinin, bugünün mev
cut şartlarına uyulmasını temin bakımından ge-
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rrremiz mümkün değildir. Partilerin modern de
mokrasilerde kamu hizmeti niteliğinde yapacak
ları birçok çalışmalar vardır. Partiler, kamu ida
relerinin yaptıkları ölçüde memleketin ihtlyaç-
larıyle ilgili araştırmalar yapmak durumunda
dırlar. Partiler, yarın kamu idaresinde, Parlâ
mentoda, mahallî idarelerde secinde görev ala
cak kadroların yetişmesi için faaliyet göstermek 
durumundadırlar. Yine partilerin kamu oyunu 
'belli ölçüde, kendi programları istikametinde 
oluşturabilmek gayesiyle yayınlar yapmaları ica-
bedeeektir. İşte, Devlet yardımı hu türlü işlerde 
kullanılmalıdır. Aksi takdirde, partilerin genel 
merkezlerinin emrine amade bir Hafine yardımı 
verildiği zaman, 'bunu kamu vicdanına kabul et
tirmek İmkânı kalmaz; 'bunun üzerindeki suiisti
mal iddialarını önlemek imkânı kalmaz. 

tirilmiştir. 56 ncı madde 1971 yılında çıkarıldı
ğı zaman, Parlâmentodaki kuvvet dağılımına gö
re, günün ihtiyaçlarını kapsamıyordu. -Bir ka
nun 'gelecek için çıkarılır, ama çıktığ: zamanın ih
tiyaçlarını da karşılar. Geçici 22 nci madde, bu
günün ihtiyaçlarını karşıla malî için, 56 ncı mad
deyi bir ölçüde geçici olarak tadil etmektedir. 
Ama, onun getirdiği iki hususu, iki temel prensi
bi ortadan kaldırmamaktadır : 

'Bu prensiplerden birisi seçime katılma hakkı
dır, diğeri ise grubu 'bulunma hakkıdır. 

Şimdi, «Grubu bulunma prensibini kaldıra
lım» dersek, o zaman bir başka siyasi teşekkül 
de çıkıp; «Efendim, seçime katılma, hakkını ka
zanma ilkesini de kaldıralım. Bütün siyasi teşek
küller alsın.» diyeceklerdir. Eşitliği bu türlü mü
talâa edeceklerdir. O zaman da, Parlâmentodaki 
çoğunluk grubu, üye adedi hesaplarını bir kena
ra 'bırakıp, «siyasî parti» adını taşıyan bütün te
şekküllere eşit olarak Devlet yardımı yapmak, gi
bi bir 'mantıkî sonuca gideriz. Halbuki, Anayasa
mızın diğer maddeleri de, böyle bir derecelendir
me dışı bütün siyasî teşekküllerin eşit derecede 
ve eşit y'aygmlıkta kamu hizmeti gördüğü görü
şünü reddetmektedir. 

Bu 'sebeple, benden önce konuşan milletvekili 
arkadaşımızın görüşlerine katılmamız imkânı yok
tur. Ancak, Yüksek Meclisin huzurunu ikinci de
fa işgali edişimin sebebi bundan ziyade, biraz ön
ce vaktin dolması sebebiyle ifade edemediğ'im; 
halbuki geçici 22 nci ve 56 ncı maddeyi Demok
ratik Parti Grubunun nasıl telâklr ettiği hak
kındaki görüşlerimi ifade içindir. 

Muhterem arkadaşlarım; siyasî partilerin al
dıkları Hazine yardımını, mutlaka çıkaracağımız 
'kanunda, siyasî partilerin kamu hizmeti niteli
ğindeki faaliyetlerinde kullanabilmeleri, hüküm-
ieiMii düzenlemek ve bu maddeleri böyle -anla
mak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, Hazine
den alınmış yardımların, partilerin bizatihi kamu 
hizmeti niteliği taşımayan hususlarda sarf edebil
meleri konulduğunda; o zaman Anayasanın €1 
nci maddesindeki ilke ile, vergi hukuku ile ters 
'b'ir duruma düşmüş oluruz. 

Anayasanın 61 nci maddesi, vatandaşların an
cak kamu giderleri İçin vergi ödemek mükellefi
yetinde olduğunu söylemektedir. Vatandaşların 
ödediği vergilerle teşekkül eden Devlet Hazinesi
ni, partilerin keyfî olarak kullanmalarını terk et-

A\rrıca bu, partiler içerisinde merkez yöne
ticilerinin istedikleri istikamette kendi hizipleri
nin hâkim kılınması için, Devlet tarafından ve
rilmiş bir imkân olarak kul]anılabilir.*. Bu suiisti
mal kapılarını da önleyebilmek bakımından, ge
tireceğimiz kanunun sarih ve açık olarak Anaya
sanın 61 nci maddesindeki espriye do uygun düş
mesi lâzım'dır. Demokratik Parti bu ölçüler içe
risinde geçici 22 nci maddeye «evet» demektedir. 

Yüksek Meclisi tekrar saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, 'buyuru
nuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Biz siyasî partilere yardımı öngören, geçici 
22 nci madde üzerinde kısaca görüşümüzü arz 
edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; esasen Anayasanın 
56 ncı maddesi, siyasî partilere gerekli imtiyazı 
normal olarak tanımıştır. Bunun dışında, bu
gün yeniden partilerin bir kısmı daha sonradan 
kurulduğu için, onlara para vermeden bu Ha
zine yardımını almak mümkün olamadığından 
dolayı; daha evvel getirilen bu mevzudaki Ana
yasa değişikliği, siyasî partilere yardım teklifi 
kanunlaşamamıştı. Bugün, geçici 22 nci madde 
ile bu imkân bunlara da sağlanmak şartıyle te
min edilmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; biz de burada istedi
ğimiz asgarî ölçünün, seçime girme hakkını ik-
tisabetmişlerdeıı itibaren bunun tevziini arzula
maktayız. Zira, seçime girme hakkını kazanmış 
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her hangi bir parti, o zaman yardım alamadığı I 
takdirde bu madenin belirttiği şekle göre, eşit 
şartlar altında seçime girdiğimizi iddia edeme
yiz. Zira, daha evvelki partiler, grubu olan ve 
seçime girme hakkını iktisabetmiş olan parti
ler, büyüklükleri oranında yardım alacaklar ve I 
bunu sayı itibariyle en küçük grubu olan parti- I 
lere kadar yardımı alacak, bundan sonrakiler 
alamayacaklar. 

Değerli arkadaşlarım; bugün hasbelkader I 
Mecliste grubu olan, fakat teşkilâtını tamamla- I 
yamayan; eğer kısa bir zamanda ve belirtilen I 
tarihten evvel grup sayısı inhilâl etse, bu Ha
zine yardımından istifade edemeyecek partilerin 
olabileceği ihtimali de mevcudolabilir, yani böy- I 
le bir zuhurat da olabilir. Bu bakımdan, biz mil- I 
letin hakikaten reylerinin âdil olarak, âdil ölçü- I 
ler içerisinde, tam hakkaniyetle tecelli edebil- I 
mesi için, hiç seçime girme hakkını kazanmamış I 
olan partileri, arkadaşlarımızın buyurduğu I 
mahzurlardan dolayı biz de bir asgarî had ola- I 
rak kabul edip seçime girme hakkını alanlar
dan itibaren böyle bir usulün uygulanmasını I 
arzu etmekteyiz. Ben, bu bakımdan bu madde- I 
nin bu şekilde tadil edilmesi arzusundayım. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Timîsi, buyuru- I 

nuz efendim. I 
MUSTAFA TİMİSt (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; I 
Aslında komisyondaki müzakereler, burada- I 

ki konuşmalar, bizim, ne kadar haklı sebepler I 
ileri sürsek bile nazarı dikkate alınmayacağımı- I 
zı ortaya koymaktadır. Yani konuşmuş olmamız I 
bir bakıma şu kürsüden bâzı gerçeklerin teşhir I 
edilmesini, vicdanen görevimizi yerine getirmiş I 
olmamızı yaratacaktır, bu inançla sizleri rahat- I 
sız ediyorum. 

Başlangıçta görüştüğümüz husus, Anayasa I 
değişikliği sırasında, 1961 Anayasasının Hazi
ran 1971 yılında değişikliği sırasında bir hak- I 
sizlik yapılmıştır, Anayasaya aykırı bir deği- I 
siklik getirilmiştir. O zamanki mücadelelerimiz I 
fayda vermemiştir, hattâ pek büyük ekseriyet I 
için bir yerde farkında da olmadan muayyen I 
partiler kendi aralarında anlaşarak bu Anayasa 
değişikliğini geçirmişlerdir. I 

Bilâhara, Mecliste bünyeleri icabı her zaman s 
rahatsız olmaya mahkûm olan büyük partiler, | 
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bu partilerden meydana gelen diğer grupları da 
tatmin için bugün böyle bir geçici maddeyi hu
zurunuza getirmiş oluyorlar. Bir haksızlığı gi
derirken tekrar yeni bir haksızlığı da bünye
sinde meydana getirmiş oluyorlar. 

Değerli milletvekilleri; siyasî partiler bir 
sosyal ihtiyaçtan doğarsa yaşar. Buna inanan 
bir insanım. Biz bu inanç içerisinde siyasî mü
cadelemize devam ediyoruz. Siz, birtakım baraj
lar da getirseniz, maddî yönden birtakım yığın
lar da koysanız, imkânsızlıklar da yar atsanız 
biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Yalnız, de
mokrasi diyoruz, çok partili düzen diyoruz, hür
riyet diyoruz, özgürlük diyoruz, ama kendimiz 
- çok affedersiniz - partizan hesaplarımıza bun
ları alet etmiş oluyoruz. Üzüntüm bundan ileri 
geliyor, saygılar arz ederim. 

BAŞKAN ^ - Sayın Celâl Kargılı, buyurunuz 
efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Hazineden siyasî partilere yardım verilmesi 
konusunun tartışıldığı şu günkü oturumda si
yasî prensiplerin nasıl çiğnendiğini gördükçe 
yüreğim sızladı.. (A. P. sıralarından, «Vah, vah» 
sesleri gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, bu Parlâmentoda gün
lerce siyasî partilere yardım verilsin, verilmesin 
konusunda engelleme yapılmıştır. Günlerce si
yasî partilere yardım verilmemesi, verilmesi ko
nusunda tartışmalar, kavgalar sürdürülmüştür. 
Bâzı partilere zamanla kendi gördüğü ölçüler 
içinde siyasî partilere yardım verilmesini öner
mişler, diğer partiler, kendilerine şu şekilde ve
rilmesini Önermişler, burada bu iki fikir çatış
mış, kavgalı sahneler olmuş, sonunda her iki zıt 
gruplar, yani Hazineden şöyle verilirse Devlete, 
millete hayrı olur, böyle verilirse Devlete, mil
lete hayrı olmaz diyenler, sonunda aynı çizgiye 
gelmişler ve o kadar birbirlerini destekler, tas
vip eder mahiyette milletin bu fakir hazinesine 
elbirliği ile el atmaya başlamışlar. 

Muhterem arkadaşlar, ben temel prensip ola
rak falan partiye verilsin, falan partiye verilme
sin. Şu ölçülerle verilsin, bu ölçüde verilmesin. 
Bana verilirse haklı, başkasına verilirse haksız. 
Ha, bana verilirse ben de buna taraftarım, ama 
başkası gelir burada haklılığını söylerse yok o 
haksız... 
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Muhterem arkadaşlar; ben bunlaıuıı hepsine 
karşı temel prensip olarak bugün Türkiye'nin 
içinde bulunduğu koşullar karşısında siyasî par
tilere Hazineden yardım verilmesine karşıyım. 

Muhterem arkadaşlar; siyaset, fazilet müca
delesidir, prensip mücadelesidir. Sayın Emin 
Paksüt, birkaç gün evvel burada yaptığı konuş
mada, «şahsî desteği sağlayan ve Devlet Hazi
nesinden yardım görmeden şahsî destekle mem
leketlerin başına tehlikeler arz eden partilerden, 
birtakım insanlardan» bahsettiler. Ben de onun 
aksini ispat edeyim. Devlet Hazinesinden yar
dım alarak, millet ve memleket aleyhine bu yar
dımı kullanacak olan teşekküller de olabilir. 
Böyle teşekküllerin olduğuna dair misaller var
dır ve bu sebeple siyasî tarihimizde çok partiler 
kapatılmıştır. Şimdi birkaç zaman sonra bir 
grup çıkar, memleket ve millet aleyhine olmayan 
bir büyük heyecanlanma ve dalgalanmayla mil
leti peşinden sürükler ve icabında Hazineden 
milyarlarca yardım alır ve gücünü buradan des
tek alarak yürütürse ona ne dersiniz Sayın Pak
süt? Yani bunun bir tarafını savunacaksınız 
ama öbür tarafını görmeyeceksiniz... 

Muhterem arkadaşlar... 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bana hitabı

nın anlamı ne, hangi sözüme cevap veriyorsu
nuz?.. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Hatırlata
yım Sayın Paksüt.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, Sayın Paksüt bu 
mevzuda söz bile almadı.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sarası 
tuttu, (anlaşılmayan bâzı sözler.) 

CELAL KARGILI (Devamla) — Şurada za
bıtları çıkartırsak, Anayasa değişikliğinin tümü 
üzerinde görüşülürken, siyasî partilere yardım 
verilmesi konusu üzerinde Sayın Paksüt, değer
li fikirlerini arz ederken Hitler meselesini hatır
latarak siyasî partilere Hazineden yardım veril
mesi konusunu nasıl savunduğunu buradaki za
bıtlardan okuruz. Ben burada konuşurken fi
kirlerinden de, her türlü görüşten de, her türlü 
bilgiden de yararlanmak mecburiyetindeyim. 
Eğer Saym 'Paksüt bu görüşlerini »erki 'etmemiş
se ben, bu görüşleri serel etmediği halde kendi
sinin saym fikirlerine bir cevap vermişsem o za
man sözümü geri alıyorum. 

I - Muhterem arkadaşlarım; siyasî partiler Ha
zineden yardım almak istemektedirler. Bugüne 
kadar gelişimiz veya 12 Mart'a. varışımızın belli 
başlı nedenlerinden biri de, partilerin elindeki 
imkânları, şu beğenir, bu beğenmez, hizip cere
yanlar içerisinde, iktidar cereyanları içerisinde 
kullanma heveslerinden ve temayüllerine kapıl-

j malarından doğarak buraya gelinmiştir. Tatbi
katta alman bu yardımın bugüne kadar iyi de
ğerlendirildiğine dair bir tek isabetli örnek gös
teremezsiniz. Ama bugüne kadar ki siyasî tat
bikatımızda alınan yardımın her türlüsünün kö
tü değerlendirildiğine dair çok örnekler, bu hak
kı savunanlar tarafından ortaya atılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; ilk demokrasi ha
yatına başladığımız günlerde acaba partiler Dev
let Hazinesinden yardım alarak mı millet hizme
tine talip oldular. 

Ne acıdır ki, millet hizmetinde, Hazineden 
ve milletten para talebetmek kadar bugünkü 
koşullarda karşımızda bulunan bir görüş, be
nim, elbette tasvibetmeyeceğim bir görüştür. 
Bana bugüne kadar mevcut siyasi partiler Ha-

I zineden aldıkları yardımlarla Türkiye'nin sos
yal, siyasal ve ekonomik sorunları üzerinde te
mel görüşleri yansıtan bir araştırma meydana 
getirmişler midir? Demeçleri yazmaktan, nutuk
ları yazmaktan başka, şu veya bu şeye bu para
ları harcamaktan başka Türkiye'nin temel me
selelerine ışık tutan, yön veren hangi konuda, 

I hangi siyasî parti bilimsel bir araştırma kitabı, 
bir raporu meydana getirmiştir? Ve bu rapor 

I Türkiye'nin ileriye dönük ilerlemesinde yararlı 
I olmuştur. Bunun aksini size savunayım, Ana-
I yasa Mahkemesine siyasî partilerin Hazineden 
I aldıkları paranın nasıl harcandığının halen he-
I sabini vermeyen partiler vardır, büyük gazete-
I lerin manşetlerinde yazılmıştır. 
I Muhterem arkadaşlar, hakların iyiye kulla-
I nılabileceğini, kötüye kullanılabileceğini her za-
I man ortaya koymak lâzımdır. Kaldı ki, öneri-
I len bu teklif kısaca söylüyorum, Anayasanın en 
I son bozma kararı ile Anayasanın temel esprisi-
I ne aykırıdır ve Anayasa bu yardımları şu veya 
I bu nedenle iki kez bozmuştur. 
I Muhterem arkadaşlarım, biz burada memle

ketin güvenliğini, memleketin huzurunu ve ile-
I riye dönük reformların tatbikini yapmak için 
I Anayasa değiştirirken bizi bu günlere getiren 
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Parlâmentoda eıı şiddetli çatışmalara sebep teş
kil eden en büyük, nedenlerden biri olan parti
lerin içerisinde huzur denen nesneyi bırakma
yan, Parlâmento içinde tesanüt denen nesneyi 
bırakmayan bellibaşlı nedenlerden biri olan bir 
davranışı yenilemek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kim ne derse desin de
mokratik rejime ve Parlâmentonun haysiyetine 
şu Parlâmentoda bulunan herkes kadar en az 
saygılı, çocuk yaşımdan beri bu çizginin dışına 
zerre kadar sapmamış bir kişi olarak şunu söy
lüyorum. Siyasî partiler Hazineden yardım ala
caklardır ama ben size siyasî partilerin Hazi
neden yardım alacağı şu sırada tarihî ve mec
burî hissettiğim bir sözümü yerine getirerek 
sözlerimi bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlar biz bırakalım şu gün
lerde Hazineden siyasî partilere yardım almayı. 
Parlâmentomuzun üzerine, Yüce Parlâmento
muzun üzerine siyasî partilere mensubolanlar 
tarafından nasıl hakların istismar edildiği yo
lunda, dünya kamuoyunda hazmedemeyeceğim, 
tahammül edemeyeceğim gölgeler düşürülmek
tedir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — İstifa et. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Bâzı kim

seler hakkında dünyanın en büyük yayınları, 
türlü isnatlarda bulunmaktadır. Parlâmentomuz, 
bunun karşısında susmamalıdır. 

, BAŞKAN — Sayın Kargılı bitti vaktiniz, 
bitti vaktiniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu Parlâ
mentonun başına gölge sensin. 

BAŞKAN — Yapmayın Sayın Kabadayı, lüt
fen müdahale etmeyin efendim. Efendim vakti
niz doldu son cümlenizi lütfen söyleyiniz efen
dim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri elbetteki günlümdeki 
sözleri yararlı olmak için ortaya koymak iste
diğim sözleri tam olarak söyleme fırsatına ve 
olanağına sahip değilim, ama şunu belirtmek is
tiyorum ki, bizler siyasî partilere Hazineden 
yardım almakla değil, siyasî partilere milletin 

'.güvenini, milletin sevgisini, milletin aşkını bağ
layarak millet hizmetinde, Devlet hizmetinde 
görevimize devam etmeyi prensibolarak kabul 
etmeliyiz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, 
.CELÂL KARGILI (Devamla) — Milletten 

destek görmeyen, milletten güven görmeyen, 
milletin aşkı ile büyümeyen hiçbir şey yararlı 
olamaz ve hiçbir şey ebedî olamaz, saygılarımı 
sunarım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Gru
bumuza sataşma olmuştur söz istiyorum efen
dim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şahsıma sataş
ma olmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim söz isteyen sayın üye
ler bitmiştir, şimdi Sayın Kargılı'nın konuşması 
üzerine Sayın Hasan Korkmazcan söz ister, Sa
yın Paksüt söz ister. İki tane yeterlik önergesi 
var. Söz istemede İsrar ederseniz, yeterliği mu
ameleye koyacağım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şahsıma sa
taşma olmuştur. Sayın Kargılı ismimden bahset
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı bütün gruplara 
sataştı, bütün siyasî partilere sataştı. (Gülüş
meler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bizim 
grubumuza da sataştı. 

BAŞKAN — Efendim duymuyorum söyle
neni lütfen, uğultu halinde geliyor, hiç bir şey 
duymuyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan Demokratik Parti daha önce 56 ncı 
maddenin değiştirilmesi hususunda teklif geldi
ğinde buna muhalefet etmiş idi. O zamanki mu
halefetimizin sebebi 56 ncı maddenin günümü
zün ihtiyaçlarını karşılamaması ve 1969 seçim
lerini ösas alması idi bu, bir. 

İkincisi; biz 56 ncı maddenin değiştirilmesi 
sırasında kamu hizmeti niteliğindeki hususlartla 
bu harcamalar yapılacaktır diye kanuna açık 
bir hüküm konulmadığı noktasında itiraz ettik. 
hiçbir zaman partilerin Hazineden yardım al
masına ilke olarak karşıyız demedik. Parlâmen
tonun huzuruna bu mesele gelmeden önce rad
yo ve televizyonda yapılan açık oturumdan iti
baren buna ait hiçbir beyanımız olmamıştır. 
Buna rağmen arkadaşımız vaktiyle bizim par
tilere yardım meselesine ilke olarak karşı çıktı
ğımızı, jşimdi kendimize verilince öteki partilere 
uyduğumuzu ifade etmek suretiyle Demokratik 
Parti Grubuna sataşmıştır. Bu sebeple bu hu-
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susları izah etmek için söz talebetmiştim, bu
nunla beraber zabıtlara geçtiği için vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ben de onu 
diyecektim. Sayın Paksüt siz de yerinizden 
hangi konuda olduğunu.. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Baş
kan, zannediyorum ki, toplantıyı idare eden Sa
yın Başkan sıfatiyle Kargılı'nm ismimden ne 
yönde bahsettiğini tespit buyurdunuz. Benim 
bir faşist yönetime gayrimeşru kaynaklar yö
netimine atfeden sözü ile milletin mevcut par
tilerine Anayasa gereğince, kanun gereğince 
Hazinenin yardım yapması sırasında bir bağ
lantı kurmamızın mümkün olacağı aşikâr. Son
ra önem atfederler diye Paksüt'ün isminden 
bahsediyor. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt siz de zaten bili
yorsunuz ki, ben bu madde üzerinde Sayın 
Paksüt konuşmadı dedim, vereceğiniz cevabı da 
özetlediniz, müzakereleri burada bitirelim. Baş
kaca söz isteyen olmadığı için yeterlik önerge
leri hakkında işlem yapmıyorum. Madde üzerin
de görüşmeler tamamlanmıştır, değişiklik öner
geleri var takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın tümü maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun teklifinin 7 nci madde
sinin metinden çıkartılmasını saygı ile öneririm. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliği tek

lif metninden geçici 22 nci maddenin çıkarılma
sını öneririm. 

İçel 
Celâl Kargılı 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa değişikliğinin geçici 22 nci madde

nin tamamen tasarıdan çıkartılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa geçici madde 22'nin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Konya __ . Tokat 

Necmettin Erbakan Hüseyin Abbas 
İsparta 

Hüsamettin Akmumcu 
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Teklif : Geçici madde 22 
«Milletvekili genel seçimlerine katılma nite

liğini kazanmış olan siyasî partilere de ilk seçi
me kadar Anayasanın 56 nci maddesindeki şart
lar aranmaksızın kanunun öngördüğü ölçüye 
göre devletçe yardım yapılır.» 

Gerekçe : Getirilen geçici 22 nci madde tek
lifi Anayasanın temel eşitlik prensibine aykırı
dır. Halen mevcut beş partiye imtiyaz getir
meyi hedef tutmaktadır. Getirilen teklif kabul 
edilirse beş partinin ilerde seçimlerde % 5 oy 
almasalar da, grup kuramasalar da ilânihaye 
yardım almalarını gerektirmektedir. Anayasa
nın 56 nci mddesi milletçe benimsenmeyen par
tilerin suni yardımlarla idamei hayat etmeleri
ni lüzumsuz ve faydasız saydığına göre getiri
len geçici madde de bu esas maddeye uygun ol
mak ve böylece Anayasanın bütünlük ve ahen
gini bozmayacak mahiyette olmak mecburiyetin
dedir. İki seçim devresi arasında yeni kurulmuş 
bir partinin ise seçime girme hakkı kazanacak 
kadar teşkilâtlanabildiği takdirde eşit şartlarla 
seçime girebilmesi için kurulduğundan ilk se
çimlere girinceye kadarki devreye yardım et
mesi uygundur ve yerindedir. Seçimde milletçe 
benimsenirse yardıma devam olunur, benimsen
mezse yardım yapılmaz. Anayasanın 56 nci 
maddesine uygun geçici madde ancak yukarda 
teklif ettiğimiz gibi olabilir. Teklifimizin kabu
lünü saygılarımızla rica ederiz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
T. C. Anayasasına eklenmesi komisyonca ka

rarlaştırılan ve Millet Meclisinde görüşülmekte 
bulunan geçici 22 nci maddenin aşağıdaki arz 
ettiğim şekilde değiştirilmesini teklif ederim, 
saygılarımla. 

Sivas 
Mustafa Timisi 

Teklif edilen geçici madde 22 : «Milletvekili 
genel seçimlerine katılma niteliği kazanmış olan 
siyasî partilere de Anayasanın 56 nci madde
sindeki şartlar aranmaksızın kanunun öngör
düğü ölçüye göre Devletçe yardım yapılır.» 

BAŞKAN — Şimdi efendim okunmuş bulu
nan önergelerden, Sayın Mehmet Ali Aybar, 
Sayın Celâl Kargılı ve Sayın Hüseyin Abbas 
ayrı ayrı vermiş oldukları önergelerde bu 7 nci 
madde ile Anayasaya geçici 22 nci maddenin 
eklenmesine dair metnin bu metinden çıkarılma-
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sim teklif etmektedirler. Bu en aykırı olan tek
liftir, bu 3 önergeyi birlikte işleme koyacağım. 

Komisyon katılıyor mu efendim metinden 
çıkarılması tekliflerine ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Metinden çı

karılmasını istiyoruz biz. 

BAŞKAN — Sizin bir önergeniz daha var, 
işlem yapacağım o zaman efendim. Sizin bir 
önergeniz daha var, değişiklik teklifiniz ele var 
Sayın Hüseyin Abbas; bu metinden çıkarılma-
sıyle ilgili. Çıkarılmasını istiyorsunuz, diğer 2 
önerge ile birlikte muamele yapıyorum. 

önergeleri, 3 önergeyi birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Sayın Hüseyin Ab
bas, Sayın Mehmet Ali Aybar ve Sayın Celâl 
Kargılı metinden maddenin çıkarılmasını ta-
lebetmektedirler. Oylarınıza arz ediyorum bu 
önergeleri, Kabul edenler... 9. Kabul etmeyen
ler... Kabul' edilmemiştir; 9'un dışındaki büyük 
ekseriyetle. 

Şimdi değişiklik önergelerini tekrar okutu
yorum. 

(Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
önerge ile Sayın Timisi'nin önergesi aynı mahi
yette olduğu için birlikte işlem yapılmasını dik
katlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri ayrı ayrı öner
ge vermişler, belki söz isterler; onun için ayrı 
işlem yapıyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
önergeye katılmıyor efendim. 

önergenizi izah için buyurun Sayın Hüse
yin Abbas. 

Yalnız Sayın Hüseyin Abbas, şimdi hatırla
dım siz bu madde üzerinde konuşurken, ayrıca 
önergem üzerinde söz hakkımı kullanmayaca
ğım için burada izah ediyorum dediniz. 
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HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan madde üzerinde görüşmüştüm, şimdi öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Söylediniz bu sözü değil mi? 
Buna rağmen önergenizi izah edeceksiniz, müc* 
melen, umarım çok kısa olur. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz, reddolunan önergemde 
de belirttiğim gibi, esasen siyasî partilerin Ha
zineden yardım almasına taraftar değilim. An
cak, Yüce Meclisin oylarıyle bu reddedilmiştir, 
saygımız vardır Yüce Meclise. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel esas mad
de üzerinde izah etmiştim, bir daha tekrar edi
yorum. Siyasî partiler Anayasamıza göre de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olarak 
tavsif ve tarif edildiğine göre, her partinin ken
di seviyesinde memlekette faydalı yönü olduğu 
kabul ediliyor demektir. Biz bütün partilere 
yardım yapılsın iddiasında da bulunmuyoruz. 
Ancak, kurulmuş, teşkilâtını tamamlayarak ka
nunların öngördüğü müddet içerisinde seçime 
girme hakkına sahibolan partilerin, Anayasanın 
teminatı altında olan partilerin kuvvet oranları 
nispetinde yardım almasını öneriyoruz bu öner
gemizle. Biraz evvel de belirttiğim gibi, değerli 
arkadaşlarım, partiler hakikaten milletin bü
yük kütleleri tarafından benimsendiği, benim
senmesi lâzımgeldiği oranda gelişir. Millet tara
fından zaten benimsenemiyorsa, seçimlerle ve
ya başka yollarla kanunların çizdiği çerçevele
rin dışında hareket ettiği de tespit edilirse za
ten ortadan kaldırılması her zaman mümkün
dür. Binaenaleyh, mer'i mevzuata uygun olarak 
mevcudiyetini ispat etmiş ve seçime girme hak
kını kazanmış olan partilerin yardım alma hak
kını burada Yüce Meclis olarak kısıtlarsak bir 
haksızlık etmiş oluruz kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yine biraz evvel de 
belirttiğim gibi, bugün hasbelkader grubu olan 
bir parti yarın grubu olmayacak bir duruma 
düşebilir. O zaman teşkilâtını tamamlayamamış-
sa, 30 Marttan sonra; 5 Nisanda, 10 Nisanda 
grubu yok, teşkilâtı yoksa bu partiye vereceği
niz para hakikaten bir haksız durum olmayacak 
mıdır ? Sadece 30 Marta kadar grubu olan bu 
haktan istifade edecek; ama öbür taraftan Mec
liste grubu bugün için olmayan partiler, bu ta-
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rihten evvel, yani Seçime girme hakkını kazan
dığı halde böyle bir haktan istifade edemeyecek. 

Değerli arkadaşlarım, milletin reyinin hak-
kıyle tecelli edebilmesi için partilerin her yönü 
ile eşit şartlar altında seçime girmesi lâzımdır. 
Bugün büyük miktarda Hazineden para alan 
partiler, köylere kadar birden fazla vasıta tu
tarak defaetle gidecek, buna imkânı olmayan 
partiler halka fikriyatını ulaştıramayacak. Böy
lece halk fikriyatını bilemediği partiye rey ve
remeyecek. Diğeri bu imkâna sahibolduğu için, 
adaletsiz bir yardım tevziinden dolayı, buna sa-
hipolduğu için rey alacak. Ondan sonra da 
«Millet bizi seçti, bizi tercih etti» diye burada 
övüneceğiz. Değerli arkadaşlarım, eski Sivas 
Valilerinden rahmetli Halil Rifat Paşanın bir 
sözü var. 

BAŞKAN — Sayın Abbas.. Sayın Abbas, Sa
yın Abbas ben ikaz ettim mi lütfen dinleyin, 
bunu itiyat haline getiriyorsunuz. Sivas Valisi 
Rahmetli Halil Rifat Paşa ile önergenizin hiç 
alâkası yok. Gerekçesinde de yok, içinde de 
yok. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla.) — Sözümü 
tamamlamadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim sözünüzü tamamlama
ya bıraksam tamamen önergenin ve sadedin dı
şında gidiyorsunuz. Çünkü, ondan evvelki cüm
lenizin de önergeyle ilgisi yok. Seçimi kazana
cak, çalım satacak, v. s. bunların ne alâkası var 
önergenizle? Siz bir önerge verdiniz, önergenizi 
izah ediniz ki, Yüce Meclise kabul ettiresiniz. 
Ama Yüce Meclise kabul ettirmeyecek şekilde 
sözler söylerseniz önergenizi redde mahkûm kı
larsınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Ben bu 
misalimin bir aksülamel çıkaracak, uyandıracak 
bir misal olmadığı kanaatindeyim Sayın Baş
kan. 

Halil Rifat Paşa «Varamadığınız köy sizin 
değildir.» diyor. Değerli arkadaşlarım, bu biraz 
evvel arz ettiğim gerekçeye uygun bir misaldir. 
Seçime girme hakkına sahibolan her parti, mad
dî ve manevî imkânlara sahibolduğu zaman ay
nı köylere varacak, en ücra köylere kadar fik
riyatını intikal ettirecek ve oradaki insanlar 
da muhtelif fikirleri taşıyan partileri dinledik
ten sonra kaanatini gerçek olarak beyan ede
cek, oylariyle izhar edecek. Bunun neticesi, ha-

| kikaten milletin reylerinin tam mânasiyle te
celli ettiği bir seçim olacaktır. Bu bakımdan 
ben en asgarî şartla seçimlere katılma hakkına 
sahibolan partilerin, aynı haklardan istifade et
mesi babmdaki önergemi izah etmiş bulunuyo
rum. Yüce Meclisin kabulünü istirham eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Hüseyin Abbas 
ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan 
önergeye komisyon katılmadığını beyan etmek
tedir, önerge üzerinde önerge sahiplerinden bi
risi mücmelen izahta bulunmuşlardır. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 
üyenin dışındaki büyük çoğunlukla kabul edil
memiştir. 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum : 
(Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon!.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Aynı mahiyettedir 
zaten, reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Bir ufak değişiklik var, «Se
çimden sonra...» diye. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Timisi tarafından verilen ve okunmuş 

bulunan önergeye komisyon katılmadığını beyan 
etmiştir. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bü
yük çoğunlukla önerge kabul edilmemiştir. 

Bu suretle Anayasaya geçici 22 nci madde 
eklenmesine dair 7 nci madde üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır. Tekrar okunduktan 
sonra açık oylarınıza sunulacaktır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Kime efendim? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyona. 
BAŞKAN — Müzakereler bitti. 7 nci madde

yi okutuyorum : 
Madde 7. — T. C. Anayasasına aşağıdaki ge

çici 22 nci madde eklenmiştir : 
GEÇİCİ MADDE 22. — 1 Kasım 1972 tari

hinde T. B. M. M. de grubu bulunup da 30 Mart 
1973 tarihine kadar grubunu muhafaza etmiş 
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ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma nite
liği kazanmış olan siyasî partilere de Anayasa
nın 56 ncı maddesindeki şartlar aranmaksızın, 
kanunun öngördüğü ölçüye göre Devletçe yar
dım yapılır. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan madde açık 
oylarınıza sunulacaktır. Açık oy isteminde bu
lunan ve yeter sayıda imzayı havi bulunan öner
ge Başkanlığımızda mevcuttur. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Anayasa değişiklikleri ve 

eklenen geçici maddeler yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Değişiklik önergesi de yok. 
O halde, okunmuş bulunan 8 nci madde de 

açık oylarınıza sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle Anayasa 
değişiklik teklifi üzerinde bütün müzakereler 
tamamlanmış, bundan evvel 30 ncu maddede de
ğişiklik yapan 1 nci madde ve 57 nci maddede 
değişiklik yapan 2 nci madde açık oylarınıza 
sunulmak suretiyle kabul edilmiş idi. Bugün 
müzakerelerini tamamladığımız Anayasanın 136 
ncı maddesinde değişiklik yapan 3 ncü, Ana
yasanın 138 nci maddesinde değişiklik yapan 
4 ncü madde, Anayasanın 148 nci maddesinde 
değişiklik yapan 5 nci madde ile Anayasaya ge
çici 21 nci madde ilâvesini öngören 6 ncı madde 
ve Anayasaya geçici 22 nci madde ilâvesini ön
gören 7 nci madde ve yürürlük maddesi olan 
8 nci madde ayrı ayrı kupaların kürsünün üze
rine konulması suretiyle ve her kupa üzerinde 
de hangi maddeye ilişkin okluğuna dair levha-
ler konulmak suretiyle açık oylarınıza sunula
caktır. 

Kupalar sıra ile; 1 nci kupa 3 ncü madde, 
2 nci kupa 4 ncü madde, 3 ncü kupa 5 nci mad
de, 4 ncü kupa 6 ncı madde, 5 nci kupa 7 nei 
madde ve 6 ncı kupa 8 nci madde olmak üzere 
6 tane kupa sıra ile konulacaktır. 

Madde numaralarına ilişkin etiketler kupa
ların üzerine konulmuştur, izahlar da yazılıdır. 
Yalnız sıra ile olduğunu kontrol edin. Sırası ile; 
3, 4, 5, geçici 21, geçici 22, yürüılük maddesi, 
6, 7 ve 8 geçici maddeler l'i de yürürlük mad
desi. 
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Şimdi oylama işlemine hangi seçim çevresin
den başlayacağımıza dair ad çekiyorum : Nihat 
Kale, Samsun. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bir ricamız var. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, bir istirhamımız var. Oylamanın selâ
meti bakımından ismi okunan kişinin oy kul
lanmasını istirham edecektim. 

BAŞKAN — İsmi okunan her vilâyet okun
duktan sonra duruyoruz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
tümü ayrıca oylanacak ise... 

BAŞKAN — Efendim, bir vilâyeti okuyup 
dururuz, ama sonradan üye gelir gene oyunu 
kullanır. 

Efendim, tümü oylanmayacak. Tümü üze
rinde bir oylama yok. Bugün bu maddelerin ka
bulü için 300 kabul oyunun tekevvünü gerekir. 
300 kabul oyu tekevvün eden maddede, etmeyen 
maddede 5 tam gün geçtikten sonra 2 nci mü
zakereye tabidir, üzerinde değişiklik önergeleri 
verilmiş olan maddeler tabidir, diğerleri değil
dir, ama hepsi ikinci müzakerede yeniden oyla
nacaktır ve tümü de ondan sonra ojdanacaktır. 

Oylama işlemine Samsun seçim bölgesinden 
başlıyoruz. Kürsünün bu tarafından sayın üye
lerin çok kalabalık yığınlar teşkil etmeden ge
lerek bütün kupalarda oyunu kullanıp bu ta
rafından gitmelerini rica edeceğim. 

Oylamadan evvel açık oy önergesinde isim
leri olan üyelerin salonda olduğunu da bir defa 
tespit edelim, her zamanki tatbikatımıza uygun 
olarak. İki ayrı açık oy önergesi vardır. 

Sayın Orhan Dengiz 1. Burada. 
Sayın Ahmet Durakoğlut. Burada. 
Sayın Vedat önsa l l . Yok. 
Sayın Orhan Sorguç?.. Burada, 
Sayın Hasan Türkay?,. Burada. 
Sayın Şevket Yılmaz?.. Burada, 
Sayın Hilmi Biçeri.. Burada. 
Sayın Nebil Oktay ?.. Burada, 
Sayın Musa Doğan 1. Burada. 
Sayın Kenan Aral?.. Burada. 

'Sayın Orhan Deniz?.. Burada, 
Sayın Münir Daldal?.. Burada. 
Sayın Şevket Doğan?.. Burada. 
Sayın Ferda Güley?.. Yok. 
Sayın Enver Turgut?.. Burada. 



M. Meclisi B • 54 9 . 2 . 1973 0 : 1 

Sayın Âdil Turan?.. Yok. 
Sayın Ekrem Dikmen?.. Yok. 
Sayın Adnan Akarca?.. Burada. 
Sayın Kâzım özeke?... Burada, 
Sayın İlhan Ersoy?.. Burada. 
Sayın Zekiye Gülsen?.. Burada. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Burada. 
15'ten fazla imza tamam efendim. 
(Samsun milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplanmaya başlandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış başka sa

yın üye var mı efendim? 
Çünkü tasnifler sonucu bâzı enteresan sonuç

lar oluyor. 
Siz oyunuzu kullandınız mı efendim? 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Kullandım efen
dim. 

BAŞKAN— Oyunu kullanmamış, başkaca 
komisyonlardan falan gelecek üye var mı efen
dim? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Saat 19,00'da 
Meclis tatil olduğuna göre komisyonlarda kim
se olamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saat 19,00'u uzattık Sayın Bir-
git, o anda burada değildiniz galiba, 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Hayır, diğer
leri gitmiştir diye söylüyorum efendim. 

BAŞKAN — Belki var, tezkereler geliyor 
bâzı zamanlar bana. 

Oyunu kullanmaya başka sayın üye?.. Yok. 
Oy toplama işlemi bitmiştir efendim. 
İki sayın kâtip üye daha, Sayın Orhan D aut, 

Sayın Enver Akova yardıma gelirlerse... (C.H.P. 
sıralarından, «Vehbi Meşhur burada» sesleri) 

Sayın Meşhur, buyurunuz efendim, lütfen. 
(Oyların ayırımına geçildi.) 
Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 ncı 
maddesine 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralar ekle
yen Anayasa değişiklik teklifinin 3 ncü madde
sinin yapılan açık oylamasına 359 sayın üye ka
tılmış-; 292 kabul, 67 ret oyu kullanılmıştır. 
Anayasanın 155 nci maddesindeki gerekli 2/3 
çoğunluk sağlanamamış olduğundan, ikinci gö
rüşme sırasında, İçtüzükteki buna ait hüküm
ler üzere işlem yapılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasını değiştiren 4 ncü 
maddenin açık oylamasına 36.1' sayın üye katıl
mış; 352 kabul, 6 ret ve 3 boş oy çıkmıştır. Bu 
suretle bu madde Anayasanın 155 nci maddesin
de gerekli 2/3 oy çoğunluğunun üstünde oy top
lamış olduğundan kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren Anayasa 
değişiklik teklifinin 5 nci maddesinin yapılan 
açık oylamasına 357 sayın üye katılmış; 352 ka
bul, 3 ret, 2 boş oy çıkmıştır. Bu suretle Ana
yasanın 155 nci maddesinin gerektirdiği 2/3 ço
ğunluğun üstünde oy sağlamış olduğundan 
madde kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 21 
nci madde ekleyen Anayasa değişiklik teklifinin 
6 ncı maddesinin yapılan açık oylamasına 357 
sayın üye katılmış; 288 kabul. 69 ret oyu kul
lanılmıştır. Bu madde hakkında da Anayasanın 
155 nci maddesindeki gerekli 2/3 oy çokluğu 
sağlanamamış ve kabul edilmemiştir. İkinci gö
rüşme sırasında İçtüzükte buna ait hükümler 
üzere işlem yapılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 22 
nci madde ekleyen Anayasa değişiklik teklifinin 
7 nci maddesinin açık oylamasına 358 sayın .üye 
katılmış, 333 kabul, 21 ret, 1 çekinser, 3 boş oy 
kullanılmıştır. Bu suretle Anayasanın 155 nci 
maddesinde gerekli 2/3 nin üstünde oy çokluğu 
sağlamış olan bu madde kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhurij^eti Anayasasının 30, 57, 
136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkraları
nın değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki teklifin 8 nci maddesinin, yani yü
rürlük maddesinin yapılan açık oylamasına 355 
sayın üye katılmış, 351 kabul, 4 ret, 1 boş oy 
kullanılmıştır. Bu suretle Anayasanın 155 nci 
maddesinin gerektirdiği 2/3 çoğunluğun üstün
de oy sağlanmış olduğundan madde kabul edil
miştir. 

Bu suretle Meclisimizin almış olduğu karar 
gereğince çalışmalarımız tamamlanmıştır. 12 Şu
bat 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20,02 

»>•«« 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
LAB VE CEVAPLARI A) YAZILI SORU1 

1. — İçel Milletvekili Celal Kargılının, ge
nel bir basın affı çıkarılmasının düşünülüp dü-
şünülmeliğine dair soru önergesi ve Başbakan ve 
kendi adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın 
yazdı cevabı (7/1200) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ad

liye Bakanı tarafından yazılı olarak: cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. —Gene l anlamda bir basın affı çıkarıl
ması konusunda Hükümetinizin görüşü nedir? 
Bu konuda Hükümetinizin herhangi bir çalış
ması var mıdır ? 

2. — Hükümetiniz Basında ceza sisteminin 
değiştirilmesini düşünmektenıidir ? Düşünmekte 
ise, bu değişiklik ne yönde olacaktır? 

3. — Türkiye'de bulundukları ceza evlerine 
göre, ne miktar basın mensubu, basın suçundan 
veya başka suçtan dolayı tutuklu, ya da mah
kûm olarak ceza evinde yatmaktadır? Bu kim
selerin adları nedir? 

4. — Sıkıyönetimin ilânından günümüze ka
dar Türkiye'de kaç gazeteci, TRT ve Ajans 
mensubu hakkında takibat açılmıştır? Bu kim
selerin adları nedir? Hakkında takibat açılan 
bu fkimselerd-en ne miktarı tutuklanmış ve ne 
miktarı ımabkûm olmuştur? 

5. — Halen Türkiye'de hangi toplu basın 
mahkemesinde ne miktar dava dosyası mevcut
tur? 

6. — Türkiye'de kaç basın mensubu hakkın
da basın suçundan dolayı dava açılmıştır? Bu 
davaların kaçı devam etmektedir? Kaçı sonuç
lanmıştır? 

7. — Sıkıyönetimin ilânından günümüze ka
dar Türkiye'de hangi gazeteler hangi neden
lerle ve ne kadar süreyle 'kapalı tutulmuştur? 

8. :— Sizce hangi suçlar basın ve fikir suçu
d u r ! Hangi kanunlarımızın hangi maddeleri 
basın ve fikir suçlarına ceza tayin etmektedir? 
Basın ve fikir suçundan anladığınız mâna ne-

9. —• Sizce toplu basın mahkemelerinde ba
kılan yüzlerce dava basın suçu sayılmamakta 
mıdır? 

10. — Sizce bugünkü koşullarda, Türk Ba
sını özgür önüdür? İstediğini yazabilmekte mi
dir? Gazetelere bâzı haberlerin yazılıp yazılma
ması yolunda hiçbir baskı ve telkin yapılma
makta mıdır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 7 . 1 2 . 1 9 7 3 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 5902 

x Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın soru önergesinin ee-

vaplandınldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 19 . 9 . 1972 gün ve 6300/47352 -
7/1200 sayılı yazılarına, 

b) 3 . 10 .. 1972 gün ve 42451 sayılı yazımı
za, 

Basın suçları, Sıkıyönetimin bir kısım uygu
laması ve genel bir basın affının çıkarılması ko
nusunda, İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı 
tarafından, Başbakanlığa ve Bakanlığımıza yö-
ınieÖtilamiş bulunan ve Slayın Başbaikam adınla da 
tarafımızdan cevaplandırılması, Başbakanlığın 
28'. 9 . 1972 gün ve 77-66/9933 sayılı tezkereleri 
ile tensip kılman yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

önergenin 1 ve 2 nci maddeleri ile- genel an
lamda bir basın affının çıkarılması ve basında 
ceza sisteminin değiştirilmesi konusunda Hükü
metin görüşü ve hu hususta bir çalışma yapılıp 
yapılmadığı sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere, T. C. Anayasasının 64 neti 
maddesi hükmüne tevfikan, genel ve özel af 
ilânı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkile
rinden olup, bu hususta müteaddit kanun teklif
leri sebebiyle, Yasama Meclislerinin iradesini 
belli edeceği tabiî bulunmakla beraber, işlenmiş 
olan suçlardan münhasıran basın yoluyla işle
nenler ele alınıp, bu kabil suçlara ayrıcalık ta-
nmırcasına, yalnız bunlar için bir af yoluna gi
dilmesi yerine, Yüce Meclislerin atıfet iradesi, 
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ilerde bir genel af şeklinde tecelli ettiği takdir
de, basın suçlarının da, bu af içerisinde müta
lâa edilmesinin muvafık olacağı düşünülmekte
dir. 

Nitekim, Sayın Başbakan da bir vesile ile; 
basın suçları konusunda genel bir aftan ziyade, 
bu suçlarda hapis cezalarının azaltılması, bunla
rın yerine para cezalarının artırılması suretiyle, 
ceza sisteminde yapılacak değişikliklerden ya
rarlanılması yoluna gidilmesinin, içinde bulun
duğumuz ortamın şartlarına daha uygun düşen 
bir davranış olacağını, açıkça ifade etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Öte yandan, Basın Kanunu üzerinde yapılan 
ve bu istikâmette hazırlıkları ikmal edilmiş bu
lunan kanun tasarısı da, önümüzdeki günlerde 
Başbakanlığa sunulmuş olacaktır. 

önergenin 3 ncü maddesinde; Türkiye'de bu
lundukları cezaevlerine göre basın suçundan ve
ya sair suçlardan tutuklu veya hükümlü bulu
nan basın mensuplarının isim ve miktarları so
rulmaktadır. 

Bu konuda C. Savcılıklarından alman bilgiye 
göre; halen 12 basın mensubunun cezaevinde 
bulundukları; bunlardan Ulvi Eren-in ırza geç
mekten dolayı Elbistan Cezaevinde tutuklu.; 
Çetin Altan'm, Cumhurbaşkanının gıyaplarında 
hakaret suçundan İstanbul Sağmalcılar Ceza
evinde hükümlü; diğer 10 şahsın da basın yo
luyla işledikleri suçlardan hükümlü olup, bun
lardan Sabri Yılmaz, M. Doğan Koloğlu, II. Al
pay Kabacalı ve Abdülkâdir Billurcu'nun İstan
bul Sağmalcılar Cezaevinde; Ahmet Yaşar Ba-
şer'in Elbistan Cezaevinde; Turhan Dilligil ve 
Uğur Şenoçak'ın Ankara Cezaevinde, Ziya 
Tanrıkulu'nun Konya Cezaevinde, Metin Ay-
bey'in Gaziantep Cezaevinde ve Faruk Ayhan 
Ülkü'nün de Üsküdar Toptaşı Cezaevinde bu
lundukları anlaşlımaktadır. 

Hakkında takibat açılan gazeteci, TRT ve 
ajans mensupları ile ilgili olarak, önergenin 
4 ncü maddesiyle yöneltilen soru hakkında, Sı
kıyönetim Komutanlığından alman bilgiye gö
re ; 

TRT. mensubu; Fatma İpek Erkeller, Deniz 
Özsan, Necla Soyuer, Hülya Özün, Nilgün Abı-
sel in tutuklu bulundukları; Muammer Sun hak
kında soruşturma yapıldığı; Emil Galip Sandal
et1 hakkında kovuşturmaya yer olmadığına; Sev

gi Soysal ve Elâ Gültekin'in beraetlerme; Kok
sal Engür'ün 25 gün hapsine ve bu cezasının te
ciline; Emil Galip Sandalcı'nm diğer bir suçtan 
beraetine; Sevgi Soysal'm diğer bir suçtan 10 ay 
müddetle ağır hapis, 3 ay 10 gün umumî emni
yet nazareti altında bulundurulmasına karar ve
rildiği ; Ayhan Karapars, Kenan Değer, Mah
mut Tali Öngören, Ülker Koksal, Semih Tuğ
rul ve Adnan Öztrak haklarında görevsizlik 
kararı verildiği; Gazeteci Uluç Gürkan'm 6 ay 
müddetle hapsine ve cezasının teciline dair ve
rilen hükmün, Askerî Yargıtayca bozulduğu; 
Ajans mensubu Altan Öymen, Savaş Güvezne 
ve Atillâ Onuk haklarında da kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. 

5680 sayılı Basın Kanununun 36 ncı maddesi; 
adı geçen kanımda yazılı olan veya basın yo
luyla işlenmiş bulunan suçlardan dolayı, sivil 
şahıslar hakkında ağır cezayı gerektiren dava
ların Ağır Ceza mahkemelerinde ve diğerleri
nin de Asliye Ceza mahkemelerinde görülece
ğini, 3 veya daha fazla hâkim bulunan yerlerde 
Asliye Ceza mahkemelerinin görevlerine giren 
davaların-da, en yüksek derecede 3 ceza hâkimi
nin iştirakiyle kurulacak toplu aııahkemelerde. 
rüiyet edileceğini öngörmüş bulunmaktadır. 

Önergenin 5 ve 6 ncı maddelerinde yönelti
len ve Türkiye'de, Basın Toplu mahkemelerinde 
mevcut dava miktarı ve kaç basın mensubu hak
kında basın suçundan dolayı dava açılıp, kaç 
davanın devam ettiği hususlarını kapsayan so
rularla ilgili olarak, C. savcılıklarından alman 
bilgiye göre; . 

780 sayılı Af Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten bu yana; basın suçlarından dolayı 
5 551 basın mensubu hakkında 3 919 dava açıl
dığı, bunlardan 2 430 adedinin sonuçlanıp, 1 489 
davanın da devam etmekte olduğu ve 5 680 sa
yılı Basın Kanununun yukarıda açıklanan 36 ncı 
maddesi hükmüne tevfikan, Toplu mahkemele
rin 68 mahalde teşekkül edip, bu mahkemelerde 
halen (Genel dava miktarı bulunan 1 489 ra
kamına dahil olmak üzere) 910 davanın mevcut 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Önergenin 7 nci maddesiyle ilgili olarak, sı
kıyönetim komutanlığından alman bilgiye gö
re ; 

Türkiye Solu, Aydınlık Dergisi, Proleter 
Devrimci, Aydınlık Gazetesi, Devrim Gazetesi, 
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Parti Gazetesi, İşçi - Köylü Gazetesi, Hüryol ve 
Tanım Gazeteleri ile Çağrı Dergisinin süresiz 
olarak yayımdan menedildikleri; Günaydın Ga
zetesinin 16 . 3 . 1972 tarihinde yayımdan 
men'ine dair kararın, 18 . 3 . 1972 tarihinde 
kaldırıldığı; Yenigün Gazetesinin 4 . 6 . 1972 
tarihinde yayından men'ine dair verilen kararın 
12 . 6 . 1972'de kaldırıldığı; Yankı Dergisinin 
4 . 11 . 1971 tarihinde 30 gün; Adalet Gazete
sinin 15 . 9 . 1971 tarihinde 7 gün süre ile yayın
dan menedildikleri; Barış Gazetesinin 11.3.1972 
tarihinden süresiz olarak yayımdan men'ine da
ir verilen kararın, 15 . 3 .1972 tarihinde kaldı
rıldığı ve yayımdan men sebeplerinin de, Komu
tanlık bildirilerinde mevcudolduğu anlaşılmış
tır. 

Önergenin 8 nci maddesi ile; hangi suçların 
basın ve fikir suçu olduğu, hangi kanunların 
hangi maddelerinin basın ve fikir suçlarına ceza 
tayin ettiği ve basın ve fikir suçundan anlaşılan 
mânanın ne olduğu sorulmaktadır. 

5680 sayılı Basın Kanununun 20 nci madde
siyle başlayan 6 nci bölümü, basın suçlarını ih
tiva etmekte, kanunlarımızda yazılı olup da, neş
ren işlenen bilcümle, suçlar da, basın yolu ile 
işlenen suçlar kavramına dahil bulunmakta
dır. 

Öte yanda, hangi suçların fikir suçu bulun
duğu ve bu kabil suçların hukukî mahiyeti hak
kında doktirinde değişik görüşler ileri sürül
mekte ise de, yürürlükte olan kanunlarımızda 
bu konuda bir ayrım mevcut bulunmamakta
dır. 

Önergenin 9 ncu maddesiyle sorulan husus, 
5 ve 6 nci maddelerle ilgili olarak ve 5680 sa
yılı Kanunun yukarıya dercedilen 36 nci mad
desi açık hükmü ile cevaplandırılmış bulunmak
tadır. 

Önergenin onuncu maddesi ile sorulan husu
sa cevaben; Türkiye'de basının. Anayasa ve 
kanunlar çerçevesi içerisinde tamamen özgür 
olduğunu, gazetelere bâzı haberlerin yazılıp ya
zılmaması yolunda baskı veya telkin yapılma
sının da hiçbir şekilde bahis konusu olamayaca
ğını açıkça ifade etmek gerekir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

2. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, rü§-
vet almanın ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Zeyyat Bayka-
ra'nm yazılı cevabı (7/1238) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

tçel Milletvekii 
Rüşvet alma olayının önlenmesi ve kırsatiye-

ciliğe son verilmesi yolunda Hükümet olarak 
ne gibi tedbirler almayı düşünmekte ve bu amaç
la ne gibi çalışmalar yapmaktasınız ? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 5 . 2 . 1973 

Sayı : 2.04.81 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6345-47643-7/1238 

sayılı ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli yazı. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm «rüş
vet almanın ve kırsatiyeciliğin önlenmesi için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına» dair ve Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırlımasmı istediği 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve soru sahibine 
verilen cevabın iki örneği ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

Sayın Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

T. B. M. M. Ankara 
İlgi : Rüşvet alma olayının önlenmesi ve kır

tasiyeciliğe son verilmesi hakkındaki 19.9.1972 
tarihli yazılı soru önergeniz. 

Bilindiği üzere öncelikle rüşvet alma ve ver
me olayı, iyi bir kültür ve yetişmişliğe sahip 
bulunmayan kişilerin kamu hizmetlerinde şahsî 
menfaat sağlamaya dönük kötü niyetlerini or
taya koymaları hali olup kanunen hem veren 
hem de alan için suç sayılmaktadır. Kamu yö
netiminde bu yolda suç işlenmesini önlemek hiç 
şüphesiz Devletin en tabiî ve başta gelen gö
revlerindendir. 
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Bu gibi olaylar üzerine gerek yetkililer tara
fından re'sen muttali olunan durumlarda ve ge
rekse ihbar ve şikâyetlerin vukuunda, kuruluş
ların yetkili denetleme ve gözetme organları ti
tizlikle eğilerek bunları inceleyip değerlendir
mekte ve kanunî gereğini yerine getirmektedir
ler. 

Öte yandan rüşvet alma olaylarının asgarî 
hadlerde tutulması bir taraftan kamu hizmetin
de görevlendirilecek kimselerin belisi sınavlardan 
geçirilmesini öngören Devlet Memurları Kanu
nunun ilgili hükümleri ile, diğer taraftan daha 
ziyade vatandaşlarla doğrudan teması bulunan 
kamu hizmeti görevlilerinin yetişmiş ve tahsilli 
kimselerden seçilmesi suretiyle sağlanabilir. 
Bunlardan başka, bâzı kamu kuruluşları halkın 
günlük yaşantısmdaki muhtelif dairelerle te
maslarında nereye, kime, nasıl, hangi yoldan ve 
ne zaman başvuracaklarını ve sair hususları 
açıklayan rehberler hazırlamak sureti ile de, 
işlemlerin herkesçe bilinir hale gelmesini ve 
böylece hem bir anlamda rüşvetin sebeplerinden 
olan kırtasiyeciliği ve hem de hizmetlilerin kötü 
niyetlerini ortaya koyabilme olanağını asgarî 
hadde indirecek çalışmalar içindedirler. Buna 
ilâve olarak memurların mal bildiriminin daha 
etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacak bir 
kanun tasarısı da Yüce Meclise sunulmuş bu
lunmaktadır. 

Genel olarak etkin olmayan çalışma sistemi 
diyebileceğimiz kırtasiyecilik konusunda ise, 
uygulanan idarî işlemlerin sadeleştirilerek ba
sitleştirilmesi, diğer taraftan kamu hizmeti gö
revlilerinin eğitimi, bilgi ve tecrübe seviyeleri
nin artırılması suretiyle çalışmalar yapılmakta
dır. 

Devlet hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, 
işlemlerin sadeleştirilebilmesi önce kamu hizmeti 
görevlilerinin bilgi, anlayış ve eğitimleri ile ya
kından ilgilidir. Bu konuda, hizmetlilerin sı
navla işe alınmaları, hizmet içi eğitime tabi tu
tulmaları yanında, kuruluşların bünyelerinde 
yeniden teşkili cihetine gidilen organizasyon ve 
metot ünitelerinin çalışmalarını ve değerlendir
melerini de zikretmek mümkündür. 

Aslında kırtasiyecilik konusu, rüşvetin ne
denlerinden biri olarak da düşünülebilir. Söz 

konusu üniteler uzun ve bıktırıcı ve gereksiz iş
lemleri basitleştirerek hem vatandaşa kolaylık 
sağlar ve hem de rüşvetin bir nedenini ortadan 
kaldırabilir. 

Esasen idarî reform çalışmalarının ağırlık 
taşıyan bir yönü de, işleri basitleştirip süratlen
dirmektir. Bu bakımdan kamu yönetiminde ya
pılacak reformda bu konu önemle ele alınmış 
bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zeyyat Baykara 
Devlet Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cının, Diyarbakır içki fabrikasına dair soru öner
gesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'in yazılı cevabı (7/1400) 

29 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Te

kel Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Sabahatin Savcı 
Diyarbakır Milletvekili 

Soru- 1. Şehrin merkezinde ve sağlık site
sinin içinde bulunan Diyarbakır içki fabrikası
nın şehir dışına çıkarılması hakkında Bakanlığı
nızca yapılan çalışmalar ne safhadadır? 

2. Bu fabrikanın tevsii ile beraber etüdü 
yapılan bira fabrikasının kurulması ne zaman 
tekarrür edecektir, bunun malî portresi nedir? 

3. İçki fabrikasının kuru üzüm alım mik
tarı - son üç yılda - nedir, hangi illerden ve 
kaç kuruşa alınmaktadır1? 

4. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 20 000 dö
nüm tütün ekim sahası vardır. Ayrıca civar il
çelerimizde de tütün ekimi yapılmaktadır. Adı 
geçen ilçe merkezi ve çevresinde mevcut ambar
ların tevsii ve bir sigara fabrikasının kurulması 
artan nüfusa bir iş sahası açacak ve ilimize ayrı 
bir ekonomik güç kazandıracaktır. 

Bu konuda Bakanlığınızca yapılan çalışma
lar var mıdır ve ne düşünülmektedir ? 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel 23 . 1 . 1973 

Bakanlığı 
Teknik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
Sayı : 181 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Sa-
hattin Saveı'nm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü, 12 . 12 . 1972 günlü 6978/51479 - 7/1400 
sayılı yazıları. 

Diyarbakır İçki Fabrikasının şehir dışına 
çıkarılması, tevsii ve etüdü yapılan bira fabri
kasının ne zaman kurulacağı, fabrikanın üzüm 
alımları ve Silvan'da bir sigara fabrikası ku
rulması hakkındaki Diyarbakır Milletvekili 
Sabahattin Saveı'nm 29 . 11 . 1972 günlü ya
zılı soru önergesinin cevabı 2 nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı' 
nın, Diyarbakır İçki Fabrikası ile kurulacak 
bira fabrikası ve Silvan'da bir sigara fabrikası 
kurulması hakkındaki, 29 .11.1972 günlü ya
zılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — Diyarbakır İçki Fabrikasının şehir dı
şına çıkarılması kararlaştırılmış bu maksatla 
1972 Bütçesine gerekli ödenek konulmuş, şehir 
dışında 150 000 metrekare arsa satın alınmış 
bina projeleri yapılmış ve inşaatın ihalesi ci
hetine gidilmiştir. 1973 ve 1974 malî yıllarında 
lüzumlu ödenekler bütçeye -konularak fabrika
nın tesisi 1974 yılında tamamlanacaktır. 

2. Diyarbakır'da bir bira fabrikasının ku
rulması hususu etüt safhasındadır. 1972 yılı 
bütçesine konulan ödenekle etüt yapılmaktadır. 
1973'de tamamlanacak etüt sonunda proje ve 
fizibilite hesapları olumlu görüldüğü takdirde 
1974 programına alınacaktır. 

3. İçki fabrikasına 1969 . 1971 yıllarında 
alman kuru üzüm miktarları ve fiyatları şöy
ledir. 

1969 yılında 5 366 ton 106.46 Kuruş 
1970 » 5 187 » 119.60 » 
1971 » 5 637 » 134.65 » 

I Bu üzümler genel olarak Diyarbakır, Mid
yat, Nusaybin ve Mardin'den satın alınmakta
dır. 

4. Malatya'da yeni bir fabrikanın inşası 
ve Bitlis'teki, fabrikanın modernizasyonu ve 
yenilenmesi 2 nci Beş Yıllık Plân içinde mü
talâa edilip gereğine tevessül edilmiş olduğu 
cihetle, bölge ihtiyacının bu fabrikalarca kar
şılanacağı gözönüne alınarak, Silvan'da yeni 

bîr sigara fabrikasmm kurulması, • pazarlama 
şartlan bakımından uygun bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Haydar Özalp 
4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osman'm/n, İz

mir susam satıcılarının şikâyetlerine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya-
zilı cevabı (7/1401) 

Sayın Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 5 . 12 . 1972 
Ankara 
İzmir'den, susanı ile iştigal eden hemşeh

rilerimden aklığım çeşitli şikâyetler arasında, 
bilhassa ihracatı alâkalandıran, fotokopisi ekli 
mevzuda, Ticaret Bakanı Sayın Naim Talû'nun 
düşünce ve icraatını öğrenmek istiyorum. 

Sorumun yazılı olarak ivedi cevaplandırıl
masına müsaadelerini rica eder, saygılar suna
rım. 

İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

Not : 
Ticaret Bakanlığına hitaben yazılmış 50'liye 

yakın imzalı bir müracaatın fotokopisi. 

Ticaret Borsası Başkanlığına 
İzmir 

Geçen sene Rekoltemizin fazlalığı dolayısıyle 
biz satıcıların vâki müracaatı üzerine, Ticaret 
Odası, Borsamızın teşelblbüsü ile Ticaret Vekâle
tince lisansa taibi tutmak suretiyle Susamın ih
racına müsaade edilmişken, müsaadenin geç çık
ması ihraç sezonunu geçirmemize setbep olmuş
tu. Edindiğimiz malûmata göre bu sezon, 1972 
mahsulü satış yaptığını ve lisans talebimde bulu
nan bâzı ihracatçılara sene mevzubahis edilerek 
müsaade verilmediğini, esasen bizce ve memle
ketimiz menfaatleri yönünden susamda hangi 
sene malı olduğu hıiç mühimsenmeyeceğinden 

j (1971 veya 1972 malıdır kaydı, alıcı için hangi-
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si istenirse o yazılmalıdır) bu sayede ihracatta 
şu veya bu seneye aittir tahdidi de, hazır satış
larda kaldırılmalıdır. 

Bugüne kadar yapılan ihracat anlaşılacağı 
üzere çok cüzî bir miktardır, 1971 senesinden 
devir edlilmıiş stoklarla 1972 senesinde istihsal edi
len Susamlar elde durmaktadır, fiatlar hergün 
düşmektedir, bugünkü mevcudu dahilde sarf 
etmek imkânsızdır, bu sebeple eldeki mevcudun 
bir kısmını (dâhil ihtiyaç fazlasını) çıkarmak, 
memlekete döviz sağlamak düşüncesiyle lisansa 
tabi tutanak suretiyle (şu veya bu sene imalı tah
didi olımıamıaiksızın) ihracınla müsaade edilmesi 
hususunda Tıicaret Vekâleti nezdinde teşebbüse 
geçilmesini rtica edetfiz. 

T. C. 
Ticaret B'afcanılığı 25 . 12 . 1972 

Dıştıicaret Grene! Sekreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 19 322.178.11.19686 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 7006/5167-7/1401 
sayılı yazınız ve eki. 

İzmir Milletvekili Şinaısi Osmatam «Susam 
ihracının serbest bırakılması» ile ilgili yazılı so-

1972 üretiminin (36 000 ton) geçen yıllara özel
likle 1971 yılındaki 43 000 tonluk üretime oran
la daha düşük olduğu ve bu miktarın da rahat
lıkla içte tüfcetilebileceği sonucu ortaya çıkmak
tadır. 

Ayrıca, son beş yıl zarfındaki susam ihracatı
mızı incelediğimizde, 1972 yılının ilk on ayı için
de yapılan 313 tonluk ihracat 1968 - 1971 yılla
rındaki miktarların çok üzerinde bulunduğu gö
rülmektedir. 

Tahin ve tahin helvası imalâtında, pastacılık 
ve simitçilikte ayrıca, nebatî yağ olarak istih-

ru önergesi hakkında Bakanlığımız görüşü iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

•Soru : Susam herhangi bir tahdide tabi tu
tulmaksızın ihracına müsaade edilmelidir. 

Cevap : Yağlı tohumlar bu meyanda susam, 
yürürlükteki ihracat Eejimi Kararına ekli «İh
racı lisansa bağlı mallar listesin»lde yeralmakta 
ve Bakanlığımıza intikal eden susam lisans taleple
ri de yurt içi ihtiyacı gözönünde tutularak is'af 
edilmemekte idi. 

Ancak, Susam ihracına müsaade edilmesi 
hususunda Nisan 1972 ayı içinde Bakanlığımıza 
yapılan müracaatlar üzerine, konu İncelenmiş, 
üretim, tüketim ve stok durumu gözönünde tu
tularak yalnız 1971 mahsulü susamın ihracına 
müsaade edilmiş ve keyfiyet 29 . 4 . 1972 tarihli, 
6031 sayılı yazımızla ilgili ihracatçı birliklerine 
'duyurulmuştur. 

ıSon yıllardaki susam üretim ve ihracat duru
munu inceleyecek olursak, 

lâk edilen susamın iç tüketimi kış aylarında 
artmaktadır. 

Bu itibarla, gıda değeri yüksek bir besin 
maddesi olan susamın özellikle tüketimin yoğun 
olduğu aylarda ihracına müsaade edilmemekte
dir. 

Diğer taraftan, susam üretim, tüketim, stok 
ve ihracına ilişkin sorunlar Bakanlığımızca in
celenmekte olup alınacak kararlar kamuoyuna 
duyurulacaktır. 

Yıllar 
| 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

İhracat 
Üretim (Ton) Miktar (Ton) 

50 O0O 38 
41 000 263 
36 000 17 
43 000 1 
36 000 (Tahminî) 313 

Kıymet ($) 

16 025 
115 797 
8 398 
1 271 

169 715 (10 aylık 
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5. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si
nop lUne bağlı ilçelerin yol ve içme suyuna dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakam Necmi Sön-
mez'in yazılı cevabı (7/1402) 

24 . 11 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
iSinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 
Yol ve içme suları bakımından Türkiye'de 

ele alınmamış vilâyetlerin başında Sinop ve 
köyleri gelmektedir. Yolsuzluk yüzünden has
taları, doğum sancıları çeken kadınları zama
nında sağlık merkezlerine ulaştırılamamakta 
hattâ işin en acı tarafı da yolları olmayan köy
lere ilkokul binaları da yapılamamakta, bu 
yüzden de 20 nci Asırda okulsuz köylerimiz 
okuma hasreti içerisinde kıvranmaktadır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını idrak edeceğimiz 
bir sırada Türk köylüsüne ve onun mübrem 
ihtiyaçlarına eğilip onlara cevap vermek göre
vimizdir. 50 nci yıl için festivaller, senfoniler 
düzenlemek düşüncesiyle uğraşan hayalperest 
zihniyetin yanında gerçekçi bir gözle Türk 
köylüsünün içinde bulunduğu yürekler acısı 
manzarayı gözden uzak tutmamalıyız. 

Bu yönden; 
1. Durağan ilçesinin Yemişen ve Akçaalan 

köyüne ne zaman yol yapılacaktır? Yolsuzluk 
yüzünden yapılmayan bu 2 köy daha ne kadar 
sıra bekleyecektir? İlgisizlik ve Devletin ge
rekli yardımı yapmaması nedeniyle yurtlarını 
terk eden bu vatandaşlara daima bahsettiğimiz 
«İnsanca yaşama olanağından, insan hakların
dan ve Devlet imkânlarından!» neden istifade 
ettiremeyiz?. 

2. Ayancık ilçesinin Sansar köyü ile Bo
yabat ilçesinin Esengazili, Türkeli ilçesinin 
Oymayaka köyünün içme sularının hemen gel
mesi için talimat verilecek mi, yoksa sıradadır 
«Köylü katkıda bulunsun» mu denecek? Adı 
geçen köylerin maddî olanaklardan yoksun ol
duğu dikkate alınarak bir çare aranacak mi
dir? 

3. Keza Boyabat ilçesine bağlı Uzunçay, 
Saikız, yeraltı baraj işi ne zaman etüt ettirile
cek ve nasıl realize edilecektir? 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 24 . 1 . 1973 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 96/06 - 00588 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 .12 .1972 gün ve 6862-51051/7-1402 

sayılı yazınız. 
«Sinop İline bağlı ilçelerin yol ve içme su

yuna» dair Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İş
güzar tarafından, Bakanlığımca yazılı olarak ce
vaplandırılmak isteğiyle sunulan; 24 .11.1972 
tarihli soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

İSinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına ve

rilen yazılı soru önergesinin cevabı 

Sinop İlinin bâzı köylerine götürülmesi ta-
lebedilen yol, su ve TOPRAKSU hizmetlerimiz
le ilgili olarak yapılan çalışmalar aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. Durağan İlçesine bağlı Yemişen ve Ak
çaalan köylerinin yol işi 1973 bütçe yılında ya
pım programına alınmak üzere mahalline tali
mat verilmiştir. Bütçe imkânlarına göre yolun 
yapımı gerçekleştirilecektir. 

2. Ayancık ilçesine bağlı Sansar köyünün 
iki mahallesi 1965 yılında içme suyuna kavuş
turulmuş, bir mahallesinde memba ihtilâfı çık
tığından inşaat yapılamamıştır. 

Diğer mahallelerin içme suyuna kavuşması 
için 1973 yılı İlkbaharında gerekli etütlere baş
lanılacaktır. 

3. Boyabat ilçesine bağlı Esengazili köyü
nün içme suyu projesi hazırlanmıştır. Hazırla
nan projeye göre işin keşif bedeli 100 bin, halk 
katılımı da 35 bin liradır. Adı geçen köyün 
içme suyu tesisinin yapımı ele alınmak istenmiş 
ancak suyun alınacağı kaynağın bulunduğu ay
nı köye bağlı Kadı Mahallesi ihtilâf çıkardığın
dan inşaata geçilememiştir. Memba ihtilâfı hal
ledildiği takdirde tesisin inşaatı tekrar ele 
alınacaktır. 

4. Türkeli ilçesine bağlı Oymakaya köyü
nün bir mahallesine 1967 yılında içme suyu gö
türülmüştür. 
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Bu mahalleye içme suyu getirilirken sadece 
kaptajı bozuk olan diğer bir mahalledeki tesis 
teşkilâtımız tarafından onarılmak istenmiştir. 
Ancak mahalle halkı istemediğinden bu ona
rım mümlkün olamamıştır. 

5. Yukarıda adı geçen köylerin yol ve iç
me suyu isteklerinin yeniden mahallinde tetkik 
edilmesi ve memba ihtilâflarının hallinde mü
zahir olunması hususunda Sinop Valiliğine ta
limat verilmiştir. 

6. Boyabat ilçesi Uzunçay köyü arazMııe 
'Sooluk meVkiinden ısulaıma suyu temini için 
bent yapılması konusu etüt edilmiştir. Yapılan 
etüt neticesinde «ulama suyu bulunmadığmdaaı 
sulama tesisinin yapılmasına imkân görülme
miştir. 

7. Yine Boyabat ilçesinin Gökçeağaç Sa
kızı köyü arazisine Uzunçay mevkiinde bir yer
altı bendi yapılması suretiyle sulama suyu te
mimi konusu eitiüt edilimişiüiır. Yapılan etüt ne
ticesine göre adı geçen köyün 500 dekarlık ara
zisine Uzunçay'dan temin edilecek sulama su
yunun 10 metreden daha fazla derinlikte bulun
ması dolayısiyle bahse konu arazinin sulana
bilmesi için yeraltı suyu rezervinin DSİ tara
fından 'etüdü gerekmektedir. 

6'. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, 
bira sanayiinde kullanılan Ekstrat maddesinin 
ithaline dair soru önergesi ve Tarım Bakam 
Ilyas Karaöz ile Ticaret Bakanı Naim Talû'nun 
yazılı cevaplan (7/1403) 

27 . 11 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret ve Tarım bakanlıklarınca aşağıda 
sunduğum soruların yazılı olarak cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Mehmet Ergül 

Bira sanayiinde kullanılan Şerbetçiotu 
(Hub'lon) nun tamamı yakın zamana kadar 
ithal edilmekte idi. 

1964 ten bu yana Bilecik ilinde ekimine baş
lanılan Şerbetçiotu! istihsali her yıl büyük bir 
hızla artmakta, böylelikle ithal miktarı da 
gittikçe azalmaktadır. Döviz tasarrufu hız
lanmaktadır. 

Ekim sahaları ve ithali Tarım Bakanlı
ğınca düzenlenen (Hublon) yerine ikame olunan 

Ekstrat (Konsantre hublon) maddesini ithal 
müsaadesi ise Ticâret Bakanlığınca verilmek
tedir. Bu durum Hublon ekicisinin ürünün 
değerlendirilmesinde menfi rol oynamaktadır. 

Bu aksaklığın giderilmesi için Eksrat mad
desinin Hublondan imali sebebiyle bu mad
denin de Hublon gibi Tarım Bakanlığınca it
haline müsaade edilmesi kanaatindeyiz. 

Bira sanayiinde kullanılan tarım madde-
deelrinin ithali, imali ve ekimi Tarım Bakan
lığınca düzenlendiği gibi Hublondan mamul 
Eksrat maddesinin de ithali Tarım Bakanlı
ğınca düzenlemelidir. 

Bakanlığınızca bu hususta ne düşünülmek
tedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 19 . 1 . 1973 
Özel Kalem Müd. 

Sayı -932 
Konu : Sn. Mehmet Ergül'ün yazılı 
soru önergesi 
Millet Meclisi Başkanlığnıa 

İlgi : 12 . 12 . 1972 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/1403 - 6875/51132 sayılı yazı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Ergül'ün 
bira sanayiinde kullanılan ekstrat maddesinin 
ithaline dair yazılı soru önergesinin Bakanlığı
mız yönünden hazırlanan cevabının iki nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

llyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Ergül'ün 
Bira Sanayiinde kullanılan Exstrat maddesinin 
ithaline dair yazılı soru önergesinin Tarım Ba

kanlığı yönünden cevabı 
Memleketimizde, şerbetçiotu üretimi geliş

tirilirken, bu ürünün sadece bira sanayiinde 
kullanılabilmesi ve ihracat olanaklarının bu
lunmaması nedeniyle, sadece bira sanayiimiz 
ihtiyacını karşılayacak düzeye çıkarılması ilke 
edinilmektedir. 

Döviz tasarrufu sağlayıcı niteliği nedeniyle 
teşvik edilen şerbetçiotu üzerinde son yıllar
da olumlu gelişmeler sağlanmış, 1965'de 57 dk. 
çevresinde başlayan üretim 1972'de 1 553 dk. 
çıkmıştır. Ekim alanında sağlanan önemli ge
lişmelere rağmen, bu alandan sağlanan 50 ton 
çevresindeki kuru hublon (1972 yılı tahmini), 
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bira sanayiimizin 200 fonu aşan hammadde ih
tiyacını karşılayamamalkta, 'bu durumda ithalât 
zorunluğuyla karşılaşılmaktadır. 

Bira üreten resmi (Tekel) ve özel sektör 
(Efes ve Tuborg) kuruluşlarının hublon ithal 
taleplerinin karşılanması, talebin şerbetçiotu 
bozası veya ıserbetçioltu lüpülini şeklinde ol
ması halinde.Tarım Bakanlığı iznine, konsantre 
hublon (exsrakt) maddesi olması halinde ise 
Ticaret Bakanlığı müsaadesine bağlı kılınmak
tadır. 

Bu prosedür hahilinde, şerbetçiotu ithalâtı
nın iyi düzenlenmesi halinde, bira sanayii 
hammadde ihtiyacının değişik kuruluşlar ara-
cılığıyle ve kalite, fiyat, vb. gibi nedenlerle 
ithalât yoluyle karşılanmasına gidilmesinin 
ve bunun sonucunda üreticimizin ürününü de-
ğerlendirememesinin ve zarara uğramasının, 
geliştirilmeye çalışılan bu tarım kolu üzerinde 
olumsuz etkiler yaratacağı bir gerçektir. 

Bu nedenle, şerbetçiotu ithal politikası dü
zenlenirken, özellikle ve öncelikle, memleke
timizde üretilen ününün değerlendirilmesinin 
amaç edinilmesi, ancak iç üretimle karşılan
mayan bira sanayii hammadde talebinin itha
lât yoluyle karşılanmasının ilke edinilmesi 
gereklidir. Bu politikanın verimli bir şekilde 
uygulanabilmesi için de, çeşitli kuruluşlara 
verilen ithalât müsaadesi verme yetkisinin da
ğınıklıktan kurtarılması ve Teşkilât bünyesinde 
toplanması zorunludur. 

Şimdiye değin bu alanda önemli sorunlarla 
karşılaşılmamasına rağmen, üretimde görü
len gelişmeler nedeniyle ve paralelinde ileride 
doğması mümkün zorlukları önlemek üzere 
şimdiden tedbirlerin alınması gerekli görül
mektedir. 

Bu amaçla da şerbetçiotu ithalât politika
sının tespit ve uygulanmasının, üretimdeki ge
lişmeleri düzenleyen, uygulayan ve izleyen ana-
bakanlık olan Tarım Bakanlığında toplanması 
da zorunlu bulunmaktadır. Böylece 1973 yılın
dan itibaren extrakt maddesinin ithal izninin 
de Bakanlığımıza verilmesi uygun görülmekte
dir. 

Arz olunur. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 25 12 . 1972 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 20-400/52704 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6875/51132 sayılı yazıları. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Ergül ta
rafından Bakanlığıma yöneltilen, bira sanayiin
de kullanılan şerbetçi otu hülâsası ithaline dair 
yazılı soru önergesi hakkındaki cevabımız, iki 
nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 
Soru : 
Bira sanayiinde kullanılan şerbetçi otunun 

(hublon) 1964 yılından beri Bilecik ilinde eki
mine devam edilmekte olup, ithal miktarı azal
makta ve böylelikle döviz tasarrufu hızlanmak
tadır. 

Bira sanayiinde kullanılan tarım maddeleri
nin ithali, imâli ve ekimi Tarım Bakanlığınca 
düzenlenmektedir. 

Bu nedenle hublondan mamul extrat madde
sinin de ithali Tarım Bakanlığınca düzenlenme
lidir. 

Cevap : 
13.03.40 Gümrük Tarife pozisyonuna giren 

şerbetçi otu hülâsası 1972 yılı tahsisli ithal mal
ları listesinin 44 sıra numaralı kotasında yer 
almakta idi. 

1973 yılı ithal listelerinin hazırlık çalışma
ları sırasında, Tarım Bakanlığı ile Bilecik Vali
liği tarafından söz konusu maddenin yerli üre
tim nedeniyle kısıtlanması konusundaki müra
caat tetkik edilmiş ve 12.06.10 ve 20 pozisyonlu 
şerbetçi otu kozaları ve lüpülinin de olduğu gi
bi, adı geçen madde de müracaat ve inceleme 
makamı Tarım Bakanlığı gösterilmek üzere II 
sayılı liberasyon listesine alınmıştır. 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ilinin televizyona kavuşması hakkında 
soru önergesi ve Başbakan Ferid Helen'in yazılı 
cevabı (7/1407) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygı ile rica ederim. 

7 . 10 . 1972 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 
İlimizde ve bölgemiz halkının televizyona ka

vuşması ve televizyon alıcı istasyonunun kurul
ması için gerekli çalışmaların hangi yıllar prog
ramında yer alacağı düşünülmektedir. Bu konu
da bir çalışmanız var mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 1 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-129/689 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 7/1407-6882/51170 

sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amas

ya ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin 
7 . 10 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un Amasya 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin 

7 . 10 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğünden alman bilgilere göre : 

Amasya ilinin büyük bir kısmı, kurulmakta 
olan Samsun televizyon vericisi ile 1974 - 1975 
yıllarında kurulması plânlanan Çorum ve 
1977 - 1978 yıllarında kurulması plânlanan To
kat verici istasyonlarının kapsamı içinde bulun
maktadır. 

Coğrafi durumu itibariyle Amasya şehrinde, 
bu yayınlar iyi kalitede izlenemeyecektir. Adı 
geçen istasyonlar yayına geçtikçe yapılacak alan 
şiddeti ölçülerinin neticesine göre, Amasya 
şehri için bir yardımcı televizyon vericisinin 
plânlanarak kurulması düşünülmektedir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

8, — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Cumhuriyetin 50 nci yılında Maraş ilinde bâzı 
tesis ve kuruluşların açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru öneryesi ve Başbakan 
Ferid Melen'in yazılı cevabı. (7/1408) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplanmasına aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

28 . 1 1 . 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 
Soru : 
Ulu ve sürekli önderimiz Atatürk tarafın

dan kurulan Cumhuriyetin 50 nci yılının büyük 
törenlerle kutlanması ve buna paralel olarak 
ülkemizin her yöresinde rejimin güç ve başarı
sını gösteren eserlerin kurulması Hükümetçe 
şimdiden planlanmaktadır. 

Takdirle karşıladığımız bu hazırlıklar için
de, özellikle geri kalmış ve Cumhuriyetin hiz
metlerinden yeter derecede nasibini alamamış 
bölge ve illerimizin öncelik kazanması ve 50 nci 
yıldönümünde bu illerde fabrika bacalarının tüt
mesi, büyük kültür anıtlarının yükselmesi hiç 
kuşkusuz Hükümetin düşünceleri arasında bu
lunması gerekir. 

Örneğin; Ulusal Kurtuluş Savaşının ilk bay
rağını açan ve emperyalist düşmanın bir il ola
rak karşı duran, padişahın buyruğu yerine Mus
tafa Kemal Atatürk'ü tanıyan kahramanlar yur
du Maraş, bugün geri kalmış 22 il arasında 
yeralmakta ve bu ilin Cumhuriyete candan 
bağlı halkı hâlâ işsizliğin ve yoksulluğun pençe
sinde kıvranmaktadır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşma
sında öncülük yapan bu ilimiz maalesef, kalkın
mada öncelik alamamıştır. Merkez 105 000, çev
resiyle 550 000 nüfusa sahip ve her türlü doğal 
kaynakları barındıran (Kahraman Maraş) Cum
huriyet Hükümetlerinden hak ettiği ilgiyi bek
lemekte ve bir Devleti yenen Kahraman Maraşlı 
yoksulluğu da yenmeye hazırlanmaktadır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılında Maraşlılar ta
rihî kaleleri kadar yüksek ve şanlı birkaç ese
rin, toprakları üzerinde yükselmesi özlemini ta
şımaktadırlar. İlk akla gelen şeker, çimento, 
baraj, yem sanayii gibi tesislerdir. Maraş, Elbis
tan, Afşin, Göksün, Andırın, Pazarcık ve Türk-
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oğlu ovalan pek çok sihirli kaynağı sinesinde 
barındırmaktadır. 

Sayın Hükümet, Cumhuriyetin 50 nci yıl he
diyesi olarak Kahraman Maraş'a ve geri kalmış 
diğer illere ne gibi kuruluşlar düşünmekte ve 
planlamaktadır ? 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 2 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-13/1072 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi 12 . 12 . 1972 tarih ve 7/1408-6897/51208 
sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Cum
huriyetin 50 nci yılında Maraş ilinde bâzı tesis 
ve kuruluşların açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair 28 . 11 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Maraş Millet vekili İbrahim Öztürk'ün, Cumhu
riyetin 50 nci yılında Maraş ilinde bâzı tesis ve 
kuruluşların açılmasının düşünülüp düşünülme

diğine dair 28 . 11 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında be
nimsenen sanayinin yurt düzeyinde yaygınlaştı

rılması politikasının gereği olarak iller itibariy
le yapılan önaraştırmalar sonuçlanmış ve bu 
safhada yapılabilir görülen projeler tespit edil
miştir. 

Maraş ilinde gerçekleştirilmesi düşünülen ya
tırım projelerinden Elbistan Kömür İşletmesi ve 
Termik Sanrali projesi ve Peynir - Tereyağ Fab
rikası projesi 1973 yılı programına alınmıştır. 
Devam eden Krom Etüt aramaları projesinin 
kapsamı ise 1973 yılı programı ile Maraş ilini de 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Ayrıca gerekli enerji nakil hatlarının kurul
masına ve lise, sanat okulu, ticaret lisesi, gençlik 
kültür merkezi inşaatı yatırımlarına bu program 
döneminde başlanacaktır. 

Soğuk hava deposu, beton kanalet tesisi, tuğ
la ve kiremit fabrikası, deri ve kösele işleme, 
meyve ve sebze işleme sanayileri, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân döneminde Maraş ilinde gerçekleş
tirilmesi düşünülen yatırım projeleridir. Daha 
çok toplu küçük tasarrufların yönlendirilmek 
istendiği bu yatırım projelerinin mahallî özel te
şebbüsler gözönünde tutularak programlandırıl-
masına çalışılacaktır. 

iMaraş ilinde halen yatırını programlarına 
alınmış bulunan kamu yatırımlarının listesi ek
lidir. Diğer geri kalmış bölgelere ait yatırım
lar da 1973 icra programında yer alacaktır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Kuruluş 

TEK 

Orta. Bak. 

-

Proje adı 

Elbistan Termik Santrali 
Maraş Trafo Merkezi 
G-. Antep Maraş 
Enerji naikil hattı 
Keiban - Elbistan ENH 
Elbistan - Osmaniye ENH 
Maraş - Elbistan ENH 
Elbistan TM 
Elbistan - Kayseri ENH 
Elbistan - Darende ENH 
Adana projesi içinde 
— Ağaçlandırma 
— Orman yolları 

Başlaımıa/Bitiş 
Tarihi 

1972 
1968 

1968 
1972 
1972 • 
1972 
1972 • 
1973 -
1973 -
1971 -
1973 -
1973 -

• 1980 
• 1973 

- 1973 
• 1976 

1976 
1974 
1974 
1977 
1975 
1977 
1077 
1977 

Proje toplam 
maliyeti 

1 000 TL. 

5 737 000 
3 647 

8 040 
62 100 
62 100 
16 000 
2 980 

71 100 
8 960 

283 500 
11 940 
59 150 

1973 yılı 
yatırım 

1 000 TL. 

145 000 
1 197 

1 370 
5 000 
5 000 
4 800 

900 
1 000 

900 
(21 664) 

2 772 
3 852 
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Kuruluş 

DSİ 
Gene. Sp. 

8. S. Y. E 
İller 
T. Süt En 

m 
MTA 
TKİ 

BB 

Bk. 

Kur. 

Eski Es. Müz. 
tiler B. 
Yak. G-n. Md. 
TOK 

TMO 

MEB 
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Proje adı 

Orta (Ceyhan Kartalıkaya: Pro. 
Saha ikmali 
Yüzme havuzu 
Gençlik Kültür- Merkezi 
Sağlık evleri 
Pazarcık Soğ. H. deposu 
Peynir, Tereyağ Faıbrıkası 
Manas Doikuma Fab. tevsii 
'Krom, etüt ve aramaları 
Afşin - Elbistan linyit üretim 
Pr. (Santral için) 

Maraş Müzesi ikmal İnş. 
Elbistan Oteli 
Es'ki şehir restoreleri 
Maraş - Göksün - Püren 
Varyanıt /inşaatı 
Maraş - 'Göksün - 6. bölge 
hududu onarımı 
8. bölge hududu yol ona. 
Maraş ayırımı - (Bertiz) 
Ağabeyli yolunun yapımı 
Andırın - Çıolkaıt yol yapımı 
Konut 
Lojman İnş. Elbistan 
Eğitim 
Elbistan Ortaokulu 
Maraş Merkez yatılı bölge 
okulu 
Afşin yatılı bölge Ok. 
Merkez Ortaokulu 
5 sınıfta tamamlanacak veya 
yeni 5 sınıflı okullar için ge
rekli ek derslik 
Lise 
Afşin Akşam Kız Sanat Oku
lu 'ikmal inşaatı 
Sanat Enstitüsü Elektrik 
Atelyesi 
Teknik Lise 2. Tes. 
Atelyesi 
Elbistan Pratik ıSanat Okulu 
Yeni binası 
Ticaret Meslek Lisesi 
11 Eğitimi Araç Merkez Baş
kanlık binası. 

9 . 2 . 1973 

Başlamıa/Baitiş 
Tar 

1968 -
1970 -
1973 -
1973 -
1972 -
1969 -
1973 -
1971 -
1973 -

1973 -

1968 -
1973 -
1973 -

1968 -

1972 -
1972 -

1965 -
1973 -

1973 -

1970 -

1971 -
1972 -
1972 -

1973 -
. 1973 -

1972 -

1972 -

1973 -

1973 -
1973 -

1973 -
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ibi 

1976 
1973 
'1974 
1974 
1973 
1973 
1975 
1974 
1973 

1973 

1973 
1973 
1977 

1973 

1974 
1977 

1975 
1976 

1973 

1973 

1974 
1975 
1974 

1973 
1975 

1973 

1973 

1973 

1975 
1974 

1974 

0 : 1 

Proje toplam 
maliyeti 

1 000 TL. 

236 
1 
3 
1 

767 
000 
000 
000 

4 400 

9 
55 
5 

26 

1 
1 
1 

33 

10 
8 

6 
2 

1 

7 
8 
2 

5 

1 

6 
4 

1 

960 
750 
000 
000 

230 

000 
000 
150 

800 

000 
OOO 

125 
500 

600 

800 

800 
800 
900 

100 

700 

500 

500 

000 
350 

250 

1973 yılı 
yatırım 

1 000 TL. 

7 662 
8 000 
1 000 

500 
2 000 

190 
1 000 

12 000 
5 000 

26 230 

50 
1 000 

90 

9 100 

4 000 
1 OOO 

825 
500 

600 

1 000 

3 000 
1 500 
1 000 

(5 250) 
800 

500 

1 500 

500 

500 
1 000 

250 
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9. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, I 
eski BaşbakanSüleyman D emir el hakkında verilen 
soruşturma raporunda iddia olunan hususlarla 
ilgili olarak suçlu görülen memur ve şirket or
taklarına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı. (7/1409) 

4 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da gerekli işlemin yapılmasına müsaadeleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

Soru : 
Eski Başbakan Süleyman Demire! hakkın

da soruşturma açılması ile ilgili olarak Trabzon 
Senatörü Ömer Hocaoğlu ve Konya Milletve
kili Özer Ölçmen tarafından verilen önergede 
zikredilen hususlarda Komisyonca yapılan tah
kikat ve hazırlanan rapora göre suçlu görülen 
memurlar ve şirket ortakları var mıdır? Varsa 
bugüne kadar bu şahıslar hakkında ne işlem 
yapılmış ve hangi mahkemelerde kimler hak
kında dava açılmıştır. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 1 . 1973 

Ceza İş G-n. 
Müdürlüğü 
Sayı :1008 

Konu : Kocaeli Milletvekili Vehbi 
Engiz'in soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 12 . 12 . 1972 gün ve 6973/51458 -
/1409 sayılı yazılarına : 

Eski Başbakan Süleyman Demire! hakkın
da, Soruşturma Komisyonunca hazırlanan ra- I 
pora göre, suçlu görülen memurlar ve şirket 
ortakları bulunup bulunmadığı, varsa bu şa
hıslar hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı 
ve hangi mahkemelere kimler hakkında dava I 
açıldığı konusunda, Kocaeli Milletvekili Sayın 
Vehbi Engiz tarafından Bakanlığımıza yönelti
len soru önergesinin cevabı aşağıda arz olun
muştur. 

Malûmları bulunduğu veçhile eski Başba
kan Süleyman Demirel hakkında söz konusu | 
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önergelerde ileri sürülen hususları tahkik et
mek üzere kurulan Soruşturma Komisyonunca 
hazırlanan ve mumaileyhin Yüce Divana sevk 
edilmemesi tavsiyesini kapsayan 6 . 4 . 1972 
gün ve 9/16 sayılı rapor, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısında, 24, 25 . 5 . 1972 gün ve 276 
sayı ile kabul edilerek, Resmî Gazetenin 30 Ha
ziran 1972 günlü nüshasında yayımlanmış bu
lunmaktadır. 

Önergenin cevaplandırılabilmesini temi-
nen, Resmî Gazetede yayımlanan raporun 13 neü 
sayfasında yer alan, Orma Anonim Şirketinin 
sermayesinin tezyidi ile ilgili muameleler dola-
yısiyle, sorumlu görülen Ziraat Bankası İs
parta Şubesi eski müdürü ve fiile iştirak eden 
diğer memurlar hakkında yapılan işlemlerin 
mahiyet ve sonucu, Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğünden sorulmuş, alman 25 . 12 . 1972 
gün ve 307492 - 12 sayılı cevabî tezkerede, bu 
hususta yaptırılan müfettiş tahkikatı sonucu 
düzenlenen raporların henüz yetkili organ
larda karara bağlanmadığı, ancak İsparta Şu
besi eski müdürü ile müdür muavininin idarî 
bir tedbir olarak başka şubelere nakledildik
leri bildirilmiş ve keyfiyet, ilgisi yönünden 
ayrıca Maliye ve Ticaret bakanlıklarına da ya
zılmıştır. 

önerge sahibine bildirilmesine delâlet bu-
yurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

10. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel ili dahilindeki Devlet lise ve ortaokulların
da öğretmen ve öğrenci sayısına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı (7/1410) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının sağlanmasını diler, saygılar sunarım. 

28 . 11 . 1972 
İçel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

İçel ili dahlindeki Devlet lise ve ortaokul
larının ; 

1. Herbirinde öğrenci adedi ne kadardır? 
2. Herbirinde öğretmen adedi ne kadardır?1 

3. Herbirinde bir öğretmene kaç öğrenci 
düşmektedir ? 



T. C. 
Millî Eğitini Bakanlığı 

Özel 
17 
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30 . 1 . 1973 

0 : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 6925/51262 
7/1410 sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, İçel 
İli dahilinde Devlet lise ve ortaokullarmdaki 
öğretmen ve öğrenci sayısına dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel 'Milletvekili Turhan Özgüner'in, İçel ili dahilimde Devlet lise ve ortaokullarmdaki öğretmen 
ve öğrenci sayısına dair yazılı sıoru önerigosi ile ilgili cevabımız. 

Okullar 

Atatürk Lisesi 
Tevfik Sırrı Gür Lisesi 
Anamur Lisesi 
Erdemli Lisesi 
Gülnar Lisesi 
Mut Lisesi 
Silifke Lisesi 
Tarsus Lisesi 
Tarsus Cengiz Topel Lisesi 
Mersin Ortaokulu 
Mersin Bahçeliievler O. O. 
Mersin Durulupmar O. O. 
Silifke Ortaokulu 
Tarsus 'Barbaros Hayrettin Ortaokulu 
Tarsus Kasım Ekenler O. O. 
İçel Ajslanköy Ortaokulu 
İçel Aydıncık Ortaokulu 
Gülnar Bereket Ortaokulu 
Anamur Bozyazı Ortaokulu 
Çamlıyayla Ekenler O. O. 
Elvanlı Çeşmeli O. O. 
Erdemli Elvanlı O. O. 
Merlkez Gözne Ortaokulu 
Tarsus Hacılhamzalı O. O. 
Silifke Ovacık (iHacı'ishaklı Ortaokulu) 
Tarsus Yaylaçukuru O. O. 
Tarsus Yenice Ortaokulu 
Merkez Mez'itli O. O. 

Tarsus Huzurkent O. O. 

Öğrenci 
sayısı 

1 914 
3 471 
2 045 
1 199 

945 
1 453 
1 264 
1 605 
1 952 
1 i631 

788 
1 069 

821 
1 299 
1 046 

198 
242 
57 

238 
58 

256 
209 

86 
106 

68 
111 
376 

Yeni .okul (Ders 
dağıtım çizelgesi] 
gelmemiştir.) 
Yeni okul (Ders 
dağıtım çizelgesi 
gelmemiştir.) 

Öğretmen 
sayısı 

44 
94 
36 
26 
22 
30 
36 
51 
44 
35 
19 
24 
20 
26 
19 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
2 
2 
5 

3 

2 

1 öğretmene kaç 
öğrenci düşüyor 

43,5 
36 
56,7 
53,5 
38,4 
48,4 
35 
33,4 
44,5 
46,5 
41,4 
44,5 
41 
46,1 
55 
49,5 
48,4 
16,2 
59,5 
14,5 
64 
34,8 
28,3 
35,3 
33,6 
55,5 
75,2 

Prof. Dr. iSabaiha>ttin Özbek 
MAM Eğitim Bakanı 
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11. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın bâzı ilçeleri arasındaki karayoluna 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1412) 

30 . 11 . 1972 
Meclis Yüksek 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakan
lığınca yazılı iolarak cevaplandırılmasının temi
nini saygı ile arz «derim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Korkuteli - Elmalı yolundaki çalışma 
programa göre netice verecek süratte midir? 
Bu yol ne zaman tamamlanacaktır ? 

2. Elmalı - Finike yolu programda mıdır 
değilse Ibu kadar önemli bir yol niçin progra
ma alınmamıştır? Bu yolun bakımına öncelik 
verilmesi ekonomik ve turistik yönden zaruret 
göstermez mi? 

3. Elmalı - 'Kaş yolunun Gömbe kasaba 
arasındaki yeni güzergâhta yapılan kısımların 
kaplaması ne zaman ikmal edilecektir? 

4. Denire - Kaş yolu çok Ikötüdür burada 
bakım ve ıslahat düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 
Sayı : A-01/32 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün yazılı sorusu. 

8 . 1 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 6935/51312-7/1412 
sayılı yazınız. 

Antalya ilinin hâzı ilçeleri arasındaki kara
yolunun durumları halkkmda Antalya Millet
vekili ihsan Ataöv tarafından verilen yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
1. 18 000 000 lira takribi maliyetli El

malı - Korkuteli yolu 1972 yılı Çalışma Progra
mının yeni projeli yol onarımı bölümünde 
700 000 lira ödenekle yer almaktadır. 1972 yı
lında yolun Korkuteli'nden itibaren 6+000-

16+000 Km. 1er arasındaki Karamanbeli varyan
tının altyapı işleri tamamlanmıştır. Sadece adı 
geçen kesimin altyapısının maliyeti bu yılki 
ödeneğin üzerindedir. Varyantın üst yapısı için 
2 inçlik ikonkasör malzemesi ihzaratına başlan
mış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

1973 yılı program tasarısında ayrılacak öde-
n'elkl'e işe devam edilerek işin tamamının 1975 yı
lında bitirilmesi öngörülmektedir. 1973 yılında 
üst yapı işlerinde çalışılacaktır. 

Yol devamlı bakım altında tutulmakta ve 
her mevsim igeçit vermektedir. 

2. Elmalı - Finike Devlet yolu, 1960 yılın
dan beri yapılan normal bakım çalışmaları ya
nında, bölge imkânları ile 'bâzı kesimlerde var
yantlar inşası suretiyle ıslah edilmiştir. 

13 Km. si asfalt ve diğer kısımları stablize 
olan siöz konusu yolda devamlı bakım yapıl
makta ve yaz kış ıgeçide açık tutulmaktadır. 

Adı ıgeçen yol henüz yapım programına alı
namamıştır. 

3. Elmalı - Kaş yolunun Gömbe - Kasaba 
arasında yeni güzergâh diye isimlendirilen Si-
nekçibeli - Kasaba kısmında, ıSinekçiıbeli'nden 
itibaren 22+000-37+000 Km. 1er arasındaki 
15 Km. lik kesimde çalışmalar devam etmekte
dir. Bu güzergâhta 368 988 lira keşif bedeli 
stabilize malzeme iihzar ve nakli işi ihale edil
miştir. Müteahhit 22 . 11 . 1972 tarihinde işe 
başlamış olup taahhüdünün % 65'ni yerine ge
tirmiştir. Ocak ayı ısonoına kadar işi tamamlan
mış olacaktır. 

Bu yoldaki yapım faaliyetlerimiz bütçe im
kânlarına göre önümüzdeki yıllarda da devam 

'edecektir. Yolun diğer kesimleri stabilize olup 
tümü üzerinde devamlı bakım yapılmaktadır. 

4. Kale (Demre) - Kaş yolu onarımı prog
ramındadır. Bu yıl yolun 18 Km. lik kesiminde 
toprak işleri tamamlanmış ve 12 Km. lik kesi
min üst yapısı hitürilmiştir. Çalışmalara 1973 
yılında da devam edilecektir. Söz konusu yol 
bakım çalışmaları ile yaz kış geçite açık tutul
maktadır. 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Bucak merkezlerinin yol durumuna 
dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1413) 
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30 . 11 . 1972 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Bayındırlık Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya'da Bucak merkezlerini anayola 
bağlayan bütün yollar fil yolları ağında olduğu 
için vilâyet YSE Teşkilâtı bakmamaktadır. Ka
rayolları bucak yolları için ne düşünmektedir? 

2. Bucaklara bağlı köyleri yola kavuştur
mak YSE dozerlerini hiç olmazsa bucak marke-
zine götürmekle mümkün olacaktır. İl yolu olan 
bucak yolumdan 'Treylerler geçemediği için köy
leri yola kavuşturma imkânı .bulunamamakta
dır. Bu duruma glöre bucak yollarını Treyler 
geçebilecek. bir. ıslahata kavuşturmak için bir 
çalışma var mıdır? 

3. Antalya'da millî park seçilen beş konak 
yolu, Çatallar - Kasaba yolu, Sinekçibeli, Kal
kan, Korkuteli - Kızılcadağ, Akseki - Güzelsu 
ve Güzelbağ - Devlet yolu bunların en önemli-
leri'ndendir. Bu yollar makine takviyesi ile YıSE 
ye devredilemez mi? Edİlemeyecekise Treyler 
göçebilecek şekilde ıslah edilemez mi. 

4. Çatallar - Kasaba yolunda Çatallar Ya-
zır arasındaki köprü ve menfez ıslahatı dahi 
Yazır, öünçalı ve Dağbağ köylerine YSE hiz
meti 'götürmeye yetecektir küçük bir hizmetin 
buralara 'götürülmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 1 . 1973 

Özel Kalem 
Sayı : A-01/31 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 6936-51313/7-1413 
sayılı yazınız. 

Antalya ili ıbucak 'merkezlerinin yol duru
muna dair Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ta

rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

Ek : 1 liste : 
1. Bucak yolları, il yolları yapım ve ona

rım plânlamasına uygun olarak kendi ili içinde 
aldığı öncelik sıralarına göre programa alın
makta ve yapım veya onarımları sağlamakta
dır. 

2. İl yolları 1 nci maddede açıklanan esas 
çerçevesinde- ve bu yollar için tespit edilmiş 
standartlara göre yapılmakta veya onarılmakta
dır. İl yolu standartlarına göre inşa edilmiş 
yollardan dozer taşıyan treylerler geçebilmek
tedir. 

Treylerin geçemeyişi YSE Teşkilâtının köy 
yollarında çalışmasına katiyen engel teşkil et
mez. YSE Teşkilâtında 15 - 17 ton ağırlığında 
olan dozerlerin treylerin gidemediği yere kam
yonla nakli yapılabilir. Kamyonun dahi gireme
diği tamamen yeni açılacak yol çalışmalarında 
dozerlerin bir miktar yürüyerek çalışma nokta
sına ulaşmaları da mümkündür. 

Karayolları Teşkilâtında takibedileıı bu 
usul, YSE çalışmalarında da aynen uygulanabi
lir. 

3. Antalya ilinde 1972 il yolları yatıran
larını gösteren liste ilişikte sunulmuştur. 1973 
yılı ödenekleri bütçenin kesinleşmesinden son
ra belirli olacaktır. 

İl yolları ağında bulunan yolların makine 
takviyesi ile YSE Genel Müdürlüğüne devredil
mesine imkân görülememektedir. 

Ancak, herhangi bir bucak ile irtibat sağla
mayan Çatallar - Kasaba il yolunun YSE Ge
nel 'Müdürlüğüne devri uygun 'görülmüş ve Ba
kanlığımızdan alınacak olura esas olmak üzere 
İl Daimî Komisyonu kararının istihsali için te-
şebbüs'e seçilmişse de adı 'geçen komisyon 
6 . 10 . 1971 tarihinde Çatallar - Kasaba yolunun 
il yolları ağında kalmasına karar vermiştir. 

4. Çatallar - Kasaba, il yolu toprak yol olup 
yalnız kurak havalarda 'geçit vermektedir. Söz 
konusu yol, il yolları yapım ve onaran plânla
masında, ili içinde aldığı öncelik bakımından 
sonuncu sırada bulunmaktadır. 
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Antalya ili yatırım programı teklifi Fonu 

D. P. T. 
Proje No: Projenin adı 

1972 yılı il yolu yatırımları 
Devam •eden emanet yol yapımı 

65.E.01.259 Topraktepe '-Köprülü 
65.E.01.260 Avr. - Sinekcibeli - Kas Ayr. 

Toplam 

İli 

Antalya 
Antalya 

Karekteristik Tarih 

Miktarı Birim Baş. Bit. 

67 Km. 
82 Km. 

149 Km. 

65 
65 

72 
74 

İl yolları 
Devam eden emanet yol onarımı 

65.E.01.362 Akseki - Aydmkent 

Toplam 

İl yolları 
Devam eden i'haMi köprü yapımı 

71.E.01.105 (1971 den devam eden) 
(Antalya - Alanya) Ayr. - Başko-
nalk yolunda 

—• Sığıririi Köprüsü 

Toplam 
11 yolları 
Devam eden emanet köprü yapımı 

71.E.01.095 (1971'den devam eden) 
Kasaba - Çatallar yolunda 

— Kasaba Köprüsü 

Antalya 

Antalya 

m. 71 73 

m. 

20 m. 71 72 

Antalya 23 

23 

Km. 

Km. 

65 75 

Toplam 20 m. 



it*-
O 
O 

Bölge 
Nü: 

13 

D. P. T. 
Proje No: 

72.E.01.158 

Projenin adı 

İl yolları 
Emanet şeihiriçi geçişleri 
Aydınkent G-e îşi 

İli 

Antalya 

Karekteristik 

Milktan Birim 

. . 

Tarik 
, 1 

Baş. Bit, 

72 72 

Toplam 
İl yolları 

72.E.01.239 Yeni ihaleli Köprü yapımı 
Demirtaş - Göktepe yolunda 

13 — Killidere Köprüsü Antalya 
(Antalya - Manavgat) Ayr. - Ava
nos yolunda 

13 — Akçay (Avanos) Köprüsü 

Toplam 
İl yolları 

72.E.01.240 Yeni emanet köprü yapımı 
Aksu - Çandır yolunda Sümek 
Köprüsü 

Toplam 
Antalya ili1972 yılı il yolları yatı
rım toplamı 

30 m. 72 74 

Antalya 

Antalya 

32 

62 

32 

32 

m»' 

m. 

m. 

m. 

72 

72 

74 

73 

1973 yılı il yolları yatırım progra
mı tasarısı teklifleri 
İl yollan 
Devam eden emanet yol yapımı 

13 65.E.01.260C Ayrım - Sinekçibeli - Kaş Ayr Antalya 32 Km. 65 78 

Toplam 82 Km. 
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13, — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, Manisa'da açılması kararlaştırılan spor 
okulu binasına dair soru önergesi ve Gençlik ve 

Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı 
(7/1414) 

30 . 11 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gençlik ve Spor Bakanlığından ilişikte ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ettiğim hu
suslara alâkalı Bakanlıkça soru önergeme cevap 
verilebilmesi için aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
. Manisa Milletvekili 

Süleyman Çağlar 

İlişiği : 
Gençlik ve Spor Bakanlığına 

Manisa'da açılması kararlaştırılmış olan spor 
okulu binası için 1972 bütçesine konuhnuş olan 
meblâğ ile mevcut tesisin bir spor okulu olarak 
kullanılması imkânsızlığını Bakanlığımız da tak
dir buyurmaktadır. Bu sebeple, aşağıdaki soru
larımın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

1. Adı geçen tesis noksanlarının ikmâli için 
1973 bütçesine ödenek konmuş müdür, kondu ise 
miktarı nedir? Bu miktar para ile ne gibi ister 
yapılacak ve noksanlar ikmâl edilecek midir!. 

2. 1973 - 1974 ders yılında okul hizmete gi
recek midir?. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 27 . 12 . 1972 
Sayı : 15 - G/523 

Konu : Süleyman Çağlara cevap Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 12 .12 .1972 ta
rih ve 6938/3140-7/1414 sayılı yazıları. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm so
ru önergesinin cevabı ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Adnan Karaküçük 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın, 
Süleyman Çağlar, 
Manisa Milletvekili, 
Türk sporunun en önemli sorunlarından bi

risi şüphe yokki, mevcut tesisleri, gençliğin hiz
metine tam olarak açabilmek, bunları muhafaza 
edebilmek ve onarım ve bakımlarını süratli ola
rak yapabilmektir. 

Bakanlığımız kuruluştan bu yana konu üze
rine eğilmiş ve İsrarla takipçisi olmuştur. 

Sporda eğitime ayrı bir değer ve önem ve
ren Bakanlığımız Manisa'da Millî Savunma Ba
kanlığından devir aldığı savaş okulunu gerekli 
onarımları yaptıkları sonra beden eğitim öğ
retmeni yetiştirmek amacıyle kullanmak üzere 
harekete geçmiştir. 

1. Bu amacın gerçekleşmesi için 1971 yılı 
Ibütçenıizde gerekli ödenek konmuş her nasılsa 
1 000 000 liralık bu ödenek bâzı sayın parlâ-
menterlerce verilen değiştirge önergeleri neden
leriyle kullanılamamıştır. 

1972 yılı bütçemizde sözü geçen okulun ona
rımı için 1 788 534 liralık ödenek konmuş ve 
onarım işi Bayındırlık Bakanlığınca 14 . 7 .1972 
tarihinde ihale edilmiştir. 

Onarım işi devam etmektedir. 

2. Bu işin nihayetinde de okulun tam ola
rak kullanılması mümkün görülmediğinden 1973 
yılı bütçemizde ek olarak 3 000 000 liralık öde
nek talebedilmiştir. 

Alınacak bu ödenek ile okulun yüzme havu
zu ve salonu tamir edilecek tam kullanılır ha
le getirilecektir. 

Bayındırlık Bakanlığınca süratle hareket 
edildiği takdirde okulun bütün onarım işinin 
1973 yılı içinde (bitmesi 'beklenmektedir. Bu tak
dirde okul 1973 -1974 döneminde öğretime açıla
bilecektir. 

Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 
Adnan Karaküçük 

Gençlik Ve Spor Bakanı 

14. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Demirci - Salihli karayoluna dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin'in ya
zılı cevabı (7/1416) 

7 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların, sayın Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygıyle dilerim. 

Hilmi Okçu 
Manisa Milletvekili 

Manisa İlinin Demirci ilçesi, Salihli ilçesini 
eski ve çok kötü bir karayolu ile bağlıdır. Çok 
kereler bu ilçeyi Ankara - İzmir anayoluna yeni 
bir yol ile bağlanması istenmiş ve bugüne ka-
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dar da şifahî vaatlerde bulunulmuştur. Bu iti
barla ; 

1. Demirci ilçesini Salihli'ye bağlayacak 
olan yeni 'bir karayolu düşünülmekte midir? Bu 
yönden çalışma varsa hangi safhadadır! 

2. Veya, eski yolun virajlarını tashih ile 
asfaltlanması ele alınacak mıdır? Alınacak ise 
hangi yıl icra edilecektir. 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 1 . 1973 

özel Kalem 
Sayı : A - 01/12 

Konu : Manisa Milletvekili Hilmi Ok-
çu'nun yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 .12 . 1972 tarih ve 7010/51652-7/1416 
sayılı yazınız. 

Demirci - Salihli yolunun durumuna dair 
Manisa Milletvekili Hilmi Okçu tarafından veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

Salihli - Demirci yolu, güzergâhı genellikle 
apik ve dağlık bir araziyi takibetmesi nedeniy
le, bozuktur. Bilhassa, Demirci Barajının yapı
mı ile bu yolun su altında kalan nispeten iyi ke
simi yerine yapılmış olan yeni kesimin de çok 
apik yamaçlardan mecburen geçmesi adı geçen 
yolun güzergâhını kötü duruma düşürmüştür. 

Yapılmış olan istikşaf çalışmaları sonunda 
daha iyi ibir güzergâhın bulunması mümkün ola
mamıştır. 

Mevcut Salihli - Demirci yolunda, yol plât
formunun bir miktar' genişletilmesi, bâzı çok 
keskin virajların düzeltilmesi ve yolun onarıla
rak asfaltlanması daha uygun bulunmaktadır. 

Şu anda, bu tip yolların onarımı için uzun 
vadeli ıbir program yapmaya eldeki malî doneler 
müsait olmadığından yolun hangi yılın progra
mına alınabileceği hakkında kesin bilgi vermek 
mümkün değildir. 

15. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
eski Başbakan Süileyman DemireVin kardeşleri, 
Ali Demiri ve Şevket DernireVin, vergi borçla-

I rina dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1417) 

8 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Baş'kanlığma 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususun
da gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi 
saygı ile arz ederim. 

. Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz 

1. — Eski Başba'kan Süleyman Demirci'm 
kardeşleri Ali Demire! ve Şevket Demirel'in 
vergi borçları var mıdır? Varsa ne kadardır, 
ve bu konuda şimdiye kadar ne işlem yapılmış
tır? 

2, — Bu şahıslar hakkında vergi kaçakçılı
ğından dolayı bir takibat ımeveut mudur? Mev
cutsa bugüne kadar bu konuda ne işlem yapıl
mıştır? • 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 22 . 1 . 1973 
GEL : 24489 -11' 

3677 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 12 . 1972 tarih ve 7015/51690 -
7/1417 sayılı yazıları. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz tara
fından verilen ve yazılarına bağlı olara'k alman 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevap aşağıda arz-
edilmiştir. 

1. — Ali Demirel hakkında, inceleme rapor
ları ile 1130 ve 1131 sayılı re'sen takdir komis
yonu kararlarına istinaden ilgili yıllar için ge
rekli vergi, tasarruf bonosu ve ceza tarhiyatla-
rı yapılarak kendisine tebliğ olunmuştur. 

2. — 1967 yılı için tanzim ve vergi dairesine 
tevdi olunan inceleme raporuna istinaden yapı
lan tarhiyata ait ihbarnameler, 15 . 10 . 1970 
tarihinde, 1968 yılı için tanzim ve vergi daire
sine 28 . 12 . 1970 tarihinde tevdi olunan rapo
ra istinaden yapılan ikmalen tarhiyata ait ih
barnameler 8 . 1 . 1971, re'sen tarhiyata ait ih
barnameler de 22 . 2 . 1971 tarihlerinde, 1969 
yılı için tanzim olunarak vergi dairesine 
28 . 12 .1970 tarihinde tevdi olunan rapora is
tinaden yapılan ikmalen tarhiyata ait ihbarna-

I meler 8 . 1 . 1971, re'sen tarhiyata ait ihbarna-
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'meler de 22 . 2 . 1971 tarihlerinde mükellef Ali 
Dcnıirel'e tebliğ edilmiştir. Her üç yıla ait tar-
lıiyat ihtilaf konusu yapılması dolayısıyie ha
len malî kaza mercilerinde incelenmektedir. 

Raporlara istinaden yapılan tarhiyat üzeri
ne mükellef Ali Demirel tarafından teminat 
olarak gösterilen Özel Yükseliş Kolejine haciz 
vaz'ı için Çankaya Vergi Dairesince 1 . 1 . 1971 
tarih ve 10 - 14053/379 sayılı yazı ile tapuya 
yazılmış, mezkûr gayrimenkule haciz vazedil
diği tapunun 12 . 1 . 1971 tarih ve 144 sayılı ya
zısı ile vergi dairesine bildirilmiştir. 

3. — Şevket Demirel hakkında, inceleme ra
porlarına istinaden 1966 - 1967 yılları için ge
rekli vergi, tasarruf bonosu ve ceza tarhiyatla-
rı yapılarak mükellefe tebliğ edilmiştir-. 

İnceleme raporlarına istinaden 1966 ve 1967 
yılları için ikmalen yapılan tarhiyatlar ihtilaf 
konusu yapılması dolayısıyie halen malî kaza 
mercilerinde incelenmektedir. 

Vergi Usul Kanununun, vergi mahremiyeti
ne ilişkin 5 nci madde hükmü karşısında, tar-
hedilen vergilerin tutarı hakkında bilgi veril
mesi mümkün görülememiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
%n, Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında soru 
önergesi ve Çalışma Bakın Ali Rıza Uzuner'in 
yazılı cevabı. (7/1418) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın
da aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Sakarya • Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Türkiye'nin üç güvenlik ' (örgütünden biri 
olan «Sosyal Sigortalar Kurumu» maddî kayna
ğını işçinin emeğinden almaktadır. Oysa, iSos-
yal Sigortalar Kurumu hakkında belli bir süre
dir kamuoyunda açık - 'kapalı yansıyan bâzı ha
berler ,sıözler 'büyük işçi kesimini tedirgin •et
mekte, işçide kuşku uyandırmaktadır. 

İşçinin emek kaynakları üzerinde, «sorum
suz hareketler» '«yolsuzluklar»,, elbetteki düşü
nülemez. Bir ciddî kurum her hareketinde he
saplı, plânlı, sorumlu, verimli bir davranış ve eği
lim içinde olmak zorundadır. 

I Bu nedenle; 
1. — Sosyal iSigortalar Kurumunun ikaynak-

I larımda bir sarsıntı var mıdır? Kesin olarak açık-
I lanması; 

2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun şimdiye-
I dek yaptığı ihalelerin miktarı ve ayrı ayrı para-
I »al değeri nedir, bu ihaleler hangi şartlarla, han

gi kişilere ve firmalara hangi usuller çerçevesi 
içinde yapılmıştır1? 

I ı3. — Son günlerde basında yer alan, «$50 
I milyonluk usulsüz ihale yapılmak işitendi» man-
I setli haberin gerçeği nedir? Bunun sorumluları 
I kimdir? Kurumu da içine alan, «firma - kurum» 
I ortak çıkarı sözkonusu mudur? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 2 . 1 . 1978 
iSayi:8$5Ö 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 114 . 12 . 1972 tarihli 701-6/&H664, 7/M18 
I sayılı yazınız. 
I Sakarya Milletvekili iSaym Hayrettim Uysal 
I tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili 

•olarak : 
I 1. — Sosyal Sigortalar Kurumu ikaynakla-
I rında bir sarsıntı var mıdır Kesin olarak açık-
I lanması ; 
I '2. — Sosyal Sigortalar Kurumunun şimdiye-
I dek yaptığı ihalelerin miktarı ve tayrı ayrı pa-
I rasal değeri nedir, bu ihaleler hangi şartlarla, 

hangi kişilere ve firmalara h'aniıgi usuller çerçe
vesi içinde yapılmıştır ? 

I 3. — Son günlerde basında yer alan, «350 
I milyonluk usulsüz, ihale yapılmak istendi» man-
I setli haberin ıgerçeği nedir? Bunun sorumluları 
I (kimdir? Kurumu da içine alan, «firma - Kurum» 
I ortak çıkarı ^özikonusuimfudur? 
I Yolunda sorulan konular incelenmiş ve her 
I konu hakkındaki bilgi sırası ile aşağıda sunul-
I muştur. 

I '1. — Sosyal (Sigortalar Kurumunun uzun va
deli sigorta (malûllük, yaşlılık, ölüm) (kolları
na ait kaynaklarında Ibir sarsıntı meveudolup, 

I bunun büyük ölçüde, 506 sayılı Sosyal Sigorta-
I iiar Kanununu değiştiren 1186 sayılı Kanunla bu 

sigorta kollarında aylık 'bağlanmasıyle ilgili ola-
I rak getirilen yeni hükümlerden ve özellikle w* 
I gortalıların prim ödemeksizin çalıştıkları eski 

hizmetlerinin, faiz dahi lalınmakısızm o tarihteki 
I giriş ücreti üzerinden borçlanmıaian, ayrıea si-
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gorta aylığı bağlanması için 25 yıllık sigortalı 
olmak ve bu süre içimde 5 000 >gün (13 yıl, 10 ay, 
20 gün) prim ödenmesinin, yeterli olması gibi 
sebeplerden ileri 'geldiği tespit edilmiştir. 

Bu aksaklıkların giderilmesi için .alınması 
•gereken tedbirler Bakanlığımca saptanmıştır. 
Ancak soruna kesin bir çözüm yolu bulmak için 
koaıunun, yakın bir tarihte toplanacak olaın ve 
işçi - işveren - Hükümet temsilcileriyle ilim 
•adamlarımdan oluşan Çalışma Meclisinde görü
şülmesi kararlaştırılmıştır. İstişarî 'bir organ. 
olan Çalışma Meclisinin önerilerinin ışığı altın
da hazırlanacak kanun tasarısı en kısa zamanda 
Yüce Meclise sunulacaktır. 

i2. — •Sosyal Sigortalar Kurumunca bugüne 
ıkadar yapılan dihaleler konusunda önerge sahibi 
.Sayın Hayrettim Uysal'a Sosyal tSigortalar'Ku
rumu Genel Müdürü Cihat övül tarafından ge
rekli şifahî bilgiler verilmiş ve Kurumun kuru
luşumdan 'bugüne kadar yapılan ihalelere ait lis
telerin çıkartılmasımın çok uzun bir zamana bağ
lı olduğu -arz edilmiş ve Sayın Hayrettin Uysal' 
m durumu ka'bullenmesi karşısında; '28.7JİC|63 
-tarihinden itibaren, hastame, idare ve ırant ıbina-
Jarıyle 196*6 yılından beri işçi meskenleri için 
yapılan ihalelerin ımibtarı ve ayrı ayrı parasal 
değerleri, ihalelerin hangi şartlarla hangi şahıs 
veya firmalara, 'naniği usullerle yaptırıldığı ekli 
listede gösterilmiştir. 

3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun değişik 20 nei maddesinin (c) fık
rası gereğince sigiortalı işçilere mesken yapımı 
için Kuruniica verilen krediden faydalanmak üze
re T ürk-İş tarafından kurulan Türkiye İşçi iSen-
dikaları Konfederasyonu Mensupları Yapı Ko
operatifi bugüme kadar yaptırdığı 4 parti ha
lindeki işçi sitesimden sonra son olarak 3334 -«si
gortalı işçi için yeni bir site inşa ettirmek ama-
cıyle 13 . 7 . 1972 tarihimde Sosyal 'Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmuştur. 

3334 daireyi ihtiva 'edecek olan bu büyük 
mesken sitesinim daha ucuz ve kısa zamanda ya

pılmasını temin amacıyle -kooperatif, inşaatın 
prefabrik usulle yapılmasını talebetmlş ve nıü-
racatmı buna göre hazırlamıştır. 

Prefabrik usulün Kurumca ilk defa tecrübe 
edilmesi ve işin büyüklüğü gibi sebepler de ile
ri sürülerek bu kooperatif için, Kurumdaki bir 
kısım görevliler diğer kooperatiflere, uygulanan 
usul dışında bâzı işlemler uygulamaya çalışmış
tır. 

Kooperatif tarafımdan hazırlanıp Kurum İn
şaat İşleri Müdürlüğünce tetkik edileın inşaatla 
ilgili şartnameye; ihaleye iştirak edecek müte
ahhitler içim, inşaatın yapılacağı yere 50 kilo
metrelik mesafe içinde prefabrik eleman! inşa 
eden fabrika sahibi olmak ve. tbir defada en az 
llOÛO konutluk sasyal mesken inşaatı yapmış ol
mak gibi konulmuş bulunan şartlar, >Ş. ,S. K. Mü
dürler Kurulunun da dikkatimi çekmiş ve Mü
dürler Kurulu şartnamemin, prefabrik ve gele
neksel sistemin 'her ikisine göne ve 'belli bir güç-
ıtelki bütün firmaların imaleye işt'iırakkui sağlaya
cak şekilde yeniden 'hazırlanmasına karar ver-
:mlıstiıi\ 

İş bu safhada iken durum Bakanlığıma inti-
•kal etmiş ve Teftiş Kurulunca derhal olaya 
el konulmuştur. Evrak üzerinde yapılan ilk in
celeme somunda konunun tahkik ©dilmesi gerek
tiği kanaatime varılmış ve tahkikata 'başlanılmış
tır. Halen tahkikat devam etmekte olup, çok ya
kın bir zamanda neticelendirilecektir. 

İnşaat ihale edilmeden, henüz ihale hazırlık
ları yapılırken duruma müdahale edilmiş oldu
ğundan Kurumun herhangi bir zararı sözkonu-
su olmamaktadır. 

Tahkikat neticesinde, hadisede i'lumal ve ku
suru 'görülen bütün görevliler 'hakkında gerekli 
istemler yapılacak ve gerektiği takdirde konu 
ayrıca adlî makamlara da intikal ettirilecıektdr. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ali Rıza Uzumer 
Çalışma Bakamı 
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İnşaatın adı Müteahhidin adı 

Malıatva Hastanesi Klima Tes. Lim. Şrk. 

Konya » 
'Trabzon » 
iSivas » 
'Kütahya » 
Denizli » 
Muğla » 
Zonguldak » 
Bursa » 
Gaziantep » 
Erzurum » 

l 
,1i. Elâzığ » 
o* Antalya » 
| Erzincan » 

İskenderun » 
Zonguldak Şb. Bin. 
'Batman Hastanesi 
Tatvan » 
Kartal Dispanseri 
Osmaniye » 
Rize Hastanesi 
Kazlı çeşme Dispanseri 
Giresun » 
Bakırköy Doğumevi 
Fethiye Hastanesi 
Çankırı Sin. Dük. 
Aydın Otel Sin. 
Malatya Şube 
Elâzığ Şb. binası 

Nur Kolektif Şirketi 
Klima Tes. I im. Ş. 
Nejat Rona 
Nuh İnş. Kol. Ş. 
Zeki Kasman 
iSaıbri Erdoğmuş 
Klima Tes. Lim. Ş. 
Timlo İnş. ve Malz. Lim. Ş. 
Santim aş 'Sanayi Tic. ve A. Ş 
Mimaş Müh. ve İnş. ve Ma 
dencilik A. O. Ş. 
Tüm. Tes. ve İnş. Lim. Ş. 
MEG İnş. Kol. Ş. 
Tim. Tie. İnş. ve Müh. L. Ş. 
Oercis Mağzelcioğlu 
Ahmet Özen 
Ahmet Yılmaz 
Hasan Tepebaşı 
•Coşkun Erel 
Abdur mıhına n Kâğıt oğlu 
Osman Zırh 
Mevlüt Hamzaoğlu 
Muzaffer S arıt aş 
Hüseyin Celâsun 
Sait Bilginer 
Osman Cer an 
Hüsamettin Bozkurt 
Kâzım Şahin 
Ahmet Tali Çizmeci 

İlk keşif bedeli 

13 216 846,83 

13 216 846,83 
12 652 132,95 
16 060 000,—-
6 745 195.15 
4 500 000,— 
7 063 289,05 

24 327 000 — 
25 350 000,— 
12 889 489,88 

14 324 628,67 
9 350 735,— 
8 942 947,12 
6 819 680,30 
9 072 422,84 
2 159 816,89 
2 790 000,65 
2 967 884,65 
1 440 432,52 
1 134 267,62 
4 380 000— 
1 702 530,15 
1 152 959,52 
3 990 000 — 
3 169 010,66 
1 084 495,15 
2 388 518,93 
3 797 683,25 
3 607 794,9S 

İhale 
tenzilâtı % 

12,85 

10,30 
6,80 
4,5- .. 

10,75 
8,19 
8 
2 

15,13 
13,28 

4,75 
1,5 

19,01 
10,80 
16,37 

5,5 
12,65 
14,22 

8,76 
21,85 

8,5 
14,15 
18,00 
16,06 
12,75 
7.5 

14,57 
6,81 
8,61 

H 
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İnşaatın adı Müteahhidin adı 

Gaziantep Şb. Bin. 
Balıkesir Hiasteaıesi 
Karadeniz Ereğli Hastanesi 
Zeyrek (Büro Dis. ve çarşı İnş. 

Fırat İnş. Kol. Ş. 
Tüm. Tes. İnş. L. Ş. 
Met - San İnş. Tic. Ş. 
Zekâ Özkan 

o 

Kırklareli Haistıanesi 
Nazilli » 
Tepecik Doğumevi 
Uşak Hastanesi 
Konya Ereğli Hastanesi 
Tepecik » 
Süreyyapaşa Sağ. sitesi 
Karabük Hastanesi 
Adapazarı » 
Göztepe » 
Ballıdağ Hiz. Bin. 
İzmir Çınar Dis. 
Çanakkale Çan. Dis. 
İst. İstinye Dis. 
Adana Karşıyaka Dispanseri 
İzmir Mer. Dis. 
Beyoğlu Hastanesi 
Sağmalcılar Dis. 
İdare depo İnş. 
Edremit Hast. İnş. 
Ankara Ço. Hast. 
İzmir Kon. Tes. İnş. 
Gaziantep Polik. İnş. 
Rize Polik. Bin. İnş. 
Samsun Bölük. Bin. İnş. 
Ulus Dis. Bin. İnş. 
Batman Hiz. Bin. 

Ergun Cural 
Manisalılar İnş. Kol. Ş. 
Erkır Kol. Şirketi 
Pasinler Tes. İnş. L. Ş. 
Mehmet Kiıbaroğlu 
Celâl Olcay 
Ankara İmar L. Şirketi 
Salih Seçkin 
Yılmaz Tolu 
Nejat Kiprnan 
Güngör Yakar 
Manisalılar İnş. Kol. Ş. 
Feridun İsmen 
Mehmet Celâyir 
Kâzım Turanoğlu 
Manisalılar İnş. Kol. Ş. 
B/eşit; Şahin 

İbrahim Makas 
Fehim Yenice 
Santimaş San. Tic. Ş. 
Reşit Şahin 
Süleyman Kuranel 
Osman Zırh 
Ahmet Dönmez 
Set İnş. Tic. L. Ş. 
Fahri Gan 

İlk keşif bedeli 

3 493 849,15 
9 350 7 3 5 — 
7 500 000,— 

> 7 195 7-57,88 

3 979 400,82 
3 979 400,82 
4 957 397,86 
3 979 400,82 
3 979 400,82 
19 907 995,72 
48 815 016 — 
8 116 564,65 
6 860 082,75 

27 265 941,50 
1 070 441,55 
1 440 233,08 
858 642,99 

2 286 3 8 1 — 
1 863 567,65 
4 786 225,14 
36 302 532,87 

4 383 871,58 
4 792 961,98 
9 599 579,61 
52 381 064,37 
1 439 744,35 

621 024,60 
1 563 557,30 
1 433 844,60 
918 107,25 

İhale 
tenzilâtı % 

18,76 
5,25 
5 
7 

3 
6,16 
7,5 
12,15 
4,5 
2,11 
7,33 
4 
8,86 
2 
8,8 
21 
12,12 
15,5 
14,5 
14,70 
3,30 

19 
18 
17,73 
5 
12,01 
5,5 

10,67 
19,70 
6,5 

H 
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İnşaatın adı Müteahhidin adı 

Bursa Duaçınan Dis İnş. 

Trabzon Apt. Bü. sinema 
Diyarbakır Şb. ilâve İnş. 
Ankara Has. ve Pol. Bin. İnş. 
Kütahya Şb. Kat. ilâve 
Adapazarı ıŞb. Bin. Ta. ve Tev. 
İzmir Şb. Bin. tevsii 
Yenişehir Şb. Dis. İnş. 
Mersin Şb. İnşaatı 
İzsmit ilâve Has. ve Pol. İnş. 
Üsküdar Dis. Bin. İnş. 

j İsparta Hastanesi 
^ Çorum » 
-J Bolu » 
| Takat » 

Eyüp Halst. Tev. İnş. 
Afyon » 
Göztepe Has. ilâve Sağ. Tes. 
Samsun Şb. Bin. Kat. İlâ. 
İzmir Oto. Tes. İnş. 
Beyoğlu Dis. Bin. İnş. 
Bandırma Hastanesi 
İstanbul Hast. ilâve Pol. ve 

kat ilâvesi 
Kastamonu Hast. İnş. 
Maraş Dis. Bin. İnş. 
Erzincan Hiz. Bin. İnş. 
Erzurum Hiz. Binası 
Elâzığ Hiz. binası 
Diyarbakır Hiz. binası 
Beyoğlu Kobalt Bin. İnş. 

Ragıp Haealoğlu 

Necati Açıkgöz 
Derviş Erdölü 
Santimaş San. Tic. A. O. Ş. 
Orhan Özbek 
Muhittin <Ünver 
Yapı İnş. Kol. Ş. 
Tusso İnş. Kol. Ş. 
Ahmet Açıkkol 
Salih Kuru 
A. Güngör Özerkan 
Fehmi. Yenice 
Salih İrem 
Met - San Lim. Şirketi 
M. Naci Yazoğlu 
Saffet Genç ' , 
Set İnş. Liım. Şirketi 
Met - San Limited Şirketi 
Güner Fulat 
Fehim Yenice 
Bilâş Anonim Şirketi 
Suat Seven 

Bilâş Anonim Şirketi 
Daye Kol. Şirketi 
Cengiz Varlı 
Haydar Boy 
Haydar Boy 
H. Tahsin Özkoyuncu 
Teoman Kartaltepe 
Bilâş Anonim Şirketi 

k keşif bedeli 

1 278 336,93 

6 969 083,35 
2 025 133,20 
6 176 552,49 

225 566,14 
1 353 099,27 
3 943 827,84 
3 899 732,05 
1 760 000 — 
8 182 865,38 
3 295 336,14 
6 186 160,88 
6 279 365,98 
6 279 365,98 
6 279 365,98 
2 088 700,— 
6 120 072,88 

17 157 767,21 
908 181,10 

12 343 920 — 
3 925 805,75 
7 242 357,71 

5 697 434,24 
6 120 072,88 
2 600 O00 — 
1 900 000— 
1 900 000,— 
1 900 000,— 
1 900 000 — 
1 765 961,77 

İhale 
tenzilâtı % 

21,40 

13,15 
22,05 
17,73 
7 
9,10 

15,01 
15,16 
15,21 
19,65 
20,76 
14,20 
16,56 
16,20 

7,15 
6,5 
7 
5 
4,10 zam 
2,5 

15,07 
4 

10,07 
3,15 

14,26 
21,21 
18,21 
16,80 
20,80 
10,07 

H 
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İnşaattın adı Müteahhidin adı 

Van Hast. Bin. tnş. 
Cebeci I>is. ve Şb. İnş. 
ist. Hastt. Bolûmuım, Sac, doğ
ramalarına alüminyum tahvili 
Zonguldak Hast. Harici yol 
Fosseptikten Belediye kanali
zasyonuna bağlama işi 
1 — Adana Hastanesi 
2 — Adana Hast. İkmal İnş. 
3 — Adana Hast. İk. İnş. 

I 
0 0 1 — Vişnemde Blok Apt. 
1 2 — » Blok Apt. İk. İnş. 

1 — Mecidiyeköy Dis. İnş. 
2 — Mecidiyeköy Dis. İnş. 
Tekirdağ Hastanesi 

» » 

Kadir iSaibuncuoğluı 
Naci Baltutan 

İAS 

Ali Ünal 
Anikara İmar Lim. Ş. 
Hakkı EMrl ik ve Or. Kol. Ş. 
Hakkı Elbirlik ve Or. Kol. §. 

Mecus Ergüvenç 
Oercis Mağzelciıoğlıı 
Selâhattin Köseoğlu 
Mehmet Celâyir 
Terma Tdc. A. O. Ş. 
Müteahhit adına komisyon ma
rifetiyle yürütülmeMedir. 

İlk kesif bedeli 

6 680 558,56 
.13 337 047,32 

İhale 
tenzilâtı :% 

8,62 
23,75 

Kap 
ya 

1 836 736,79 

296 872,01 
17 452 230,— 
19 466 372,24 

4 625 750,68 
2 743 486,04 
1 293 585,41 
1 789 734,62 
4 298 313,84 

20,01 

11,41 
19 zam 

Kesifin % 40Uan 
sonraki işler % 
65 zamla 

18,15 
2 

13,70 
19,40 Z. 
14,76 



İnşaatın adı Müteahhidin adı 

Edirne Hastanesi Muhlis Çağlayan 

» » Bakiye işler emanet inşaat ko
misyonu marifetiyle yürütül
müştür. 

Antalya Hastanesi bahçesinde MJEG İnşaat Kol. Şirketi 
yapılacak beton saha ağaçlan
dırma cjmlesme ve sulama işi 
M. M. Teksif ve Ges - İş Yapı Necati Sefercik 
Kooperatifi 
S. <S. -Apollo ve Sağlık - İş Yapı Hüseyin Atillâ 

I Ko^perattifi 
^ Basın - İş Sendikası MEG Kol. Şirketi 
P Tekirıdağ Şarap İşçileri Ya*pı Tarkan İnşaat Kol. Ş. 
I Kooperatifi 

İlk keşif bedeli İhale S 
tenzilâtı % 

310 438,73 

3 185 949,01 

2 386 174,20 

9 676 278,87 
3 120 854,31 

5 

3 

7,01 

12,10 
6 

3 979 400,82 6 Kap 
ya 



Yıl İhale adedi Mesken adedi ihale şartı İhal 

1966 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

111 

. 155 
193 
222 
305 
259 
301 

3 688 

3 341 
4 279 
5 614 
8 850 
8 223 
11 179 

Götürü 

İzmit SEKA İ. Y. K. 
İstanbul Doğan Yapı Koop. 
Mersin Sahil Sayfiye Evleri Y. K. 
İzmir Belediye ve Bilûmum İşçileri Yapı Koop. 
Eskişehir Çift Altın Anahtar Yapı Koop. 
Erzurum Özey Y. K. 
Adana 2 No. hı Y. S. E. İşe. Yapı Koop. 
Diyarbakır Tekel İ. Yapı Koop. 
Kayseri Demiryolu İşç. Y. K. 
İstanbul Deniz Sig. İşç. Yapı Koop. 

Ali Rıza Çarmıklı 
Hızır Hop. Akis Koli. Şti. 
Ahmet Şakir Mutlu 
Yapı Ticaret Limited Şti. 
Şenel İlgaz 
Naci Toraman 
Bahattin Gürsesli 
M. Fuat Çevik 
Teknik Güç. Koli. Şti. 
Stilianos Fmdıkoğiu 

135 66 

149 88 
197 60 
301 34 
531 40 
495 65 
649 87 

NOT 

Mesken kredisi tahsisinin başlangıcından beri istenilen bilgiler yerine 1966 yılından beri yapılan i 
da arz edilmiştir. 
Müteahhit isimlerinin işin başlangıcından beri çıkarılması kısa zamanda mümkün olmayıp, sadec 
yapıldığından 301'inin verilmesi yerine 1972 yılı Aralık ayında yapılan 31 ihaleden büyük kapas 
ket olmak üzere 10 müteahhit firmanın ismi yukarıda sıralanmıştır. 
İstenildiği ve yeter müddet verildiği takdirde bütün değer ve isimlerin çıkarılması mümkündür. 
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17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman ı 
Mutlu'nun, Gediz depreminden sonra Hisarcık 
kasabasında yapılan meskenlerin dağıtımına dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/1421) 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı I 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına I 
delâletinizi rica ederim. 11 . 12 . 1972 I 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1970 yılında meydana gelen Gediz depre
mi sonunda Hisarcık İka sabasında afetzedeler 
için yapılan ve dağıtımı kur'a ile yapılması lâ-
zımgelen meskenlerin, asıl ihtiyaç sahipleri du
rurken, afetzede olmayan kişilere, özel muame
le yapılmaik suretiyle dağıtıldığı iddia edilmek
tedir. 'Bu nedenle : 

1. Afetzedelere kur'a dışı mesken verilmiş 
midir? Verilmiş ise hukukî gerekçesi nedir? 

2. Oranın halkından olmayan ve arsası bu
lunmayan kur'a dışı mesken alan 9 kişi kimler
dir? 

3. Başbakanlık: dahil, Bakanlığınıza iki yıl- I 
dır gönderilen şikâyet dilekçelerine şimdiye ka
dar cevap verilmeyişinin ve müfettiş yoluyle 
tahkik ettirilmeyişinin sejbepleri nelerdir ? 

T. C. 
İmar ve İskân Baikanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

iSayı : 8/48 14 . 1 . 1973 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 21 . 12 . 1972 

gün ve 7025/51784. 7/1421 sayılı yazı. 
Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Afyon 

Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu tarafından 
Başkanlıklarına verilen ve ilgideki yazıları ile 
Bakanlığıma gönderilmiş bulunan Gediz depre
minden sonra Hisarcık kasabasında yapılan ev
lerin dağıtımına dair yazılı soru önergesine kar
şılık olarak hazırlanan cevap ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğine müsadeleririi arz ederim. 
Turgut 'Toker 

İmar ve İskân Bakanı | 

— 411 

Sayın Süleyman Mutlu, 
Afyon Milletvekili, 

1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mil
let Meclisi Başkanlığına vermiş olduğunuz 
11 . 12 . 1972 günlü ve Gediz Depreminden 
sonra Hisarcık kasabasında yapılan meskenle
rin dağıtımına dair yazılı soru önergenize kar
şılık olarak hazırlanan cevap ikinci maddeye çı
karılmıştır. 

2. 1970 yılı Mart ayında Kütahya ili ve çev
resinde meydana gelen depremden; Emet İlçesi 
Hisarcık kasabasında konutları yıkılan veya 
ağır hasar gören afetzedelerden 7269 - 1071 sa
yılı Kanun hükümlerine göre hak sahibi olan 
180 aileye konut yapılarak kur'a ile dağıtılmış
tır. 

1. Hak sahibi olan 180 aileden inşaat ala
nındaki kamulaştırılan arsalarına bitişik arsa
ları bulunan 18'ine, kamulaştırma işlemlerinde 
idareye gösterdikleri kolaylık da gözönünde tu
tularak bu konudaki müracaatları ve kur'a ko
misyon başkanı olan ilçe kaymakamı ve mahal
le muhtarının teklifi ile kur'a dışı olarak ka
mulaştırma sahası bitişiğinde bulunan arsalar-
daki evler kendilerine verilmiştir. 

2. 7269 - 1051 sayılı (kanunlarla konutları 
genel hayata etkili olacak derecede hasar gö
ren veya görmesi muhtemel olan afetzede aile
lerle bunlarım hissedarlarına ve âtetin vukuunda , 
kendileriyle aynı konutta oturan evli evlatla
rına yardım yapılması olanağı bulunmaktadır. 

Bu nedenle Hisarcık kasaibasmda kendileri
ne konut verilen afetzede ailelerin aynı yerde 
kendilerine, eşlerine veya ebeveynlerine ait dep
remden hasar gören konutları bulunduğu, dep
remden sonra düzenlenen hasar tespit raporla
rıyla saptanmış olan ailelere Emet Kaymaka
mının başkanlığındaki komisyon kararı ile ko
nut verilmiş olup bu şartları haiz bulunmayan 
ve hak sahibi olmayan ailelere konut verileme
miştir. 

3. Dosyalarımızın incelenmesi sonunda Hi
sarcık kasabası halkından Kemal Akyol'un bâzı 
müracaatları bulunduğu Gediz Deprem İcra He
yeti Başkanlığınca kendisine yazılı ve sözlü ıce-
vapliarm veıiilımiş olduğu son olarak da 12.10.1972 
»gün ve 25 542 sayılı yazımızla posta ile doğruca 
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kendisine gerekli cevabın verilmiş olduğu anla
şılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

18. — Zonguldak Millet vekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak ilinin Ulus ilçesindeki PTT 
santralına dair soru önergesi ve Ulaştırma Ba
kam Rıfkı Danışman'tn yazılı cevabı (7/1422) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Ulaştır
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Soru 1. — Zonguldak ili Ulus ilçesi, ziraî sa
hada olduğu kadar orman ürünleri bakımından 
ve pazarlama alış - verişi yönünden hareketli 
ıbir ilçedir. 

İlçedeki PTT santralı Cumartesi günleri saat 
23,00'den Pazar günü saat 9,00 ve Pazar günü 
saat 12,00'den Pazartesi .saat 9,00 kadar kapa
lıdır. 

İlçenin civarla vo ülkemizle alâkasını sağla
yan santralın memur kadrosuzluğu veya yan 
ödeme yapılamaması nedeniyle kapalı bırakıl
ması PTT gibi ülkemizin çok güçlü kamu göre
vi yapan müessesesinin anlayış ve görev amacına 
aykırıdır. 

Hele hele mahrumiyet bölgesinde yaşayanla
rın her türlü yokluğa da katlanmaları düşünmek 
sosyal Devlet idaresi anlayışına uymadığına 
inanıyorum. 

Kaldı ki, Telefon abonesi olmak isteyenlerin 
bu aksamadan ötürü abone olmayı anlamlı bul
madıkları mahallinde yapılacak görüşlerden an
laşılması güç değildir. 

Bu nedenlerle : 
a) İlçe santralının daimî muhabereye ha

zır olmasında ne gibi sakınca vardır ? 
b ) ' Sakıncanın giderilmesi için halkın kat

kısı lâzım mıdır? 
Soru 2. — Zonguldak ili Ereğli ilçesi Çay-

lıoğlu mıntıkasmdaki 25 köyün bağlandığı ma
halle PTT teşkilâtının kurulması için müteşeb
bisler gerekli müracaatı yapmış, yüzde 10 ile 25 
oranında halkın katkıda bulunması, gerekli böl
gelere bağlanmıştır. 

« 4 1 2 
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Hükümetlerin kalkınmamızda halkın katkı
da bulunduğu her işe yardımcı olacağının güzel 
'örneğinin serileceğine inancım vardır. 

Ancak: 
a) 1973 yılında bu dilek gerçekleşecek mi"? 
b) Yeni bütçe döneminde ne zaman faali

yete geçirilmesi düşünülmektedir ? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Kayıt No. : 285 31 . 1 . 1973 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in yazılı soru öner

gesi cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü 21 . 12 . 1972 gün ve 7026/ 
51783 - 7/1422 sayılı yazıları; 

Zonguldak: Milletvekili Ahmet Güner'in Zon-
tguldak ili Ulus ilçesindeki PTT Santrali ile ilgili 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

1. Zonguldak ili Ulus ilçesi PTT Merkezi
nin telefon servisi mesaisi hafta içi ve Cumartesi 
07,00 - 23,00, Pazar günleri 09,00 - 12,00 ve ka
nunî tatil günleri ise 09,00 - 16,00 olarak uygu
lanmaktadır. Mesai saatleri sonunda merkezin 
telefon devresi Jandarma santraline irtibatlan-
dırılmak suretiyle halkın şehirlerarası konuşma 
talepleri 24 saat devamlı olarak karşılanmakta
dır. 

PTT merkezlerinin telefon servisi mesaileri 
mevcut aibone ve şehirlerarası trafiğine göre 
tespit edilmektedir. Buna göre telefon abonesi 
150 veya aylık şehirlerarası trafiği 2 500 adet 
olan PTT işyerlerinin mesaileri gece - gündüz 
ol arak uzatılmakta dır. 

Ulus ilçesi PTT merkezinde kurulu 60'lik 
telefon santralinde halen 53 abone ve aylık or
talama şehirlerarası trafiği de 640 olduğundan 
'mesaisinin daha fazla uzatılmasına ve kadro ilâ
vesine gerek mevcut gelir, gerekse trafik duru
mu itibariyle şimdilik ihtiyaç bulunmamaktadır. 

1971 yılı istatistiklerine göre, Ulus ilçesi 
PTT merkezinin toplam geliri 216 683 TL. gideri 
ise 244 399 TL. ve bu giderin de 189 844 TL. 
personel gideri olduğundan merkezin mesaisi
nin haftaiçi günler gece - gündüz, Pazar ve ka-
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nımî tatil günleri de 07,00 - 23,00 olarak uzatıl
ması halinde personel giderleri daha da arta
caktır. 

Ancak, Ulus ilçesi telefon abonelerinden bi
rinin veya herhangi bir teşekkülün merkezin 
kapalı olduğu saatlerde şehirlerarası konuşma
sını yaptırmayı kabullendikleri takdirde PTT 
santrali ile Jandarma santrali arasına bir hat 
çekilmek suretiyle halkın Jandarma santraline 
gitmemesi ve daha rahat şehirlerarası telefon 
konuşması yapmaları mümkündür. 

2. Zonguldak ili Ereğli ilçesi Çaylıoğlu ma
hallinde bir PTT acentesi mcvcudolup Jandarma 
hattından istifade suretiyle telefon şeibekesine 
bağlı bulunmaktadır. 

Çaylıoğlu Acenteliğinin PTT şebekesine irti-
batlandırılması mahal sakinlerince talefoedil-
miş ve hazırlanan proje tutarı 49 000 TL. olarak 
hesaplanmıştır. Proje tutarının % 10'u mahal 
sakinlerince karşılamak suretiyle .1973 yılı yatı
rım programına alınması etüdedilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Ba'kanı 

19. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
İürk'ün, Zonguldak çevresi karayollarına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakam Mukadder 
Öztekin'in yazılı cevabı. (7J1428) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarıımla. 
12 . 12 . 1972 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

Soru : 
1. — 1972 yılı programına alınmış bulunan 

Zonguldak - Ereğli yolunun yapını işleri ne saf
hadadır ve yıllar itibariyle gerekli yatırım han
gi program dahilinde tahakkuk ettirilecektir? 

2. — Yeni yapılmakta olan Reşadiye - Zon
guldak yolunun inşaat durumu hangi safhada
dır ve Zonguldak'a geriş tünelleri ne zaman 
ihale edilecektir? 

3. — Yol bakımından çok kötü durumda 
olan Zonguldak halkı, yukarda zikredilen bu 
yolları ne zaman normal çalışır durumda hiz
metinde görecektir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

özel Kalem 
Sayı : A - 01/77 

23 . 1 . 1973 
Konu - Zonguldak Milletvekili Hüse

yin Baytürk'ün yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 12 .1972 tarih ve 7038/51843 -

7/1428 sayılı yazınız. 
Zonguldak ilindeki bâzı yolların durumları 

hakkında Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay
türk tarafından verilen yazılı soru önergesine 
aşağıda bilgi sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

1. Karayolları 1972 Çalışma Programının 
Devlet yolları yeni projeli yol onarımı bölümün
de yer alan Zonguldak - Ereğli yolu inşaatına 
1972 yılında başlanmış olup programa göre işin 
1977 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. İşin 
takribi maliyeti 33 000 000 TL. olup Üçüncü 
Beş Yıllık Plân gerçekleştiği takdirde bu yol 
için yapılması tasarlanan yatırımlar 1973 için 
500 000, 1974 iein4 500 000 ve ileri yıllar için 
27 500 000 TL. olacaktır. 

2. İnşaatı devam etmekte olan Reşadiye -
Zonguldak yolunda : 

a). Yeniçağa - Mengen kısmı : 
23 Km. uzunlukta olan bu yol 21 000 000 TL. 

keşif bedeli ve '.% 24.81 tenzilâtla müteahhit 
Enver Arıcı - Emin Yargucu Kollektif Şirketi
ne 15 789 000 TL. bedelle ihale •edilmiştir. Mey
dana gelen artışlar nedeniyle işin :% 20 si için
de bitirilemeyişi sebebiyle 1973 yılında emanet 
suretiyle tamamlanması tasarlanmıştır. 

b) Mengen - Devrek I nci kısım : 
15 Km. uzunlukta olan bu kısım 38 500 000 

TL. keşif bedeli, •% 15.93 tenzilât ve 32 366 950 
TL. bedelle Palet İnşaat ve Ticaret Limited Şir
ketine ihale edilmiştir. Büyük kısmı tamamlan
mış olan ve halen devam etmekte olan bu işte 
özellikle mevcut Dorukhan tünelinin tamam
lanması ve yolun trafiğe açılması için çalışıl
maktadır. 

c) Mengen - Devrek II nci kısım : 
19 Km. uzunlukta olan bu kısım müteahhit 

Necdet Semkcr Firmasına 33 500 000 TL. 1 nci 

— 413 — 
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keşif ve % 1)8.98 tenzilât ve 27 141 700 TL. be
delle ihale edilmiştir, önemli kısmı bitirilen bu 
işte müteahhit firma 1973 yılında işin % 20 si 
içinde çalışma yapacaktır. 

d)1 Devrek - Zonguldak I nei kısım : 
35 km. uzunluktaki bu kısıım 33 000 000 TL. 

1 nci keşif, •% 38.31 tenzilât ve 20 357 700 TL. 
ihale bedeliyle müteahhit Mehmet Akdağ Fir
masına ihale edilmiştir. İnşaat halen devam et
mektedir. Programa göre 1973 te bitirilmesi ön
görülmüştür. 

e) Devrek - Zonguldak II nci kısım : 

13 Km. uzunlukta ve yolun en arızalı kısmı 
olan bu kesimin 1972 malî yılında ihalesi için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Karayolları Çalışma Programının en büyük 
yatırımlarından olan Yeniçağa - Zonguldak yo
lu adı geçen kısımların ikmali ile standart ola
rak trafiğe açılacaktır. 

20. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay
türk'ün, Ereğli Kömür İşletmelerinde yapılması 
kararlaştırılan lâvvarlara dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
manoğlu'nun yazdı cevabı (7/1429) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
12 . 12 . 1972. 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

Soru : 
1. Zonguldak E. K. İ. Üzülmez bölgesinde 

yapılmasına evvelce karar verilen Şist lâvvarı 
ihale edilmiş midir1? İhale edilmiş (ise hangi fir
maya ve hangi şartlarla bu ihale yapılmıştır? 
Macaristan'dan satmalman bu lâvvar için şim
diye kadar ne miktar döviz transferi yapılmış
tır? 

2. Bu lâv varın yapılmasında ekonomik yön
den bir fayda düşünülüyor mu? Düşülülüyorsa 
bu neticeyi gösterir bir fizibilite raporu var mı
dır? 

o. Halen çalışmakta olan mevcut lâvvarla-
rın tevsii işi bitmek üzeredir. İlâve tesislerinin 
tamamlanması ile kapasiteleri de artacak olan 
bu lâvvarlarda şist lâvvarlarmda yıkanması dü

şünülen şistlerin de yıkanabilmcsi mümkün iken 
neden yeni bir yatırıma lüzum görülmüştür? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 26 . 12 . 1972 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 

Yayın Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 112/1-454/11G7 

G5432 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Sayın Hüseyin Baytürk'ün ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 21 . 12 . 1972 gün 
ve 7/1429-7039/51842 sayılı yazıları. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Hüseyin Bay
türk'ün Zonguldak Şist lâvvarları hakkında 
Başkanlığınıza tevdi ettiği 12 . 12 . 1972 tarihli 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Zonguldak Milletvelkili Sayın Hüseyin Bay
türk'ün Zonguldak Şist Lâvvarları ihalesi hak
kındaki yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Boru : 1. 

iZonguldak E. K. İ. Üzülmez bölgesinde ya-
pı İmasına evvelce karar verilen Şist Lavvan 
ihale eddlmiş imidir? İhale edilmiş ise hangi 
firmaya ve hangi şartlarla bu ihale yapılmış
tır? Macaristan'dan ısatınalman bu lavvar için 
şimdiye kadar ne miktar 'döviz transferi yapıl
mıştır ? 

Cevap : 1. 

Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesinde 
yapılnıaisma çok e^ki tarihlerde karar verilen 
Şist Lavlarının ıNilkex adlı Macar Firmasına 
ihalesi 17 . 12 . 1970 tarihinde tekemmül et
miştir. 

Lavvarm inşaatı bitmek üzere olup önümüz
deki ilkbaharda hizmete .gireceği tahmin olun
maktadır. 
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Yapılan döviz transferi TM'den alman bil
gilere göre aşağıda gösterilmiştir. 

Makine ye teçhizatı tutarı : $ 346 670 
Çelik konstrüksiyon tutarı : $ 224 160 
Yedek parça tutarı : $ 50 000 
Mühendislik ve dizayn tutarı : $ 30 500 

Toplam : 651 330 
Soru : 2. 
(Bu lavvarm yapılmasında ekonomik yönden 

bir fayda 'düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa bu 
neticeyi gösterir bir fizibilite raporu var mı
dır? 

Cevap : 2. 
Lavvarm ihalesine karar veren 'kurum, böy

le 'bir tesisin kurulmasında fayda olduğu dü
şüncesiyle !bu tasarrufta (bulunduğu iddiasında
dır. 

•Hilafını iddia ve ihbar eden bir sayın mil
letvekilinin 29 Nisan 1971 tarihli mektubu üze
rine konu bir Maliye müfettişi ile bir bakanlık 
müfettişi marifetiyle tahkikat mevzuu yapıl
mıştır. Teftiş Kurulu konunun teknik yönleri 
'bulunması nedeniyle (bilirkişilerin de tetkikini 
istemiştir. 

İlgili kurum tanzim olunan rapora, bilirkişi
ler ba'kımm'dan itirazda (bulunmuştur. Yeni bir 
bilirkişi heyeti kurulması için, 8 . 10 . 1972 ta
rih ve 142 sayılı, Bakan adına Müsteşar Tahsin 
Yalabık imzalı muciple 'karar verilmiş ve 
MTA'dan bir ve Etibanktan da bir uzman ele
man talebedilerek konunun incelettirilmesi ci
hetine >gMilmiştir. Tahkikat 'henüz tamamlanma
mıştır. 

Netice alınınca tesisin yapılmasına (karar ve
ren müessesenin mi ydksa şikâyetçinin mi hak
lı okluğu anlaşılacaktır. 

Soru : 3. 
'Halen çalışmakta olan mevcut lavvarlarm 

tevsii işi bitmek üzeredir. İlâve tesislerinin ta
mamlanması ile kapasiteleri de artacak olan 
bu lavvaıiarda şist lavvarmda yıkanması dü
şünülen şistlerin de yıkanabilmesi mümkün iken 
neden yeni bir yatırıma lüzum görülmüştür? 

Cevap :. 3. 
Halen çalışan lavvarlar ve tevsii sonucu ar

tacak 'kapasiteler belirli bir tuvenan kömür cin
sini yıkamak için hesaplanıp yapılmışlardır. Bu 
lav varda şistlerin yıkanmasının ekonomik ol

mayacağı, teknik arızalar meydana getirmesi 
melhuzdur. 

21. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay
türk'ün, inşası tamamlanan Zonguldak Sosyal 
Sigortalar hastanesine dair soru önergesi ve Ça
lışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı 
(7/1430) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
12 . 12 . 1972 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

Soru : 
1. ZonguldalOta inşaası 1972 yılı başında 

bitmiş bulunan Sosyal Sigortalara ait 455 ya
taklı 'hastanenin (bugüne kadar hizmete açılma
masının seibepleri nelerdir? Adı geçen hastane 
hangi tarihte hizmete açılacaktır? 
- 2. Hastalık sigortasının Zonguldak'ta tat
biki düşünülüyor mu, düşünülüyorsa hangi ta
rihte gerçekleşecektir ? 

3. Büyük 'bir işçi kütlesini ilgilendiren ve 
151 sayılı Kanunla kurulan, Türkiye'nin ilk 
sosyal dayanışma kuruluşu olan Ameli Birliği
nin müstakbel statüsü hakkında ne düşünül
mektedir ve Bakanlığınızın bu hususta bir ça
lışması var mıdır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 31 . 1 . 1973 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.2.75/1.4 - 1038 

(Konu : Zonguldak Milletvekili Hü
seyin Baytürk'ün yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 12 . 1972 gün ve Genel Sekreter
liği Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7040/51841 -
7/1430 sayılı yazınız. 

Zonguldak 'Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Zonguldak Hasta
nesinin hizmete açılmaması, Ereğli Kömür Hav
zası Amele Birliğinin müstakbel statüsü konu
larına ilişkin 12 . 12 , 1972 günlü yazılı soru 
önergesi incelendi. 
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1. Geçici ve 'keksin kabulleri yapılmış olan 
adı geçen hastanenin açılmasını geciktiren ne
denler aşağıda belirtilmiştir. 

a) 'Kanalizasyon durumu : 
Hastanenin kanalizasyonu geçici olarak be

lediyenin mevcut kanalına bağlanmış ise de, 
esas 'kanalizasyonun düzenlenen protokol gere
ğince kurumca finanse edilmeik ve ileride kurum 
hissesi düşünülüp 'bakiyesi tahsil olunmak üzere 
belediye 'tarafından yapılması sürdürülmekte
dir. 

ıb) Harici yol : 

Belediyece yapılmayan hastanenin harici 
yolu kurum tarafından müteahhide ihale edi-
1 erek y a ptırılmakt a dır. 

c) Elektrik durumu : 

Hastaneye elektrik alınması için gerekli 
trafo kurum tarafından hazırlanmış olup cer-
yan verilmesi işi, Türkiye Elektrik Kurumu ile 
Zonguldak Belediyesi arasmda'ki anlaşmazlık 
nedeniyle gecikmektedir. 'Belediyeden son defa 
alınan yazıda; Elektrik Kurumunun (Tek) in 
yüksek tarife ile ceryan satmak istediği ancak 
(belediyece buna itiraz edildiği, iş sonuçlanınca 
ceryan verileceği 'bildirilmiştir. 

Hastanenin açılamamasınm en önemli ne
deni, tesise ceryan verilmesi hususunda yukar

da belirtilen anlaşmazlığın henüz giderilmemiş 
olmasıdır. 

2. Malûmları olduğu üzere, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun geçiei 16 ncı mad
desinde, «ıBu 'kanunun hastalık sigortası ile il
gili hükümleri, Havzai Fahmiye Maden Amele-
•smin Hukukuna müteallik 151 sayılı Kanunun 
uygulandığı yerler için, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile belli edilece'k tarihten başlanarak uy
gulanır.» hükmünü öngörmektedir. 

'Ancak, hastalık sigortasının havzada uygu
lanmasına gedilmeden önce, 151 sayılı Kanunla 
'kurulmuş olup memleketimizin ilk sosyal daya
nışma kuruluşu olan ve 50 OOO'e yakın üyesi 
'bulunan, sigortaya kıyasla daha az ödenti ile, 
daha çok sosyal yardımlar sağlayan Amele Bir
liğinin ıııüstaklbel statüsüne kesin bir yön ver
mek için, bu konuda yürütülecek işlemler hak
kında izlenecek yolu saptama'k üzere, ilgili te
şekküllerin görüşlerinin alınması zorunlu gö
rülmüş bulunmakta, çok yönlü ve hukukî bir ni
telik arz eden bu durumun bir hal şekline bağ
lanması için yapılan toplantılar sürdürülmeikte-
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

—mm 
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TüriMiye 'Cumhuriyeti Anayasasının 136 ncı maJdd«(süin!e 2, 3,4, 5, 6 ve 7 nci fıkralar (ekleyen madde 
3'e verilen löyların sonucu 

(Kabul edilmemiştir. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 
Şevlkelt Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zelci Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dilnçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Goşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Baksüt 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 3Ö9 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : 67 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Oiihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Âbidin İnan Gaydalı ' 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

edenler] 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbay 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
MeBut H u M önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal DemSrer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomibug 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Duru) 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Han&ğası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasimı Cânisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şiınıasi Ço'l'akoğkı 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 
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GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
î. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özcîemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ismil Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendclioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemâl Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osıman Özer 
Tlhami Sanear 
Akgün Silivrili 
ismail Haibkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şevket Adalar 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettün Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdemi 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalki Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan ı 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dâğdaş 
Se^ai Ergun 

I Mustafa Kuibilay İmer I 
I İhsan Kabadayı 
I Necati Kalaycıoğlu 
I I. Eteni Kılıçoğlu 
I Baha Müderrisoğlu 
I Tahsin Yılmaz öztuna 
J Faruk Sükan 

Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
j Mesut Erez 
I ilhan Ersoy 

Mehmet Ersoy 
I Kemal l£acar 

MALATYA 
I Mustafa Kaftan 
I Ahmet Karaaslan 
I İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA I 
I Ertuğrul Akça | 
I Süleyman Çağlar 
I Mustafa Orhan Daut 
I C. Selçuk Gümüşpala 
I Hilmi Okçu 
I Vehbi Sınmaz 
I Kâmil Şahinoğlu 

önol Sakar 
MARAŞ 

I M. Nejat Çuhadar 
I Atillâ Imamoğlu 
I Veysi Kadıoğlu 
I M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
J Esat Kemal Aybar 
I Seyfi Güneştan 
I Abdülkadir Kermooğlıı 
I Abdurrnhim Türk 

MUĞLA 
I Adnan Akarca 

Mnallâ Akarca j 
Ahmet Buldanlı I 

I izzet Oktay 
MUŞ 

I Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

I Hüsamettin Başeı* 
I Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
j M. Naci Çerezci 
| II. Avni Kavunnacıoğlıı 
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M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal ( 

Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğîu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

srvAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koral tan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
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Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uztıner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AMASYA 
Yehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiç erimez 
Osman Soğukpmar 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıçık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Tür'keş 

AFYON KARAIIİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdiil'ke rim B ayazı t 

Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahrd Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanndağ 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıöğlu 
DENİZLİ 

ilhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetmikaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan Özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Haydar özdenıir 
M. Kâzım özeke 
Necdet Uğur 

İZMÎR 
Şeref Bakşık 
Kemal Önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

[Oya Katılmayanlar] 

ANKARA 
Osman Bölükb ası (İ.) 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi Özdenbğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiluğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ersiil 

ÇANAKKALE 
Mustafa Calıko&lu 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Altsoy 
Vehbi Melik 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (t.) 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
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ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Fethulllah Taşkesenlioğlu 

(D 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
GİRESUN 

Mustafa Kemal Çilesiz 

(i D 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
İÇEL 

Çetin Yılmaz 
İSTANBUL 

Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 

Reşit Ülker 
Rıza Kuas 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Sadi Koçaş 
Özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erlb-ek 

MANİSA 
Muammer Ertem 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdül'lradir Özmcn 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SlNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret üvot 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın. 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 12 

SİVAS 
Ekre'm Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabrı Sözeri 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yendpmar 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Celal Ahmet Sungur 
(i.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karalkaş 
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Türküye Cumhurilyejtiı Anayasasının 138 nci nıaddlesitnlin 4 neü (fıkrasını dieğiışifciren Madde 4'e ve
rilen loyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. SalâhaÜtîn Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırikoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haımdi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulubah§i 
Kâzım Uysal 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım UluBioy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çefcinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
361 
352 
- 6 

3 
71 
oa 

[Kabul edenler] 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Pa'ksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Mente§e 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Aûtuııbaş 
ibrahim Aytaç 
Cihat BiLgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 

1 Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim o k t a n 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 

Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazırn Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçuibagı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğildi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
Ilhami Ertem ' 
Veli Gtükan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyiü Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğü§ 
1. Hüseyin încioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüncr 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
ismail Arar ' 
Sadettin Bilgiç, 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Telkin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
ti hami Sanear 
Akgün Silıivrili 
tsmail HalMa Telkmel 
Naime İkbal Tok göz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer fazılı Armç 
Bıırhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nald Ün er 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
ıSabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. ŞeVket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Ata gün 
Feyzııllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağda§ 
Sezai Ergim 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
î. Etem Kılıçoğhı 
Baha Müclerrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakla Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Altça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şashinoğlu 
önol Sakar 
Mustafa Kaptan 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
AbdfUırrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğlıı 
M. Nuri Kodarnanoğlu 
Movlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
E M Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşa:' Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 

Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan öztra'k 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Alımet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğiu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 

Mehmet Ali GökKi 
Balhrıi Karakeedlî 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğhı ' 
Kevni Nedimoğlu 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
KONYA 

Orhan Okay 

[Oya katılmayanlar'] 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

ADANA 
Ali Rıza Güflılüoğlu 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAMSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

ANKARA 
lOsnıan Bölükbaşı (1.)' 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1.) 
Necmettin Gönenç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Fcthullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
ibrahim; Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
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İhsaın Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 

KONYA 
Necmettin Erbakan (İ.) 
Sadi Koça§ 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Ali Eribak 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Mehmet özldal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMföUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SllRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğiu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

[Açık üyelikler] 

Ağn 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

. — 
Yekûn 12 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Ugrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 

İ>9<( 
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Türkiye Cuınıhuîr^efti Anayasasının 148 nci nıaddıeisinin 2 inci fıkrasını ideğ^tiren 5 nci maddeye 
verilen oyların (sonucu 

('Kabul .edilmiştir.) 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melh Kemal Küçükte-
pepınar 
Alî Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettinı Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeikâ Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yuısufl Ziya Yılmaz 

AFYON KÂRAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan D'inçer 
Hamaıdi Hamaaneıoğiu 
Adi İhsan Ulubahşi 
Kâzım. Uysal 

AĞRI 
OKlaısım Küf rervi 

AMASYA 
Yavuz Aoar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 

ü y mayısı : 450 
Oy ^erenler : 357 

Kabul edenler : 352 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 81 

Açık üyelikler : 12 

[Kabul edenler] 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hagan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker ' 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'detm 
Mehmet Niy#ai Gttrer 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman T a n 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abklin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M, Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesut Hu'lki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıoteğlu 

ÇORUM 
Yaıkup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Aslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkahn 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat EgilTi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğhı 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Sina si Çolakoğlu 
AH İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Mulıittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

M. Meclisi B : 54 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy. 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Hakkı Telkine! 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut TopaloğU'Uı 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettân Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naıld Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
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Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yelteikin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağda$ 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay tmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahin oğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kennooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nernıin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başcr 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodaman oğlu 
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Mevlüt Oeakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Hasan Basın Alö&yrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

ADANA 
Ali Rıza Güllü oğlu 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerinı Bayazıt 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (t.) 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdanoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukça! 
Süleyman Çiloğlu 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Ya§£ 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar -
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan D^.ğer (1.) 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIÖ 
Ali Rıza Septioğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsl-antürk 
Ahmet İhsan Birinciloğlu 
Necati Çakıroğlıı 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şen«r 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım i 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenlioğlu 
(D 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

İSPARTA 
Hüsamettin Akınumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Eşref Derinçay î 

Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhaı, Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
tsmaül Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü AkttAî 
M. Hulusi Çakır 
Ihsaıi Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KONYA 
Necmettin Erfcakan 
Sad'i! Koçaş 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 

[Reddedenler] 
ANKARA I KONYA I YOZGAT 

Osman Soğukpmar j Orhan Okay j Abdullah. Baştürk 

[Oya katılmayanları 
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MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Özmen 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

M. Meclisi B : 

RÎZE 
Sami Kumba,sar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

[Açıl 
Ağn 
Ağrı 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
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SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yönipmar 

; üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlıı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 

, (t) 
ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
! Ahme-t Güner 

Cahit Karakaş 

» • • « 
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Türkiye Cumhurilyefta Anlayassalsınıa Geçici 21 nci madidıe (eklejyen mıaıddle 6'ya veniJleaı oyların sonucu 

(Kabul edilmedi.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlü 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefkü Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Ditaçer 
Hamldi Hamamcıoğlu 
Ali ihsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf revi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Aygını 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 357 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler : 09 

Çefkinserler : 0 
Boş oy : '1 

Oya Katılmaya ılar : 80 
Açık üyelikler : 113 

[Kabul < 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
.Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Aıl'tunbaş 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osıman Tan 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
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edenler] 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbev 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçu'başı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Bebzat Eğ i t i 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

3 — 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gtilkan 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Gmisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin tncioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 
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GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Koseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Dcmirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çeten 
Cavit Okyayıız 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkımt 
Osman özer 
îlhn mi Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Haikkı Tekin el 
Kaime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğln 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ada!an 
Mustafa Akan 
Muzaffer Faali Arınç 
Burlıaııettin Asutay 

Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Lâtif Akiizüm 
înmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet A ta gün 
Feyzulîah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa KufbiJay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalayeıoğlu 
t. Eteıın Kıhçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Talisin Yılmaız öztuna 

Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümügpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
öııol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Voysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğhı 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Mu alla Akarca 
Ahmet Buldanlı 
îzzet Oktay 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçalı 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Koseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

srvAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çmar 
Kadri Eroğan 
Tcvfik Komitan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğiıı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulus oy 

TRABZON 
• Ahmet ihsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğln 
M. Nuri Kodaman oğlu 
Haydar Özalp ' 
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URFA 

Mehmet Aksoy 
NecnıeJttiin Oe-zheıri 
Mehmet Ali Cföklü 
Bahri Karakeçili 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
Ctngizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Güreı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Oanga 
İbrahim Ök/tem 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

UŞAK 
Orhan Dengâiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Tünkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Ismaül Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizanıoğlu 
Neşet Tanndağ 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 
DENİZLİ 

ilhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyascttin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
iYlâl Kargılı 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Muhmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Necdet Uğur 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Keımal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Altsoy 

KONYA 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

[ Oya katılmayanlar'] 

ANKARA S ARTVİN 
Osman BöLükbaşı (1 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdeııoğlu 
Suna Tu rai 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydm Yalcın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 
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ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akım 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİİRT 
ÂdiL Yaşa 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik ' „< 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angm 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (i.) 
Necmettin Gönenç 
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ELAZIĞ-
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 

Rıza Kuas 
Reşit Ülker * 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Güırsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orbon 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erîbek 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Özmen 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ferda Güley >' 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

[Açık üyelikler] 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
3! 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
KocaeÜJi 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
a 
ı 

12 

SİVAS 
Ekfem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipmar 

UŞAK 
Âdil 'Turain 
M. Fahri Uğraşız© ğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karalkaş 

»>>•<« 
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Türkiye Oumih/uriiyeiti Anayasasına geçici 22 nci madde «ikileyen İMadde 7'ys verilen loylarıaı «Kumcu 

(Kabul .edilmiştir.) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 358 

Kabul edenler : 333 
Reddedenler : 21! 

Çekinserler : I 
Boş oy : 1 

Oya katılmayanlar : 3 
Açık üyelilder : 80 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlıı 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcı oğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Cuşkun 
Orhan Eren 

[Kabul 
1. Sıtkı Ilatipoğlu 
A. Sakıp Hiçei'imez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpıııar 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kc^al Yılmaz 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ata öv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nah it Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertfem 
Mehmet Niyazi Gür er 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı k 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul ]\Iat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Dural 
Hasan Korkma ze an 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
AbdüUâtif Eıısarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
11 hami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgini 
Rasim, Canisli 
Rıfkı Danışman. 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
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Gıyasettm Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Afehuzoğlu 
B. Sıtkı Karaca§ehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söyleme» 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin TurgutaJp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgol 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğiu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavifc Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbcyli 

ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
tJ hami Sancar 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topailoğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali NaıiLi Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasâ Osm a 
Keımal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nakd tiner 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçu!ıı 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğhı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONTA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Engun 
Mustafa Kübilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteım Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstün dağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrıü Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

. MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Mu alla Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Ne r m in Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurraacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ham di Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akeal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğiu 
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SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Yaşar Akal 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİNOP 

Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

SîtRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Mustafa Timisi" 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

ANKARA 
Osmıan B'ölükbaşı (1.) 
İbrahim Cüceoğlu 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 
Orhaın öztrak 

TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Ka2ova 
Reşit Önder 

TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birineioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 

Mehmet Altsoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahni Karakeçili 
Vehbi Melik 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
Haydar özdemir 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KONYA 
irfan Baran 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Muhittin Sayın 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

[Çekinser] 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

[ O ya katılmayanlar] 

Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORU?! 
Cahfo Angın 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 

AMASYA 
Kazım Ulusoy 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

•DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1.) 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM 
Fetlıullah Taşkesenli-
oğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
tbmihLm Elmalı 
Nari Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Reşit Ülker 
Lebit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
M. Hulûsa Çakır 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KONYA 

Necmettin Erlbakan 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eıftek 

MANİSA 
Muammer Ertem 

MARAŞ 

Mehmet Özdal 
İbrahim üztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata T opal oğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmraıı Evliyaoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yakım 12 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Ccvat Küçük 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoglu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 
(t) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 

•>-•<« 
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Türkiye CumHıuriysti ArJayasaısımn 30, 57, 136, 138 ve 148 inci raı^ddeülermijn bâzı fıfkralannıın dfc-
>1§tdHlmesi ve 2 'geçici madde ısIkftEiraın'&i (haikfcıııdaıkl teMüfin 8 'nci madde'siine verdlen \oylarm 

sonucu 

'Kabul .edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melilı Kemal Küçükte -
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin. Uslu 
iŞevtköt Yılmaz > 

ADIYA1VIAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Ali. İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 35G 

Kabul edenler : 351 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Bos : 0! 

Oya katılmayanlar : 82 
Acık üyelikler : 13 

[Kabul 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlıı 
A. Sakıp Hiçcrimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Congizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataov 
Ömer Eken 
Rafct Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öühat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdeım, 

edenler] 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet. İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Komal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Ibraikim öktom 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 
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ELÂZIĞ 
Sanıet Güldûğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Ginisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğhı 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İucioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1 Kayhan Naip oğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Perruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Deımir Sorguç 
Ali NaJkd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzürn 
ismail Hakkı Alaca 

I Turgut Art aç 
I Musa Doğan 
I Kemal Güven 
I Kemal Kaya 
I Veyis Koçulu 
I Kemal Okyay 
I Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
I Muzaffer Akdoğanlı 
I Orhan Deniz 
I Sabri Keskin 
I Mehmet Seydilbeyoğlu 
I Mustafa Topçular 
I Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
I Tufan Doğan Avşargil 
I M. Şevket Doğan 
I Turhan Feyzioğlu 
I Hayrettin Nakiboğlu 
I Vedat Âli Özkan 
I Enver Turgut 
I Mehmet Türkmenoğlu 
I Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
I Beyti Arda 
I Mehmet A ta gün 
I Feyzullah Çarılcçı 
I Hasan Korkut 

I KIRŞEHİR 
I Mustafa Aksoy 
I Cevat Eroğlu 

Mustafa Kemal Güneş 
KOCAELİ 

Cevat Âdemoğlu 
I Vehbi Engiz 
I Sabri Yahşi 

KONYA 
I İrfan Baran 
I Bahri Dağdaş 
I Sezai Ergim 
I Mustafa Kubilay Imer 
I ihsan Kabadayı 
I Necati Kalaycıoğlu 
I Baha Müderrisoğlu 
I Orhan Okay 
I Tahsin Yılmaz öztuna 
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Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Vcysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad" 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahün Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oeaıkçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Metnduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Akeal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köscoğlu 

' SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Ilun 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 

Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattiıı Uzunoğlu 
îsmet Yalcıner 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koral tam 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necati Aksoy 
Necmettdn Cevheri 

Mehmet A l Göldü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı.Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Celâl 

İÇEL 

Kargılı 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAJIİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (İ.) 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
ıSülcyman Çiloğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
Haydar Özdenıir 

[Oya katılmayanlar'] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
Mehmet Çelik 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

TOKAT 

Yusuf Ulusoy 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1.) 
Necmettin Gönenç 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. A.) 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 

İSPARTA 
IIüsamet tin Akmumcu 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Reşit Ülker 
Lcbit Yurd'uğlu 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
ihsan G ursan 
Cüş/kun Karngüzoğlu 
Talât Oi'hoıı 
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KONYA 
Necmettin Eribakan 
I. Eteni Kılıçoğlu 
Sadi Koea§ 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğiu 
Ali Erbek 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir öznıen 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Feııla Güley 
Ata Topalüğiu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat öns.ıl 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
K anıran Evliyaoğiu 

[Açıh ü'i 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övct 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözen 

TRABZON 
Cevat Küçük 

'elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn. 12 

| TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 

Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
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I 
A - BAŞKANLİK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâr ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu igelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ite Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri (kurulması hak
kımda kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

2. — Çorum Milletvekili Âbdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan iAral, Muş Mil
letvekili Nemıin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (;S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 .11 .1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiç/erimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân 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) 

4. — Cumhuriyet (Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. OB. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 Sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/65; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/273) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek ve 2'ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1341) (Da
ğıtma tarihleri : 24 . 12- . 1969, 16 .9 .1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

5. — T. ÎB. M. M. 397 üyesinin, 9 Tem
muz 1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 5 maddesinin değiştirilme
sine ve 2 geçici madde eklenmesine dair teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/815) (S. 
ıSayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1973) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Gayrimenkul Eıdki Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 

(X) Açık oya sunulacak iğleri gösterir. 
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değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumfhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkm'da Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/365; Cum
huriyet .Senatosu 1/88) (Millet Meclisi S. ba
yisi : 417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; 
Cumfhuriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıt

ma tarihleri : 
11 . 1 ' . 1973) 

8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

\>m~n 


