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İÇİNDEKİLER 

I. — Göçen Tutanak Özeti 

II . — Yofklama 

III. — Başfkanlı'k Divaınmn GiSnel Ku
rula sunu'şlam 

Sayfa 
4:5 

6 

1. — Kayseri Milletvekili Şevket Do-
ğan'ıın Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Ku-
i'iullmaısıyle ilgili gündem dışı dıemeei. 6 il 

2. — Kahraman Maraş Milletvekili ib
rahim Öztürk'ün, Personel Kanunun uy
gulaması ve bundan doğan birtakım şikâ
yetler konusunda gündem dışı demeci. 7:9 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet 
Sungur'un, Kanun Kuvvetinde Kararna
menin yürütülmediği hakkında gündem 
dışı demeci ve Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu'nun eevaıbı. '9:10 

4. — C. (Senatosu üyeliğinden istifa 
eden Millî Savunma Bakanı Mehmet îz-
merı'in Türkiye Büyük Millet Meclisi dı
şından Bakan olarak görevine devam et-

SayfA 
meşinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1015) 10:11 

5. — Ankara Milletvekili Ferhat Nu
ri Yııldırım'm, Ankara iline bağlı Bağcı
lar (Çerikli) Kasabasında Bağcılar adı ile 
bir ilçe kurulması hakkındaki kanun tek
lifinin 54 numaralı Geçici Komisyona ha
valesine dair İçişleri Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi. (2/835 — 3/1016) 

6. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu-
nuun 26 ncı maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin 105 numaralı 
Geçici Komisyona havalesine dair Millî 
Savunma Komisyonu Başkanlığı tezke
resi. (2/832 — a/10117) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar ile Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
Türkiye'de cezaevlerinin içinde bulundu-, 
ğu şartları tesbit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyla Anayasanın 88 nci 

Ul 

11 
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Sayfa 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair .önergesi. (10/110) 11:12 

IV. — Görüşülen İşler 12 

1. .—• Anayasa M'ahkemesin'o., Yasaına 
Moelilsıleıinidcn S^çile-öek Asıl ve Yetlok 
Üyelikler için Adaylığa Başvurma, Seçimi 
Esais ve U'sulü Haikkındıa Kanun T aşarisi -
inin C. Sıenaitıotsmıca Değiştirilıeııi1 ve Millöt 
Meclisince benimisenlmeylen ıirıe'tnine dair 
Kaımıa Komisyon Raporu ile Millet Mec
lisi, C. Senatosu ve Karına Konılsiyon me-
.tinleri (M. Meclisi 1/5911; C. Senatosu 
!l/7!l) (M. Meıclfei S. Sayısı : 514, 514^ 1 
n.ei ek, 5,14'e 2 nci ek, ve 514'e 3 ncü ek, 
C. Senatosu 'S. Sayısı : 93 ve 98'e ek,) 12:14 

2. — Danıştay Kanununun bâzı mıadfde-
leıûnin değiştirilmesine' ve bu kanuna bâzı 
tmaddleılcir ekLenımtesine dair- İlanım tasarısı 
hakılonfdıa Cumhuriıy/et Senatosu Başkanlı-
ğı tezkeresi ve Onmlıuriıyet Senafos-uncia; 
yapılan değişiklikler .hakkında Millet Mec
lisi 711 nnınaralı Geçici Kamisyon raporu 
*(1/6T2) (S. Sayıisı : 583'e 1 nci ek.) 14:18 

3. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair Kanun teklif
leri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün 
ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
in 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç. geçici madde eklenmesine dair Ka
nun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapıı-
lan değişiklikler hakkında. M. Meclisi 64 
numaralı Geçici Komisyon Raporu (2/597, 
2/398, 2/7216) (S. .Sayısı : 743, 743'e 1 nci 
ek ve 743'e 2 nci ek) 18:24 

4. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 
doğumlu Boğazlryan Kazası Deveci Pına
rı Köyü nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Şe
ner hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/673) (S. 
Sayısı : 752 ve 7512'ye .1. nci ek) 24:215 

5. — îsmailoğlu 1931 doğumlu ilhan 
Cumhur T ürker'i ti Özel Affına dair kanun 

7 . 3 . 1973 0 : 1 

Siayfa 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/702) (S. Sayısı : 780) 26:2-9 

6. — Xevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer ve 14 arkadaşının, Jandarma As-
subay üstça,vuş Ali Mutlu'nun özel affına 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/545). (S. Sayısı : 718 ve 718'e .1 
nci ek) ,29 :31 

7. — 6831 sayılı Orman Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı! ve Antalya .Milletvekili ihsan Ataöv 
ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 

; ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanun
larla konu gelirlerin kaynak olacağı Or
man Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili 

I ile Orman Köyleri Kalkındırma Koopera
tifleri kurulması hakkında, kanun teklifi 
Anayasa, Adalet, Orman ve PJân komis-

: yonlarmdan 3'er üye seçilerek kurulan 73 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/583, 

; 2/572, 2/5.1.5) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
| 695'e 1 nci ek) 31:46 

\ V — Sorular ve cevaplar 46 

l A) Yazılı sorular ve cevaplan 46 

1 • 1. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat 
j in, Personel Kanunu uygulamasından do

ğan aksaklıkların ne zaman giderileceği 
Ae torba kadroların ne şekilde dağıtılaca
ğına dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/808) 40:49 

2. —• Afyon Karahisar Milletvekili 
' Süleyman Mutlu'nun, görevlerinden uzak-
ı laştırılan Devlet memurlarına dair soru 

önergesi ve Başbakan adına Maliye !>a-
I 'kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
j -(7/1004) 49:50 
j 3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
J in, gecen yıl yüksek öğrenim için sınava 
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Sayfa 
giren ve yüksek öğrenime devam imkânı 
bulan öğrenci sayısına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek' 
in yazılı cevabı (7/1220) 50:52 

4. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Gebze, Çayııova bölgesinde bulunan 
Demir - Çelik' Fabrikasının Howard In
ternational 1 ne. Firmasına olan borcuna 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ka
im Talû'nun yazılı cevabı (7/1273) 52:58 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 
nm, kuruluşundan bugüne kadar Bakan
lığınız bünyesinde çalışan personel hak
kında acılan adlî ve idarî 'takibatların 
miktarına dair soru önergesi ve îmar ve 
iskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı ce
vabı (7/1826) . 53 -M 

6. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
1971 - 1972 öğretim yılında ortaokul ve 
liselerde yıl kaybeden ve mezun olan öğ
renci miktarına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabi) (7/1339) 54:55 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Diyanet işleri Başkanlığının emri
ne iki bin kadronun verilip verilmeyece
ğine dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ceva-/ 

bı (7/1351) 55:5-6 

8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Zonguldak - Ankara arasında 
çalıştırılan mıotıorlu trenlerin durumuna 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıflkı Danışman'un yazılı oervabı (7/1376) 56:57 

9. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
halen ödenmekte olan on liralık çocuk 
zammının arttırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1377). 57:58 

10. — İstanbul Milletvekili Orhan 
Eyiiboğlu'nun, 1971 yılında bütün Tür
kiye'de gaz tüplerinden meydana gelen 
patlamalara dair soru önergesi ve içişle
ri Bakanı Ferit Kubat ile Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevap
ları (7/1386) !58:59 

Sayfa 
11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-

hur'un, 1972 yılında Amasya ilinde yapıla
cak Devlet yatırımlarına dair soru önerge
si ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı ce
nabı. (7/1404) 59:62 

12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya ili ve köylerinde kurul
muş kooperatiflere dair soru önergesi ve 
Ticaret Baka:ıı Naim Talû ile Köy iş
leri Bakanı Necmi Sönmezin yazılı cevap
ları (7/1406) 63:70 

;İI3. — Erzurum Milletvekili Rasim Ci-
nisli'nin, yüksek tahsil gençliğinin burs ve 
kredileri hakkında soru önergesi ve Baş
bakan Ferid Melen'in yazıılı cevabı 
(7/1420) 71 

14. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
içel'in Mut ilçesinde bir kâğıt fabrikası 
kurulmasına dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevabı (7/1427) 71:72 

15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz 
m, Ala ta Devlet Çiftliğinde bir kısım yük
sek okul ve fakülte, açılmasına dair soru 
önerg-esi ve Millî Eğitim Bakanı Saba
hattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/1438) 72:73 

16. — Maraş Milletvekili ibrahim Öz-
türk'ün, Göksün ilçesinde yetiştirilen 
barbunya mahsulünün, tarım satış koope
ratifleri tarafından satın alınmadığı hak
kında soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1442) 73:74 

17. — Çankırı Milletvekili Arif Tosya-
lıoğlu'nun, 1973 yılı içinde Çankırı iline 
yapılacak yatırımlara dair soru önerg-esi 
ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı ceva
bı (7/1451) 74:7ı6 

18. — Maraş Milletvekili ibrahim Öz-
LÜrk'ün, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Nuri Kodamanoğlu'nun Avusturya -
Macaristan gezisi sırasında irfan Solmaz-
er»le görüşüp görüşmediğine dair soru 
önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in 
yazılı cevabı (7/1455) 76:77 

,19. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gül-
lüoğlu'nun, itirazlı tapu sahibi çiftçilere 
araç ve gereç temini konusunda T. C Zi-. 
raat Bankasının kolaylıklar yapıp yapa-

— 3 — 
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Sayfa 
nuıyacağma dair sora önergesi ve Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nmı yazılı cevaıbı 
(7/1459) '77:78 

20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz 
in, memurların Personel Kanunu uygu
lamalarımdan doğan intibak alacaklarına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Ma-

I. — GEÇEN 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldan]ı, orman 
idareci]erince kesilen çamlar; 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli. Ege ekici 
tütün piyasasında alım yapan tüccarların tutu
mu konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, filtreli 
sigara kaçakçılığı konusunda Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/114) okundu, 
gündemdeki yerini alacağı ve sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

'T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan ve 
Mayıs 1972 ayları hesabına ait '(5/22) (S. Sa
yısı : 783) ve 

T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, Tem
muz ve Ağustos 1972 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İncelenle Komisyonu (5/23) ((S. Sa
yısı : 847) raporları okunarak, bilgiye sunul
du. 

Cumhuriyeit Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiyeleri üç
te birlerinin harp mamullerine ve şehit yetimle
rine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih 
ve 1485 sayılı Kanuna ek İkanun teklifi üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liklerin benimsendiği hakkında M. Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245, 
245'e 1 nci ve 245'e 2 nci ek) fcafbul edilerek, 
tdklifin kanunlaştığı bildirildi. 

1412 sayılı Ceza Muhaikemelcri Usulü Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı ımaddeler eklenmesine dair Ka
nun tasarısı (1/616) (IS. Sayısı : 671 ve (671'e 
1 nci ek) üzerinde Cumhuriyet Senatosunca ya-

Sayfa 
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1461) 79 

21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal'ın, Sayıştay Başkanlığının 25 . 9 . 
1972 gün ve 3604 sayılı kararı hakkında 
soru önergesi ve Başbakan Feri d Melen 
in yazılı cevabı (7/1471) 79:80 

ÖZETİ 

pılan değişikliklerin benimsendiğine dair 'Ada
let Komisyonu raporu kabul edilerek tasarının 
kanunlaştığı bildirildi. 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onaylanması hakkında Kanun 
(1/145) (S. Sayısı : 677, 677'ye 1 nci ek ve 
677'ye2ncie'k), 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onanması hakkında Kanun (1/115) 
(İS. Sayısı : 678, 678'e 1 nci ak ve 678'e 2 nci 
ek) tasarıları ile 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ay
rıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaşmaya 
(Türkiye 'Cumhuriyeti Hüküm etinin katılması
nın (1/34) ı(S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 nci ek) ; 

Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının (1/552) (S. Sayısı : 
786) ; 

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletle
rin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine 
katılmamızın (1/355) (S. Sayısı : 787 uygun 
bulunduğu halkkmda; 

Türkiye ile Polonya arasında ticarî belgele
rin tasdikinden harç alınmamasına mütedair 
Anlaşmanın onaylanmasına dair (1/416) (S. 
Sayısı : 789) 

Türkiye Cumihuriıye'ti Hükümeti ile Dani
marka Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının (1/447) (S. 
Sayısı : 791) uygun bulunduğu haıklkmda; 

XXXVII «ayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziya Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında (1/97) 
(S. Sayısı : 788) ; 
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3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzala
nan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte vergi
lendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususla
rın düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nın (1/453) 
'(S. Sayısı : 790); 
v 'Türkiye Cumihuriyeıti Hükümeti ile Avustur
ya Federal Hükümeti arasında Hava .Ulaştırma
sına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın 
ü /125) (S. Sayısı : 795); 

Meslekî malzemenin geçici ithaline ilişkin 
Gümrük Sözleşmesinin (1/119) (S. iSayısı : 
796); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist ıCumihuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan (Konsolosluk Sözleşmesinin 
(1/346) (S. Sayısı : 797); 

Seügi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde 
sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalin-
deıki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin 
(1/123) (S. Sayısı : 798); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Kı-
rallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının (1/449) ('S. Sayısı : 799); 

Türkiye Cumihuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli An
laşmanın (1/127) (S. Sayısı : 800); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında Ha
va Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın (1/128) (S. Sayısı : 803) ; 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konso
losluk; Sözleşmesinin (1/476) (S. Sayısı : 801); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç, 
Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının (1/448) (S. Sayısı : 802) ve 

Uydular aracılığı ile Telekominikasyon Ulus
lararası örgütüne (INTELSAT) ilişikin Anlaşma 
İşletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (1/758) >(ıS. 
Sayısı : 846) Kanun tasarılarının maddeleri ka
bul edilerek tümleri açık oya sunuldu. 

Millet Meclisi İçtüzük teklifinin (2/706) (S. 
Sayısı : 763) görüşülmesi tamamlanarak, tümü 
kabul olundu. 

Grup ıbaşkanveikillerinin, Genel Kurul ça
lışmalarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 15,00 ilâ 19,00 arasında yapılmasına 
dair önergeleri kabul edildi 

Açık oya sunulmuş bulunan kanun teklif ve 
tasarılarına verilen oyların ayırımı sonunda ço
ğunluk sağlanamadığı anlaşıldığından oylama
nın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildiril
di. 

7 Mart 1973 Çarşamba günü saat 15,0Ote 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,12'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Nurettin Ok Enver Akova 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan D aut 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ısaaiti : 15.00 

BAŞKAN : teajşfteveikili Nureıtltin Ok 

KÂTİPLER : (Enver A tava (Sivas), IŞıervfkfeft Doğam (Kaysteri) 

BAŞKAN —• Millet Meclisimin 73 ncü Birle- simini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin beyaz 
'düğmelerle hasmalarını rica ediyorum. 

(Yoklanma yapıldı). 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Kayseri Milletvekili Şevket Doğan'ın, 
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kurulmasMjle il
gili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Sayın Şevket Doğan, Kayseri 
Erciyes Üniversitesi ile ilgili olarak ıgündem dı-

. şı siöz talep (etmişleridir. 
B>eş dakikayı aşmamak İkaydı ile huyuırunUiZ 

efendim. -
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli 'milletvekilleri; 
îki gün evvel Sayın Millî Eğitim Balkanı 

Özbek, ıSamisun'da yaptığı bir konuşmada., (Sam
sun 19 Mayıs, Adana Çukurova, 'Sivas 4 Eylül 
ve Konya 'Selçuk Üniversitelerinin (açılmasının 
'bir ikamın lıalinıde Yüce Meclise sunulaıcağını 
siöyle'miştir. Bu beyanatın hir eksiği ibulünduğu-
•nu belirtimısk için söz aldım. Çünkü Kayserililer 
Erciyes Üniversitesinin hasreti ile .çırpınmakta, 
bütün imkâ mların ve ortamın ejolk müsait bu
lunmasınla rağmen, maalesef, ilgililer ibu konu
da gereken hassasiyeti ıgöstermeimıeiktedirler. 

Bu itibarla Kayseri'nin bâzı özelliklerine1 ve 
kültürel priohlemlerime dbjektlf bir açıdan bak
tığımız zaman neyi Ikastettiğimiz kesinlikle tak
dir huyurulae aktır. Şöyleki : İçanadoiumun eze
li sembolü ulu Eıreiyeısin eteklerinde ıgeniş bir 
ovada bulunan Kayseri bölgesinin Hititler Dev
rinden itibaren meskûn bulunduğu ve tarihçi
lere ıgöre Anadolu Medeniyetinin Kayseri ile baş
ladığı bir gerçektir. 

Kaniş ve Karam Harabelerinde yapılan fcazı-
larda ele ıgeıçem yedi bin yazılı vesika, Anadolu 
kronolojisinin çözülen dili, Dünyada ilik iboırsa 

BAŞKAN —• Müzakere içim ıgerekli çoğunlu
ğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ve ticaret hayatının Kayseri de haşladığının ke
sin ibıir 'delili olmuştur. Her .çağda zengin mede
niyetlerin eser ve müesseselerine beşik elan 
Kayseri ve çevresi Orta- Çağlarda Türkler >za-
ımanıınjda da .önemini ıdalha da geliştirmiştir. Çün
kü, bu şehirde muhtelif ıtarihleırde /kurulan Me
lih Gazi, Şilfaiye, Gıyasiye, Çifteler, Hıınat - Si-
raceddtin, (hâilen ımıüzedir). Hacı Kiline, ıSaha-
hiye. (Sahip Ata), Hatuniye, Hoca Hasan ve 
Köşk Medreseleri gibi müstakil ilim ocaiklarm-
Ida matematik, ilâhiyet, edebiyat, hukuk ve tıp 
okutulduğu gibi isimleri tarihe geçmiş çok de
ğerli ilim', idare ve bukıı/k adamları da ycıtişmiş-
tiır. 

Bilhassa Anadoluda ilk defa. defa, tıpta seri-
riıyat, yani klinik çalışmaları müessese olarak 
Kayseri'de Türklerle başlamış; medreselerin ya
nı 'başında inşa edilen ıgeıniş darüşşüfalarda hem 
hastalar .tedavi edilmiş ve. hem .de âmeli olarak 
klinik .çalışmaları ile talebelere tıp .öğretilmiştir. 
İşte Anadolulda 12105 yılında Selçuklu Hüküm
darı Gıyasettin Keyhüsrev ve kardeşi prenses 
Gevher Nesih e ilk defa tıp mektebini ve seririyat 
müessesesi «lan hastaneyi Kayseri de kurmuş
lardır. 

Halen Ankara Haeetıtepie Üniversitesine bağ
lı olarak tedrisata devam eden Kayseri Gevher 
Neıslbe 'Tıp Fakültesi buna. izafeten tesis edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri; her çağda üstün bir 
yerleşme, ticaret kültür ve. ulaşım bölgesi olan 
Kayserimiz, bugün de medeniyet yolunda iler-

KURULA SUNUŞLARI 
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leme /hususunda 'bölge ve halk olarak kendisine î 
düşen 'görevi başarılı bit" sekilide yapmak iein 
'büyük )bir istek ve gayret ile «alışmaktadır. Bu 
çalışmalaınn yarattığı kültürel imkânları ve or
tamı 'müşalıhas olaylara temas suretiyle 'kısaca 
koyacağız. 

1. 2,<5 milyon metrekarelik fevkalâde uy
gun Ihir ünivertsite. sahası, belediye taraflından 
bedelsiz olarak ayrılmış olup yıllardanlberi bek
lemektedir. 

2. Temeli 1W8 ide atılan ve (bugün 7 - 6 mil
yon lira, sarfına rağmen nenüz iskeleti hile mey
dana çıkmayan resımi elimde, cismi, Ankara'da, j 
ismi de Kayseri'de olanı Gevher Nesibe Tıp Fa- j 
kültesi inşaatı- ödemek yetersizliği ve ilgililerin ı 
(gereken isticali gösteırme>meleri seibebiyle çok ] 
yavaş, ağır aksak 'gitmektedir. j 

3. Tamamen (halkın katkısı ve gayreti ile 1 
inşa vie tesis edilen 'bir Yüksek İslâm Enstitü- j 
müz mevcuttur. 

4. Ayrıca eğitim 'enstitüsü veya 'benzeri 'bir 
yüksek bilim ocağı için şehrin girişinde, 'en mu
tena yende '6(5 'bin /metrekarelik geniş ibir arazi
nin tapusu Kayseri Belediyesince Millî Eğitim 
Bakanlığı adına Hazineye devredilmiştir. 

5. Yine (eski meşhur bir Amerikan Koleji j 
ilken tahliye 'edilip Özet İdarece devralman Ta
lak KJolıeji bina Ve tesisleri ideal 'bir mimar ve 
mühendislik fakülte veya akademisi olacak şe
kilde hizmetıe müheyya. ve fakat 'bomjboş İbir şe
kilde beklemektedir. 

'6. Bu meıyanda vefalı ve çalışkan halkımız 
ve ibir'çoık hayırsever 'zenginlerimiz maddî ve mâ- I 
nevi Iher çeişit katkıya hazırdırlar. Halen bir 
memşehrimiz üniversite kurulması şartıyla 15 I 
'milyon lirayı derhal, tediyeye1 ha,zır olduğunu 
ibundan bir yıl 'evvel ilgililere bildirmiş olup, I 
•çek ellinde Erciyes Üniversitesinin kuaıılacağı o | 
mutlu günü beklemektedir. 

7. Halen başta gelen ibüyük şehirlerden olan 
Kayseri ilinin '010 bin nüfusu -mevcuttur. Bu
nun 27 ibini orta ve lise olmak üzere, 130 bin öğ
rencisi vardır. Binaenaleyh, 'bilgiye susayan bu 
'geniş kültür ordusu gözden ve gönülden uzak | 
tutulmamalıdır. I 

Sayın 'milletvekilleri, Yüksek 'Heyetinize if
tiharla ve fakat üzüntü ile arz lettiğim bu iza
hat muvacehesinde hâlen Erciyes Üniversitesine 
'kavuşamamış olmanın ıistıralbmı kallbimizin de- I 

7 . 3 . 1973 0 : 1 

riînliklerindo hissediyor ve sayın ilgililere frıdta-
bediyornz. 

.1. Dünyada ilk defa tarsa ve ticaret haya
tının haşladığı Kayserimde İbir iktisat fakültesi
nle. 

2. Ser Mimaran-ı Hassa yani en büytük Os
manlı mimarı olan ve asırların ötesinden haş
metli eserlerini gıpta ile seyrettiğimiz Mimar Si
nan'ı, ayrıca (birçok değerli 'bina ve 'esterlerin in
şasında 'kıymetli emek ve kafkılaırı bulunan mi
marları, mühendisleri usta ve işiçilerü yetiştiren 
'bu .bölgede İbir mimarlık f akültasime; 

3. Birçok medrese ve darüşşifaların ancak 
ıhar Ebelerinin ıkaldığı Ibu memlekette Gevher Ne-
silbe 'Tıp Fakültesinin artık adaletten kurtarıla
rak, bir an eVVel ikmal edilmesine;' 

4. Çok çeşitli ve süratli endüstriyeli ibir ge
lişme içinde (bulunan Ibu belide de mutlaka bir 
kimya fakültesine ihtiyaç olduğunu belirtir; il
gililerin ve bilhassa üniversitelerin, Millî Eği
tim, Bakanlığınım ve 'Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın lütfen, 'birazcık olsun hassasiyet göstermele
rini rica eder, Sayın 'Millî Eğitini Balkanının bu 
konudaki ciddî müjdesini beklediğimizi (belirtir, 
Yüce Meclise en içten duygularla saygılar su
narım. 

2. — Kahraman 31 araş Milletvekili İbrahim 
öztürk'ün, Personel Kanununun uygulaması ve 
bundan doğan birtakım şikâyetler konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Öztürk, Personel 
Kanununun bugünkü uygulaması ve İbundan do
ğan ibirta'kıto şikâyetler ihakkında kısa beyanda 
bulunacaksınız, buyurunuz. 

İBRAHİM ÖZTÜPJK (Kanraman Mıaraş)'— 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fbugünlerde 
Parlâmentoyu ve kamu oyunu çok derinden il
gilendiren 'Oumihurflbaşkanlığı seçim atmosferi 
içinde bir Personel Kanunu uygulamaisına de
ğinmenin yavanlığını ınıüdrifcinı. Am,a; Ibiız ina
nıyoruz iki bu Yüce Meclis ve .millet pe'kçok dar 
günleri nasıl geçtiyse, Devletin Obasını seçmek
te de en isabetli kararı alacaktır. 

Anayasa kuralları içinde ve normal biçimde 
•çözümlenecek hu konu dışında Parlâmento ola
rak 'bizleri ilgilendirıeın çok daha hayatî prob
lemleri süratle çözümlemek zorundayız. İşte bun
lardan ibiriisi, bugün Devleti daıhi temellerinden 
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«sarsacak hale. gelen Berısıomel Kanunu uyıgulamıa-
sıdur. 

Bu konu birçok arkadaşımız tarafından bu 
kürsüde dile getirilmiş, fakat Hükümet siyasal 
konulardan vaikit ayırıp buna ciddiyetle eğil
mek fırsatını bulamamış veya ikinci plânda, 
önemsemmıeyeın bir mesele halinde görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, açıkça konuşmak lâ
zımdır : Eğer bir .gün bu şanlı Devlet bir tehli
kenin kenarına gelirse, bunun sorumlusu 667 
ve 1327 sayılı Personel Kanununu çıkaranlar 
ve uygulayanlar olacaktır Bu ııevzuat acele-
rıkle yürürlükken kaldırılmaz ve yerine adalet
li bir personel dizeni getirilmezse, bunun bü
yük vebali olacaktır. Ne hükümetlere verilen 
kanun gücünde kararname çıkarma yetkileri, 
ne Je yan ödeme gibi yama tedbirler meseleyi 
halledemeyecek, yaraları biraz daha derinleşti
recektir. 

Personel Kanunu bu memekette birkaç imti
yazlı kesim dışında hiçbir memuru tatmin et
memiştir, dağıtılan milyarlara rağmen. 

Eğer Sıkıyönetim olmasaydı, bütün Devle: 
personelini sokaklarda nümayiş halinde göre
cektik. Nitekim, 12 Mart öncesi günleri hatır
layalım. Devletin mümessili olan kaymakam
lar. valiler ve Devletin otoritesini temsil eden 
polisler dahi sokaklara dökülmüşlerdi. 

Bir yanda sağ sol çatışmaları, anarşik olay
lar; öte yanda tüm Devlet personelini ayaklan
ma halinde görmüştük. Sıkıyönetim bunları sus-
turduysa adalet sağlandığı için değildir. Bugün 
rieçim sıkıntısı altında ezilen, inleyen, morali 
•jtfkük bir memur kadrosu,' derdini dile getire-
<ı emenin, konuşamamanm derin birikimi içinde 

bir tehlike kaynağı haline gelmektedir. 
Sesleri, yürüyüşleri, feryatları sıkı tedbirler

le bir süre kesmek imkânı vardır sayın milletve
killeri; ama konuşmayan ağızlar, yürümeyen 
ayaklar, bir gün hareket imkânına kavuşurlar
sa çok tehlikeli olabilir. 

Milletvekilleri olarak huzurlarına gittiğimiz 
mühendislerin, doktorların, öğretmenlerin ve 
tüm memurların gözlerine, yüzlerine bakacak 
halimiz kaldı mı? Dairelerde teknik personel 
ve bilhassa yüksek mühendis bulma imkânını 
bir süre sonra göremeyeceğiz. Koskoca Türki
ye'nin köprü projelerini yapacak Karayolları 
Genel Müdürlüğünde iki yüksek mühendis kal
mıştır. 

I Karayolları öyle, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne gidiniz öyle; Türkiye Elektrik Ku-
i'umunda mühendis kalmamıştır. Nedir bu tek
nik personel husumeti di yeşim geliyor. 

Elbet Türkiye elejktrik sıkıntısı, su sıkıntı
sı eeker; elbet kalkınma plânları gerçek hede
fine ulaşmaz. Doktorlar öyle öğretmenler öyle, 
ve tü n memurlar sakat bir Personel Kanunu
nun ve onun yanlış ve yağma hasanın böreği 
zihniyetiyle uygulanışının sonucu Devleti te
mellerinden sarsılır hale getirmiştir. Esasen 

I --engini Karun, fakiri zebun eden bugünkü ikti
sadî ve malî politika ve onun sonucu olan kor-
Vune hayat pahalılığı, bugünkü bin lirayı dahi 
sembolik hale getirmiştir. 

I Memur her ayın birinci gününü bir felâket 
;i'mü gibi beklemekte, birinci günlerin geleceği 

I ^(tr'icusuyla çırpınmaktadır. Bu hal Devleti, 
Vvplumu mânen ve maddeten çürüten, tefessühe 

I sevk eden korkunç bir bataklık .gibi büyümek
tedir. 

I Türk Devleti ve Hükümetleri için bir nu-
I naralı mesele, bugün personel meselesidir. Dev

leti ayakta tutan 1 milyon personel, aileleriyle 
birlikte beş altı milyon kişi endişe verici bir 

I moral çöküntüsü içindedir. Vatansever, milli-
T '̂,çi, çalışkan Türk memuru edebiyatı da ge
çerliğini kaybetmek üzeredir. 

I Cumhurbaşkanı seçimi, devletler kuran bir 
millet için elbette çolk önemlidir. Fakat kanaa-

I timce bir numaralı mesele değildir. 
Türkiye'nin bir numaralı meselesi ekonomik 

meselesidir; işsizliktir, yoksulluktur. Haksız, 
adaletsiz bir düzeni biraz daha güçlendiren 

I personel konusu süratle düzeltilmezse ne sula-
I rımız akar, ne elektriklerimiz, yanar, ne fabri-
I kalanınız çalışır. 

Güçlü Başkan, güçlü Parlâmento, güçlü Hü-
I küm et ve güçlü bir kalkınmanın, yetenekli, nno-

rali yüksek bir personel kadrosuyla ayakta du-
I rabileceği gerçeğini diğer ülkelerde görmekte

yiz. Rejim ve Hükümet buhranlarına rağmen, 
yetişkin, bilinçli, morali yüksek bir kamu örgü
tü sayesinde ayakta duran ülkeler az değildir. 
Biz ise her şeyi bir yana itmişiz, yalnız birkaç 
konuya dikkatleri toplamışız. Oysa Cumhurbaş
kanı da seçilir, Hükümet de kurulur, genel se
çimler de yapılır. Ama hayat pahalılığı önlene-

l mez, işsizliğe son verilmez ve memurlar mem-

— 8 — 
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nun edilmezse, Başkan da Hükümet de, Parlâ
mento da za'fa uğraır. 

Şu gerçeği iyi bilmemiz lâzımdır: Bugün 
Türk kamu personeli moral bozukluğu sonucu 
pasif bir direnişin içindedir. Dairelerde işler yü
rümemektedir. Rüşvet ve suiistimal tabiî hale 
gelmek üzeredir. Memur atama ve nakilleri, 
trafik ehliyetleri, tapu ve nüfus cüzdanı, iskân 
ruhsatı gibi halkı doğrudan doğruya ilgilen
diren konular belli tarifelere tabi tutulmakta
dır. Yüce Parlâmentonun ve Hükümeti ve bun
dan sonra seçilecek Sayın Devlet Başkanını, 
Millet ahlâkını temellerinden sarsan bu durum
lara acele çare bulmaya davet eder, Yüce Mec
lisi saygılarımla selâmlarım. 

3. — Yozgat 'Milletvekili Celâl Ahmet Sun-
gur'un, kanun kuvvetinde kararnamenin yürü-r 

tülmediği ihakkında gündem dışı demeci +ve Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, siz de bu 
konuda mı görüşecektiniz'? Kanun kuvvetinde 
kararname.. 

OELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Efendim, mütemmimi mahiyetinde. 

BAŞKAN — Bu mahiyette ise. bu dile gel
miş oluyor; tekrar mahiyetinde olacak. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Kanun kuvvetinde kararnamenin yürütülmediği 
hakkında. 

BAŞKAN — Daha kararname çıkmadı ki, 
yürütülsün. 

OELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ka
rarname yürürlükte do Mecliste yürümüyor 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonda kararname daha 
efendim, buyurun. 

İHSAN ATAüV (Antalya) — Biraz evvelki 
görüşme zaptını tetkik ederseniz, Meclis itham 
edilmiştir. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; G57 sayılı, 
iyi niyetle çıkarılmış olan Devlet Memurları 
Kanununun ihtiyaca cevap vermediğini tespit 
eden Yüksek Meclisimiz 1327 sayılı Kanunu çı
karmış ve bu kanun yürürlükte idi. Ancak, çı
karmış olduğumuz bir ikamın ile Hükümete 
Kanun Kuvvetinde Ka/rarna.mc çıkartma yetki
sini verdik. Hükümet de 30 Aralık 1972 tari-
hinide Kanun Kuıvvetin'deki Kararnameyi çıkar

dı ve 3 Ocak 1973 tarihinde de Meclise geldi. 
Kanun kuvvetindeki kararname, malî hüküm

leri hariç, yürürlüğe girmiştir. Malî hükümleri 
de Mayıs sonu, Haziran başı itibariyle yürür
lüğe 'girecektir. 

Bunun anlamı şu olacak arkadaşlarım; dik
kat ve tetkik edilirse, daha önce, 1214 sayılı 
Kanunla Meclislerimizce verilmiş olan hakların 
bir kısmı ile, 1425 sayılı Kanunla verilmiş olan 
hakların bir kısmı, kanun kuvvetindeki karar
name ile geri alınmaktadır. Bir ay sonra da 
Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin tüzüğünün 
çıkması icabetlerdi. Hükümet bunu 3 Ocak 
1973'te Meclise sevkettikten sonra, Bütçe Plân 
Encümeni 2 Şubat 1973'te bunu bir geçici ko
misyona havale etmiş bulunmaktadır. Aradan 
34 gün geçmiştir. Kanun Kuvvetindeki Karar
name halen altkomisyonda durma'kadır. Altko-
misyondan geldikten sonra da, komisyon gün
demine girecek ve komisyonda da uzun bir süre 
müzakere edilecektir. Mayıs sonuna kadar ye
tişmediği takdirde ise, malî hükümleri de yü
rürlüğe girecektir. 

Anayasal önceliği olan bu Kanun Kuvvetin
deki Kararnamede dört madde görünüyor, ama 
verilmiş çok önerge vardır; faikat buna rağmen 
çok daha büyük kanunlar çıkarılabilmiş, hak
sızlıklar giderilmiştir. Bugün birçok haksızlık
lara parmaik basmak zorunluğu da vardır ve 
belki, Büyük Meclise geldiği zaman düzelteceği
miz hususlar da olacaktır. Hayat şartları ağır
laşmakta, fiyatlar devamlı surette artmakta, 
herkes perişan duruma düşmektedir; çiftçi pe
rişandır, memur perişandır. Taban 70, emsal, 
katsayı 7 olduuğna göre, 70 x 7; 490 lira alan 
bir maaşlının eline geçen para 400 liradır. Bu 
şartlar içerisinde 400 lira ile hizmet gören bir 
insanın, Devlete yararlı hizmet vereceği kanı
sında değilim. Meclislerin vermiş olduğu hak
lar ıda Kanun Kuvvetindeki Kararname geri al
dığına göre, bu zamanında yetiştirilemezse, malî 
(hükümleri de yürürlüğe girdiği zaman, 400 000 
kişiyi alâkadar eden bu kararname millete hiz
met verenlerin zararlarına sebefoolac<aktır. 

Onun için, benim, sayın Riyasetten istirha
mım, bunu komisyonda tacil etmesi; Hükümet
ten de istirhamımı, biran evvel bu işin takipçisi 
olmasıdır. Saygılar sunarım. 

_ 9 -
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BAŞKAN — »Sayın Hasan Tosyalı, size, bu
gün gündemimizde Orman Kanunu değişikliği 
olduğu için, konuşacağınız konuyu orada belirt
memiz gerektiği cihetle ve gündem dışı konuş
maların çok olması münasebetiyle söz veremeye
ceğim şu anda. Biraz sonra bu konuda Yüce 
Meclise bilgi sunmak imkânınız olacaktır. 

Sayın Maliye Bakanı, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İnim 

inim ıstırap içinde inleyenlerin dertlerini dile 
getireceğim. 

BAŞKAN — Ben de ona imkân sağlayacağı
mı beyan ediyorum. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Personel rejimi ve Kanun Kuvvetinde Ka
rarname üzerinde, biraz önce konuşmuş bulunan 
Sayın Öztürk'le, Sayın Suııgur'un üzerinde dur
duğu konularda çok kısa bir açıklamada bulun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden önce şunu arz etmek isterim ki, 
Sayın Öztürk'ün ifade ettiklerinin aksine ola
rak, 657 ve 1327 sayılı kanunlarla, Türkiye'de 
personel rejimine getirilmek istenen yenilik, an
lamlı bir yeniliktir. Bu kanunun tatbikatının, 
beraberinde birçok meseleler getirmiş olduğu 
bir gerçektir. Bu meselelerden bir kısmı 1327 
sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu
na rağmen, yine, Kanunun uygulamasının, çeşit
li yönleriyle geniş şikâyetlere yol açtığını ve 
idarî teşkilâtta bir huzursuzluk kaynağı oldu
ğunu gören Hükümetimiz, Anyasada yapılan de
ğişiklikle imkân dâhiline girmiş bulunan Kanun 
Kuvvetinde Kararname mekanizmasını işletmek 
suretiyle bu meselelerin üzerine eğilmiştir. Sayın 
Öztürk'ün ifade ettikleri gibi, Hükümetin, başka 
meselelerle iştigal etmekten dolayı bu meseleye 
vakit bulmamış olduğu doğru değildir. Haziran 
başında işbaşına geçmiş olan Hükümet, yoğun 
bir çalışma yapmak suretiyle Kanun Kuvvetinde 
Kararnameyi Aralık ayı içinde hazırlayarak Yü
ce Meclislere takdim etmiş bulunmaktadır. 

Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin bâzı hü
kümleri, kabulüyle birlikte, yayınlanmakla bir
likte yürürülüğe girmiştir. Öteki hükümlerinin 
ise, yine, öngörülen şekle göre 1 Hazirandan iti
baren yürürlüğe girmesi karara bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Sayım Öiztiürlk'üın ve Sayım Sungur'un, muelsielıe-
nin önemi üzerindeki hassasiyetlerini paylaşıyo

rum. Yalnız, Yüce Heyetinize arz etmek isterim 
ki, Sayın Öztürk'ün, üzerinde durdukları bir 
noktada kendisiyle asla hemfikir değilim; Sayın 
Öztürk, Devlet teşkilâtında kayırma şeklinde 
atanmalardan ve Kanunun tatbikatında yağma 
Hasan'm böreğine benzeyen hallerden şikâyet et
tiler. Eğer böyle şeyler varsa, bunlar açıkça or
taya konulmalıdır. 

Mutabık olmadığım bir başka nokta var. O 
da; Sayın Öztürk, bugün Devlet dairelerinde 
suiistimalin ve rüşvetin âdeta tabiî bir hale gel
miş olduğundan bahsettiler. Bu noktada, zan
nediyorum ki, memurların haklarını korumaya 
çalışırken, bilhassa hassasiyetle davranmak lâ-
zımgelir. Eğer münferit meseleler varsa, bunlar 
hiç şüphesiz ki daima ortaya konulabilir. Fakat 
hiç kimsenin, bütün memur kitlesini böyle bir 
bühtan altında bırakmaya hakkı olmamak gere
kir. 

Kanun Kuvvetindeki Kararname, arz ettiğim 
gibi, 3 Ocakta Yüce Meclise takdim edilmiş bu
lunmaktadır. Halen bir alt komisyonda tetkik 
konusudur. Biz şuna inanıyoruz ki, getirdiğimiz 
metinle, meselelerin çok büyük bir kısmına hal 
tarzlarını da hazırlamış bulunuyoruz. Kararna
menin, burada yapılacak tetkiklerden sonra en 
iyi seklini alarak meseleyi daha ileri bir merha
leye götüreceğine inanıyoruz. Kararnamenin 
tatbikatı ile ilgili yönetmelik Maliye Bakanlığın
ca zamanında hazırlanarak, Devlet Personel Da
iresiyle birlikte Sayıştaya sunulmuştur. Sayış-
taydaiı netice alınır alınmaz, hükümlerin tatbi
katı yürütül ecektir. 

Bir noktayı da son olarak arz etmek istiyo
rum, Sayın Sungur, yeni kararname ile bâzı hak
ların geri alınmış olduğundan bahsettiler. Ka
rarnamede böyle bir yön yoktur. Bu husus, öy
le zannediyorum ki, Yüce Heyetinizce tetkik 
edildiği zaman daha çok aydınlığa kavuşmuş 
olacaktır. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 

4. — C. Senatosu Üyeliğinden istifa eden Mil
lî Savunma Bakam Mehmet İzmen'in Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dışından Bakan olarak gö
revine devam etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1015) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Makamından 
yelen bir yazı var, takdim ediyorum. 
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Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden istifa eden 

Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in ; Türki
ye Büyük Millet Meclisi dışından Bakan olarak 
görevine devam etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun »'örülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine suna
rım. 

5. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldı-
rım'ın, Ankara ilme bağlı Bağcılar (Çerikli) ka
sabasında Bağcılar adı ile bir ilce kurulması hak
kındaki kanun teklifinin 54 numaralı Geçici Ko
misyona havalesine dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. (2/$35, 3/1016) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanı ta
rafından verilmiş bir önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek J îaşkanlı ğa 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 

Ankara iline bağlı Bağcılar (Çeriklı) kasaba
sında, Bağcılar adiyle bir ilçe kurulması hakkın
daki kanun teklifi, Komisyonumuzda incelendi. 

Genel Kurulun '.) . 9 . 1971 tarihli f 61 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen 54 numaralı 
Geçici Komisyonda görüşülmekte olan «2/561 
esas sayılı, Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 37 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde Kırıkkale adiyle bir il kurul
ması hakkında kanun teklifiyle, prensip bakı
mından ilgili görüldüğünden, mezkûr kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 27 nci maddesine müsteniden 
adı geçen (54 numaralı) Geçici Komisyonda gö
rüşülmesinin daha uygun olacağı mülâhazasıyle 
ve gereği yapılmak üzere dosyanın Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum, bu önergeyi. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. Gereği buna 
göre yapılacaktır. 

6. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin 105 numaralı Geçici Komisyona 
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havalesine dair Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. (2/832, 3/1017) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu Baş
kanı tarafından verilmiş olan önergeyi takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 1 . 2 . 197-') tarihinde Komisyonumuza hava

le buyurulmıış olan Cumhuriyet Senatosu Malat
ya Üyesi Hamdi Özer'in, J402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 27 nci 
maddesi gereğince Genel Kurulun 18 . 2 . 197o 
tarihli ve 61 nci Birleşiminde kurulması kabul 
edilmiş bulunan 105 No. lu Geçici Komisyona 
havale buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkam 
Bursa 

Mustafa Tayyar 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapı
lacaktı r. 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile An
kara Milletvekili Suna TuraVın, Türkiye'de ceza
evlerinin içinde bulunduğu şartları tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
88 nci maddesi 'uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasıyla dair önergesi (10/116) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hil
mi İşgüzar ve Sayın Suna Tural tarafından ve
rilmiş bulunan Meclis araştırma önergesini tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince ha

len içinde bulunduğu şartların tespit ve alına
cak kararlara esas olmak üzere cezaevleri ha
yatı yaşayanların ele alınarak araştırılması için 
bir Meclis araştırmasının açılmasını arz ve ta
lep ederiz. 

Sinop Milletvekili Ankara Milletvekili 
Hilmi İşgüzar Suna Tural 

Bugün Türkiye'de suç işleyenlerin sayıları 
diğer ülkelere nazaran daha fazla ve her yıl da 
daha fazla bir artış kaydetmektedir. Cemiyeti
miz bu artan suç ve suçlular yüzünden manevî 
huzursuzluğa mâruz kalmaktadır. Eğitim, kül
tür ve ekonomik sosyal sorunlara eğinilmediği 
sürece de bu suçları azaltmak mümkün olmaya
caktır. 
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ister isteyerek, isterse istemeyerek olsun, 
kaderin çizgisinde yürüyen binlerce mahkûmlar 
cezalarını çektiği cezaevlerinde ıslah edilmeleri 
esas olmasına rağmen mahkûmların eğitim ve 
iöğrtelt'imlıe ve asgarî ölçülleır içinde kendilerine in
sanca muamele ve sosyal yardım yapılmadığı da 
bir gerçek olup ıslah prensibinden uzaklaştırıl
maktadır. Memleketimizde mahkûm olanlar bü
tün ümitlerini kaybetmekte artık bir daha ce
miyete dönmeyecek şekilde karamsar duygulara 
sürüklenmektedir. Cezaevleri kirli, rutubetli, 
bakımsız, ışıksız ve bir yatakta birkaç kişinin 
yattığı sefalet ve ıstırap yuvası haline gelmiştir. 
Mahkûmlardan çoğu, ilgisizlik, bakımsızlık, in
sanlık dışı yönetim ve irtibatın neticesi cezaev
lerinin kanayan yarası haline gelmiştir. Bunların 
da insan olduğu ve kendilerini bekleyen aile ve 
çocuklarının bulunduğunu düşünmek ibreti mü-
essirenin sosyal faydaları da dikkate alınarak 
ıslahı cihetine gidilmesi lüzumludur. Bugün bun
lar ihmâl edilmiş, sefaletin içinde insanlık hay

siyetini zedeliyen bir yaşantının sürdürüldüğü 
hale gelmiştir. Bu yönden, 

1. Bütün Türkiye'de cezaevlerinin içinde 
bulunduğu kötü şartların tesbitiyle cezanın ıslah 
gayesine uygun tedbirlerin alınması bakımından 
bu durumun tespit ve incelenmesi, 

2. Hapishane yöneticilerinin toplum kurba
nı olan kader mahkûmu insanlara yapılan mu
amele ve ilişkilerinin onlara moral yönden ıslah 
edici ve cemiyete kazandırıcı muamelelerin ne
ler olabileceği hususunun araştırılması bakımın
dan bir Meclis araştırmasının açılmasını bugün
kü sosyal Devlet anlayışı içinde talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Araştırma önergesini okutmuş 
bulunuyorum. Gündemdeki yerine konacak ve 
Meclis araştırmasıylc ilgili önergeler muvacehe
sinde, sırası geldiğinde Yüce Mecliste müzake
reye konu olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyo
ruz : 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısının C. Senatosunca değişti
rilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen met
nine dair Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/71) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 514; 514''e 1 nci ek, 514'e 2 nci ek; 
ve 514'e 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun; Millet Meclisinden 
geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosuna intikal 
etmiş, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
lik de Meclisimizce yerinde görülmediği cihetle, 
mesele Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca bir 
Karma Komisyona intikal etmiş, Karma Komis
yon durumu müzakere ederek bir rapora bağla
mış bulunmaktadır. 

Şimdi müsaade ederseniz, komisyon tarafın
dan hazırlanmış bulunan raporu okutacağım. 

(1) M. Meclisi 514'e 3 ncü ek. S. Sayılı bas-
mayazı tutanağın sonundadır. 

Onu takiben, arkadaşlarımın hafızalarını tazele
mek için, önce Millet Meclisinin daha önceden 
kabul etmiş olduğu metni, onu takiben de Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişik metni, on
dan sonra da Karma Komisyonun yeniden tan
zim etmiş olduğu metni okutacağım. Yine Ana
yasanın 92 nci maddesi uyarınca Meclis bu 3 
Öneriden, bu 3 düzenlenmiş maddeden birisini 
kabul etmek zorundadır. 

Bu kanunun öncelikle görüşülmesini öngören 
bir önerge var, önce onu okutuyorum. 

Yüksek. Başkanlığa 

Bugünkü gündemde yeralan 514'e 1, 2, 3 ncü 
ek sıra sayılı Anayasa Mahkemesine, yasa
ma Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üye
likler için adaylığa başvurma, seçim esas ve usu
lü hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince be
nimsenmeyen metne dair Karma Komisyon rapo
runun öncelikle görüşülmesi hususunu arz ve 
teklif ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

- 12 -
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BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapı
lacaktır. 

Şimdi 514'e 3 ncü ekte kayıtlı raporu takdim 
ediyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, şim
di müsaade ederseniz önce Millet Meclisinin ka
bul etmiş olduğu metni okutacağım. Onu taki
ben Cumhuriyet Senatosu vukuu bulan değişik
lik tekliifni okutacağım. Ondan sonra da, me
seleyi inceleyip düzenleyen Karma Komisyonun 
maddesini okutacağım. 

Ondan sonra yapacağımız işlemi de ifade 
etmek mecburiyetindeyim. Onu takiben de Kar
ma Komisyonun metninden itibaren oylama ya
pacağım. Meclis, hangi metni kabul eder ise o 
metin kanunlaşmış olacaktır. 

Şimdi Millet Meclisinin bu hususta öngörmüş 
olduğu metni okutuyorum. 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 3. — Bar vur ma süresi sonunda, mü

racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre, Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna veya Mil
let Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar 
gizlidir. 

Komisyonda yapılacak seçimde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasında her boş 
yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu seçim 
sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere 
her boş yerin üç katı olarak tespit olunacak 
adayların adları ilgisine göre Cumhuriyet Sena
tosu veya Millet Meclisi Başkanlığına bildiri
lir. Adayların komisyon mevcudunun ekseriye
tinin oyunu almış bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri Ko
misyonun gösterdiği adaylar arasından ve gizli 
oyla seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâ
zımdır. 
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I Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Senatosu
nun vuku bulan değişiklikle kabul etmiş olduğu 
metni takdim ediyorum. 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 3. — Barvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre, Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna veya Mil
let Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak-
I kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 

Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar 
gizlidir. 

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda, bilin
ci maddedeki nitelikleri haiz olanların ad ve 
soyadları ile kısa hal tercümelerini bir liste ha
linde tanzim ederek, Genel Kurula arz eder. 
Genel Kurul, komisyonun tespit ve tanzim ettiği 
adaylar arasından gizli oyla seçim yapar. Seçim
lerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu 
alan aday seçilmiş olur. İlk üç oylamada hiçbir 
aday salt çoğunluğun oyunu alamamış bulunur
sa, müteakip oylamalar, üçüncü oylamada en 
çok oy almış olan üç aday arasında yapılır. Bu 
şekilde yaplıacak üç. oylamada da, adaylardan 
biri yine salt çoğunluğun oyunu alamamış bu
lunursa, bundan sonraki oylamalar, bu defa son 
oylamada en çok oy almış bulunan iki aday ara
sında yapılır. Boş olan asıl ve yedek üyeliklerin 
her biri için ayrı seçim yapılır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — Şimdi de, bu değişikliğe uyma
mış olan Meclis, meseleyi Karma Komisyona 
intikal ettirmiş ve Senato ve Meclisten eşit sa
yıda üyeden kurulmuş olan Karma Komisyon 
meseleyi okutacağım şekilde düzenlemiş bulun-

I maktadır. Takdim ediyorum. 

13 — 
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Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 3. — Barvurma süresi sonunda, mü

racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre, Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna veya 
Millet Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 
iiıı hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar 
gizlidir. 

Komisyonda yapılacak secimde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasında her boş 
yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu secim 
sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere 
her boş yerin LU; katı olarak tespit olunacak 
adayların adları ilgisine göre Cumhuriyet Sena
tosu veya Millet Meclisi Başkanlığına bildiri
lir. Adayların komisyon mevcudunun ekseriye
tinin oyunu almış bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri Ko
misyonun gösterdiği adaylar arasından ve gizli 
oyla seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâ
zımdır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — Her üç. maddeyi de okutmuş 
^bulunuyorum, ünce, Karma Komisyonun kalbui 
etmiş olduğu metinden başlamak suretiyle oyla
ma yapacağım. Meclis, bu üç maddeden herhan
gi birisini kalbui o yetkilidir ve fakat, üç madde
den birisini kaıbul etmek zorunluğunda bu defa. 

Önce, Karma Komisyonun şimdi okutmuş 
bulunduğum 3 neti maddeyi tayin eden met
nini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kafbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bu sebeple; Cumhuriyet Senatosunun ve Mil
let Meclisinin önceden kabul etmiş olduğu me
tinleri okutmuyorum. 

Madde 6. —• Bu kanunu Yasama Meclisleri 
Başkanlıkları yürütür. 

BAŞKAN — 6 ncı maddede Cumhuriyet 
Senatosunun yapmış oldııuğ değişiklik, Ko
misyon tarafından aynen benimsenmiştir. 
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(Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IBu şekliyle kanun, kanunlaşmış bulunmak
tadır. 

2. — Danıştay Kanununun bâzı ^maddeleri
nin 'değiştirilmesine ve bu •kanunu 'bâzı madde
ler eklenmesine dair kainin 'tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet •Meclisi 71 numaralı 'Geçici Ko
misyon raporu (1/612) (S. Sayısı : 583'e 1 uci 
ek) (1). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şim
di, Danıştay Kanununun Senatodan gelen de
ğişik şeklini takdim için verilmiş bulunan öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ıG midemin. 'bir defa görüşülecek işler kıs

mında yer alan 58:»'e 1 nci ek S. Sayılı Danış
tay Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı, daha evvel Meclisimiz
ce kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosunca bâzı 
maddeleri değiştirilerek geri gönderilmiştir. 

Teklifin, gündemdeki sair işlere takdim en 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
71 No. lu Geçici 

Komisyon Başkanı Y. 
Çanakkale, 

Mesut Hulki Önür 

[BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapıla
caktır. 

Hükümet hazır. Komisyon 1 Bu konunun gö
rüşülmesinde yetkili Komisyon1? 

ISaym Hulki .Önür, bu Komisyonda yetkili 
misiniz 1 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — 
Hayır efendim. 

Ahmet Karaaslan sözcü. Kâtip Mesut Hul
ki Önür, Ali Turanlı, Kemal Demirer, Ali İh
san Göğüs, Mustafa Karaman. 

'(A. P. sıralarından «Mustafa Karaman bura
da» sesleri). 

(1) SSü'c 1 nci ek tutanağın sonuna -eklidir. 
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BAŞKAN — Buyurunuz, Komisyon üyesisi
niz. Sayın Karaaslan da 'biran evvel davet edil
sin. 

•Bu hususta düzenlenmiş raporu takdim edi
yorum. 

(71 No. lıı Geçici Komisyon papoL-u okun
du.) 

BAŞKAN — ivapor üzerinde1 söz isteyen sa
yın milletvekili? Yok. 

•M addeTer e geç ilme<siı iti (> y un uza. sun uy o ru m. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişti!'. 

Maddeleri okutuyorum. 
Danıştay (Kaaıunınran faizi maddelerinin değiş-
tirlmeisinie ive (bu Ikanuna bâzı maddeler ve ge
çici maldıdeler eklenmesine dair Ikanun tasarısı 

Madde I. — 24 •. 12 . 1964 tarihli ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununun 3, (5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, .36, 37, 
38, 38, 40, 4.1, 43, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 
114, 1.15, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 
128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nei maddele
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKA:N — Muhterem arkadaşlarım; 1 nei 
madde çerçeve maddedir. O bakımdan müsaade 
ederseniz bunu, diğer çevçeve madde içinde 
bulunan maddeleri oylat ip karara bağladıktan 
sonra bu 1 nei maddeyi oyunuza sunacağım. 

Çerçeve maddenin kapsamına giren madde
leri takdim ediyorum. Madde 11, «Üye adayı 
seçimi» başlığını taşıyor. Okuııtyorum. 

Üye adayı seçimi, 
Madde 11. — Danıştay üye adayı seçimi en 

az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay Genel Kurulu adayların tamamını 

8 nei madede gösterilenler arasından seçer. 
Boşalan üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum 

en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 
Boş yerler bildirilirken 8 nei maddenin (H) 

bendined yazılı meslek mensuplarının bir listesi 
de Başbakanlığa gönderilir. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarını; şimdi 
okutmuş olduğum metin, daha önce Millet Mecli
sinde 1.1 nei maddemin kalbulünden sonra Cum
huriyet Senatosunca vukubulatı değişik şek
lindedir, Komisyon bu değişikliği incelemiş ve 
benimsemiş bulunmaktadır. 

Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
•Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Benimseme 

kabul edilmiş ve madde bu şekliyle kesinleşmiş
tir. 

12 nei maddeyi okutuyorum: 
Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. —• 11 nei maddenin birinci fıkra
cına göre seçim yapılmasını zorunlu kılacak sa
yıda boşalma olduğu tarihten itibaren on beş 
gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa di
lekçe ile başvurulabilir. 

•Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuran
ların soy.adla.rma göre alfabetik listesi düzen
lenir. Listede ilgililerin gizli ve açık sicil dos
yalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri bu
lunur. 
- Liste, seçimden en az bir hafta önce Genel 

Kurul üyelerine dağıtılır. 
BAŞKAN — 12 nei madde Cumhuriyet Se

natosunca şimdi okutmuş olduğum şekilde de
ğiştirilerek düzenlenmiştir. 

Meseleyi inceleyen Komisyonumuz bu de
ğişik şekli benimsemiş bulunmaktadır. 

Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Benimse
me kabul edilmiştir ve 12 nei madde şimdi 
okutmuş olduğum şekliyle kesinleşmiştir. 

104 ncü maddeyi okutuyorum: 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 
Madde 104. — Danıştay meslek mensupların

dan keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin 
tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol gider
leri ile geçen günlerin her biri için net aylık 
tutarlarının otuzda biri oranında yevmiye ve
rilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşıla
mazsa ,aradaki fark, belgelere dayalı olmak 
şartıyle ayrıca ödenir. Ancak bu suretle yapı
lacak ödemeler, yevmiyelerin yüzde ellisini ge
çemez. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 104 
ncü madde şimdi okutmuş olduğum şekilde Cum
huriyet (Senatosunca değiştirilmiş ve bu deği
şiklik Komisyonumuzca benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Benimse
me kabul edilmiş ve madde şimdi okunan şek-
1 iyle kesinleşmiştir. 

15 — 
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110 ncu maddeyi okutuyorum: I 
Kanunsözcülerinin ödevleri 

Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine 
havale olunan dava dosyalarını inceleyerek hu
kuk bakımından düşüncelerini en geç bir ay, 
yürütmenin durdurulması isteminde iki gün 
içinde yazılı olarak verirler, bu süreler geçiri- I 
lirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanun-
îaözcüsüne bildirirler. Birinci Başkanın ve Baş-
kanunsözcüsünün vereceği diğer görevleri ye
rine getirirler. 

iKanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık 
aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri 
gibi işlem dosyalarını da getirebilir. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen 

serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korun
ması ve iş veriminin artırılması için Birinci 
Başkanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı ted
birlere uyarlar. 

Dava daireleri veya Dava Daireleri Kuru
lunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcü
leri, önceden haber verilmek suretiyle, düşün
celerini sözlü olarak da açıklarlar. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 110 
ncu madde Cumhuriyet Senatosunca şimdi okut
muş olduğum şekilde değişikliğe tabi tutulmuş- I 
tur. Komisyonumuz da bu değişikliği benimsemiş 
bulunmaktadır. 

Madde üzerinde söz isteyen? Buyurun Sa
yın Özden oğlu. 

SINAİSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; I 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 110 
ncu madde üzerinde söz almak zorunluğunu 
duyuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; kanun sözcülerine 
re'sen tashihi karar (karar düzeltilmesi) yet
kisini tanıyan 110 ncu madde yüksek oylarınız
la; ;gerek ıSayın Adalet Partili arkadaşlarımı
zın, gerek Cumhuriyet Halk Partisine mensup 
değerli arkadaşlarımızın >ve gerekse diğer parti
lere mensup arkadaşlarımızın görüş birliğiyle 
ve lüzumu burada etraflı şekilde tartışılmak 
suretiyle metne dcrccdilmiş ve kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; o zaman tashihi ka
rar müessesesini kabul buyurmakla gerçekten 
kanun sözcülüğü müessesesine bir geçerlik, bir 
tutarlılık, bir fonksiyon kazandırmıştınız. Ne- j 
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den? Çünkü, yüksek malûmları olduğu üzere, 
Danıştay'da kanun sözcüleri, tıpkı mahkemeler
de Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay'da Baş
savcılar gibi âmme, kamu faydasını, kamu ya
rarını mütalâa eden, değerlendiren ve kamu 
yararı istikametinde düşünce veren organlardır. 

Değerli arkadaşlarını; Yüksek Yargıtay'da, 
malûm olduğu üzere, Temyiz Başsavcısı, ya da 
ona niyabeten tebliğname tanzim eden arkadaş
larımız, eğer tebliğnameye aykırı olarak özel 
daireden, yani ilgili ceza dairesinden bir karar 
çıkarsa, o zaman re'sen itiraz yolu ile tekrar 
'haklarını kullanırlar ve karara itiraz ederler. 
Bu, Cumhuriyet Savcılığı müessesesinin üstün
lüğünü, fonksiyonunu gösteren bir delildir, bir 
kanun yoludur; hak arama yoludur. 

İBunıın paralelinde Danıştay'da kanun sözcü
lüğü müessesesi vardır. İtiraf etmek lâzımge-
lir ki ybugün'kü dururum ile hiçbir fonksiyonu 
yoktur değerli arkadaşlarım. Neden yoktur? 
Çünkü, kanun sözcüsü Danıştay'da herhangi bir 
daireye düşünce verir. O daire kanunsözcüsü-
nün bu düşüncesini reddederse, kanunsözcüsü-
nün yapacağı hiçbir şey yoktur. 

Öyleyse, haklı olduğuna inandığı bir mese
lede kanıınsö'zcüsü bir düşünce veriyor, daire 
bunu reddediyor. Kanunsözcüsünün aynı daire 
nezdinde bir itiraza hakkı olmak lâzımgelir. 
Neden? O dairenin gözünden kaçmış olan bir 
ıhusus bulunabilir. Temyiz Mahkemesinde bu 
prosedür kabul edilmiştir, Danıştay'da bu pro
sedür kabul edilmemiştir. Bir tarafta adaletin 
tecellisinde tam garanti vardır, öbür tarafta 
yoktur. Olmaz böyle şey.. 

Bu zarureti, bu zorunluğıı takdir buyuran 
Yüksek Heyetiniz, o zaman b'ir paralellik sağ
layabilmek için 'kanunsözcülerinc de, düşünce 
verdikleri daire nezdinde re'sen kararın düzel
tilmesi yetkisini tanınmıştı, 110 ncu maddeye 
girmişti ve böylece noksan kalmış olan bir pro
sedür tamamlanmıştı değerli milletvekilleri. 

Cumhuriyet Senatosunun bu konudaki de
ğişikliği, it raf etmek lâzımgelir ki, memleket 
'gerçeklerini ve Damştaym durumu her nasılsa 
bilmeden getirilmiş olan bir değişikliktir ve 
kanunsözcülüğünü gerçekten fonksiyonu olma
yan, eski yerine iade edecek bir değişikliktir. 

Büyük mazarrat görmektedir Danıştaydaki 
davalar. Bu garantiyi kaybetmemek lâzımdır. 
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Çünkü, arz ettiğim gibi, kanunsözcüsü haklı 
bir meselede, düşüncesi reddedildiği takdirde 
bir kereye mahsus olmak üzere onda ısrar et
mek hakkına sahibolmalıdır ki, bu adaletin 
bir igarantisi sayılsın ve uygulamada bu şekil
de olsun. 

Yüksek Meclisin iradesiyle kabul edilmiş ve-
çok haklı olarak uzun süreden beri özlemi çe
kilerek kabul edilmiş olan böyle bir müessese
nin incelenmeden Yüksek Senatoca değiştiril
miş olmasını, hukuk adına üzüntü ile kaydedi
yorum değerli arkadaşlarım. 

Yüce Meclis bu konuda vermiş olduğu isa-
ıbetli kararda, inanıyorum ki, adalet adına mut
laka ısrar-edecektir. Millet Meclisinin kabul et
tiği metnin aynen kalbulünde, bu metinde ısrar 
da sayılmayacak kadar büyük fayda vardır. 

Yüce Meclisin bu konuda ,eski kararına sa
hip çıkacak istikametteki iradesinden. emin 
olarak hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet bu konu
da beyanda bulunacak mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON KÂTİBİ MESUT 
HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Hayır. 

DEVLET BAKAN IİSMAİL ARAR (İstan
bul) — Hayır. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem milletvekil
leri, Cumhuriyet ıSenatosunca yapılan bu deği
şiklik Komisyonca benimsenmiş, uygun bulun
muş, kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonca varılan benimseme kararını 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsemeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Anlaşıla
mamıştır. 

Komisyonca varılmış bulunan benimseme ka
rarını Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursun. Kabul etmeyen
ler... Benimseme kabul edilmemiştir. 

Bu şekilde, benimsemeye Yüce Meclis uy
mamış olduğu için, mesele karma komisyona 
intikal edecek ve karma komisyon durumu dü
zenleyerek bir metin haline getirecektir. O me
tin veya Cumhuriyet Senatosunun şimdi uygun 
bulunmayan değişik metni veya Meclisin metin
lerinden bir tanesini Meclis kabul zorundadır. 

Şimdi müsaade ederseniz bu arada bu me
seleyi de halledeyim; karma komisyon kurula
cağına göre, bu karma komisyonun 8'er üyeden. 
Millet Meclisinden 8. Cumhuriyet .Senatosun

dan 8 üye almak suretiyle kurulması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde kuru
lacaktır. 

Şimdi 1 nci çerçeve maddesini biraz önce 
kabul edilmiş ve kesinleşmiş bulunan maddeler 
itibariyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 110 ncu 
madde karma komisyondan gelip Meclisçe ni
hai karara bağlandıktan sonra tekrar 1 nci mad
de içerisinde oya sunulacaktır. Madde 14. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Afedersiniz, karma komisyondan gelmedi mi 
ıSaym Bakanım bunlar1? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bunu şimdi 
karma komisyona Meclis ,iradesiyle gönderdi. 
Şu anda eğer benimsemeye uymuş olsaydı o za
man bu madde kesinleşmiş olacaktı. 110 ncu 
madde şu anda Meclis iradesiyle kesinleşmiş sa
yılmıyor, karma komisyona gidecek, orada gö
rüşülüp gelecek. 

Şimdi 14 ncü maddeyi takinı ediyorum. İl
tibasa meydan kalmaması için tekrar beyan 
edeyim: 14 ncü madde, biraz önce okutmuş ol
duğum 1 nci çerçeve, maddesindeki 14-ncü mad
de değil müstakil bir 14 ncü maddedir; okutu
yorum. 

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

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 
21 nci maddelerinde yazılı kovuşturma ve usul 
hükümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire 
haşkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü hak
larında uygulanmaz. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar 
hakkında bu hükümlerin uygulanması, Başkan
lar Kurulunun iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 14 
ncü madde Cumhuriyet Senatosunca şimdi 
okutmuş olduğum şekilde değiştirilerek dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Meseleyi inceleyen 
Geçici Komisyon bu değişik şekli benimseme-
miştir, uygun bulmamıştır. Şimdi, o halde, Ge
çici Komisyonca benimsenmemiş olan bu deği
şiklik üzerinde söz isteyen var mı? Yok. Be
nimsenmeme hususunu Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu 
derişikliği kabule şaynn görmemeyi (benimse-
:".i'-^eyi) oyunuza sunuyorum. Benimsememeyi 
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kaıbul edenler... Kabul etmeyenler.. Benimse
meme kabul edilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyle 
mesele karma komisyona intikal edecektir. Kar
ma Komisyon Millet Meclisinden 8, Cumhuriyet 
Senatosundan 8 üyeden kurulursa oranlar düz
gün olabilecektir. Bu sebeple Karma Komisyo
nun 8'er üyeden kurulması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. Mesele karma kormisyon-
da incelenip tekrar Yüce Meclise gelecektir. 

Madde 17. — 521 sayılı Danıştay Kanunu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Yargı yetkisi, yürütme gö
revinin kanunlarda gösterilen eskil ve esaslara 
uygun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak 
tarzda kullanılamaz. İdarî eylem ve işlem nite-
ğinde yargı kararı verilemez. 

Danıştay Kanununun 94 ncü maddesinde ya
zılı yürütmeyi durduma kararları, telâfisi güç 
durumlar ortaya çıkması veya dilekçede ileri 
sürülen hususların dosyanın durumuna göre cid
dî ve idarî veya yargı kararının iptalini haklı 
gösterecek nitelikte olması halinde verilebilir. 

Dava daireleriyle, Dava Daireleri Kurulun
ca yürütmenin durdurulması istemli davalarda 
76 ncı maddede yazılı süreler kısaltılaıbileceği 
(gibi; telbliğin memur eliyle yapılmasına da ka
rar verilefbilir. 

BAŞKAN —- Ek madde 1 üzerinde şimdi 
okutmuş olduğum değişiklik Geçici Komisyıon-
ca benimsenmiş bulunmaktadır. Söz isteyen? 
Yok. Geçici Komisyonun bu değişikliği benim
semiş olmasına göre,' benimsemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
ıbul etmeyenler... Benimseme kabul edilmiştir 
ve madde şimdi okuttuğum değişik şekliyle ke
sinleşmiş bulunmaktadır. 

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

Ek Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 3 ncü derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış 
Danıştay başyardımcıları veya bu derecedeki 
kanunsiözcüleri 8 nci madde hükmünde yarar
lanırlar. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, şim
di okutmuş olduğum ek geçici madde 7, Cum
huriyet Senatosunca okunan şekliyle değişikli

ğe uğramıştır. Meseleyi inceleyen Geçici Komis
yonumuz, bu değişikliği benimsememiştir, kaibu-
le şayan görmemiştir. ıSöz isteyen? Yok. Benim
sememe hususunu oyunuza sunuyorum. Benim-
sememeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Benimsememe hususu kabul edilmiştir. Bu şek
liyle mesele Karma Komisyona intikal edecek
tir. Karma Komisyonda mesele incelendikten 
sonra bir metin halinde tekrar Meclis huzuru
na gelecektir. 

Karma Komisyonun 8'er üyeden teşkili hu
susunu (Millet Meclisi ve Senatodan. eşit sayı
da) oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka-
fbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. Gereği bu
na göre yapılacaktır. 

IBURHANETTİN A'SUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Komisyonca benimsenmemiş olan madde
lerin Karma Komisyonda müzakere edileceği 
oylandı. Her madde için 8 Senatodan, 8 Mil
let Meclisinden olmak üzere 16 sayın üyeden 
müteşekkil bir Karma Komisyon olacağını ayrı 
ayrı oyladınız. 

Bu ayrı ayrı oylama bir komisyon mânası
nı mı tazammun ediyor, yoksa her madde için 
ayrı ayrı komisyonu mu? 

BAŞKAN — Efendim, tabiî bir komisyon. 
Ben şunun için oyladım: Birinci komisyonu 
oyladığım sırada diğer maddelerin akıbetini 
(bilmiyordum, 1 nci benimsenmemeye uyulma
yan mesele, taJbi Karma Komisyona intikal et
ti, ikinci hâdise karşıma çıktı, onu daha ön
ceden kestiremezdim. Binaenaleyh her üç Kar
ma Komisyona intikal eden maddeyi, aynı 
Karma Komisyon intacedecektir. 

3. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşıyım, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun 'teklifleri ve Amasya Milletveki
li Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay'm 506 sayılı Kanunun 73 ncü "mad
desinin (D) %endinm değiştirilmesine ve bu Ka-

\ ;\una Ur, necici madde eklenmesine dair Kanun 
; teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez

keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
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hakkında M. Meclisi 64 numaralı {Geçici Komis
yon Raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sayısı : 
743, 743'e 1 mci ek we 743'e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gerek 64 numaralı Geçici Ko
misyon 'Sözcüsü Sayın Burhanettin Asutay ve 
gerekse iSaym Çalışma Bakanı tarafından 506 
sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) ben
dinin (D) bendinin değiştirilmesine ait Ka
nunun öncelik, ivedilik ve diğer işlere takdimen 
ıg*örüşülmesi talebedilmektedir. okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Bir defa görüşlecek işler» kıs

mında yer alan 743'e 2 nci ek S. Sayılı, 506 
sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 4 geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi» daha evvel 
Meclisimizce kabul edilmiş, Cumhuriyet Sena
tosunca bâzı maddeleri değiştirilerek geri gön
derilmiştir. Teklifin gündemdeki sair işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

ISaygıl arımla. 
64 No. lu Geçici 

Komisyon Başkanı Y. 
©urhanettin Asutay 

İzmir 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ede
yim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
IBugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek 

işler» bölümünde 43 sıra numarada yer alan 
«506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi (D) ben
dinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklen
mesine dair kanun teklifinin işçi emeklilikler', 
malûl, dul ve yetmler yönünden müstacelyeti 
neden ile gündemdeki diğer işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyeti 
kapsamaktadır. Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır, öncelikle ve 
diğer işlere takdimen görüşülecektir. 

(1) 743'e 2 nci ek tutanağın sonuna eki'dir. 

7 . 3 . 1973 0 : 1 

Buyurun Sayın Çalışma Bakanı, yetkili ko
misyon üyesi sözcüsü, başkanı.. 

Sayın Asutay, zatıâliniz misiniz ? 
BURHANETTİN Asutay (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Bu hususta düzenlenmiş bulunan raporu 

takdim ediyorum. 
(64 numaralı Geçici Komisyon raporu okun

du.) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaıbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri Cumhuri
yet Senatosunun kabul etmiş olduğu metinleri 
okutuyorum. 

(Sırası ile gelecek 1 nci madde, 2 nci mad
de, geçici 2 nci madde ve geçici 3 ncü madde 
değişikliğe uğramıştır. Değişiklik şekillerini 
okutup, ona göre dileyen arkadaşlara söz ve
receğim. 

506 sayılı Kamunun 73 ttıcii ıııaldıdesinin. (D) 
bendinin değiştirillıntesine ve bu Ikanuna dört 
gı&çioi (madde eklenmıesimie dair (kanun teklifi 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşağı
da yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

I>) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancının % 13'üdür. Bu
nun % 6'sı sigortalı hissesi, % 7'si de işveren 
hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde 
çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigor
talar] primi, sigortalının kazancının % 16'sıdır. 
Bunun % 7'si sigortalı hissesi % 9'u da işveren 
hissesidir. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 
1 nci madde Cumhuriyet Senatosunca bu şekil
de değiştirilmiştir. Vâki değişiklik komisyonca 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

Söz isteyen? Yok. Benimsemeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. KairJul edenler... Kabul 
etmeyenler... Benimseme kabul edilmiştir ve 
madde şimdi okunan değişik şekli ile kesinleş
miştir. 

Madde 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki 
<x"cifi maddeler eklenmiştir : 

GL'ÇİCİ Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihti1 iş kazalarıyla meslek hastalıkları 



M. Meclisi B : 73 7 . 3 . 1973 O : 1 

•sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağ
lanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi ta
mamlanmamış bulunanların gelirleri, 1.4.1973 
tarihinden başlamak üzere, iş kazasının vuku-
bulduğu veya meslek hastalığımın anlaşıldığı 
yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla çar
pılmak suretiyle artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak yukarıdaki fıkra hükmünün 18 lira
dan daha az günlük kazançlara göre bağlan
mış olup 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 sayılı Ka
nunla bu sınıra yükselmiş olan gelirlere uygu
lanmasında, bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Artırılan -gelir tutarı, 78 nci maddede öngö
rülen günlük kazancın alt sınırına göre hesap
lanacak gelir tutarından az ve üst sınıra gö
re hesaplanacak gelir tutarından fazla ola
maz. 

Yukarıdaki fıkralar, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler 
için de uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem .milletvekilleri, 2 nci 
çerçeve maddesini teşkil eden ve muhtevasın
da bulunan geçici 1 nci maddeyi takdim etmiş 
bulunuyorum. 

Bu geçici 1 nci madde, Cumhuriyet Senato
sunda şimdi okunmuş şekli ile değişikliğe tabi 
tutulmuştur. Komisyon bu değişikliği benim
semiş bulunmaktadır. 

Söz mü istiyorsunuz efendim?. 

CENGİHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Evet, grup adına efendim. 

BAŞKAN — Buyurun !Saym Yorulmaz. 

C. H. P. GRUBU ADINA CENGİZHAN 
YORULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Biz, bu 506 sayılı Kanunda yapılan tadilâtı 
Yüce Meclisten geçirirken; gerekçeler, 1968 
yılından bu yana işçilerin zam alamadıkları ve 
hayat pahalılığının bu zamları zorunlu kıldığı 
merkezinde idi. Ve bu nedenle de hiç olmazsa 
yürürlük tarihinin 1 . 1 . 1973 olarak kabul 
edilmesi şeklinde Meclislerimizden geçmişti. 

Cumhuriyet Senatosunda yürürlük tarihi
nin 1 . 4 . İ973 tarihine alındığı görülür. Ge

rekçesini anlamak mümkün değil. Yani nedir ? 
İşçilerden üç aylık, dört aylık bir şeyi kopar
mak mıdır hedef? Ne oluyor? Meclis, üç ay 
evvel verilsin diye kabul etmiş, hesapları ya
pılmış ve .buna Hükümet ide iştirak 'etmiş, bu
rada komisyon da iştirak etmiş. Oraya gidiyo
ruz, aynı Hükümet orada; bu, bu şekilde ol
mayacak, üç, ay sonra diyecek ve kabullendire
cek. Bu mümkün değil. 

Zaten 1968 yılından beri bu kişiler mağdur 
olmuş, bunu kabul etmişiz. Memurlar zam al
mış, diğer yönden mümkün olan kişiler, ser
best çalışanlar kendi mallarına zamlarını yap
mış, işçiler bu haklardan mahrum kalmış, bu
raya gelmişiz 1968, 1970, 1971 yılları için, hele 
hele bunlar içerisinde, 991 sayılı Kanuna tabi 
olanların acıklı durumlarını dile getirmişiz, 
hiç olmazsa bunların durumlarını ayırarak on
lara % 20 yerine % 30, % 40 zam verip, «n 
azından ufak bir telâfi yolunu bulalım demi
şiz, kabul ettirenıemişiz. Şimdi üç ay daha du
racak, üç ay semra olacak. Filhakika 'geliyor, 
üç gün sonra, beş gün sonra aybaşında bu iş, 
olacak ama, bu kanunu biz kabul ettiğimiz za
man, onlar hiç olmazsa 1 Ocak't an itibaren zam 
alacaklarını biliyorlardı. Üç aylık bir fark 
daha alacaklı. 

Şimdi bunun karşısına çıkmıyoruz. Sebebi 
şu : Eğer bunun reddi cihetine gidilmiş olsa , 
biliyoruz ki tekrar karma komisyonlara gire
cek, ordan görüşülüp buraya ıgelecek, Meclis 
seçim yılına girmiştir - Sayın Tosyalı mazur 
görsün - pirince gidelim derken, evdeki bulgur
dan olacağız. Bu endişe ile bu teklifin yanında 
oluyoruz. Ama sayın Çalışma Bakanından ve 
Hükümetten istirham ediyoruz, bu mevzuda 
geniş çapta hazırlanan tasarının biran evvel 
Meclislere getirilmesi ve bu çıkmazın içerisin
den çıkarılarak, artık zam diye verdiğimiz bir 
şey değil, ama ikramiye olarak verdiğimiz şu 
primlerden vazgeçelim, onlarda 'da artış var, 
üzerinde •durmuyoruz. Hep korku ile bunu 
bnrda yatırıyoruz. Lütfen reform anlamın
daki 506 sayılı Kanunun, işçi emekli!erine ge
tirilecek hakları getirsinler üzerine eğilelim. Bu 
konuyu kökünden halledelim. 

Teşekür ederiz efendim. 

ÇAİAfpLV BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, buyu
runuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Çok Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

ıSaym Yorulmaz arkadaşımız az önce grup 
adına yaptıkları konuşmada, işin esasından 
uzaklaşan, daha doğrusu Çalışma Bakanı "ola
rak burada ilk müzakerede beyan 'ettiğimiz 
görüşlerin hilâfına bir görüşü savunduğumuzu 
ileri sürdü ki, eğer lütfeder tutanakları tetkik 
ederlerse görürler ki, 1 nci maddede yapılan 
değişiklikler dahil, 2 nci maddede 1.1.1973 
tarihi yerine 1 . 4 . 1973 tarihinden itibaren 
uygulanması hususunda görüşlerimizi burada 
uzun uzun arz etmiştik ve bu konuda bir de
ğerli arkadaşımızın bu istikamette verilmiş 
olan önergesini de Hükümet olarak destekledi
ğimizi ifade etmiştik. Bu nedenle, değerli ar
kadaşımızın, hele grup adına, Çalışma Bakanı
nın burada meseleye sahip çıktığı, değişik şek
line de Cumhuriyet (Senatosunca sahip çıktığı 
şeklindeki beyanlarına iltifat buyurulmasını ve 
değerli arkadaşım lütfedip tutanakları tetkik 
ederse, bu gerçeği açık şekilde kendisinin de 
göreceğini ve belki.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Önemli değil. Gerekçeniz nedir, onu söyleyin. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Önemli tarafı şudur : 

ıSaym Başkanım, eğer arkadaşımız sabırla 
dinlerse... 

BAŞKAN — Evet efendim, dinleyecek, gö
revi o demektir. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Şunu arz edeyim .ki, önemli ta
rafı şudur : Söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi 
burada grup adına iddia etme'k. 

GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Benim için önemli olan işçinin 3 aylık hakkı
nın yenmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, Sayın Yorul
maz, bu şekilde müzakere olmaz. Ne kadar 
haklı olsanız, yaptığınız hareket haksızlığınızı 
ifade eder. Doğru değil. Konuşsun, sonra söz 
alın. Tekrar söz alma hakkınız var. Hakkınız 
kihsiMen konuşmaktır. 

ÇALIŞMA. BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Grup adına iddia etmek ölçüsüz 

bir davranıştır demek istiyorum ve arkadaşım 
niye Heyecanlanıyor anlamıyorum. 

Kaldı ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
irinde bulunduğu malî ve aktuaryal dengeye 
bir }'ük gelmesin diye primlerde bir değişiklik 
yap.Mnııs4,!'. Bu kanun teklifi Meclise sunuldu
ğunda ti MU zamana kadar uzun bir süre geçtiği 
için, elb'Ute ki, yürürlük tarihini nazarı iftiba
re almak suretiyle, bir prim ayarlaması bahis 
k. tiusudur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
malî ve aktuaryal dengesini bozmamak esas
tır. Hedef böyle güdülm/üştür ve değerli arka
daşım da Komisyonda bilir ki, işçi emeklileri 
meselesini sistematik bir ayarlama ile Bakanlar 
Kuruluna sunmak üzereyiz, bir mütalâa bekli
yoruz. Sistematik bir ayarlama ile bundan böy
le bir sıkışık dönemde, yahut değişikliğe ihti
yaç duyulduğu dönemde yeni bir kanun tedvi
ni cihetine gitmeden, otomatik çalışan bir sis
temle yürütmek üzere bir kanun tasarısı hazır
lamış bulunuyoruz. Ama, burada değerli .arka
daşlarımızın yaptığı ve Hükümet olarak katıl
dığımız görüş, 1971 yılından önce, 1972 yılın
dan önce emekliye ayrılmış olanlar arasındaki 
ayrıcalıkları gidermeye matuftur ve bunun ak
tuaryal hesabı yapılmak suretiyle prim oran
ları tespit edilmiştir. 

Şimdi, arkadaşımız buyururlar ki, 1 . 1 . 1973 
tarihi varken, neden 1 . 4 . 1973 tarihi alın
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bu tamamen bir he
sap işidir. Maziye dönük primlerin tahsiline 
imkân yoktur. Yürürlük tarihinden itibaren 
primleri tahsil etmek olanağımız vardır ve bu
nun 3 aylik yekûnu 100 milyon liradır; kaba
ca ifade edeyim; yıllık olarak tahmil ettiği yük 
de 400 milyon lira civarındadır. 

Yüksek Meclislerce onanan milletlerarası 
sözleşmenin de bir gereği olarak, Sosyal Sigor
talar Kurumunun malî ve aktuaryal dengesine 
riayet etmeyen hiçbir görüşe iltifat edilmemesi 
gerekir. Bu bir yasa hükmüdür. 

•Şimdi, yürürlük tarihini 1 . I . 1973'ten iti
baren alsak, 100 milyon liralık bir prim açığı 
karşımıza çıkacak, o zaman bunu gidermek için 
işçi ve işverenden sağladığımız primlerin oran
larında yeni bir değişiklik bahis konusu olacak
tır. Kaldı ki, uygulamada, değerli Yorulmaz 
arkadaşım da teslim ederler ki, ödenmiş para-
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lardan yeniden prim tahsili cihetine gidilmek 
olanağı çok güçtür ve hattâ mümkün değildir. 
Bu değişiklik, kanunun uygulanmasını kolay
laştıran gerçekçi bir görüş taşımaktadır. Bu 
nedenle bu görüşü gerek Millet Meclisinde, ge
rek komisyonlarda ve gerekse Cumhuriyet Se
natosunda Hükümet olarak savunduğumuzu tc-
yiıden arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşımızın belirttiği endişele
ri paylaşıyorum. Aslında işçi emeklilerinin dos
ya adedi 207 680Mir, ki; artmaktadır ve bugün 
210 000 dosyadır. Bu kanunun kapsamına gire
cek işlemleri tamamlamak üzere, Sosyal Sigor
talar Kurumu 'hummalı bir çalışmanın içine gi
recektir; ama, meselenin esası sistematik ayar
lamayı yapacak olan kanun tasarımız eğer yük
sek Meclislerde iltifat görür, gerçekleşirse; işçi 
emeklileriyle ilgili sorunları, sık sık ıstırap 
konusu olarak arkadaşlarımız burada dile getir
me lüzumunu duymayacaklar ve işçi emekli 
nıensupları dernekleriyle yaptığımız görüşme
lerde hu sistematik ayarlamanın fevkalâde 
olumlu görüldüğü ve 'Batı ülkelerinde de böyle 
bir sistemin carî olduğu noktası nazara alına
rak, asıl derdi çözecek Hükümetçe getirilecek 
kanun tasarısıdır; fakat bununla 400 küsur mil
yon liralık bir yük .Sosyal Sigortalar Kurumu
na geliyor, karşılığında aktucr arkadaşlarıımız 
uzun uzun hesap yapmışlar. Yeniden Sosyal Si
gortalar Kurumunun durumunu bozmamak ba
kımından bu prim ayarlamaları yapılmak duru
munda kalınmıştır. Eğer, bunu 1 . 1 . 1973 ta
rihine irca edersek, bu defa 100 milyon liralık 
karşılık bulmak ve primlerde yeni bir değişik
lik bahis konusu olmak lâzımgelir. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosunun ve 
Geçici Komisyonumuzun kabul ettiği metne il
tifat buyurmanızı bilhassa istirham ediyorum. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, as

lında tabiî Sayın Yorulmaz da bu metne uyul
masın demedi, bir meselede bilgi edinmek iste
di, «Neden bu değişikliğe lüzum görüldü» de
di ve «Zira, bu benimsemeye uyulmazsa, kanu
nun akıbeti de biraz daha ileriye gidelbilir» de
di. Meseleyi bu mihver etrafına toplamak iyi 
o1 ur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BUBHA-
\ETTİN ASUTAY (tamir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asuıtay. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-

NF1TTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Sayın Cengizhan Yorulmaz arkadaşım hak-
l'Cir. Kanun Yüce Mecliste müza'kere edildiği 
zaman, burada verilen bir önergenin o gün Ko
li isyon ıSözeüsü olarak karşısına çıkmıştım. Bu 
\erilen önerge 1 . 4 . 1973 tarihini başlangıç 
noktası olarak öngörüyordu. Bunun bir haksiz
lik olduğunu, etraflı olarak arz >etmiş ve neti-
<•*' itibariyle, Hükümetin iştirak etmemiş olma
m a rağmen, Yüce Meclis bu önergeyi reddet
miş ve yürürlük tarihini 1 . 1 . 1973 olarak ka
bul etmişti. Yüce Senatoda mesele inceliğine 
eleştirildikten sonra, iki büyük sakınca ortaya 
çürtı ve sonra mesele tekrar Komisyonumuza 
gelip müzakere edildiği zaman, Komisy'onumu-
,ıuı 1 . 4 . 1973 tarihini kabul etmeye zorlayan 
bir tek husus vardı. 

Malûmlarınız olduğu v.içhile, getirilmiş olan 
ve işçi emeklilik maaşlarını artıran bu kanun 
teklifi, bir taraftan prim tahsilini, diğer taraf
tan tediyeyi zorunlu kılan hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Şimdi, Komisyonda meseleyi müzakere etti
ğimiz zaman, eğer hu kanun daha evvel çıikmış 
olsaydı, zaten 1 . 1 . 1973 tarihi esas olacaktı. 
Bu vesileyle kanunun 1 nci maddesindeki prim 
tahsilinin mebdei de 1 . 1 . 1973 olacaktı. Ka
nun geç çıktığına göre, bu takdirde prim tah
silini makable teşmil etme zorunluğu ortaya çı
kıyordu. Mademki, işçi emeklisi arkadaşların 
emekli maaşlarını 1 1 . 1973 tarihinden itiba
ren artırıyorduk, o zaman prim tahsilini de 
1 . 1 . 1973 tarihine getirmek zorunluğu vardı. 
Binaenaleyh, işçiden ve işverenden kesilecek 3 
aylık primler için tanzim edilecek bordrolarda 
büyük kargaşalıklar olacaktı. İşçi arkadaişları-
mıza % 1 bir prim tahmil edilmiş .olmasına kar
şılık, üç ay için bir % 1 prim daha bir mükel
lefiyet tahmil edecektik ve böylelikle emekli ar
kadaşlarımızı memnun ederken çalışan arka
daşlarımızı büyüik bir kısım prim ödeme zorun-
luğuyla karşıkarşıya kal lığımız için, büyük 
bir dengesizlik olacaktı ve bir çatışma olacak
tı. Bu selbepledir ki, zorunlu olarak 1.4.1973'ü 
ka'bul etme mecburiyetiyle karşıkarşıya kaldıik. 
Yapmış olduğumuz hesaba göre, burada arka-

I dağlarımız en fazla 200 ilâ 300 liralık bir kay-
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ba uğrayacak, ama çalışan arkadaşların öde
dikleri yüzde 6 prim yüzde 8 gibi büyük bir 
seviyeye çıkarılmak suretiyle, ortada vukubul-
ması muhtemel tedirginliği bertaraf etmek mak
sadına dayalıydı. Onun için Komisyonumuz, Se
natodan gelen 1 . 4 . 1973 tarihini zorunlu ola
rak kalbul etmiştir. Binaenaleyh, emekli arka
daşlarımız bu büyük çalışmaların içinde, bu üç 
aylık ödenmeyen meseleden dolayı bizi affede
ceklerdir, Komisyonumuzu affedeceklerdir ka
nısındayız. Kanunun biran evvel çıkarılması ve 
bilhassa geçici 3 ncü madde «Bütün muamelele
rin en geç 9 ay içinde tamamlanacağı» hükmü
nü getirmişti. Binaenaleyh, 1 . 4 . 1973 olduğu
na göre 9 ay içinde bütün meseleyi tamamlaya
cağız ve böylelikle de arkadaşlarımıza, memur 
arkadaşlarımıza fazla mesai yapmak imkânı da 
böylece sağlanmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Mustafa Kübilay İmer, buyurunuz 
efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KÜBİ
LAY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, 
kıymetli milletvekilleri; 

Millet Meclisinin daha evvel görüşülmekte 
«lan teklif metnini kabul ettiğini hepimiz bil

mekteyiz. O sırada, Demokratik Parti Grubu 
olarak getirilen teklifin lehinde okluğumuzu 
ve kanunlaşması gerektiğini savunmuştuk. Bu 
defa, (Senatoda yapılmış olan değişiklik, tarih
lerin ve bu sebeple tatbikatın daha iyi işleye
bilmesi yönünden değiştirilmesi dışında bir de
ğişiklik getirmiş değildir. Bu yönüyle, gerek 
daha evvel kabul edilen metin, gerekse Sena
tonun kaibul ettiği metin, kanunun özü, hüküm
leri ve metni yönünden, işçilere sağlayacağı im
kânlar bakımından bir değişiklik yapmış değil
dir. Bu yönüyle getirilen teklifin, daha önce bu 
mevzuda halklarını sağlayamamış olasılara bir
takım hakların ve imkânların sağlanmasını te
min ettiği açık ve aşikârdır. 

Diğer taraftan, yine Senatoda, kaibul ettiği 
metinle, bu teklifte daha evvel mevcudolmayan, 
fakat verilen değişiklik teklifleriyle Meclis ta
rafından kabul edilen, gerek Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığında çalışanlar, ge
rekse Devlet Demiryolları ve Liman İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçileri, Emekli Sandığı raov-

I zuatma tabi olanları da bu kanun teklifinin şü
mulü içerisine alan Millet Meclisi metnini aynen 
benimsemiştir. 

I Bu yönleriyle, sadece gerek 2 nci maddede, 
gerekse 3 ncü maddede yapılan değişiklik, 
1 . 1 . 1973 tarihinin, 1 .4.1973 tarihi olarak de
ğiştirilmesi şeklinde olmuştur. Bu yönüyle, ge
tirilen değişikliğin, Cumhuriyet Senatosunun 
yapmış olduğu sadece tatbikat yönündeki de
ğişikliğin yerinde olduğu kanaati içerisindeyiz. 

j Bu kanaat içerisinde, kanunlaşmasını iştediği-
I miz bu teklifin bütün işçiler, milletimiz ve meın-
I leketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını te

menni eder, Demokratik Parti Grubu olarak 
bu teklifin çıkmasında, bu teklifin tatbikatın
da işçilerin haklarının verilmesi yar.mda oldu
ğumuzu belirtir, grubum adına Yüce Meclise 
s a y ^ a ı sunarım. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
başka söz isteyen? Yok. Komisyonda, geçici 
1 nci maddede yapılan değişiklik benimsenmiş
tir. Benimsemeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, madde bu.şekilde kesinleşmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, malûllük, yaşlılık veya ölüm 
aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak ka
zanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bu
lunanların aylıkları, 1 . 4 . 1973 tarihinden baş
lamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortala
ma yıllık kazancın tayininde nazara alman son 
takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı katsayılar
la çarpılmak suretiyle artırılır. 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak malûllük veya yaşlılık aylık!arıyle 
ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağla
nan aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 
6 480 liradan az olup, 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 
sayılı Kanunla bu hadde yükselmiş olan aylık
ların artırılmasında, yukarda yazılı katsayılar, 
aylığın bu hadde yükselmesinden önceki tutar
larına uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için 

I de uygulanır. 

23 — 



M. Meclisi B : 73 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 96 neı maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 2 ncl maddede- yapılan 
değişiklik, Komisyonca benimsenmiş bulun
maktadır. Söz isteyen sayın üye? Yok. Benim
semeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, madde bu şekliyle kesinleşmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sos

yal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü İşçileri Enıeklii Sandığı mevzuatıma göne 
bağlanmış iş kazası, emekli, âdi malûllük-, va
zife 'malûllüğü, dul ve yetim aylığı almakta 
olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup he
nüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların bu 
aylıkları 1 . 4 . 1973 tarihinden başlamak üzere 
geçici 1 veya .geçici 2 nei maddelerde belirtilen 
katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu madde
lerde belirtilen esaslara göre artırılır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde Cumhuri
yet Senatosunca şimdi okunan şekilde değişti
rilmiş bulunmaktadır. Bu değişikliği Komisyon 
benimsemiş bulunmaktadır. Söz isteyen sayın 
üye? Yok. Benlmseımeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, madde bu şekilde keisin-
1 esmiştir. 

Çerçeve 2 nci maddeyi, biraz evvel kabul 
etmiş bulunduğunuz geçici maddeler muhteva
sı itibariyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler esasen kesinleşmiş bulundu
ğu cihetle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinde yapılan değişiklik bu şekliyle kanun 
haline gelmiş bulunmaktadır. Memleket, millet 
ve işçilerimiz için hayır getirmesini dilerim. 

4. — M&hmetoğlu Eliften doğma, 1933 do
ğumlu 'Boğazlıyan 'Kazası Deveci Pınarı Köyü nü
fusuna İtayıtlı Abdülkadir Şener hakkında Özel 
Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/673) (S. .Sayısı : 752 "ve 752'ye 1 'nci ek) (1) 

(1) 752 ve 752'ye 1 nci ek S. Samlı basmaya-
Z'ılat tutanağın sonuna eklidir. 

7 . 3 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan 752 S. Sayılı Mehmet oğlu 
1933 doğumlu Abdülkadir Şener hakkında Özel 
Af Kanun tasarısının, önemine binaen ve bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir, gereği buna göre yapılacak-

Şimdi, gündemimizde mevcut ve Adalet Ko
misyonunca özel affa mazhar olduğu belirtilen, 
uygun mütalâa edilen konular var. Onların bi-
ı\.m evvel Yüce Meclisin kararına iktiran edile
bilmesi için görüşme teklifi kabul edildi. Mese
le buna göre gündem çerçevesinde mütalâa edi-
h^eek. 

Bu hususta düzenlenmiş olan raporu takdim 
! diyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekilleri, bu rapor 
1 8 10 . 1972 tarihinde tanzim edilmiştir. Bu, 
daha sonra Komisyonda değişikliğe uğramış ve 
:.'•) 12 . 1972 tarihinde Adalet Komisyonu be
nimseme kararı vermiştir. Bu hususta düzen-
jonmiş raporu da takdim ediyorum, 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, de-
ki, daha önce okunmuş raporu Adalet Ko-

misy< nu. tekrar tekablbül etmiş bulunmakta-
dl". 

Raporu Okutmuş bulunuyorum. Rapor üze
rinde H'.-Z isteyen sayın milletvekili? 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Söz isti-
yeruru Seym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 

Bcişknn. kıymetli arkadaşlarım; 
Özel af müessesesinin kargısında değilim. 

Fakat görülüyor ki, bizim, hepimizin inandığı 
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bir adlî nıercilerimiz var. Adlî merciler de, bu 
işin derinliğine incelemesini bilen bilirkişiler
den rapor alarak karar vermiş. 

Şimdi, hepimiz politika ile uğraşıyoruz. Kıy
metli arkadaşlarıınız almışlar özel af diye geti
riyorlar. Ama sevgili arkadaşlarım, bu memle
ketimizde özel affa girecek o kadar çok arkada
şımız var ki... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — N e ilgisi var 
bununla. Onları da sen getir. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Şimdi, bu
rada işlenen suçu mahkemelerimiz karar verip, 
biz burada özel af çıkarırsak o zaman ben ar
kadaşlarımdan rica ediyorum; Türkiye'de bir 
genel af çıkarmak için hep beraber imzamızı 
atalım, böyle ufak cezalar da ortadan kalksın. 
Aksi takdirde, bu yaptığımız hareketin yanın
da olmadığımı üzüntüyle belirtmek istiyorum. 

(Saygılar sunarım. 

(MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY ÎMER (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bu mesele, üyesi bulunduğum Adalet Ko
misyonunda, benim de oturumuna iştirak etti
ğim bir toplantıda görüşüldü ve bu karara va
rıldı. Dosya üzerinde yapılan tetkikat ve işin 
mahiyeti, böyle bir teklifin getirilmesine, Ada
let Komisyonu, vicdan huzuru içerisinde, vesile 
olmuştur. Kaldı ki, Meclisimizden daha önce 
özel af ile ilgili kararlar çıkmıştır. Binaenaleyh, 
bu ilk değildir. Diğer taraftan, bu şahıs cezası
nı da çekmiştir. Yalnız, bir öğretim üyesinin, 
üniversitenin bugün memleketimizde hangi öl
çüde ilmî yeteneklere ve yetiştirmeye yararlı 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu tarafı ile 
memleketin irfan hayatında faydalı olacak bir 
kimseye imkân tanımanın dışında, bu özel af
fın altında herhangi ıbir mâna olmadığı gibi, 
Komisyonda bulunanların ittifakıyle karara 
varmıştır. 

ıBiraz evvel sayın arkadaşım tarafından ya
pılan konuşma olmamış olsaydı bu mevzuda iza
ha ıgirmek ve söz almaJk istemiyordum. Bu yö
nüyle, daha evvelki konuşma ile benim yapmış 
olduğum konuşmadaki hususları vicdanınızda 

ölçüp biçtikten sonra müspet yönde bir karara 
varılacağı kanaati içerisindeyim. 

Yüce Meclise ve Başkanlık Divanına saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz iste
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Ka.bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Mehmıetoğlu, 1933 doğumlu, Abdüîkadir Şsmsr 
hakkımda Af kamunu tasarısı 

Madde 1. — Yargıtay Ceza Genel Kurulu
nun 17 . 5 . 1971 tarihli ve 970/1-340 Esas, 174 
Karar sayılı ilâmı ile onanan, Ankara 2 nci Ağır 
Ceza Mahkemesinin 30 . 12 . 19*68 tarihli ve 
968/3 Esas, 968/344 karar sayılı hükmü ile, lâ
ikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal ve 
iktisadî temel nizamlarını dinî inançlara uydur
mak amacıyle neşir yoluyle propaganda yap
mak suçundan 1 sene 1 ay on gün ve 6 ay süre 
ile Balıkesir ilinde ikamette Genel Güvenlik gö-
zettimi altında bulundurulmasına karar verilen, 
Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Yozgat ili, Boğaz-
lıyan kazası, Devecıpmar köyü, Cilt II, Sayfa 
168, hane 100'de nüfusa kayıtlı Abdülkadir Şe
ner'in, cezası bütün hukukî neticeleriyle birlik
te affedilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is
teyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî Eği

tim Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte oyunu izdi ar yö
nünde söz isteyen? Yok. Tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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5. — İsnıailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'in Özel Affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) (S. Sa
yısı : 780) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünde yer alan, 780 S, Sayılı, «İsmail-
oğlu 1931 doğumlu İlhan Cumhur Türker'in 
Özel Affına dair kanun tasarısı» ııın, önemine 
binaen ve bütün işlere taıkdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
adına 
Kars 

İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kaimi edenler... Kabul etmeyen
ler...-Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapıla
caktır. 

Sıra Sayısı 780'de kayıtlı, İsmailoğlu 1931 
doğumlu İlhan Cumhur Türker'in Özel Affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
porunu görüşeceğiz. Raporu takdim ediyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
HASAN TOSYALI ('Kastamonu) — Üstü

ne fiilen taarruz edeni de af mı edeceğiz? Böy
le şey olmaz. 

BAŞKAN — Rapor üzerimde söz isteyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ismjai'îoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Tür-
föer haıMmucla özel Af ,'kanunu tasarısı 

Madde 1. —• Üste fiilen taarruz suçundan 
Erzurum 9 neu Kolordu Komutanlığı Askerî 
ıMajlıkomesinin 20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas 
ve 1970/381 karar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile 
iki ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve 
bu mahkûmiyeti' 647 sayılı Kanuna göre 1 500 
lira para cezasına çevrilmiş, bulunan İsmailıoğ-
lu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçe
si, Cilt 111, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı, İlhan 
Cumhur Türker'in cezası bütün hukukî netice
leriyle birlikte affedilmiştir. 

(1) 780 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

7 . 3 . 1973 0 : 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Madde 
üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAiŞKA'N — 1 nci madde üzerinde Sayın 
Tosyalı, buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Tarafı etrafı olanlar birer mektupla «Ken
dilerinin özel affa mazhar kılınmasını» istiyor
lar. Şu veya bu şekilde herkesi tesir altında 
bırakarak özel afta muvaffak oluyorlar. Şim
di müzakeresini yaptığımız işler de bunlardan 
biridir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz bir bütündür. Silâhlı 
Kuvvetlerin bir astı, üstüne fiilen tecavüz ede
cek, askerî mahkeme bunu cezalandıracak; Yü
ce Meclis de bunu affedecek. Astların üstleri
ne fiilen tecavüzünü teşvik etmeye Yüce Mec
lisin hakkı yoktur. Herkes vicdanını kullan
sın. 

Saygılarımı sunarım. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 

HAKKI ALACA (Kars) — Komisyon adma 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asutay. Ko
misyon adına Sayın Alaca konuşacaklar. 

ORHAN DENGİZ (Kastamonu) — Meclisin 
üstünlüğünü kabul etmiyor musunuz Sayın Tos
yalı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mec
lisin üstünlüğünü kabul ediyorum. Fakat as
kerlikteki, astlık - üstlük mefhumunun bununla 
zedeleneceğini ifade etmek istedim. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı rica ederim. Mü
samahanın sınırını taşırmaymız. Meclisin âdabı 
var, rica 'ediyorum. Çok rica ederim. Hiç kim
seye bu Mecliste ayrı bir pirim yok. Herkes 
muayyen usul ve kaidelere ittiba etmeye mec
burdur. Burdan surdan bahsederken kendimizi 
usulsüzlük içerisinde telâkki 'etmeyelim. Rica 
•ediyorum efendiler, hanımlar. 

Sayın Alaca Ibuyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI ALACA (Kars) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkdaşlarım; 
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Özel af müessesesi, bütün münevverlerce ve 
okur - yazarlarca da müşahede edildiği üzere; 
Anayasamızda ve Ceza Kanunumuzda, mevzua
tımızda yerini bulmuş bir hukukî müessesedir. 
Özel af talebine mazhar bulunmak için usulü 
dairesinde müracaat yapılır. Bu müracaatlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komis
yonlarında tetkik ve mütalâa olunur ve Heye
ti Umusmiyeye sevkolunur. Binaenaleyh, alalâ-
de bir hatır mektubu ile bu gibi müesseselerin, 
'bu olayların Heyeti Umumiyenin huzuruna arz 
edilmesini iddia etmek, Meclise karşı çok lauba
lice bir söz söylemekten ibaret bir haldir. (A.P. 
sıralarından «Brova» sesleri, alkışlar) ve bu 
ımfaihza bir hukukî iddia ileri sürmek, değil ale
lade illâ 'kürsüde söz söylüyorum» dedirtmek
ten baş'ka bir mânaya hamledilemez. (A. P. sı
ralarından «Brarvoi» sesleri). 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Bravo, 
teşhisi doğru koydun. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım; şimdi Türk Silâhlı Kuvvet
leri müessesesi de, Türkiye Cumhuriyeti yani 
36 milyondan ibaret Türkiye Cumhuriyetinin 
bir âzasından ibarettir ve onun içerisinde Ana
yasanın ve memleketin sosyal hayatında ken
disine görev verilmiş olan müesseselerdir. Ceza 
kanunları ve Anayasa umumidir; 36 milyon 
içerisinde bulunan bütün ziruha veya bütün in
sanlara şâmil bulunan Anayasa ve Ceza Kanu
nu özel af müessesesinin, ayrıca artık Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinden bu hakkın esirgenmesini 
talebetmak de, bir garabet-i hukükîyeyi orta
ya koymaktan başka bir mâna ifade etmez. 

Binaenaleyh, burada Türk Silâhlı Kuvvet
leri mensupları da, diğer vatandaşlar gibi, usu
lü dairesinde, yani alaylı mahkemeler değil, 
modern hukuk kaidelerine istinadeden bir ad
liye cihazına mâliktirler. Diğer umumî adliye 
gibi, bunlara ait kesinleşmiş hükümler de de-
racattan geçer ve kesinleşmiş bu hüküm de - ki 
infaz edilmiştir - bugün iki ay küsur hapis ce
zasına mahkûm edilen bu arkadaş, nihayet 647 
sayılı Kanuna göre 1 500 TL. para cezasına 
çevrilmiş ve bu 1 500 TL.lık ceza da infaz edil
miştir. Yalnız diğer hakları, yani mahkûmiyet
ten mütevellit diğer haklarını tahtı temine al
mak için Meclisten bir atıfet talebinde bulun
muştur. Bunun tezahürü olarak da raporla hu

zurunuza arz edilmiştir. Yani ortada, Türk Si
lâhlı Kuvvıelbleriınkı nizamını ve intizamını zirü 
zeber edecek bir olay yoktur. Bu tamamen Ceza 
Kanunu ile Anayasa hükümlerine istinadeden 
bir hükümdür. Hilâfına iddialar yersizdir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sus
mam da mı kabahattir? Bir şey söylemeyecek: 
miyiz ? 

BAŞKAN — Bir şey söylemeyiniz. . 
İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — Bu 

itibarla mevcut kanun ve mevzuata dayalı bu
lunan rapor, olayı tamamen açıklığıyle meyda
na koymuştur. Dolayısıyle maddenin kabulü 
olur, mütalâasmdayım. 

Arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Meseleleri rica ediyorum, muh
tevası dışına çıkarmayınız, ve rapordaki gerek
çeyi dikkatlice inceleyiniz. Bütün komisyon 
üyelerinin de ittifakla bunu kararlaştırdığını 
hesaba katarak beyanda bulununuz. 

Sayın Asutay buyurunuz. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Huzurunuzu işgal etmemin tek sebebi var. 
Yüce Meclise niyabeten vazife gören komisyon
lar, vatandaşlardan gelen dilekleri incelerler. 
Uygun bulduklarını aido'ldukları komisyon
lara havale ederler. Komisyon dosyayı ince
ler. Netice itibariyle affa mazhar olan arka
daşlarımızı Yüce Meclisin takdirine arzeder. 

Bu mesele Yüce Mecliste müzakere edilir. 
Komisyonun varmış olduğu karar müspet ve
ya menfi olarak sonuca bağlanır ve mesele böy-
] elikle biter. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biz de 
onun lehinde, aleyhinde konuşuruz, bu da bi
zim hakkımızdır. 

BUEIHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Şimdi, bâzı arkadaşlarımız tarafı olanların 
bir mektupla, kendilerini hususî affa mazhar 
kılabilmek için harekete geçtikleri ve bu mek
tubun, ağırlığı üzerinde de komisyonların ve 
Meclisin haklı karar almadıkları iddiasında 
bulundular. 

!Şimdi değerli arkadaşlarım, bu, Meclisin 
bu kürsüsünden söylenmesi mümkün olmaz; 
Meselâ başka bir yerde olsa idi bu lâfı söyle
yen arkadaşımıza ben derdim ki; buradan söy
lenmez ama başka yerde olsa derdim ki, bu 
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komisyonun vermiş olduğu kararın esbabı mu-
eibesini, dosya münderecatmı, 1500 liralık bir 
cezanın affına mazhar olabilecek arkadaşın af 
,sdbeplerini ve kendisine taarruz vâki olanı yar
bayın mahkemede bu mesele için ne düşündü
ğünü ve bu arkadasın da bu cezaya müstehak 
olmadığına dair vermiş olduğu ifadeyi okun
dun mu? derdim. Ama Mecliste olduğu için bu 
lâfları söyleyemem. Başka bir yerde olsa idi 
bunların hepsini arkadaşlarımıza söylerdim, 
ama 'burada bunu söyleyemem. 

BAŞKAN —• İşte orada söyleyemiyeceği-
niz şeyleri burada söylemeyin. 

BüRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Onun için değerli arkadaşlarını; burada ya
pılmış olan tüm gülüşmeler Meclise niyabe-
ten vazife gören komisyonların incelenmesi so
nucu gelen önergelerdi t*. Bu ne bir dostun, ne 
bir ahbabın, ne bir partinin, ne bir partilinin, 
ne bir başkanın, ne sair mercilerden gelen mek
tuplar sonucu alınmış olan kararlar değildir. 
Tüm Meclisi bu iftiralardan tenzih ederim. Say
gılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAM — Buyurun Sayın Yorulmaz. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bendeniz 
ne Sayın Tosyalı gibi komisyon üyeleri arka
daşlarımıza herhangi bir töhmette bulunaca
ğım, ne de Sayın Asutay gibi hüküm verme mev 
İdinde olacağım, dosyayı tahlil edeceğim. Baş
ka yoldan gidiyorum. Ben prensipler üzerinde 
Yüce Heyeti aydınlatma lüzumunu hissettim. 
Çünkü bakıyorum mütemadiyen çoğalıyor özel 
aflar, talepler çoğalıyor, komisyonlarda bun
lardan bir hayli çok. Bir birikim oldu Türkiye' 
de bunu lütfen kabul edelim. Yıllar uzadı, alış-
tıık 8 senede, 10 senede bir takım aflar çıkart
maya. Bu zorunlu idi, toplumun gelen baskısı 
idi, bir çok nedenlerle, cemiyetin etkisi, suçlu
nun suçluluk hallerinin teşekkülü için. Şimdi 
hükümetten yeni yeni haberler sızar. Sayın 
Adalet Bakanının konuşmalarından hissettiğim 
kadarı ile bir genel affa gidiş yolu var. Pek çok 
parlâmento üyesi arkadaşlarımız bu yolu seçer
ler ve lehinde görünürler. îlk konuşan değerli 
bir arkadaşınım beyan ettiği gibi, şu genel af 
müessesesine doğru gitme olanağını bulalım. 
O yolla işte bu özel aflar yolunun tıkanması ge
rekir inancındayım. Okur - yazar olup eli ka-
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lem tutan yazar, komisyonlardan talepte bu
lunur, Dilekçe Komisyonuna müracaat eder, 
özel af ister. Gerçekten biraz böyle cevval in
san, hareketli insan; ben daima kişinin kendi
ne bağlıyorum, çünkü elbette herkes hakkını 
arayacak; kanunlardaki hakkını bulup araya
cak, teşebbüs edecek, müracaat edecek, bana 
da yazacak, size de yazacak. Hangimize hangi 
konularda pek çok mektup gelmiyor? Eleştiri
yoruz, süzüyoruz, makul ve makbul olanlar üze
rinde işliyoruz, olmayanlar üzerinde, aleyhte 
ise görüşümüz, başka bir yerde hıfzediyoruz. 
Gelecek yani teşebbüs edecek vatandaş kendi
ne özel af iyoluiiu arayacak. Çünkü kanun aç
mış bu hakkı ona, ama biz Umumî Heyetlerde 
ibunu görüşünken biraz daha muktesit olmak zo-
runluğundayız inancındayım. Çünkü bir genel 
affa gidiş var artık. Şimdi 1500 liralık para ce
zasının, Komisyon Başkanından rica edip soru
yorum; şu olayda bu arkadaşımıza, asker tabip 
olan bu arkadaşıma şu özel af ne gibi bir fay
da sağlıyor? Lütfen aydınlatsınlar; peki diye
ceğim. Bir hukukçuyum, ama bunun faydasını 
çözemedim. 1500 lira da para cezasına çevril
miş ve tüm imkânlar ona hâkimi tarafından ve
rilmiş. Af gelirse ne sağlanır, hangi hakkı ia
de edilir? Bunu teemmül edemedim, bunu bu
lamadım. Eğer aydınlanırsam bu yolda müsbet 
oy vereceğim. Fakat inandığım şudur ki, ar
tık bu özel af yollarını da şu genel affın adı 
çıktığı sırada kapayalım, teşekkür ederim 
saygiilar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca kısa ise lütfen ye
rinizden, uzun ise kürsüden söyleyiniz. 

.ADALET KOMİSYONU ADINA İSMAİL 
HAKKI ALACA (Kars) — Kısadır Sayın Baş
kanım; Bu mahkûmiyet kesinleştiği için terfi; 
tefeyyüzüne yani kıdemine, derece ilerlemesi
ne engel teşkil eder. Binaenaleyh bu netice orta
dan kalktığı takdirde mahkûmiyet neticesi, 
normal olarak terfiine mâni kalmaz. Bu sebep
le.... 

OEXGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Personel Kanununda böyle bir madde yoktur, 
Askerî Personel Kanununda böyle bir madde 
yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyuran Sa
yın Tosyalı. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; aranıza gel
diğim günden beri hepinize ve Yüce Parlâ
mentomuza en büyük saygımın içindeyim. Sö
züm yanlış anlaşılmasın, herkesi tenzih ede
lim. •İstediğim şu; burada bugün özel af ola
rak kabul ettiğimiz mevzular gibi olan herşeyi 
af edebiliyor muyuz? Üstünü döven, kumanda 
mevkiinde olan adamı döven bir binibaşı dokto
run, kumandanı dövüyor cezası 1500 lira para 
cezasına çevriliyor- Buna, üstünü dövmeyen 
diğer bütün binbaşılar gibi aynı şekilde terfi 
hakkı verirsek, bunun neticesini vicdanınıza bı
rakıyorum. Bu af edilmez, edilmemesi Kızım 
bu gibi şeyin. Eğer Yüce Meclisimiz aynı hadi
sede olan Silâhlı Kuvvetlerin içerisindeki her
kesi af ediyorsa, bunu da af etsin, 'Saygılarımı 
sunarım. 

BjAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen? Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayıım tarihinde yü-
lürlüğe girter. 

BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MaJdde 3. — Bu kanunu Millî Savununa vie 
Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

6. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üstça
vuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718 ve 718'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan 718 sıra sayılı Nevşehir 

(1) 718 ve 718'e 1 nci ek basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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i Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşı-
I nın Jandarma Assübay Üstçavuş Ali Mutlu'nun 
j özel affına dair kanun teklifinin, önemine bina-
! en ve bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedi-
j likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı yerine 
i İsmail Hakkı Alaca 

Kars 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, gereği buna göre yapılacaktır. 

Hazırlanmış bulunan raporu takdim ediyo
rum. 

(Rapor okundu) 
i BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi 

bu rapor 5 . 7 . 1972'de kabul edilmiş, daha 
sonra Adalet Komisyonunda bir değişiklik ol
muş ki, yeni hastan meseleyi incelemiş ve ta-
kabbül ettiğini 'bir raporla bildirmiş, tababbül 
raporunu da okutuyorum. 

(Komisyonun takabbül raporu okundu.) 
BAŞKAN — Raporları okutmuş buluımyo-

I mm. Rapor üzerinde söz isteyen sayın millet
vekili?... 

GENİGtfZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bir şey rica ediyorum. Bu oku
nan raporlardan hadisenin mahiyetini, hassasi
yetle dinlememe rağmen, çıkaramadım. Başka 
bir yerde okunacak mı acaba? Suç nedir, ceza 
nedir 'bunları anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Çok evvel dağıtılmıştır bu ra
porlar efendim. Esas raporun gerekçesinde bü
tün olaylar ve 'buna ait münasebetler yazıl
mıştır, dağıtılmıştır. Eğer şu anda, yoksa ya
nınızda, takdim edelim zatıâlinize?... 

GENOİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
I Lütfedersiniz,, ama yetiştirebilir miyim bilmi

yorum?... 
BAŞKAN •— Muhterem milletvekilleri; bu 

I özel affa ilişkin teklifler geçen yıl da komis
yonca müspet olarak, olumlu olarak karara bağ-

I lanmış ve fakat yılı içerisinde gündeme almma-
I dığı için Yüce Meclisin hakemliğine tevdi edile-
I memiştir. Dolayısıyle yeni dönem zuhur edin-
I ce komisyonlar değişmiş, aynı konular bu se-
I fer yeni komisyona intikal etmiş, yeni komis-
I yon da meseleyi incelemiş ve esasa başlamış. Bu 

gibi özel af teklifi gündemimizde pek çoktır. 
j Bu araçla komisyonun bilhassa ittifakla olum-
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lu karşıladığı ve Meclise sunulacak hale getir
miş olduğu 5 özel af teklifinin, komisyon baş
kanlığınca, öncelik önergesiyle ele alınması is
tendi ; diğer olumsuz karşılanmış olanları gün
deme alma olanağını şu anda bulamadık, ona 
belki ilerde sıra gelecek; şu anda olumlu ola
rak komisyondan çıkmış olan meseleleri görüşü-' 
yoruz. Arzu eden ve elinde bu raporlar şu an
da bulunmayan arkadaşlarımız varsa, onlara 
gönderelim. Tabiî raporlar daha önce dağıtıl
mıştır ve gerekçe orada yazılıdır. Eğer arkadaş
larımız behemehal gerekçenin de okunmasını is
tiyorlarsa onu da okutalım. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kahul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu 
ıMeihımeıtıoğlu Ayşe'den ıdoğma Ali Mutlu hakkın

da özel af kamunu teklifi 

ıMadcle 1. •— Askerî Yargıtay Birinci Daire
nin 1 . 2 . 1971 tarih ve 1971/16-18 sayılı ilâmı 
ile kesinleşen, K. K. K. 7 nci Kolordu Kuman
danlığı Askerî (Mahkemesinin 24 . 9 . 1970 gün
lü 1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı hük
mü ile Askerî Ceza Kanununun 91/1 maddesi 
uyarınca 3 sene hapis cezası ile mahkûmiyeti
ne, ve Askerî ıCeza Kanununun 35/A - 1 madde
si gereğince rütbesinin geri alınmasına mahkûm 
olan nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp il
çesi Aksular kasabası hane 184'te kayıtlı Meh-
metoğlu Ayşe'den doğma 1944 doğumlu Ali 
Mutlu'nun; mahkûm olduğu cezası, bütün hu
kukî neticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Ar taç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arka
daşlarım; ben bir arkadaşınız olarak af mües
sesesinin karşısında değilim. Daha evvel ben de 
aynı komisyonda bulundum, bu mevzu o zaman 
görüşüldü. 

3 sene hapis cezası alabilecek derecede or
duda disiplinsizlik yaratan bir kişi ordudan ih-
racediliyor. 'Burada Meclisimiz evvelemirde or
dunun disiplinini teminle yetkili bulunan ku-
iiiiîîların ve mahkeme kararlarının bu şekilde 
;ı (ta uğratılması yoluna giderse, orduda yarın 
disiplini sağlamak imkânlarına da sahibolama-
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yız. Bu kişi eğer 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir hapis 
cezasıyle tecziye edilmiş olsa idi, elbetteki bu-
nun aleyhinde konuşmak mümkün değildi. Bun
dan evvel buna 'benzer 'bir hadise yine geldi 
Meclise; bir polis arkadaşımıza ailevî duru
mundan mütevellit ağır hapis cezası verilmiş
ti. Rapor o zaman onun durumunun affa müs-
tehâk olduğu yolunda idi. Çünkü, harekâtı, .fiilî 
onu affettirebilecek durumda idi. Ama, bir jan
darma assubayı olacaksın, memlekette asayişi 
teminle mükellef kılınacaksın, orduda kalka
caksın evvelâ kendin isyan edeceksin âmirine 
karşı; üssüne taarruz edeceksin, hakaret ede
ceksin. Taarruz ve hakaret fiilî o kadar ağır 
olacak ki, ,3 sene hapis cezası giyeceksin; ordu
da durmanın, orduda hizmet görmenin sakın
caları doğacak, ordudan ihracedileceksin; on
dan sonra geleceksin Yargıtaydan geçmiş bulu
nan kararın affını isteyeceksin. Bu ne akla, ne 
de mantığa uygun 'bir şey olur ve hukuk kural
larını da 'biraz zorlama gibi bir sonuç doğurur. 

Değerli arkadaşlarım; bu hakki bu arkada
şa tanırsak yarın tekrar orduya dönmek arzu
sunu kendinde bulacak, bu hakkı kazanabile
cektir. Bütün haklardan da istifadeye kalkışa
cak... Ondan sonra biz hu memlekette şu veya 
bu hareketleri önlemeye kalkışacağız... Evvelâ 
o ordunun içerisinde, hususiyle jandarma teşki
latındaki asayişsizliği yaratan kişileri hu şe
kilde affetmekle biz huzursuzluğu bizatihi mem
leketteki kuvvetlerin içerisine, emniyet kuv
vetlerinin içerisine sokmuş oluyoruz. 

Ben şu kanıdayım ki, Yüce Meclis buna iti
bar göstermemeli. Bunun .gibi bâzı aflar geldi, 
ama taksirli suçlardı, kastî olan suçlarda bu 
şekilde affa gider 'bir yol açarsak, o zaman biz 
bunun önünü alamayız. Aslında bu sene zaten 
bir umumî af çıkarılması mevzuu da düşünül
mektedir. Hattâ Sayın Başkan biraz evvel bâ
zı reddi gereken hususların da gelmediğini ifa
de ettiler; ama hu 5 arkadaş hakkında öncelik 
ve ivedilikle görüşme talebinin de mânasını an
layamadık. 

Bu bakımdan ben şu kanıdayım ki, biz bu 
yolu açarsak şu veya bu mülâhaza ile bu kişi
yi affettirirsek bunun önünü almak mümkün 
delildir. Aslında biz affı bu şekilde ferdileşti-
rirsek görevimizi de 'biraz, azıcık hudutlarının 
dışına ta,şırmış oluruz. 
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ıBen şu kanıdayım ki, bu af talebinin reddi 
gereklidir. Saygılar sunarım. 

ıBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen?... Yok. 1 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Bir daha oylayacağım. 1 nci maddeyi kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar!.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci madde kabul edilmediğine, ve 2 nci ve 
3 ncü maddeler yürürlük madeleri olduğuna 
göre onların ayrıca oylanmasına lüzum yok. 
Çünkü, bir şeyin esası kabul edilmediğine göre 
onun yürürlüğünün kabulü mümkün değildir. 

'Kanun teklifinin tümünü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

7. — 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 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında 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 ve ikinci ek) 

BAŞKAN — Muhterem Milletvekilleri şim
di 6831 sayılı Orman Kanunu değişikliği üzerin
deki müzekkereye geçiyoruz. 

Sayın Orman Bakanı, yetkililer, Komisyon 
lütfen yerlerini alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Muhterem milletvekilleri, Geçici Komisyon 

>bu kanunda değişiklik öngördüğü maddeleri 
mütalaa etmiş ve tümünü kapsar mahiyette 

(1) 584, 584 ve 695'e 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazılar 10 ncu Birleşim tutanağının sonuna 
eklidir. 584, 584 ve 695'e 2 nci ek tutanağın so
rumdadır. 
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umumî bir rapor yerine, her halde önemli gör
dü ki, her maddeye ilişkin ayrı bir rapor tanzim 
etmiştir. Bu sebeple müsaade ederseniz Geçici 
Komisyonun raporunun her maddeye taallûk 
eden kısmını ayrı ayrı okutacağım, onun üze
rinde ayrı ayrı söz vereceğim. 

Şimdi 'Geçici Komisyonun raporunu takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 
2/515 esas sayılı teklifleri görüşen Geçici Ko
misyonumuz, adı geçen tasarının 1 nci çerçeve 
maddesi ile değiştirilmek istenen 6831 sayılı 
Orman Kanununun 2 nci maddesini verilen 
önergelerin ışığı altında yeniden düzenleyerek 
aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmiş
tir. 

Saygıyle arz olunur. 
73 No.lu Geçici Komisyon 

Başkanı 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

•Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
ilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) ıSu ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan ve imar, ıslah 
edilerek devamlı ürün alman verimli kültür ara
zisi 'haline gelmiş tarla, bağ, meyvalık, zeytin
lik, fındıklık fıstıklık (Antep fıstığı) gibi çe
şitli tarım alanlariyle hayvancılıkta kullanıl
masında toplum yararı bulunan otlak, kışlar, 
yaylak .haline gelmiş yerler, 

ıb) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (da
ğınık evlerde (her çeşit yapı ve .tesisler hariç ol
mak üzere) toplu olarak 'bulunduğu yerleşim sa
halar, 

Orman sınırlan dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yu-

kardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman 
Bakanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine 
anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca 
yapılır. 

•Bu düzeltme sonucu sınırları dışına çıkarı
lacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş ta-
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pulu arazi mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine 
intihal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Geçici 1 nci maddeye göre bildirilecek ge
rekçeli mütalâalarda; bu maddeed yazılı hü
kümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkili
dir. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir suretle uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil 
ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak 
tüzükle belli edilir. 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlarım, 2 nci 
maddeyi Yüce Heyet huzurunda okutmuş bulu
nuyorum. Bu madde üzerinde daha önce birçok 
değişiklik önergeleri verilmiş bulunmaktaydı. 
Bu değişiklik önergelerini inceleyen komisyon 
meseleyi tetkik, tahkik etmiş ve sonunda şimdi 
okunan şekli ile maddeyi yeniden getirmiş bu
lunmaktadır. O halde madde yeniden müzake
reye tabi tutulacaktır ve hu önergeler muvace
hesinde madde bu şekilde düzenlenmiş olduğu
na göre, bâzı önergeler kalbul edilmiş sayılıyor, 
bâzı önergeler kabul edilmemiş, dikkat nazarı
na alınmamış sayılıyor. Bu sebeple söz veriyo
rum. 

Söz isteyenler lütfen işaret buyursun. 

BAHRİ BAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

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

BAŞKAN — Demokratlık Fanti Grubu •adıma 
Sayın Dağdaş, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞ-DAŞ 
(Konya) — .Sayın Baışkan, muhterem milletve
killeri ; 

Hakikaten, bugün yine yurt .ekonomisinde 
fevkalâde bir kaynak olan, üzerinde çok hassas 
olmamız itoarp eden bir kanun değişikliği ile 
'karşı kamııyayız. Bu kanun değişikliğinin, 30 se
neden beri süregelen halik - orman münasebetle
rini hakikaten pürüzsüz olarak, Türkiye dur
duğu müddetçe, ıgelişen teknolojinin, ıgelişen 
ökonomıilk şartların paralelinde millete bir 'zu
lüm, bir haıpiıslhane değil; bir •ekonomik kaynak 
'̂ •MTİk davara cttiriimıeismi g'önül arzu .ediyor, 
'jhnpi'ir-i''? arzu ediyoruz. 

Yine arzu «diyoruz k i ; bu kaynak hiç biır-
ısurette tahribe tabi tutulmasın. Mütemadiyen! ge
lişsin, mütemadiyen aırtsm, mütemadiyen mille
timizin ihtiyaçlarına cevap versin ve millî eko-
nomimizdeki millî yerini alsın; milletle olan bağ-
daşmaisını ıgerçekleşt irsin, millete düşman bir 
müessese halinde kal'maısm. öyle zammediyorum 
ki, bunu hiç bir değerli Millet 'Meclisi üyesi red
detmediği gibi, değerli ormancı arkadaşlarım da 
ibunıa karşı değillerdir. Eğer öyle bir şey olmuş 
olsa, hakikaten burada kanunun metninde «il
men ve fennen» kelimelerini Içıulianmazlardı. 

Şimdi «îlimien ve fennen» diye bir Itarif geti
receğiz, bu tarif ile bir nöbet savar cinsinden, 
şurasından burasından bâzı yerleri tahdit dışın
da bırakacağız ve. diyeceğiz ki biır müddet; 50 
bin dosyayı işte bunumla kaldırdık:. Canım ne 
dosya!.. Nereden (getirdin bu dosyaları, bu dos
yalar niye icat edildi?.. Dünyada hakikaten me
denî ülkelerde, ilmıe ve fenne, tekniğe, teknolo
jiye itibar eden ülkelerde böyle dosyalar mev
cut mudur1? Bizim milletimiz hakikaten bu ka
dar mı orman düşmanıdır ki, 100 bin 200 bin 
dosya çıkmıştır? Haşa hiç birimiz bumu kalbul et
miyoruz, bu mümkün ide değildir. Milletimizin 
eniğin kültürüyle de bağdaşacak bir durum de
ğildir. 

Yine bu yerleşimler; orman içinde olsun, or
man yanındaki yerleşimler olsun; herhalde te
sadüfi bir yerleşim de değildir. Neden bu yerle-
ışimlerdefci yerleri birer hapishane haline 'geti
riyoruz, neden bu yerleşimdeki yerlerde yaşayan 
insanların orman zevkini, ormanı (geliştirme ar
zularını frenleyici tedbirler -getirmişizdir, ki 
bundan başka türlüsü ifade leıdilemez, mümkün 
'de değildir. Yani, bir nevi milleti kendi malına 
hırsız yarpma gibi bir tutumun, bir davranışın 
ıverdiği neticelerdir ki, bu 100 - 200 bin dosya
nın tekeıvvününıe sebebiyet vermiştir. 

Şimdi bu ıstırapları ,gidermek için Yüce 
Meelfoimize Hükümetimiz bir tasarı teklifi yap
mış, başının üstüne de, «ilmen ve fennen» tabi
rini de koymuştur. İyi, ne diyor burada 1 «Orma
nım 1 nci maddesinin tarifi» iyi, ıgüzel. Nedir o 
tarif? 

«Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştiri
len her yaş ve boydaki orman, ağacı ve ağaççığı 
tJ^phıkık'ları. yerleriyle birlikte, ormanıdır» bu 
tarif. Buna dokunmuyoruz, iyi. Gelin simidi bu 

— 32 — 
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tarife ıgöre orman tahditi yapalım. Bu, mum-
kain .'mai? Burada sadece ormanın tarifi yapılı
yor. 

Biz diyoruzki, «ilmen ve fennen» arman ni
teliğini kaybetmiş yerilen orman afazisi dışına 
çıkaralım. Biraz sonra ıo konuya değimecıeğim, 
ama onmanı tahdibe götüren tarif de. bu. Hanigi 
ölçüde ? 'Bir yerde '5 - 10 tane limon ağacı, 5 - 10 
tane de zeytin ağacı varsa, Kaf Dağından kar 
bağışlıyonsunuz, Onun zaten içimdedir, o yetişti
ği için millet ondan faydalanıyor. Ama, 100 bin
lerce, (milyonlarca dönüm olan öyle sahalar var. 
Yine öyle sahalar vardır ki, hakikaten orman
dan başka değerlendirme imkânımız yok, ,en 
yüksek verimi oraya teksif ediyoruz, bir de on
lar var. 

Bütün bunların yanında geliyor diyoruz ki, 
bu orman tarifine ıgöre tahdit yapacağız, bu 
tahıditi uzatalım. Ne diyor : «Emıeikle veya tabiî 
olarak yetişen..» '«Ermekle yetişen ağaçlar..:» Şim
di Ankara Şehrimin içine 'bakacak olursak, bu 
polemik değildir, bu tarife göre Ankara'nın bü
tün bahçeleri ormanın Ibu tarifinin içime girip, 
orman sayılması icap ediyor. Emelde yetiştiril
miş ,100 binlerin ürerinde ağaçlar var. Bu tari
fe göre, Ankara'nın hudutlarında şu tarife gö
re hiç bir tahdit yaıpamazsınız. Şehir içimde ye
tiştirilen ağaçlar ibıı tarife göre ormanıdır. An
kara, orman rejyonunun içindedir, humu başka 
türlü anlamaya da imkân yoktur, mümkün de
ğildir. 

«Emicide yetiştirilen veya tabiî olarak yeti
şen..» Bunun içinde ne hir ekonomik tarif var
dır, ne hir ilmî tarif vardır. Sadece, «emekle ve
ya tabiî olarak yetişen ağaç ve ağaççıklar top
rağı ile beraber ormandır» denmektedir. 

Sayın Bakan; hangi mühendis gelecek, bu ta
rifin içinde şura ormandır, bura orman değildir 
diyecek, bu mümkün müdür'? Bu bir suçtur. 
Tahıditi yapamazsınız, mümkün değildir. 

Ne (getiriyonsumız 1 Bunun içinden keyfinize 
göre veyahut bir adamın keyfine göre veya tah
dit komisyonlarının takdirine (göre şurayı şim
dilik çıkarın, işte burada biraz daha baskı var
dır, buranın dosyasını biraz daha azaltalım. 
Ama., dosyaların azalmasını, davaların sürüp git
mesini önleyecek hiç bir şey getirmiyorsun ki ; 
ilmin, tekniğin, teknolojinin ışığına, ışık .tuttu
ğu hiç bir şey igetirmiyorsunuz. 
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Onun için diyoruz k i ; 2 nci maddeyi eskisi 
gibi tut. Çünikü o, (getirdiğin bu nıadkledeüa da
ha çok lekoniomik kıstasları getiriyor, daha çok 
ilmî icapları yerine getiriyor. Ama, bu getirdi
ğin 2 nei madde ile mevcut ormanı da tahıi-
bettirdiğin gibi, ormanın gelişmesi için orman 
olması izabeden yerler de bunun içinde yoktur. 
İlmin müstenidatı yoktur, bu getirilen madde
nin içinde. Bu konuya biraz sonra değinece
ğim. 

Geliniz, madem üzerine eğildik, 1 nci mad
deye teknik, ekonomik /teknolojik vuzuh veren 
tarifi getirelim, tarifimizi tamamlayahm. Bu
nun dışında, biraz sonra Yüce Meclis de dinle
yecektir, tahdit komisyonları şunlardan mı te
şekkül etsin, bunlardan mı teşekkül etsin, bü
tün ziraat odası temsileilerinden mi, köy muh-
ımuhtarlarıyla mı ? 

Şimdi fevkalâde büyük bir önem taşıyan, 
20 milyon hektarı kapsayan bir saha içerisinde 
rutin komisyonlarla bu işi tespit edeceksin, 
ondan sonra da kanunun üzerine diyeceksin ki, 
«İlmen ve fennen» bu, mümkün değildir. Bura
da tarif etmişsiniz, komisyon raporunun tadi
linde de var; fındıklık, fıstıklık var ama, çay 
yok; koymamışsınız. Çay da o rejyonun içinde
dir, onun da hem kalite ekolojisi, hem de mik
tar ekolojisi vardır. Bunları tarif etmediğiniz 
müddetçe, getirmediğiniz müddetçe kızılağaçla 
çay yine çarpışacak. Getirdiğiniz bu değişiklik
te yalnız ve yalnız dikilmiş olan meyve bahçe
lerini, fındık ve fıstıkları dikkate alıp orman 
rejiminin dışına çıkarttınız mı, onun da adı 
ormanların daralması mânasına geliyor. 

Nitekim, geçici 6 nci maddeyi Anayasa ip
tal ettiği zaman da mucip sobep bunu göster
di. Yine Anayasa Mahkemesi orada diyor k i ; 
«Kanun vâzn bir orman tarifi yapabilir, bu or
man tarifi, ilmî, ekonomik ve ormanların da
ralmasına sebebiyet vermeyecektir». 

Şimdi getirdiğiniz değişiklik; Anayasada 
değiştirdiğimiz, «llımen ve fennen» tâbirinin bu
raya alınmasından ibarettir. Ondan sonra da 
bir mebde koyduk, yani bir saha ilmen orman-
sa, fennen ormansa, orası narenciye bahçesi de 
olsa, olmak istese, o portakal bahçesi de olmak 
istese, o fıstık bahçesi de olmak istese olamaz; 
mümkün değil. Yani en yüksek ekonomik ne
mayı ve yalnız ve yalnız orman ağaçlan ile ve-
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riyorsa, onun yerine narenciye diksen bitmez, I 
mümkün .değildir, çay diksen yine bitmez. Eğer 
bir yerde çay bitkisi yetişiyorsa, narenciye bi
tiyorsa, fıstık bitiyorsa, şeftali bitiyorsa; hani 
şu ormanın su ve toprak muhafazası yönünden 
yan tedbirlerini de tam ve kâmil mânada geti-
.rilyorısa, bir de ekonioımiık faikilyet üstüne ko
yuyorsa, bunun' size ne zararı var? . Hakikî 
Orman Kanunumuzun yegâne koruyucusu o 
olacak. Neden şümullü bir tarifin içine, ilmin 
emrettiği bir tarifin içine gitmiyoruz? Bunu 
bir türlü anlıyamıyoruz. 

G-eiçiei maddelerle 20 milyonluk bir kaynak 
şuradan, buradan orman dışma itilmek suretiy
le ormanları kurtaracağımıza mı inanıyoruz? 
Bu mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, size şimdi sayın ho
camın görüşünü açıklayacağım. ıSaym hocam 
'bakınız ne diyor, iki mutabıkımı kendisiyle, bi
lim adamıdır, elbette ki bu kürsünün politikası
nı tedvir eden hocadır, kendisine her daim hür
metim do vardır. Ama hem bu tarifi konferan
sınızda ileri süreceksiniz, hem de böyle bir ka
nun için 2 nci madde getireceksiniz. Bunu, sizin 
şahsiyetinizle bağdaştiramadım. 

BAŞKAN — Sayın Dağdas, ben de sizden 
bir ricada bulunayım; hocaya taallûk eden me
seleleri Heyeti Umuımiyeye dönerek ve onu ke
nar başlığında ilâve olarak söyleyiniz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu kadar 
da boca talebe münasebeti olurda, ona sığın
dım Sayın Başkan, özür dilerim tckrarlamıaya-
c ağum. 

Bakm ne diyorlar : «'Orman içi ve kenarı 
(köylerde geçim darlığını gidermek ve dolayısiy-
le. ormanlar ve yerleşmeler arası düzeni optimal 
bir hale getirmenin birinci safhasını araziden 
faydalanmanın düzenlenmesi suretiyle olacağı-
ını,» Profesör Selâhattin İnal 1963 -1964 yaz 
yarı yılı şehircilik konferanslarında, «Araziden 
faydalanmanın düzenlenmesi için önceden ta-
ibiat kaynaklarının ^envanterinin yapılması, son
ra da bu kaynaklardan faydalanmanın plan
lanması gerekmektedir. Bu iş yapıldığı takdir
de çevrenin kadastrosu ve tahdidi tamamlan- | 
mış, toprak haritaları çıkarılmış, memleketin 
tabiî toprak nevi, meyli derecesi, erozyon ve-
sair iktisadı, sosyal, kültürel, jeopolitik şart
lara göre arazi klâfikasyonu yapılmış, her [ 
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ımülkün sahibi belli edilmiş ve her sektöre ta
rım, orman, otlatma, endüstri, iskân ve diğer 
ayrılan arazinin modern ve teknik usullerle ne 
prodüktif ve rantabl bir şekilde kullanma ve 
'böylece üretimi artırmak imkân dahiline gir
miş olacaktır» buyuruyorlar. 

Demin de size arz ettiğim husus, her hal
de bundan başka bir şey değildir. Şimdi 
soruyorum : Eğer bu dediğiniz tahditler rutin 
komisyonlarla yapılacaksa o zaman söylüyo
rum ki, kanun teklif çişine, ilmî ve fennî çıkar 
buradan, politik bir kanun getiriyorum de, 
ekonomik bir kanun getirmiyorum de, ilme 
müstenit bir kanun getirmiyorum de, onu de. 
Ona bir şey diyeceğim yoktur, onu Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyorum. Ama bunun içine 
ilmi koyacaksınız, fenni koyacaksınız; ondan 
sonra da rutin bir tarif getireceksiniz, rutin 
bir tahdide gideceksiniz, huzurun sağlanacağını 
iddia edeceksiniz. Bu mümkün değildir, ola
maz. Bu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı 
gibi bizde de olmayacaktır. Bu tarifi verdiği
miz önerge istikâmetinde 1 nci maddenin ilmî, 
ekonomik, teknolojik ve ekolojik yönünden 
hudutlarını tarif etmek suretiyle ilmî bir şe
kilde tespitine zaruret vardır. Onun sayesin
de büyük milletimizin orman ve millet mü
nasebetlerini düzenleyebileceksiniz. Başka tür
lüsü rutindir, başka türlüsü ütopiktir, başka 
türlüsü kaostur, başka türlüsü mümkün değil
dir. 

Balanız elimde bir tane harita vardır. Bu, 
Toprak- Su tarafından Havza amenajmanla-
rmda yapılıyor ve geliştiriliyor. Şimdi rutin 
tahditlere gideceğiz. Ne münasebet? İlim eğer 
Almanya'da varsa Türkiye'de de var, ilim 
Amerika'da varsa Türkiye'de de var. Ekono
mik anlayış Amerika'da varsa, İsveç'te varsa 
bizde de var, neden gitmiyoruz? Hudutlandır-
malarda rutin komisyon kararlarına nasıl il
tifat edebiliriz, bu mümkündür? Bu, müm
kün değildir. 

Bakınız ne yapıyor : Aynen sayın hoca
mın 1963 de ileri sürmüş olduğu muhterem 
bilgilerine paralel olarak elimde bir harita 
vardır, buyurunuz (elindeki haritayı göste
rerek) Meriç havzası haritasıdır. Şurada top
rakların ekonomik değerlendirilmelerini sınır
landırıyor. Ne diyor bakınız : Sarı ile gösteri-
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lenler kuru ziraat arazisi diyor. (Nadasla be
raber.) Yeşil ile gösterilenler, sulu ziraat ara
zisinden en yüksek ekonomik değer taşıyor 
diyor. Noktalı yerler, bağ - bahçe arazisi, 
daha yeşil olan yerler çayır arazisi, mera ara
zisi ve orman arazisi, diyor. Bakınız İmdutlan-
dırıyor. 

Bunun içinde işte ilim var, fen var, tek
nik var; bunu getireceksiniz, Türkiye'de baş
lanmış buna. Şimdi bu hudutları rutin ko
misyonlara bırakacaksınız, takdir edecektir, 
gelecektir, izmir'de Yamanlar mevkiinde hara
ret yekûnu 5 000 santigrat, 700 milimetre yağ
mur. Bir ekolojide 5 000 santigrat hararet ye
kûnu taşıyan bir yerde sarıçam dikeceğiz, 
zeytini iteceğiz derseniz, orayı yeniden ağaç
landıracağız bu ağaçlandırmada hakikaten dö
nümde 60 - 70 lira, 100 sene müddetli bir sa
rıçam korusuna gidiyoruz dediğimiz zaman, 
asgariden ufacık ilim ve fenne itibar eden ve 
ondan biraz nasibini almış kişiler varsa, ada
ma gülerler, yahu ne gülünç şey, nereden bul
dun bunu, derler. Allah sana bir sera vermiş, 
bunun adına zeytin serası, deniyor. Yaman
lar sırtı 700 milimetre yağımır var, Allah ver
miş, ye diyorum sana yemiyorsun, 5 000 santi-
garat hararet var, içinde şeftali bitecek de
mektir, içinde satsuma mandalini bitecek, asga
riden zeytin bitecek, güç arazisinde de pamuk 
bitiyor. Ama şeftalinin, narenciyenin, zeytinin 
hududunun bittiği yerde de senin sarıçam 
başlasın. Bsöyle bir -tahdide 20 nei Asır Tür
kiye'sinde gitmemeye sebep mi var, bir tek
nik noksanlık mı var, bir ekonomik, bir tek
nolojik baskı mı var ? 

Aksine getirdiğiniz tarif şu gördüğümüz, 
tarif ettiğimiz, faraza Mersin'de tarif ettiği
miz Alata Mektebi orman rejiminin içinde
dir, Torbalı yolumun üzerindeki zeytin ve 
'fıstık plantasyonları orman rejimi içindedir. 
iki umum müdürlük dava halindedir, orman 
mıdır, değil midir? Şimdi bu münakaşalar 
köylü ile çiftçi ile orman idaresi arasında 
getirdiğiniz bu tarife göre devam edecek. 
Bir yer var ki, yüz binlerce dönüm daha 
zeytinlik . olacak, yüzbinlerce dönüm daha şef-
talik, narenciye bahçesi, yüzinleree dönüm 
daha çay bahçeleri olabilecek, yüzbinlerce 
dönüm daha yüksek rant taşıyan bir ekolo

jik tabiî kaynak halinde çalıştırılması ica-
bedecek, ama illâ da bu, orman rejimi içinde 
kalacak derseniz o zaman ilmî ve fennî sile
lim oradan «bu kanunu biz böyle istiyoruz, 
böyle çıkaralım» derseniz ona bir şey diye
ceğim yoktur, onun takdiri Yüce Meclisindir. 

Eğer ilme, fenne, ekonomiye itibar ediyor
sak halk orman münasebetlerinde ilmin ve 
ekolojik şartların icaplarına, göre bir tahdidi 
getirecek bir kanun teklifine itibar ediyorsa
nız, verdiğimiz önerge doğrudur. Yok eğer bu 
seçim dönemini bir atlatalım, bundan sonrası 
Allah kerimdir derseniz mevcut ormanlar da 
gider, kimse Meclislere itibar etmez o zaman 
Meclisler gerçekçidir, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da gerçekçiliğine devam etmek 
zaruretindedir. İlmin, tekniğin, teknolojinin 
ekolojik icapların verdiği şeye boyun eğmek 
zorundasınız. Bunların önünde boyun eğersek 
küçülmeyiz' büyürüz, mutlak büyürüz, ilim 
budur, ilim bumu böyle söylüyor. İlimde, yine 
öyle yerler vardır ki, bugün çırç.ıplak duru
yor, yine milyonlarca dönüm beni ormanlaş-
tır diyor, bundan başka ben bir fayda sağla-
yamıyorum diyor, orayı da durduracaksın, 
narenciye bahçesi olması icabeden yeri de dur
duracaksın, portakal bahçesi olan yeri de 
durduracaksın, ormanın içindeki insanı da 
açlıkla, bir nevi ırgat politikası ile kıvrım kıv
rım kıvratacaksın, adına da kanun tedvin 
ettim diyeceksin. Bu, mümkün değil. 

Bizim arzumuz; bu 20 milyon hektarlık or
mandan azamî verime götüren ormanın devam
lılığını sağlayan, ormanın orman olarak idame
sini sağlayan, araziden en yüksek değerlendir
meyi nerede alıyorsa orada oturmasını sağla
yan, Devlet ve milleti elele götüren bir tari
fin burada yer almasında zaruret olduğuna ina
nıyoruz. 

Sözümü çok uzatmadan toparlayacağım. 
Anadolu'da bir söz vardır. Bunu söyliyeyim 
veya söylemeyeyim; kararlıdır, bu Yüce Mec
lisin takdirine kalmıştır. Ben Yüce Meclise 
karşı vazifeyi yapıyorum. Bu vazifeyi inana
rak yapıyorum; bu vazifeyi sorumluluk dev
rimde medenî milletlerden araştırmalarım ne
ticesi edindiğim bilgilere istinaden yapıyorum. 

Belki de, inşallah orman konusunda bu ilk 
fırsat olmayacaktır. Ama bir gün gelecek ki 
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orman hudutları, bu verdiğimiz önergelerin 
ışığı altında, hem de değerli orman mühen
disleri tarafından tarif edilecektir.- Yalnız 
ve yalnız Ankarada'ki evleri de içine alan, 
ev bahçelerini de içine alan bu tarif ortadan 
kaldırılacak ve ormanı kendi ekonomisi içine 
oturtacak, arazi değerlendirilmesinde yurt top
raklarından, 37 nci maddenin ışığı altında, 
azamî verime götürecek tedbirleri bu Meclisler 
elbet bir gün çıkartacaktır. 

Bizim görevimiz, verdiğimiz önergeyi yeni
den teyit etmek, bu önergeye iltifat edilmesi 
için Yüce Meclisten ricada bulunmaktır. Ondan 
sonraki takdir Yüce Meclise aittir. 

Saygılar sunarım. (Demokratik Parti sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına, 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Muhterem arka
daşlarım; bendeniz söz almayacaktıım. Yalnız, 
Komisyonda önergelerimiz vardır; bu önerge
leri sayın Komisyon ve Hükümet huzurunda 
takip eden bir arkadaşınız olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına bu konuda, söylen
miş olan bazı hususların da zapta geçmesinde 
fayda mütalâa ederek söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, malûmları olduğu veçhile, 
Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fıkrası
nın değiştirilmesinden sonra, 6831 sayılı Ka
nun hükümlerini Anayasanın 131 nci maddesi
nin 5 nci fıkrasında yapılan değişikliğe göre, 
Hükümet getirmiş bulunmaktadır. Hükümetin 
getirdiği bu kanun tasarısı, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, bizim vermiş olduğumuz teklif
lerle birleştirilmek üzere sayın Komisyona ia
de edilmişti.. Komisyon bunları görüşerek bir 
metin getirdi. 

24 ncü- maddesinin tedvin şekline bir itirazı
mız yoktur. Ancak söylenmiş olan bazı husus
ları Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğru bul
mamaktayız. 

Anayasanın 131 nci maddesi: «Anayasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen ba
kımından orman niteliğini tam olarak kaybet
miş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çe
şitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kul
lanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulun-

| duğu yerler dışımda orman sınırlarında hiçbir 
daraltma yapılamaz. Yanan ormanların yerin
de orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çe
şit tarım ve hayvancılık yapılamaz.» 

(«Ormanların tahribedilmesine yol açan hiç
bir siyasî propaganda yapılamaz.;» hükmünü 
taşımaktadır. 

Benden evvel konuşan sayın Bahri Dağdaş 
haklı olarak kendi önergelerini savundular; 
Komisyonda dinlemiştim ve burada da dinle
dim. 

ISaym Başkan, yalnız Anayasa bizi bu konu
da sınırlı tutmuştur; bu sınırın içinde kalmaya 
mecburuz. Burada orman niteliğini kaybetmiş 
olan yerlerin tarife girmesi zorunludur. Bu 
husus tarife girdikten sonra memleketin ekono
mik şartları gözönünde tutulur. 

, Arkadaşlarımız belirtti, bir yerde şeftali bi
tebilir, fındık bitebilir, çay bitebilir; fakat eko
nomik olmaz. Arkadaşımız peşinden ilâve etti: 
«Ekonomik esasa da oturtulması gerekir,» di
yor. Her orman toprağında mutlaka bir tarım 
yapılması mümkün değildir; ekonomik olursa 
tarım yapılabilir. 

ilkinci maddede bazı haksızlıklar olmuştur. 
Bu haksızlıkları gidermek yönünden vermiş ol
duğumuz önergeye de Komisyon iltifat etmiş
tir. Bu iltifatına biz teşekkür ederiz. 

Biz verdiğimiz önergede, «Bu düzeltme so
nuncu orman sınırları dışıma çıkarılan yer, sı
nırlanması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise, 
mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder.» 
cümlesinin eklenmesini istemiştik. Doğrudur; 
çünkü milyonlar sarfedilerek yapılmış olan te
sisler vardır ve bunlar tapulu araziler üzerinde 
yapılmıştır. Tamamen tapuya tescil edilmiştir; 
fakat sınırlama zamanı daha evvel yapıldığı 
için ibraz etme imkânını bulamamış olan yer
ler vardır. 

Turizm Bakanlığından otel yapılmak için 
müsaade alınmış, imârdan kredi almış ve hâlâ 
bu konuda faaliyette bulunan otel yerlerimiz 

I vardır; bâzı orman kenarlarında veyahut da 
orman içinde... Antalya'da vardı, Bursa'da var
dı ve bu konuda verdiğimiz önergeye Sayın Ko-. 
misyon ve Hükümet iştirak etti ve bunu bu 
maddeye almış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, bir hususu daha tekrarlamak 
j için söz aldım: Anayasanın 131 nci maddesinin 

36 -
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5 nci fıkrasının dışına çıkmak mümkün değil
dir. Bu maddeye tümü ile birlikte ormanları 
daraltacak bir imkânı sokmak mümkün değil
dir. 663 sayılı Kanunun daha evvel bozulması
nın sebebi idi. Burada bir önerge ile konulan 
bir fıkra yüzünden madde bozulmuş. Belki ba
zı arkadaşlarımız ifade edeceklerdir; vatandaş 
orman içine ev yapmış olabilir, baraka yapmış 
olabilir. Dağınık iki üç ev bulunan yerler var
dır. Doğrudur. Ama burada Anayasa emredi
yor; toplu olmayanları kabul etmiyor. Kabul 
etmediğine göre, herkes dağınık yerlerde bir 
baraka yapmak suretiyle ormana sahibolmak gi
bi bir işe gitmek zaten Anayasaya aykırı olur 
ve Anayasa buna mâni olmuştur, madde ve fık
ra koymuştur. 

Onun için, doğuş itibariyle, yaradılış itiba
riyle o rejyonda hakikaten orman içinde iki üç 
tane, beş tane ev vardür. Yalnız, bunu Anaya
sa kapsamı içinde görmek gerekir, Eğer bunları 
da biz, «orman bunlarındır, burası da meskûn
dur» diyerek alırsak, ormanları daraltmış olu
ruz ve bu, Anayasa Mahkemesine gittiği zaman 
bozulur arkadaşlarım. Onun için, Anayasanın 
131 nci maddesinin 5 nci fıkrasının hemen hemen 
aynen mote edilmesi zorunluğundayız ve zaten 
Hükümet ve Komisyon da ibuna iltifat etmiş
tir. Büyük Millet Meclisi elbette ki bazıı haksız
lıkları düzeltmek imkânına sahiptir. 

Bir arkadaşım, «orman niteliğini kaybet
miş olan yerleri kaldırın, bir siyasî kanun yapa
lım» demiştir. Kendi görüşü. Aslında onu o 
ımaki3a;tlia söylediğine kani değEim, ifoen biliyo
rum. Yalnız, demek isterler ki, «eğer siz bu 
kapsam içinde tutarsaniz, ileride bu tahdidi ya
pamazsınız.» Yapamazsak, o zaman hükümete 
gerekli suali sorarız, beraber socarız ve hükü
meti daAret ederiz, deriz ki, «siz, Anayasanın 
icabı olan bu Kanunun, yerine getirilmesinde 
vazifenizi yapmadınız.» Ama şimdi, peşinen bu 
hükme varmak mümkün değildir. Saygılar arz 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bugün, Orman Bakanlığımızın bâzı vilâyet
lerimizde yaptığı icraatı Yüce Meclisimizin 
gözleri önüne sermek için bir gündem dıışı söz 
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istemiş idim. Sayın Başkanımız, bu Kanun mü
zakeresi sebebiyle söz alacağım için buraya er
telemiş bulunuyorlar. Yalnız, benim alacağım 
için buraya ertelemiş bulunuyorlar. Yalnız be
nim alacağım gündem dışı söz bu Kanunun içe
risine girmeyeceği için, ,Saym Başkanımdan 
özür dilerim, münasip görürlerse Cuma günü 
bana lütfetsinler, ben yalnız bu maddenin için
de kalacağım, müsaade buyurursanız. 

BAŞKjAN — Buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla.) — Muhte
rem arkadaşlarım, hepimiz de güzel vatanımı
zın yepyeşil bir örtü ile örtülmesini istiyoruz. 
Ormanların azalmasını istemiyoruz. Ve fakat, 
Anayasamızın 131 nci maddesini değiştirdik, 
şu hale getirdik ve ormanla birlikte, orman 
köylüsünün de geliştirilmesini sağlama vazifesi
ni Devlete verdik. Ormanla birlikte orman köy
lüsünün geliştirilmesi vazifesi Devlete veril
miştir. Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben çok 
iyi bildiğim kendi vilâyetim Kastamonu ile, sa
yın arkadaşlarım Enver Akovadan not aldığım 
'Sivas Vilâyetini misal olarak vereceğim. 

Kastamonuda 1092 tane köy muhtarlığı var
dır. Ve fakat, biz köy mahallesi deriz, siz mez
ra mı dersiniz, ova mı dersiniz, ne derseniz de
yin - ilçelerin içerisindeki yerlerde 4576 adette 
yerleşim sahası vardır. 

BAŞKAN — Yerleşim ünitesi, yerleşim sa
hası. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yerleşim 
ünitesi vardır, şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
yüzyıllar boyunca, dağbaşlarını vatan edinmiş, 
elli hanelik bir köy muhtarlığına tabi, onbeş ha
ne burada on hane burada, yirmibeş hane şura
da.. şeklinde dağmıık olarak, vatan edinmiş 
olan kimseleri, 2 nci madde bu haliyle çıktığı 
takdirde, benim vilâyetimde 500 bin, Sivas ilin
de bir o kadar kişiyi evinden, vatanından et
miş olacağız. Çünkü, muhterem arkadaşlarım, 
misal olarak, durumu gözlerinizin önüne ser
mek için, İnebolu ilçemizi alacağım. 117 köyü 
var. Sizi temin edeyim, 1300 tane yerleşim üni
tesi var, İlçenin, köyleriyle beraber kendi hu
dutları dahilinde on dönüm genişliğinde düz 
tarla yok. Vatan edinmiş bayırları. Yıllardan be
ri, yüzyıllar boyunca orada oturuyor. Eğer 
ikinci maddeyi biz, kerre içindeki şekliyle, «da
ğınık evlerde her çeşit yapı tesisler hariç olmak 
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üzere» elersek, bunun içerisine bir tane mi, beş 
tane mi, on tane mi, onbeş tane mi, toplu halde, 
dağınık.. Hangisine dağınık diyeceğiz de kaç ta
nesini dışarı çıkaracağız? 

Madde bu haliyle çıkarsa, memleketimizde 
tasavvur edilebilecek anarşinin en büyüğü olur. 
Çünkü, Anayasaya aykırı olur. Anayasaya, 
hem orman .köylüsünü, hem ormanı birlikte 
kalkındırmayı emretmiştir Devlete. Şimdi Ana
yasaya geliyorum, 131 ııci maddeye. Anayasa
nın 130 ncu maddesi diyor ki, - son fıkrasına 
doğru - «... şehir, kasaba ve köy yapılarının 
toplu olarak bulunanları dışında, orman sınır
larında hiçbir daraltma yapılmaz.» Şimdi, sayın 
arkadaşlarım, Anayasa, orman sınırını dartalltim'a-
yacağım diyen yüzyıllar boyunca dağbaşlannı 
vatan edinenleri yerinden yurdundan edin, or
man dışına atın, demiyor. Türkiye'nin en zengin 
ormanları. - her zaman söylediğim gibi, işte, 
yine Orman Bakanı söylesin - 4576 yerleşim 
ünitesıi olmasına rağmien. Kastamonudadır. Or
man sınırları daralmamıştır buna rağmen, de
vam etmektedir. Senede iki milyon metreküp 
istihsal «yapmaktadırlar, 'Türkiye'de birinciye 
gelmektedir. 

BAŞKAN — Dağıtmayın Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi, 
ikinci maddeyi aynen kabul ettiğimiz takdirde, 
benim hiçbir köyüm kalmayacak demektir, ova 
köyleri hariç olmak üzere. Hepsi yerinden yur
dundan edilecek demektir. Binaenaleyhı muh
terem arkadaşlarım, ben bir önerge verdim, di
yorum ki, kerre içindeki kısmın başına şöyle 
bir şey koyuyorum, ve «ikinci maddenin neşrin
den itibaren» ibaresini koyuyorum yalnız başı
na. Bu kanunun ikinci maddesinin neşrinden iti
baren, dağınık ev yapılması yasak olsun, fakat 
şimdiye kadar vatan edindiği yerden de adam-
cağızı kolundan tutup atmayalım. Yalnız, ver
diğim önerge ile, kerre içindekinin başına, ikin
ci maddede, «ıbu Kanunun neşrinden itibaren 
dağınık evlerde her çeşit yapı ve tesisler ha
riç olmak üzere» şeklinde olsun, kapatalım ker-
reyi, Aksi takdirde, arz ettiğim gibiı Zonguldak 
ta, Bolu'da, Kastamionnı'ida, Antalya'da, 'muhte
lif orman başmüdürüklerimizin bulunduğu yer
lerde, orman içinde bu şekil pek çok yerleşim 
ünitesi vardır. Kanun bu haliyle çıktığı takdir
de hem Anayasaya aykırı olur, köylüyü ve or-
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I manı aynı zamanda geliştirme maddesine ay
kırı olur, hem de köylüye yazık olur veyahutta 
buraya bir ilâve yapmamız lâzımdır. 10 hane
lik eve kadar dağınık, 5 haneliğe kadar dağı
nık, 20 haneliğe kadar mı dağınık diyoruz, bu
na kim karar verecektir, ilerde? Bunu tespit 
edecek komisyonla birlikte bir bölük te Jandar
ma mı gönderilecek? Kimi, evinden, 1(5 hanelik 
köyünden edebiliriz? Mümkün değildir. Ancak 
ilerde, zaman içerisinde Türkiyemiz kalkınacak 
ve yol kenarına su, elektrik, okul ve sanayi te
sisleri getiririz, bunları o zaman kendiliğinden 
getiririz. Zorla bugüne kadar vatan edindiği 
yerinden vatandaşı söküp atamayız. Kanun bu 
haliyle çıkarsa benim Kastamonu'um da 1292 
köyümün 100 tanesi yerinde kalmaz, 4 500 par
ça yerleşim ünitesinin 4 000 tanesi yerinde kal
maz. Madde yanlış çıkmaktadır, verdiğim öner
ge ışığında düzeltilmesi gerekir. Yani «bu ka
nunun neşrinden itibaren yeniden yapılan» ke
limelerinin ilâvesini arz ve istiraham ediyorum, 

I saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Cavit Okyayuz, buyu

runuz efendim. 

II. CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; verilen önergelerin 

I tetkikinden sonra komisyonun getirdiği hüküm 
I üzerinde çok kısa bir mâruzâtta bulunmak isti-
I yorum. 

Sayın Başkan, yıllardır orman köylülerimi
zin çektikleri gerçek sıkıntı ve ıstırabı bu ka
nunla giderilebileceğini düşünmek, millet hiz-

I metinde olan hepimizi yürekten sevindirmekte-
I dir. Ormanın büyük ehemmiyetini burada has

sasiyetle tespit ve ifade etmek gerçekten boreu-
I muzdur. Ormanlarımızın sağlık yönünden, ta

rım yönünden, meteorolojik âmiller bakımından 
taşıdığı büyük kıymeti elbette biliyor ve bunu 
bütünüyle değerlendiriyoruz. 

Orman dostu olmak, ormanı sevmek, orman-
J larm tahribine karşı olmak elbette vazifelerin 
I en büyüğü ve belki de en önemlisidir. Bizim ta-
I rım alanlarını, tarım alanı olan yerleri müdafa

amız, gerçekte ormanları korumak endişemizden 
gelmektedir. Temsilcisi olmak iftiharını daima 
taşıdığım İçel'imizin izninizle gerçek bir derdin-

I den bahsetmek istiyorum. Bu ilin reel dertlerin
den en büyüğü, orman tahditlerinin yanlış bir 

1 hükmün bir meslek hatası içinde değerlendiril-
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meşinden ileri gelmektedir. Binlerce orman ci
varı köylümüz, haklı olmayan sebeplerle mah
kemelere sevk edilmekte, hattâ bu namuslu el
lere kelepçe vurularak hapse mahkûm edilmek
tedir. Bu mahzun ve çalışkan insanların işledi
ği suç, hatalı ölçülerle yapılan orman tahdidinin 
içinde millî ekonomimize bugün gerçekten kat
kıda bulunan yalnızca bu yıl 20 milyon dolar
lık limon satmış olmanın iftiharı içindeyiz. Por
takal ve limon bahçeleri yetiştirmek ve bu yol
la hayat standartlarını yükselterek sosyal dü
zenimize medenî bir yaşayış gücü ile katılmak 
olmuştur. Bu yolla millî hayatımıza şerefli ve 
namuslu bir emeğin, hürmet telkin eden bir gay
retin büyük gücü ile yeni imkânlar katan bu in
sanlar, tahdit hataları yüzünden takibedilmek-
te, tazyik edilmekte, hattâ mahkûm edilerek 
hapsedilmektedir. Yetiştirdikleri bahçelerle mil
lî iktisadiyatımıza müspet katkıda bulunan ve 
ormancılarımızın hassasiyetle takibettiği eroz
yonu mutlak olarak durduran ve kavuştukları 
maddî imkânla ormanları tahribetmekten tama
men uzaklaşan ve bu yolla gerçek o ki, Allah'ın 
nimetlerinin hırsızı olmak icabından kurtulan 
bu insanları gerçekte takdir ve taltif etmek lâ
zımken, bugüne kadar hukukun getirdiği cebrî 
nizam ile mahkûm edip, gerçekte hürmetle öpül-
mesi lâzımgelen bu terli, fakat gerçekte çalış
kan ellere yazık ki, kelepçe vurulmuştur, porta
kal bahçesi gibi tarım arazisi içinde ormana ve 
orman bütünlüğüne zarar vermeden gerçekte 
vatanperverane bir gayretle çalışan bu durum
daki bütün köylülerimiz ve bütün ormanlarımız, 
bilhassa ormancılarımız için hayırlı ve yararlı 
olarak kıymetlendiriyoruz. Bizim endişemiz, bu 
sınırlar tâyin edilirken «Bilim ve fen bakımın
dan» tâbirinin tatbikatta istenileni tâyin ve tes
pit etmekte yararlı olacak yerde, zararlı olmak 
endişesinden geliyor. Bu hususta lgililerin ne 
düşündüklerini vuzuhla ifade etmelerinde fayda 
umuyorum. Anayasanın değişik hükmüne de 
tamamen uygun olarak sevk edilen bu kanunun 
bu istikamette aklî ve hukukî ölçülere de uygun 
bir şekilde değerlendirildiğini bilmek, güven ve
rici bir kanaate erişmemize âmil oluyor. Orman 
niteliğini kaybeden yerlerin kanunun tetkika-
tmda tam bir hüsnüniyetle ekonomik olup olma
dığının ilmî ölçülerle ve iktisadî görünüm ve 
değerlerle kıymetlendirileceğini düşünmek, bu 

sarih hüküm içinde haklı ve aklî bir sonuç ol
maktadır. 

Benim temennim odur ki; bu kanunun bir an 
evvel gerçekleşerek çok büyük ıstırapların ön
lenmesi, memleketin hayrına olan çiftçilerimizin 
ve köylülerimizin çalışmalarının emniyete alın
ması, ormanlarımızın tam bir açıklıkla ve vu
zuhla değerlendirilerek tahribinin önüne geçil
mesidir. Ben, bu büyük derdi karşılayacağına 

• yürekten inandığım bu kanunun hazırlanarak 
Parlâmentoya getirilmesinde ve çiftçinin hizme
tine sokulmasında emeği geçen Parlamenter ar
kadaşlarıma gerçekten ve yürekten teşekkür 
ediyor ve bu istikamette gayretini esirgemeyen 
Hükümete de ayrıca şükranlarımı arz ediyo
rum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım, arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu, buyu

runuz efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, bu tasarıyı hazır
layan komisyonun bir üyesi olarak, tasarının 
bu maddesine olumlu oy kullandım. Matbu lis
tede de bu böyle gösterilmektedir. 

Evvelâ bu maddeyi, bu kanunun bu ırnadde-
sini bir reform maddesi olarak kabul ediyorum. 
Memleketin en büyük dertlerinden birisi olan 
bilhassa orman köylüsü ile orman idaresi ara
sındaki nizalarm giderilmesinde büyük yarar 
sağlayacağı inancındayım. Yalnız, maddede uy
gun bulmadığım, çelişik olarak .gördüğüm bir 
fıkra var, bu fıkranın üzerinde durmak iste
rim. 

Fıkra şöyle başlıyor; «Geçici 1 nci maddeye 
göre yapılacak...» 

BAŞKAN — Yalnız iSaym Buyrukçu, siz 
komisyon üyesi misimiz ? 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi iseniz, bu 
maddenin aykırısı olan bir teklifi veya bir de
ğişikliği burada savunamazsınız. 

ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Savun
muyorum, .Sayın Başkan, bir çelişki var, onu 
düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, çelişkiliği ortaya koy
mak, bir nevi aksini müdafaa etmektir, ama 
dinleyelim 'bakalım. 
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ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Şimdi, 
fıkra şu; «Geçici 1 ncd maddeye göre bildirile
cek gerekçeli mütalâalarda, bu maddede ya
zılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı 
yetkilidir..* deniliyor. Simidi bu madde ile Ana
yasanın neşir tarihinden önce fennen, ilmen, 
ftam olarak orman niteliğini kaybetmiş olan sa
haları dışarıya çıkarıyoruz. Bunu komisyonlara, 
kadastro komisyonlarına veriyoruz ve Orman 
Bakanlığı bu çıkarmada da görevli sayılıyor. 
(Fakat bu çıkarmayı yapaoa'k olan Bakanlık, 
bîr mütalâa, gerekçeli mütalâa vermek suretiy-
el birçok sahaları orman dışarısına çıkarmış 
oluyor 'ki, burada bir çelişki mevzuu bahistir. 
Ben, bu kanunun yine 6831 sayılı Orman Ka
nununun muvakkat 1 nci maddesini değiştiren 
maddesine karşı oy kullandım. Bu madde de 
şöyle tedvin edilmiş durumda; «Ormanların 
(kadastrosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar 
ıbu kanunun 1 nci maddesi tatbikatından çıka
cak ihtilâflardan, bir yerin orman sayılıp sa : 

yılmayacağı: hususunda Orman Bakanlığının 
gerekçeli mütalâası alınır.;» demektedir. Bu 
maddeyi 2 nci maddeye şimdi bu tasan ile de
ğiştirmekte olduğumuz 2 nci maddeye monte 
ve burada ilki madde arasında bir bağdaşıklık 
meydana getirmek için buraya bu fıkrayı 
ikoymuş bulunuyoruz. Kaldı ki, ileride bu mad
de geldiği zaman şöyle bir değişiklik önergesi 
vereceğim. Esasen de o maddeye muhaliftim. 
-«Ornmnlann kadastrosunun ikmal ve kesinleş
mesine kadar bu kanunun 1 nci maddesi tatbd-
Ikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman 
sayılıp sayılmayacağı huSüfs gerekçeli olarak 
Orman Baikanlığmca belirtilir. 

Ancak: mahkeme bu belirtme ile bağlı de
ğildir.» 

Bu önerge ile madde istediğimiz şekle gel
diği takdirde, 2 nci maddedeki bu fıkrayı da 
iburada «Gerekçeli mütalâai» yerine «Gerekçeli 
olarak belirtilir» şekline getirmek lâzımdır. 
Bunun için değişiklik önergesi veriyorum. O 
da şöyle, fıkranın değiştirilişi şu şekilde : 

ı«Geçici 1 nci maddeye göre yapılacak be
lirtmelerde bu madde yazılı hükümleri uygula
maya Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Bu şekilde fıkrayı değiştirdiğimiz takdirde 
hiçbir değişiklik olmadığı gibi, Orman Bakan
lığının mütalâa vermesiyle herhangi bir yerin 
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orman dışına çıkarılması hususu da önlenmiş 
oluyor. Bunu Yüce Meclise arz ediyorum. 

Önergenin kabulünü saygıyle rica eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ,Saym Buyrukçu, biliyorsunuz 
verilmiş olan komisyon kararlarında, komisyon 
yetkili üyesi bütün fikirlerini orada ileri süre
cek, şayet tutturamadığı bir nokta varsa, söz 
hakkım mahfuzdur veya muhalifim diyecekki 
burada bunu savunalbilsin. 

Simidi, siz 2 nci maddeyi yazılı şekilde ka
bul etmiş görünüyorsunuz.. 

•ÖMER BUYRUKÇU (Devamla) — Yalnız 
ıbir fıkrasına, o şekilde.... 

BAŞKAN — İşte o bir fıkrasına muhalifim 
deseniz çok rahatlık olurdu, usule uygun olur
du. 

' ÖMER BUYRUKÇU (iDevamla) — Ben öy
le uygun görüyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
Sayın Atagün, konuşacak mısınız? 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli.) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sevk edilen ve müzakeresini yapmakta ol
duğumuz 1 nci çerçeve maddeye dahil bulunan 
2 nci maddede bendeniz iki nokta üzerinde du
rarak ve kısa olmak üzere meramımı anlatarak 
huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

Birincisi; maddenin, «15 . 10 . 1961 günün
den önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tam olarak kaybetmiş yerlerden.» «yerler
den» tâbirinden sonra, 

a) tSu ve toprak rejimine, zarar vermeyen. 
orman bütünlüğünü bozmayan ve imar, jslah 
edilerek devamlı ürün alman verimli kültür 
arazisi haline gelmiş tarla, bağ, meyvelik, zey
tinlik, fındıklık, fıstıklık, (antepfıstığı) gibi 
çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta kullanıl
masında toplum yararı bulunan otlak, kışlak, 
yaylak haline gelmiş yerlerin, orman rejimi 
dışına çıkarılması talebedilmektedir ve metin 
bu hakledir. 

Halbuki, 15 . 10 . 1961 gününden önce, 
tam olarak orman niteliğini kaybetmiş, devamlı 
ürün alma imkânı bulunan, bulunacak olan me
sele açıkta bırakılmış bulunuyor. Yani, bir yer 
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orman niteliğini kaybetmiş ise, burada kültür 
arazisine müsait ise bugün orada ürün alınma
mıştır diye muhakkak surette orman sahası içe
risinde (bırakılmasında bir anlam yoktur ka
naati içindeyim. Ne iktisadî bakımdan mevcut
tur, ne de ormanın tarifi bakımından mevcut
tur. Şu hale göre bu fıkranın içerisine verimli 
ürün alman kültür arazisinden başka «veya alı
nacak» tabirini de koymak suretiyle, asıl mak
sada ve fenne uygun olmak suretiyle madde
nin tedvininde büyük yarar vardır. Bu bakım
dan birinci fıkranın aleyhinde bulunuyorum. 

İkincisi; bana pek uygun gelmeyen sondan 
üçüncü fıkradır ki ; «(reçiıei 1 nci maddeye göre 
bildirilecek gerekçeli mütalâalarda bu maddede 
yazılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı 
yetkilidir.ı» tâbiri, geçici 1 nci maddenin tadili 
karşısında da lüzum ifade etmez, haşiv olduğu 
kanaatindeyim. Bu nedenle; 

İki fıkranın da, yani birinci fıkrada tadilât 
yapılmasının ve söylediğim, son fıkradan önce 
üçüncü fıkranın da metinden çıkarılmasının uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şu anda başka söz isteyen yok. 
Sayın Bakan izahatta bulunacak mısınız? 2 nci 
maddede değişiklik önergelerine, geçiyorum. 
önergeleri okuttuğum andan iıtilbaren kimseye 
söz vermem-. Söz hakkınızı kullanacaksanız, ko
nuşmak istiyorsanız buyurun, bilımiyorum. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Üzerinde müzakere cereyan eden ikinci mad-
ıde hakkında sayın konuşmacıların ileri sürdük
leri çeşitli görüşler oldu. Bunları, müsaadeniz
le kısa kısa önce cevaplandıracağım, ondan 
sonra bu madde ile ilgili olarak da Bakanlığı
mız görüşünü arz edeceğim. 

Sayın Bahri Dağdaş, konuşmasında özellikle 
kanundaki orman tarifinin yetersizliği üzerinde 
durdular ve halen yürürlükte bulunan 6831 sa
yılı Orman Kanununun 1 nci maddesinin sadece 
birinci fıkrasını ele almak suretiyle orman tari
finin yetersizliği üzerinde durdular. 

Gerçekten 1 nci maddenin birinci fıkrası oku
nur ise, ki çok şümullü bir hüküm olarak ted
vin edilmiştir; sanılır ki Türkiye'deki her taraf 
bu kanun hükmü gereğince - kendi tabirleriyle 
de - orman sayılacaktır. Şöyle buyurdular ken-
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dileri, yani 1 nci maddenin birinci fıkrasını oku
dular. Halbuki... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Doğrudur 
Sayın Bakan, doğrudur. Çünkü, ben size sor
dum, siz dediniz ki, tatbik edilmiyor da, onun 
için. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTÎN İNAL 
(Devamla) — Halbuki, 1 nci maddenin devamı
nı okumak, ikinci fıkrasını da gözden geçirmek 
lâzım. İkinci fıkrasında, nerelerin orman sayıl-
madığı da muhtelif, sayısı 10'a varan fıkralar 
halinde belirtilmiştir. Binaenaleyh, bir yer or
man mıdır değil midir konusu, uygulamada sa
dece 1 nci maddenin birinci fıkrasıyle halledile
mez. Devam eden müteakip fıkralarda nerelerin 
ormandan sayılmadığı da gözönünde tutulmak 
icabeder. Nitekim, burada müsaadenizle okuya
cağım, nereler orman sayılmıştır, nereler orman 
sayılmamıştır. 

Madde l'in birinci fıkrası : 
«Tabiî olarak yetişen veya emekle yetiştiri

len ağaç ve ağaç. toplulukları yerleriyle birlikte 
orman sayılır.» 

Biraz önce arz ettiğim gibi çok genellik ifade 
eden bir hükümdür. Bunu tek başına böyle oku
yunca, biraz önce arz ettiğim gibi, hakikaten 
Türkiye'de her yer, her ağaçla kaplı olan yer, 
toplu ağacın bulunduğu yer orman sayılmak ge
rekecektir diye düşünülür. Halbuki, devam edi
yor; 

«Ancak : 
A) Sazlıklar; 
B) Step nebatlarıyle örtülü yerler; 
C) Her çeşit dikenlikler; 
Ç) Parklar; 
D) Şehir mezarlıİdariyle, kasaba ve köyle

rin hudutları içerisindeki mezarlıklarda ağaç 
ve ağaççıklarla örtülü yerler; 

E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağaç ve 
ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler; . 

F) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan 
ve dağınık, yer, yer küme ve sıra halinde bulu
nan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yer
ler ; 

O) Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve 
yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmayan sa
hipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar; 
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H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetle
rine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık 
çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak 
üzere her nevi m eyvah ağaç ve ağaççıklar; 

İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlik
lerle hususî kanunu gereğince Devlet ormanla
rından tefrik edilen ve edilecek olan ve imar, ıs
lâh ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan 
yabanî zeytinliklerle 6777 sayılı Kanunda tas
rih edilen yabanî veya aşılanmış fıstıklık, sa-
kızlık ve harnupluklar.; 

J ) Funda veya makilerle örtülü orman ve 
toprak muhafaza karakterini taşımayan yer
ler ; 

Orman sayılmaz.» 
Görülüyor ki, mıaddeınin 1 nci fıkrasında ç'ofc 

genel bir hükümle .nereleırin orman .sayılacağı 
ifade eldilmıiış, ama nıüteaJkıp ıbütün bu fıkralar
la da nereler orman değil, bunlar da yogan ye
gân tadadedilmiştir. 

Binaenaleyh, her ağaçla kaplı gördüğümüz 
yeri orman saymamız, ıbu kanun hükmü muva-
ceıheısinde, hiç şüphesiz mümkün değildir. 

Sayın Bahri Dağdaş, konuşmalarının büyük 
bir çoğunluğumda özellikle bu orman tarifinin 
yeteırsi'zliği üzerinde durdular, ama söz konuisu 
ve üzerinde müzakere cereyan /eden madde or
man tarifiyle ilgili değil. Üzerinde konuştuğu
muz 2 nci madde, Anayasanın 131 nci maddesi
nin 5 nlci fıkrası ile" (getirilmiş olan hükmün uy-
ıgulanmasını sağlayıcı bir maddedir. Binaena
leyh., 'gelmiş olan tasarı Anayasamın âmir hük
münü uygulamayı .mümkün kılıcı metodlaırı; uy
gulama metodlarını 'getirmiş oluyor. Bunun, heır 
şeyden önce, oırman tarifiyle karıştırılmaması 
lâzımdır. Günkü, 131 nci maddemin 5 nci fıkra
sı istisnai h!üküm •getiriyor. Hukuken ve fiilen 
•orman sayılan yerlerin - orası sırman niteliğini 
kaybetmiş olsun veya olmasın - belirli şartlara 
talbi olmak Ikayidıyle orman rejimi dışına veya or
man ısınırları dışına çıkarılabileceğini mümkün 
kılıcı bir hükümdür. 

Binaenaleyh, biz bu istisnaları tazammun 
eden sahaları nasıl ve hangi şartlar altında or
man sınırları dışına çıkaracağız? İşte huzuru
nuza getirilmiş bulunan kanunun 2 nci madde
si bunları sağlayacak. Bu itibarla orman tari
fiyle herşeyden önce karıştırmamak lâzım. 

Yine konuşmaları sırasında, çeşitli bitkiler
den söz edilirken; fındık, fıstık, zeytin vesa-

ireden bahsedilirken çaydan bahsedilmemiş bu
yurdular. Zaten Anayasanun 131 nci maddesi
nin 5 nci fıkrasında da bir iki tanesi sayılır, 
«gibi» denir. Binaenaleyh, buna mümasil olan
lar da hiç şüphesiz bunun içerisinde yer ala
cak demektir. 

iSonra, yine Sayın Bahri Dağdaş, vaktiyle 
benim İstanbul Teknik Üniversitesinde vermiş 
okluğum bir konferanstan bâzı pasajları özet
lemek suretiyle burada dile getirdiler. Orada 
söz konusu edilenler topyekûn memleketin bir 
arazi klâsifikasyonuna talbi tutulması ve yine 
memleketin bütün topraklarının arazi kullan
ma kabiliyetine göre değerlendirilmesini öneri-
ci nitelikteki düşüncelerdi ve görüşlerdi. 

Şimdi, onları da yine burada söz konusu 
olan hususlarla karıştırmamak lâzım. Orada 
Ibendeniz, ki hâlâ aynı fikirdeyim, topyekûn 
memleketin bir arazi klâsifikasyonu yapılmalı
dır ve yine bu arazi klâsifikasyonuna bağlı 
kalmak kayclıyie arazi kullanma kabiliyeti de 
ortaya konmalıdır, ama bu sadece ormancılık: ala
nında değil, bütün tarım alanında, bütün otlat
ma alanında, bütün endüstri alanında ve bü
tün yerleşme alanlarında bütünüyle ele alın
mak suretiyle halledilmek lâzım gelen çok bü
yük bir davadır. 

Üzerinde müzakeresi cereyan eden hususla 
gerek ormanların, ibiraz önce okumuş olduğum 
Orman Kanununun 1 nci maddesi gereğince sı
nırlanmasının yapılması, gerekse Anayasanın 
.getirmiş olduğu bu istisnaî âmir hükmün na
sıl uygulanacağının özel bir kanunla tespiti 
meselesi, bu biraz önce arz etmiş olduğum ge
nel düşüncenin sadece bir parçasıdır. Eğer biz 
topyekûn memlekette bu arz etmiş olduğum 
arazi klâsifikasyonunu ve arazi kullanma kabi
liyetine göre bütün memleket topraklarının 
tasnifini bekleyecek olursak, o zaman bugüne 
kadar yığılmış ve çokluğundan daima şikâyet 
edilmekte olan orman mıdır, değil midir ve or
man mülkünün sınırları nereden geçer konusu 
daıha uzun yıllar- o büyük operasyonun bitişine 
kadar beklemek gerekir. Ama bugün memleke
tin buna tahammülü yoktur. 

O halde, bu çok hüyük çalışma içerisinde 
yeralan, özel bir sektör olan orman konusunun 
sahası itibariyle memleket içerisinde nereler 
olacağını Orman Kanunu ve bu kanunun öte-
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sinde ve üstünde Anayasanın getirmiş olduğu, 
biraz önce arz ettiğim 131 nci maddenin 5 nei 
fıkrası istisnaî bir hüküm halinde tayin ve tes
pit ediyor. 

İşte bizim bütün çabamız o çok büyük işlem 
ve operasyon günün birinde ele alınıp bitirilin
ceye kadar beklemeksizin, sadece ormancılık 
sektörü bu topyekûn memleket sahası içerisin
de nerelerdir ve sınırı nelerden ibaret olmak 
gerekir, biz bunu tayin ediyoruz. Eğer memle
ketimiz çok çeşitli davalarını halleder, bu bi
raz önce arz etmiş olduğum anafikir üzerinde, 
Sayın Bahri Dağdaş'm da katıldığı gibi, bu ko
nu üzerime 'eğilir, bugün Topratksu'nun istik-
şafî nitelikte yapmakta olduğu bu çalışmayı 
•bütün memleket sathına yayar ve istikşafî ni
telikteki bu çalışmayı daha da entansif çalış
malarla, daha da presiz bir hale getirebilir, o 
zaman belki bugünkü Anayasamızda da yeni
den tadilât yapılmak ve ona göre uygulamak 
[gerekecektir. Ama bu işler yapılıncaya kadar 
Türkiye'nin bugünkü şartlar altında bunu bek
lemeye tahammülü yoktur. 

Sayın Ahmet Şener kısa konuşmasında, bu
rada üzerinde durulan kanun tasarısının, biraz 
önce arz ettiğim gibi, Anayasanın 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrası ile ilgili olduğunu dile ge
tirdiler ve bu maddenin verilmiş iki kanun tek
lif ve tasarının tervhit edilmesi suretiyle tedvin 
edildiğini ifade buyurdular. 

Ayrıca topluluk meselesi üzerinde de dur
dular. Anayasa orman sınırları dışına çıkarı
lacak sahalarda yerleşim alanlarının bir toplu
luk niteliğinde olmasını gayet açık ve kesin 
bir şekilde ifade etmiş oluyor. Binaenaleyh, bu
na uyulması lâzım geldiğini ve Anayasanın ge
tirmiş olduğu bu hükümden inhiraf edilmemek 
gerektiğini burada ifade buyurdular. 

'Sayın Hasan Tosyalı, ormanların bütün 
yurdu kaplaması arzusunda iştirak edildiğini, 
'orman köylüsünün kalkındırılmasının yine he
pimiz tarafından arzu edildiğini ifade ettiler. 
Bunlara tabiî biz de yürekten katılıyoruz ve 
zaten bunları gerçekleştirmenin de çabası için
deyiz. Bir taraftan ağaçlandırma faaliyetleri
mizle, bir taraftan getirdiğimiz yeni yeni ka
nun tasarıları ile ve halen uygulamakta oldu
ğumuz çeşitli tedbirlerle orman içinde ve kena
rında yaşayan Türk köylüsünün ıstıraplarını 

gücümüzün yettiği kadarı ile dindirmenin gay
reti içindeyiz. 

Bu arada yine, Anayasadaki ve 2 nci mad
dedeki, orman rejimi dışına çıkarılacak yerler 
arasında evler topluluğunun bir şart olarak 
kabul edilmemesi gerektiğini ve dağınık olsalar 
da bunların orman sınırları dışına çıkarılması 
icabettiğini ifade ettiler. Bu hususa, biraz ön
ce arz ettiğim gibi, Sayın Ahmet Şener de de
ğindiler, ama Anayasa gayet sarih olarak bu 
orman sınırı dışına çıkarılacak yerleşim alan
larının toplu olmasını öngörmüştür. Bu bir 
âmir hükümdür. Binaenaleyh, bu âmir hüküm 
dışına bizim bir diğer özel kanunla çıkmamız 
hukuken mümkün değildir. Bu itibarla toplu
luk şartına mutlaka uymamız gerekiyor. 

Sayın Cavit Okyayuz konuşmalarında çalış
malarımızdan kısmen övücü bir dille bahsetti
ler; kendilerine teşkilâtım mensupları ve şah
sım adına da teşekkür ederim. 

Bu konuşması sırasında bir de «ilim ve fen» 
tabirinin ne olduğunun açıklanmasını da yine 
arzu ettiler. İlim ve fen tabirinin 'burada açık
lanmasını erken bir açıklama saydığım için bu
nu müsaadeleriyle meskût geçeceğim. Çünkü 
bu maddenin tedvini için, maddenin son fıkra
sında ifade edildiği gibi, bir tüzük hazırlana
caktır. 

Binaenaleyh, benim şimdiden burada geçen 
ilmen ve fennen tabirini açıklamam zamansız 
ve erken bir açıklama olur. Bu, arz ettiğim gi-
>bi, tbilâJhara tüzük içerisinde ifadesini bulacak
tır. Endişe buyurmasmlar, bu hazırlanacak tü
zük yine bütün ormancı teknisyenlerin 'bir ara
ya gelmesi suretiyle hazırlanacak, yine belirli 
mercilerden geçmek suretiyle son şeklini ala
caktır. Bu itibarla, bendeniz şimdi o arzularını 
burada yani, ilmen ve fennen deyiminin açık
lamasını yapmayı erken bir konuşma telakki 
ediyorum. Onun için bu arzularını yerine geti
remeyeceğim. 

Sayın Ömer Buyrukçu yine üzerinde müza
kere cereyan eden bu 2 nei maddenin bizim 
yönümüzden de çok önemli bir kısmına değin
diler. O da şu : Şimdi 2 nci maddenin en so
nunda 2 nci fıkrası, tersine giderek ifade edi
yorum; «Geçiei 1 nci maddeye göre bildirile
cek gerekçeli mütalâalarda bu maddede yazılı 
hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yet
kilidir.» 

— 43 — 
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Bu, 6831 sayılı Kamınım muvakkat 1 nci j 
maddesinde mevcut olan hükmü buraya intikal 
ettiren, buraya monte eden bir hüküm oluyor. 
6831 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi, 
(bunun üzerinde daha önce, gerek Genel Ku-
ırulda, gerekse Komisyonda uzun uzun mâru
zâtta bulundum, buralda da kısaca mâruzâtta 
'bulunacağım). Şöyle diyor i 

«Ormanların tahdit ve kadastrosunun ikma
line kadar, bu kanunun 1 nci maddesi tatbika
tından çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sa
yılıp sayılmayacağı Ziraat Vekâletince belirti
lir.» 

Şimdi, burada «sayılıp sayılmayacağı Zira
at Vekâletince belirtilir» deyimi, verilen öner
geler ile daha önceki müzakerelerde «gerekçe
li mütalâalar verilir» şeklinde dönüştürüldü. 
Biz Bakanlık olarak bunun gereksiz olduğunu 
burada uzun uzun izah ettik, aynı açıklamala
rı, aynı maruzatımızı Komisyonda da tekrarla
dık. 

ıŞirndi, muvakkat 1 nci maddenin halen mü
zakere ettiğimiz 2 nci madde ile, biraz önce arz 
ettiğim gibi, .çok sıkı bir ilişkisi var. Çünkü, 
'«geçici 1 nci maddeye göre bildirilecek gerek
çeli mütalâalarda bu maddede yazılı hükümleri 
uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir» dedi
ğimiz tafcdirde, bizim 'asıl düşüncemiz gerçek
leştirilememiş olacak. 

Biz tasarımızda getirdiğimiz hükümlerle is
tiyoruz ki, memlekette ormanların hepimizin 
müştereken şikâyet ettiğimiz geç kalmış sınır
lama işleri biran önce bitmiş olsun ve aynı za
manda bu sınırlama işleri sırasında Anayasa
nın getirmiş okluğu 131 nci maddenin 5 nci fık
rasının istisnai hükümleri de bir arada beraber 
yürütülsün. 

ıŞimdi, eğer muvakkat 1 nci maddede gerek
seli mütalâalı deyimi kullanılır' ve aynı deyim 
buraya da, biraz önce okuduğum gibi, «Geçici 
1 nci maddeye göre gerekçeli mütalâalar» de
yimi buraya da monte edilirse, o zaman Orman 
Bakanlığı, idarî bir tasarruf yetkisine sahibola-
maya<vMg] ve sadece bir mütalâ bildireceği için, 
smu'idiiıı işleri bir taraftan yürür iken ortaya 
çıkacak ihtilâfları halletmede, bu hükümden 
faydalanmak suretiyle, bir tasarrufta buluna
maz. Biz istiyoruz ki, sınırlama işleri komisyon
lar ve ekipler eliyle bir taraftan yürütülür iken, | 
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memleketin muhtelif yerlerinde çıkmış bulunan, 
bu muvakkat 1 nci maddede de ifade edildiği 
gibi, ortaya çıkmış bulunan ihtilâfları gereik 
Orman Kanununun 1 nci maddesindeki tarife 
ve gerekse şu tedvin edilen 2 nci maddeye göre 
hemen göndereceği ekipler ile yerinde bu hu
kukî belirtme yetkisini kullanmak suretiyle ha
letsin. Çünkü muvakkat 1 nci maddenin uygu
lanması, daha öncede arz ettiğim gibi, sadece 
ormancı meslektaşlar tarafından yapılıp yürü
tülmez. Yayınlamış olduğumuz tebliğler gere
ğince bu iş; ormancı, ziraatçı ve yerine göre 
veteriner meslekî mensuplarının müştereken ça-
lışmalarıyle olur. Böyle olunca, bir heyet, bir 
ekip tarafından bu ihtilâflar mahallinde halle-
dimek mümkün olur. 

Halbuki, buradaki gibi kalırsa bu yani, denir
se ki geçici 1 nci maddeye göre bildirilecek ge
rekçeli mütalâalarda bu maddede yazılı hüküm
leri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. Bu 
gerekçeli mütalâa Orman Kanununun muvakkat 
1 nci maddesinde olduğu gibi idarî bir tasarruf 
yetkisi değildir, sadece bir mütalâa beyanından 
ibarettir. Halbuki, kanunda yazılı olduğu gibi 
belirtme yetkisi Orman Bakanlığına verilmiş 
veya mevcut olan bu yetki Orman Bakanlığında 
bırakılmış olursa, biraz önce arz ettiğim gibi, sı
nırlama işlerimizi daha da süratle yürütmemiz 
mümkün olur. 

Biz aslında Orman Bakanlığı olarak bu hü
kümle yeni yeni hizmetleri tekeffül ediyoruz, 
taahhüt ediyoruz. Biz, bu işi yapalım, bu iş sü
ratle bitsin diyoruz. Halbuki bu hüküm ile bu
nu yapıp yürütmek biraz önce arz ettiğim gibi, 
bir yetkiyi tazammun etmediği içindir ki, müm
kün olmaz. 

Bu 2 nci maddeyle ilgili olarak bizim Bakan
lık olarak üzerinde durduğumuz konu, arz etmiş 
olduğum bu sondan 2 nci fıkradaki deyimde çok 
ufak bir değişiklik yapmak lâzımdır. O da; 
«geçici 1 nci maddeye göre yapılacak gerekçeli 
belirtmelerde bu maddede yazılı hükümleri uy
gulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir.» Sadece 
iki kelime değişecek. Bu iki kelimenin değiş
mesi halinde bu maddenin, Bakanlığımızca da 
daha önce hazırladığımız tasarı paralelinde ol
ması nedeniyle daha yerinde olacağı kanaatin
deyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 
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BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir hük
müne göre Sayın Bahri Dağdaş. Uzun sürecek 
mi? Kısa bir müddette bitirebilirsiniz buyuru
nuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Beş on daki
ka içinde bitiririm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, uzun sürecekse 
Meclisi kapatacağım. Yalnız sizin konuşmanızı 
sağlamak için size izin veriyorum. Buyurunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Bakanın konuşmalarında benim 1 nci 
maddeyi hakikaten abstrakt olarak yalnız iki 
satırda yani, «Orman, ya emekle veya tabiî 
olarak yetişen orman ağaç veya ağaççıkları, yer
leri ile birlikte orman sayılır; hükmünü tarif 
ettiğini, arkasındakileri, nerenin orman sayılma
yacağı hususlarını belirtmediğimi belirtiler ve 
böyle olunca da hakikaten 1 nci fıkradaki tarife 
uyulursa umumî bir şeydir. «Bu tarifin şümulü 
içinde mümkün olmaz» buyurdular. Halbuki al
tında da bunlar var diye, Sayın Bakan okudu 
bunların hepsini. 

Şimdi, ben ilk konuşmamı yaptığım zaman 
kendisine dedim ki ; Orman Kanununun 1 nci 
maddesindeki tarifler var, birinci tarifin arka
sındaki maddeler var. Bunlar uygulanıyor mu, 
uygulanmıyor mu! Kasten sordum. Uygulan
mıyor. Eğer uygulanmış olsa idi aslında bu ih
tilâflar çıkmayacaktı, bu ihtilâflar olmayacaktı. 
Ben, meselâ sorumluluk taşıdığım senelerde iyi 
biliyorum, Adana'deki, Mersin'deki makiliklere 
gittiğim zaman, bunların haikkaten şu makilik
lerin, şu fundalıkların dekar verimleri 3 lira, 
4 lira civarındadır ama, yakacak ihtiyacını te
min etmek için bunların böyle makilik olarak 
devam ettirilmesinde fayda vardır, diye değerli 
orman mühendisi arkadaşlarım bana fikir ver
mişlerdir. 

!Demek ki, okuduğunuz o istisnai hükümler; 
fundalıklar, sakızlıklar, harnupluklar, şeftalilik-
ler, narenciye bahçeleri eğer orman rejiminin dı
şına, yürürlükte olan o kanunla tatbik edilse idi, 
aslında bugün bu kanunu getirmeye lüzum kal
mayacaktı. O güzel bir kanundu. 2 nci mad
desi de güzel bir kanundur. Demek ki, kanunun 
1 nci fıkrasındaki hüküm tatbik ediliyor, arka
sındakiler kavli mücerrette kaldığı içindir ki, 
bu dava dosyaları tekevvün etmiştir. Meyve bah-
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çeleri... Demin misaller verdim. Meselâ dedim 
ki size; Torbalı yolu üzerindeki zeytinlikle, ba
ğın üzerinde kurulan Toprak - Suya ait olan yer, 
Orman Bakanlığı ile ihtilâf halindedir. Demek 
ki, o okuduğunuz harnupluklar, delicelikler, 
meyve bahçelerinin oturdukları yerlere, tarifte 
yer almalarına rağmen, yürümemiştir. Yürüme
yince ben bunun üstünde duracağım. 

İkincisi; ilim ve toprak klâsifikasyonu üze
rinde durdular. Sayın Bakan, bir ilim adamı
dır. Elbette ki söyledikleri sözlerini geri almaz
lar, ona inanırlar, çünkü ilimdir o. O yüzde yüz 
ilimdir, doğru. 

İyi ama, bunun da dediler ki; «henüz zama
nı gelmemiştir, bu toprak klâsifikasyon harita
ları tamamlanmamıştır. Bunun da zamanı gel
diğinde öyle bir hudutlanmaya gitmek için, 
Anayasada belki de anladığım kadarı ile bir de
ğişiklik olacaktır.» İyi, hoş söylüyorsun sayın 
hocam aıma, mensubu bulunduğun bir Hükümet, 
bir Toprak Kanunu sevk etti Meclise. Sevk et
tiği kanunun içinde toprak endeksleri var. O 
toprak endeksleri, toprak haritalarına dayanı
yor. Bu bir vakıa. Yani Toprak ve Tarım Re
formu Kanununda, Yüce Meclislere sevk edilen 
kanunun içinde endeks var. Endeks nedir1? 
% 50 endekse dayalı olarak diyor... Endeksi ta
rif edelim. Benim bildiğim kadarı ile, toprak 
cndeskleri neden teşekkül ediyor? Elemanları
nın satır başları olarak söyleceğim. Bir diyor, 
jeolojik toprak grupları, yani alüviyal, çernez-
yum, kestane rengi toprak grupları, brunatr 
grupları... bunlar toprak haritaları. 

İkincisi ne diyor? Buradaki toprak strük-
türü; diyor. Nedir? Killi, kumlu, lığlı, drenajlı, 
•meyilli bunlar sizin Hükümetinizin sevk ettiği 
Toprak Reformu Kanununun içinde vardır. 

Daha nediyor? Ekonomik değerlendirme
lerde sulu ve susuza göre, bağ ve bahçeye göre 
endeksler tespit edilmiştir. Şimdi Toprak Ka
nununa gelince, endeks esas alınıyor, ilmî bir 
şey getiriyoruz. Bir hükümet geliyor, Meclis
lerin önünde bunu iddia ediyor. Ormanların 
sınırlandırılmasında ekonomik ve teknolojik ve 
ilmî, teknolojik kıstasları hedef tutan, 1 nci 
maddeyi tamamlayan ve tahdide ışık tutan bir 
ımütemmim tarifi, tamamlayıcı tarifi; tahdiıli 
ilmî ve teknik yönden geliştirme yönüne gelin
ce, deniyor ki ; bugünkü ihtiyaçlar karşısında, 



M. Meclis* B : 73 7 . 3 . 1973 O : 1 

evet bu klâsifikasyonların yeri vardır, toprak
lar nıekonomik olarak değerlendirilmesinde 
bunların yeri vardır; fakat burada bunların 
tatbikatına şimdilik imkân yoktur, ilerde gele
cek de bunu yapacak. E... ilerde gelecek şeyi, 
bugün Toprak Kanunu ile nasıl getiriyorsunuz, 
aynı Hükümet? Bu tasarı aslında Millet Mecli
sinden gelen bir teklif değildir, Hükümet tasa
rısının komisyonla rdaki değişiklikleridir bu. 
Asıl sizim getirdiğiniz tasarı, bir taraftan top
rak endekslerini Toprak Raformu Kanununda 
getirirsiniz, ondan sonra da deriz ki, madem 
böyle bir şeye gidiyoruz, bu tarifin şümulüne 
göre, çünkü 1 nci maddenin ek, onu tamamla
yıcı şeyleri sureti katiyede tatbik edilmeımiştiir, 
onlar ihtilâf halindedir, portakallıklar çıkmış
sa da, narenciye çıkmışsa da uzun müddet 
süren mahkemelikler vardır. Hattâ g&cen gün 
ıgene çeşitli yerlerden tapulu zeytinliklerinin, 
tapulu meyvelik]erinin, narenciye bahçelerinin 
tahdidin içinde kaldığına dair yüzlerce vatan
daş hergün Millet Meclisinin kapısının önünde 
gider gelir. 

1. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ak
saklıkların ne zciman giderileceği ile torba 
kadroların ne şekilde dağıtılacağına dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Ziya MüezzinoğlıCnun yazılı cevabı (7/808) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan Nihat 

Erim tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim." 

24 . 12 . 1971 
Bursa Milletvekili 

Ertuğrul Mat 
Cumhuriyetin ilânından bu yana, muhtelif 

tarihlerde çeşitli kuruluş kanunları ile kuru-

Bizim kastımız, maddeye yeniden bir vuzuh 
vermek maksadıyle tahditlerimizi; orman ve 
onman olacak yerlerle, meyve ve meyve olacak 
yerlerin behcmahal veyahut daha ekonomik 
maksatlarla kullanılan ekolojik şartları haiz 
yerlerin, madem getirilmiştir, madem ki, top
rak endekslerinin Toprak Kanununda var ol
duğunu kabul ediyorsunuz, bunun da bu me-
yanda getirilmesini şart koşuyorum. Ondan son
ra da kürsüden, bir ekonomik değerlendirme 
haritasını da gösterdim. Türkiye'de de bunla
rın yapıldığı bir vakıadır. Ben kendilerinin ta
rif ettiği hükmün dışında bir şey de söyleme
dim. O tarifin nasıl ki, Toprak Kanununda tat
bikini istiyorsanız, ormanların sınırlandırılma
sında da istiyoruz. 

Bunu böylece tescil ediyor, Yüce Meclisi 
hürmetle selâmlıyorum. Bunun münakaşasını 
ilerde de yapacağız, tabi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,00'u geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple Bir
leşimi 9 Mart 1973 Cuma günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma (Saati : 19,10) 

lan bankanlıklarda, kuruluş kanunlarındaki 
yetkilere dayanılarak sosyal ve ekonomik şart
ların gereği olarak yeni hizmet süreleri ku
rulmuş ve bu yeni ünitelere tayinler yapıl
mıştır. 

1327 sa.yüı Kanunla değişik 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun intibak hüküm
lerinin personel arasında yarattığı huzursuz
luk, yukarda belirtilen personel arasında daha 
da belirli hale gelmiştir. 

Kuruluş kanunlarındaki sınırlı kadro an
layışı, bu şikâyetlerin artmasının başka bir se
bebi olmuştur. 

Kadroya göre intibak, bu sebeplerle memu
run ıstırabı halini almıştır. 

» > • • - « 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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yılı Maliye Bakanlığı genelgesi kadro sorunu
nun aryı bir bölümünü teşkil etmektedir. 
Kadro olanağı geniş kuruluşlardaki perso
nele daha da maddî olanak sağlamaya yönelmiş 
bu tür uygulama genelgeleri kadro olanağı 
sınırlı kuruluş personeline hitabetin ediği gibi 
nıektesep hakları taşar görüntüsü ile de il
gili kanunun ruhu ve ilkesi ile bağdaşama-
maktadır. Hizmet süresi 5 nci derecede bir 
kadro işgaline olanak vermeyen fakat 1965 yı
lından beri 1 750 liralık bir kadro işgal 
eden bir personel, görev kadrosu kararna
mede 2 nci derece olarak saptandığından 1 750 
TL. lık kadroda geçen hizmet süresinin de
ğerlendirilmesiyle 2 nci derecenin 6 nci kade
mesine intibak ettirilcbilmektedir. 

Kadro sorununun bir başka görüntüsü ka
rarnamenin 2 sayılı cetvelinde yer almış bu
lunmaktadır. Kanunî görev kadrolara ek gös
terge uygulanırken, kadrosuzluk aynı görevi 
yaptıkları halde bu haktan yoksun bırakıl
makta ayrıca eş görevlere değişik ek göster
geler verilmektedir. Halen bakan imza yetki
sini kullanan personelin ek göstergeden fay-
dalanamayışları karşısında sorumluluk derecesi 
anlaşılmayan bâzı görev kadrolarına ek gös
terge uygulanması, ek gösterge kıstasının ne 
olduğu konusunda şüphe uyandırmaktadır. 

1 ve 4 ncü derecelerle ilgili olarak 19 Ka
sım 1971 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
kararname, kadroya göre intibak anlayışının 
belirmiş mahzurlarını dikkate almadan ha
zırlandığı için, Devlet memurlarının umu
dunu biraz daha kırmıştır. 

Kuruluşların, görev kadrolarının derece
lendirilmesine daha çok kanunî kadro görev
leri dikkate alınmış; yeni hizmet kadroları, ya 
hiç, ya da daha düşük derecelerde hizmet yeri 
olarak tespit edilmiştir. 

Bundan başka, eş görevler, her kuruluş için, 
değişik derecelerde değerlendirilmiş; bâzı ku
ruluşlarda üst derece imkânları sağlanırken, 
bâzı kuruluşlarda, bu imkânlar sağlanama
mıştı v. 

Bir Bakanlık kuruluşundaki bir ünitenin 
yöneticisi, yönetici yardımcısı ve ilgili perso
neli derecelendirilmeye tabi tutulurken başka 
bir bakanlıkta kuruluşu daha eski olan ve 
anı görevi gören ünitenin sadece yöneticisine 
üst derece kadrosu verilmiş, yardımcısı ve per
soneli derecelendirmenin dışında tutulmuştur. 

Personel Kanununun 36 nci maddesiyle, 
sınıfların taban "ve tavanları tespit edildiği 
halde, özellikle yönetici olmayanların tavan 
rakamına ulaşması imkânı, bu kararname ile 
ortadan kaldırılmıştır. 

Kadro sorunu, kararnamenin yürürlüğü ile 
ilgili maddesinde de ortaya çıkmaktadır. Ka
rarnamenin 6 nci maddesi «İşbu karara ekli 
(1) sayılı cetvelde gösterilmiş olup da teşki
lât kanunlarında bulunmayan veya Tortba Kad
rodan kadrosu henüz alınmamış, olan mıemuriyet-
lere ad)t 1 - 4 ncü derteee ayırımı, ancak bu kad
rolar alındığı zaman geçerli olur» hükmü ile 
kadro sorununun personel arasında yarattığı 
huzursuzluğun ayrı bir nedeni olmaktadır. 
Örneğin Kuruluş Kanununda iki müsteşar 
yardımcısı olan bir bakanlıkta bugün üç müs
teşar yardımcısı ile hizmetler yürütülmek
tedir. Bu ııygugulama hükmü ile belirli bir 
tarihten beri aynı görevi yaptıkları halde iki 
müsteşar yardımcısının kadrosu 1 Mart 1971 
tarihinde, diğerinin kadrosu ise torba kadro
dan alındıktan sonra yürürlüğe giriyor ve 
ödemeler farklı olarak bu ayırıma göre yapı
lıyor. 

Kararnamenin uygulanması ile ilgili 
26 . 11 . 1971 gün. ve 117029 - 1/30341 - 64 sa- i 

Huzursuzluk konusu bir diğer husus da 
13580 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilen 
42 950 torba kadro ile 1971 yılı Bütçe Ka
nununda verilen 225 000 torba kadrosunun 
dağıtımı ile ilgili bulunmaktadır. 

Bu kadroların dağıtımında kullanılan kıs
tas bilinmemekte, Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin keyfî görüşlerinin yanın
da bu kuruluşlarda yakınları olanlar ile 
biraz kuvvetlice görüntüde olan kuruluşların 
ağır hastalıkları yolunda yaygın bir görüş 
bulunmaktadır. 

1. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıla
cağı veçhile- bu tür farklı uygulamalarla Dev
let hizmetlerinin yürütücüsü personel arasın
da meydana getirilen huzursuzluk ile zaten 
bir bunalım içinde bulunan toplumumuzda 
Devlete güven duygusu zedelenmeyecek mi
dir? 

2. Personel işleriyle gürevli olarak Devlet 
Personel Dairesi kurulduğu halde, bugüne dek 
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Ö57 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil 
•eden 1327 sayılı kanunun ve uygulanması ile il-
ıgili hususların Maliye Bakanlığı tarafından (ha
zırlanması ve yürütülmesi (bir 'görev tecavüzü 
değil midir? Yapılan uygulamaların 'hakkaniye
te uygun olmadığı sabit olduğuna göne. klâsik 
görevlerini taşarak Maliye Baka.mligiin.in1 hâlâ 
personel sorunu ile ilgili .işlemleri yürütmesi ne 
derece doğrudur? Varlığını güçlükle sürdürür 
iduruma getirilen Devlet Personel Daıreisi ne za
man fiouksiyone edilecektir ? 

3. ıG(57 sayılı kanunun 33 ncü maddesinde 
örugörülen ıgörev ve çalışma yönetmeliikleriyle 
kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluk
ları, görevlerin 'özellikleri ve fbu igörevleri ıgire-
cefclerde aranması ıge.reiken nitelikler saptanma-

-dan , # l - 4 ncü derecelerle ilgili kararnamenin1 

yürürlüğe konması mı hatalı uygulamanın ve 
yakınmaların nedenidir? 

4. 1 - 4 ncü derecelerle ilgili (görevlerin tes
pitimden, en ç'ok şikâyet konusu lolam kadro sio-
ırununun yine kıstas olarak alınmasının medeni 
nedir?1 

'5. Kaclrolsuzluk yüzünden müktesep hakla
rını alamamış personel Çoğunlukta iken, mükte
sep hakları 5 nci dereceye dahi gelememiş bâzı 
personele yem derecelerinde yan kademe veril
mesi kadro sorunu elmayan kuruluşların yeni 
bir taltif =yolu mudur ? 

6. Kanamıamledıe yer almayan merkez fcuru-
luşlaırdaki görevleri yürüten yetiŞımaş personelin 
daha iyi olanak sağlayan kurUluşlaıra ve taşraya 
kayması ulaşıl önlenecektir ? 

Klâsik ıhiyerarşik Devlet kademesinde genel 
ımüdıür ve daire başkanından sonra sorumlu ıge-
nel müdür yardımcısı ile Başkan yardımcıları
nın bâzı hakanlıklarda birincil, bâzı bakanlık
larda 2 nci derece hizmet yeri alarak saptanma
sı, ibaıkan imza yetkisi verilen personelin tecziye
si midir? Yoksa hiyerarşdk kademede yeni bir 
düzenlemenin sonucu mudur? 

7. Devlet Plânlama Teşkilâtı bâzı hizmet 
yerlerini birinci derece hizmet yeri olarak ön
gördüğü ve bunu 5 . 8 . .1971 gün ve 4 . 1. 1. 2. 
1 - 71 - 1'0O sayılı yazı ile Devlet Personel Dai
resinle ve Maliye Bakanlığıma duyurduğu halde 
ıkaramlamede bu hizmet yerlerinin değişik dere
celerde yer almasının nedeni 'bir yetki sorunu 
mudur? 
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8. Yönetici görevi 'almayan meslek men-
suplarmıın Ö57 sayılı kanunun 30 nci maddesi ile 
tesis edilen sınıfların tavan rakamına ulaşması 
ilgili kararnamenin ışığı .altında nasıl sağlana
caktır? 

9. Kararnamenin 2 nolu cetvelinde yer al
mayan yeni hizmet ünitelerinim kanunî kadro 
işgal etmeyen balkan imza yetkisini' haiz yönetici 
personeli ek gösterge olanağından faydalana
mayacak mıdır? 

!lö. Kararnamenin yürürlüğü ile ilgili ola
rak kanunu kaclrlo ve torba kadro tefrikinin kal
dırılması hakkaniyete daha uygun •olamayacak 
mıdır ? 

11. Kararname yürürlüğe ıgirmeiden torba 
kadrodan kuruluşlara verilen (kuruluşlar1 üze
rimden) 1 - 4 ncü derecelerle ilgili kadrolar ne 
kadardır? 

İlgili kararname çıkmadan bu kadrolar han
gi kıstasa ıgöre dağıtılmıştır? Kararnamenin yü
rürlüğünden ıstomra kuruluşlara v-erileoı (kuru
luşlar üzerinden) 1 - 4 ncü derece ile ilgili kad
rolarına dağılımı nedir? Halen torba kadroda 
kadroların derecelere ıgöre mevcudu ne kadar
dır? 

12. Personelin iş yapma gücünü olumsuz 
yönde büyük, çapta etkiliyen, güven duygusunu 
zedeleyen, huzursuz kılan personel kanunu vo 
uygulaması ile ilgili hususlar düzenlenmeden re
formların ıgerçckleştirilmeısd mümkün görülmek
te midir? Bu hususta yapılan çalışmalar nedir? 
Ne zamana kadar olumlu Ibir netice alınacağı 
ıımulmaktacli'r ? 

T. C. 
Maliyıe Bakanlığı 23 . 2 . 1973 

IBümkio : 1:17001 -175 -5412 
7/808 - 4952 

Konu : Bursa Milletve
kili Sayın Ertuğrul 
Mat'm yazılı soru öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanlığının 2 . 10 . 1973 tarihli ve 
77 - 229/10099 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili ıSaym Ertuğrul Mat tara
fından iSaym Başbakana yöneltilen ve Başba
kanlıkça tarafımdan cevaplandırılması tensip 

http://Baka.mligiin.in1
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olunan yazılı soru önergesine cevabım aşağıda 
arzolunmuştur. 

1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve yeni bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
1327 sayılı Kanunun uygulanması/ sırasında or
taya çıkan aksaklıkların giderilmesi için, 1580 
sayılı yetki Kanununa göre çıkarılması öngö
rülen kanun kuvvetinde kararname ile ilgili 
çalışmalar tamamlanmış olup 23. 12 1972 ta
rihli ve 2 sayılı K. H. K. istihsal edilmiş ibıtlun-
nulmaktadır. 

Bu Kararnamede, yazulı soru önergesinde 
yer alan aksaklıkların da mümkün olduğu öl
çüde giderilmesine çalışılmıştır. 

2 — 1971 Yılı Bütçe Kanununun 9 neu mad
desi ile ihdas edilen T. K. (Torba Kadro) cet
velinden yapılmış olan kadro tahsisleri, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili zorunluklar 
ve Kurumların hizmet için duydukları ihtiyaç
ların mahiyet ve önemi gözönündc tutulmak su
retiyle gerçekleştirilmiştir. Ancak, 1972 Yılı 
Bütçe Kanunu ile T. K. (Torba Kadro) uygu
lamasınla son verildiğinden, 1972 bütçe yılında 
Kurumların kadro ihtiyaçları boş kadroların 
değiştirilmesi suretiyle karşılanmaktadır. 

.Arzolunur. 
Maliye Bakanı 

iZiya Müezzinoğlu 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, görevlerinden uzaklaştırılan Devlet 
memurlarına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Zhja Müezzinoğhı'nun ya
zılı cevabı. (7/1064) 

Millet M,eclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Prof. 

Dr. Nihat Erim tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassutlarını Saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Afyonkarahisar Milletvekili 
'Süleyman Mutlu 

Görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memur
larının bâzılarına acık maaşları ödendiği ve 
bâzılarına da ödenmediği şikâyetlerden anla
şılmaktadır. 

Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları) 657 -
1327 sayılı kanunun 141 nci maddesini akıl al
maz bir şekilde çelişik uygulamaktadırlar. 

141 nol madde ne zaman eşit şekilde uygu
lanacaktır!. 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 26 . 2 . 1973 

Ankara 

I ıBümko : 1115546 -13 - 5852 
7/1004 — 5402 

I Konu : Afyon Milletve-
I kili Sayın SüleymanMut 
I lu'nun yazılı soru öner

gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Afyon Milletvekili Sayın ISüleyman Mutlu 
tarafından Başbakana yöneltilen ve IBaşbakan 
adına tarafımdan cevaplandırılması tensip olu
nan «Görevden uzaklaştırılan Devlet memur
ları» ha1 kındaki yazılı soru ''nergesinin ceva
bı aşağıda sunulmuştur. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 
ncü maddesiyle memurların mazeretleri olmak-
sızun kesintisiz on gün süreyle görevlerine de
vam etmemeleri halinde memuriyetten çekil
me isteğinde bulunmuş sayılacakları 'kabul edil
miştir. 

Diğer taraftan Devlet Memurları Kanu
nunun 140 nci maddesinde, haklarında 'mahke
melerce cezai kovuşturma yapılan memurların 
da bu kanunun Ü38 nci maddesindeki yetkililer 
tarafından görevden uzaklaştırılahileceği ve 
23 . 1*2 . 1972 tarihli ve 2 sayılı kararname ile 
değiştirilen 141 nci maddede görevden uzaklaş
tırılan Devlet Memurlarının bu süre zarfında 
her türü hak ve yükümlülüklerinin devam ede-

j ceği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hükümlere göre, 30. 12 
j 1972 tarihine kadar görevden uzaklaştırılan 

.Devlet Memurlarının tevkif edilseler 'bile aylık
larının tam, bu tarihten sonra yarım olarak 
ödenmesinin lâzım geldiği mütalâa edilmekte 
olup, bu husus, Sıkıyönetim yetkililerince tu
tuklanan veya göz altına alman Devlet Memu
runun aylıkları hakkında yapılacak işlemle il
gili bir örneği ilişik 1H5567 — 1/13317 — 29 sa
yılı genel yazımızda da etraflıca açıklanmış bu
lunmaktadır. 

Lta olunur. 
iMaliye Bakanı 

I Ziya Müezzinoğlu 
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T. C. 
Maliye Balkanlı ğı 

Bütçe ve M. K.Gn. 
Müdürlüğü 
Barem Şb. 

Bayı : 1115067 -1/13317 - 29 
Konu : Sıkıyönetimce 
tutuklanan ve gözaltı
na almanlar hakkında. 

Bakanlığına 
Genel Müdürlüğüne 
Valiliğine 
Saymanlığına 

'Sıkıyönetim Komutanlığı ve mahkemelerin
ce, Devlet memurlarının gözaltına alınma ve 
tutuklanma nedenleriyle maaş ve özlük hakları 
yönünden ortaya çıkan sorunla ilgili yapılması 
gereken uygulamalar aşağıda gösterilmiştir. 

Bu uygulama 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu kapsamına giren kurumlarda istihdam 
edilen memurlarla îbu kanun dışında kalan ve 
fakat aylıklarını bu kanuna göre alan kuruluş
ların personeli hakkında tatbik edilecektir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 
ncü maddesinde, memurların mazeretleri ol
maksızın kesintisiz on gün süreyle görevlerine 
devam etmedikleri hallerde memuriyetten çe
kilme isteğinde bulunmuş sayılacakları kabul 
edilmiştir. 

Bu duruma göre, 1402 sayılı kanuna daya
narak Sıkıyönetim 'Komutanlık]arınca ve mah
kemelerince tutuklanan veya başka mahalde 
göz altına alman Devlet memurlarından suçsuz 
görülüp görevlerine dönenlerin memuriyetle 
ilişki!erinin kesilmemesini sağlamak bakımın-
ıdan haklarında "1̂ 18 nci maddedeki sözü geçen 
yetkililer tarafından görevden uzaklaştırma 
muamelesinin yapılma zorunluğu doğmaktadır. 

Bu itibarla, yukarda sözü edilen personelden 
suçsuz oldukları tespit oılunarak vazifelilerinde 
dönenler için 140 ncı maddeye göre görevden 
uzaklaştırma işleminin yapılması ve bilâhare 
görevden uzakta bulundukları sürelere ait ay
lık ve özlük haklarının 141 nci madde uyarınca 
ödenmesi gerektiği mütalâa edilmektedir. 

Bilgi edinilmesi ye gereğinin ona göre ya
pılması rica olunur, 

Maliye Bakanı Y. 
İmza okunamadı' 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ge
çen yıl yüksek öğrenim için sınava giren ve "yük
sek öğrenime devam imkânı "bulan öğrenci sayısı
na dair soru önergesi ve Millî Eğitim 'Bakanı Sa
bahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1220) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Kesit Ülker 

BORU : 
Liseyi bitirmiş .105.000 çocuğumuz üniversi

telerarası sınava girmiştir. Bunlardan ancak bir 
kusmmın üniversitelere girebilecekleri, bu yıl 
da 50.000'den fazla lise bitirmiş gencimizin 
açıkta kalacağı ortadadır, 

Anayasamızın 50 nci maddesine göre «Hal
kın öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama 
Devletin başta gelen öclevlerindendir.» 

Türkiyemizde yüksek öğrenim yapanların 
oranı düşüktür. Az gelişmiş bir ülke olmamıza 
rağmen 5 yıllık plân esaslarına göre düzenle
mek kaydıyle ne kadar gencimize yüksek öğre
nim olanağı sağlayabilirsek o kadar güçlü olu
ruz ve o kadar çabuk kalkmabiliriz. 

Dün gazetelerde yayınlanan ve sorunlara 
ileri bir görüşle baktığınızı gösteren «Öğrenci
yi sınıfta bırakmayın, başarıya ulaştırın» şek
lindeki millî eğitim anlayışınızdan umutlana
rak, kanıyan ve her gün büyüyen ve toplumu
muzu huzursuz eden bu yaraya parmak basaca
ğınız, bir çok şeylerin para ile değil bilgiyle 
ve samimiyetle çözümleneceğine inanarak soru
yorum : 

J —• Geçen yıl yüksek öğrenim için sınava 
girenlerin sayısı nedir? Bunların ne kadarı o se
ne liseyi bitirenlerdir? Ne kadarı yüksek öğre
nime devam imkânı bulmuştur? 

2 ••— Gece üniversitesi ve gece yüksek okul
larında okuyanların sayısı nedir? Daha Hangi 
alanlarda gece üniversitesi ve gece yüksek oku
lu açılması düşünülmektedir? 

3 — Tüm üniversite ve yüksek okul binala
rı gündüz ve gece tam kapasite ile kullanılmak
ta mıdır? Tam kullanılmayan yerler varsa ne
relerdir? 

4 —• Öğretim üyesi açığını ortadan kaldır
mak için ne gibi tedbirler alıınmıştır ve alın
ması düşünülmektedir. 
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5 — Döviz durumumuzda rahatlık olduğuna 
göre, yurt dışında eğitim görmek isteyen lise 
mezunlarına daha çok kolaylık gösterilmesi dü
şünülmekte midir? 

6 —. Parasız üniversiteler ve yüksek okul
lar yanında paralı olanlarının kurulması düşü
nülmekte midir! 

7 — Avrupa Konseyi «Avrupa Televizyon 
Üniversitesi» kurulması konusunda inceleme
ler yapmış ve karar alarak Bakanlar Komitesi
ne bildirmiştir. Uzman raporlarıma göre televiz
yon üniversitesi eğitimde büyük bir devrim ya
pabilir. Üniversiteye giremiyen çocuklarımız 
televizyon üniversitesi ile eğitim görebilirler. 
Bu çabuk ve büyük ekonomi sağlıyan bir yol
dur. Üniversitelerimize dayalı bir Türkiye tele
vizyon üniversitesi kurmayı düşünüyor 'muşu
muz • 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 2 . 1973 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 109 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 .1972 tarih ve 7/1220-6324/47480 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, geçen 
yıl yüksek öğrenim için sınava giren ve yüksek 
öğrenime devam imkânı bulan öğrencilere dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

(Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı sunarım. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, geçen 
yıl yüksek -öğrenim için sınava giren ve yüksek 
öğrenime devam imkânı bulan öğrencilere dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Geçen yıl yüksek öğrenim yapmak üzere 
76 540 kişi üniversite giriş imtihanına katıl
mıştır. 

(Bunların 16 420'si lise mezunudur. 
Yüksek öğrenime ne kadarının devam im

kânı bulunduğunun tespitine, mevcut kayıt sis
temi muvacehesinde, imkân görülememektedir. 

•2. Gece öğretimi yapan üniversitelerde oku
yan öğrenci sayısı üniversiteler itibariyle şöy
ledir : 

Ankara Üniversitesi : '663 
İstanbul Üniversitesi : 1 088 
İstanbul Teknik Ünievrsitesi : 692 
3. Üniversite ve yüksek okullarımız gün

düzleri tam kapasite ile çalışmaktadır. Bâzı 
üniversitelerimizde, yukarda 2 nei soruda belirtti
ğimiz gibi, gece de öğretim yapılmaktadır. 

4. a) 1416 .sayılı Kanuna göre üniversi
telere öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyle 
Bakanlığımız hesabına Birinci Beş Yıllık Plân 
döneminden beri programlı olarak, her yıl yurt 
dışına doktora öğrenimine öğrenci gönderilmek
tedir. 

Bu maksatla halen' yurt dışında 791 öğren
ci doktora öğrenimi yapmakta ve bu yıl, 600 ki
şilik doktora kontenjanı üniversitelere tahsis 
edilmiş, ancak, üniversitelerce yapılan seçme 
sınavları sonucunda '210 kişi kazanmıştır. Or
talama !her yıl 100 - 150 doktora öğrencisi öğ
renimini tamamlayarak yurda dönmekte ve 
bunlar çoğunlukla 'öğretim üyesi ihtiyacı faz
la olan 'Bakanlığımıza bağlı üniversitelerle yeni 
açılan fakültelerde ve akademilerde görevlen
dirilmektedirler. 

b) Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte 
olan Üniversiteler Kanununun getireceği ro
tasyon sistemi ile öğretim üyesi açığının gide
rilmesi için gerekli imkânlar sağlanacaktır. 

c) Gelişmekte olan üniversitelerdeki asis
tanlar 4489 sayılı Kanuna göre bilgi, görgü 
ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı ülkelere 
gönderilmekte ve ekseriyeti doktora yaparak 
dönmektedir. 

5. Mevcut '3 960 döviz kontenjanına ilâve
ten 2 000 kontenjan daha alınmış olup, (bu 
kontenjanlar resmî ve özel öğrenciler için kul
lanılmakta) lise mezunlarından seçme imtihan
larında başarı gösteren özel öğrencilere döviz 
tahsisi yapılmaktadır. 

Ayrıca daiha önce dövizsiz öğrenci olarak 
yurt dışında okumakta olanlardan müracaat 
edenlere de, yönetmeliğe göre, döviz tahsis edil
mektedir. 

Bu yıl lise mezunlarından 3ı66 kişi döviz im
tihanını kazanmıştır. 

6. Halen Büyük Millet Meclisi Bütçe - Plân 
Komisyonunda görüşülmekte olan Üniversiteler 
kanunu tasarısı, üniversitelerde «öğrenci fo
nu» adı altında bir fonun kurulmasını öngör-
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inektedir. Bu fon ile öğrencilerden yıllık 3 000 
lirayı geçmemek üzere ücret ve 'harç alınacak
tır. Bu fon, özellikle, lisans ve lisans sonrası 
başarılı ve muhtaç öğrenciler için burslara ve 
diğer yardımlara tahsis edilecektir. Bunun dı
şında sosyal, kültürel ve sportif tesislerin ku
rulması, işletilmesi, öğrencilere düşük fiyatla 
kitap ve teksir sağlanmasında kullanılacaktır. 

7. Televizyon Üniversitesi konusunda Ba
kanlığımıza intikal etmiş bir konu bulunma
maktadır. 

Üniversitelerimizin de televizyon üniversite
si kurulması ile ilgili bir teşebbüsleri 'bulundu
ğuna dair Bakanlığımızda herhangi 'bir bilgi 
mevcut değildir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargilın'ın, Geb
ze, Çayırova bölgesinde bulunan Demir - Çelik 
Fabrikasının Howard International Inç. Firma
sına olan borcuna dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Naim jTalıVnun yazılı cevabı (7/1273) 

Millet Meclisi Başkalnığma 
Aşağıdaki sorumun 'Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

'Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. Gebze, Çayırova bölgesinde bulunan De
mir - Çelik Fabrikası makine ve malzemeleri
nin :IIoward International Inç. Firmasından sa-
tmalmması işleminden dolayı Ziraat Bankası
nın verdiği teminat selbebiyle doğan, bakiye 
914 bin 813 dolar 75 cent tutarındaki borcun, 
17 , 4 . 1963 tarih ve 222 No. lu Kanunla ge
nel bütçeden karşılanması sonucu: 

a) Hazine ile banka arasındaki hesap tas
fiye edilmiş midir? Edilmişse, hangi tarihlerde 
ve ne şekilde tasfiye edilmiştir? 

-b)* 'Ziraat Bankası, Howard In'ternaıtioınal 
.Inç. adına, Chase Manhatten Banka yapılan 
bu ödemeden dolayı herhangi 'bir kimseye rücü 
etmiş midir? Etmişse, kime rücü etmiştir? Bu 
hakkını hangi tarihte ve ne şekilde kullanmış
tır ? Bundan bir sonuç alınmış mıdır ? 

Rücü hakkını kullanmamışsa, bu hakkı kul-
lanmayışmın sebebi nedir? 
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Bankanın Ibu işlemin hasından sonuna kadar 
uğradığı zararların toplamı nedir? Bu zararlar
dan dolayı kimler mesul tutulmuş ve kimler 
hakkında hangi tarihte ne gibi işlem ve takiba
ta 'geçilmiştir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 27 . 2 . 1973 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) 

Banka ve Kredi 
Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm yazılı soru önergesi 
!hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 19 . 9 . 1972 gün ve 6418/48433/7/1273 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nın, Gebze -
Çayırova bölgesinde 'bulunan Demir - Çelik Fab
rikası makine ve malzemelerinin Howard In
ternational Inc. Firmasından satınalınması iş
leminden dolayı T. C. Ziraat Bankasının verdi
ği teminat sebebiyle uğradığı zarar hakkındaki 
yazılı soru önergesi ilgisine 'binaen adı geçen 
Banka Genel Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 

Alman 31 . 10 . 1972, 27 . 12 . 1972 tarihli 
ve 938/26347.1, l:l'62/309579 sayılı yazılarda; 

a) Alka - Ahmet Oğuz Akal Firmasının 
1543 numaralı garanti mektubuna istinaden 
Amerika'dan getirttiği demir - çelik fabrikasının 
bakiye borcu olan 914 868,75 doların Türk lira
sı karşılığı 8 ,274 987,24 liranın 222 sayılı Ka
nun gereğince Amerika'da kâin Howard In
ternational Inç. Firmasına ödendiği, kanunun 
2 nci maddesinin ikinci fıkrası «Amerikan fir
masına yapılan ödemeden sonra, T. C. Ziraat 
Bankasının Alka - Ahmet Oğuz Akal Firması
na rücü etmesi için, avansın mahsubu beklen
mez» hükmünü ihtiva ettiği, bu hükme istina
den Hazinece ödenen 8 274 987,24 liranın, Bey
oğlu şubelerine mal edilerek Alka - Ahmet Oğuz 
Akal'm hesaibma borç yazıldığı, 

b) Bankaları adına Hazine tarafından öde
nen 'bu meblâğ, Hazinece bankalarına tediyesi 
gereken 25 milyon liralık sermaye karşılığın
da tahakkuka bağlanan 12 milyon liraya mahsu
ben 1966 yılında tasfiye olunduğu, bankaları
nın Howard Firmasına yapılan ödemeden dolayı 
Hazineye halen borcu 'bulunmadığı, 
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c) Kanun koyucunun memleket menfaat
lerini gözönünde tutarak çıkarttığı 222 sayılı 
[Kanunla ödeme meciburiyetinde kalman 
8 274 987,24 lira için borçlu dışında "herhangi 
bir kimseye rücü edilmediği, 

Öte yandan Kromit, Alka - Ahmet Oğuz Akal 
ve İstanbul Demir - Çelik ıSanayii Anonim Şir
ketindeki 'bankaları alacaklarının tahsil ve tas
fiyesini teminen hazırlanan anlaşma tasarısının 
taraflarca 30 . 11 . 1972 tarihinde imza edilerek 
yürürlüğe girmiş olduğundan uzun bir taksit-
lendirme dönemini havi bu anlaşmanın sonuç
ları alındıktan sonra zarar tespitinin mümkün 
olabileceği, 

Söz konusu firmalar üzerindeki alacakları 
bakiyesinin 74 029 169,29 lira olduğu, 

Hal böyle olmakla beraber, hadisede sorum
lu görülen mensupları hakkında hukukî takiba
ta geçilmiş bulunduğu, 

Bildirilmiştir. 

Durum 'bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Naim Talû 

5. — İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
ruluşundan, bugüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde çalışan personel hakkında açılan adlî ve 
idarî takibatların miktarına 'dair soru önergesi 
ve imar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı 
cevabı. (7/1326) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın İmar 
ve İskân Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı arz ederim. 

'Saygılarımla. 
2 . 10 . 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan 'bugüne kadar 
yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı kuruluşlar 'bünyesinde hangi suçtan kaç 
adet personel 'hakkında adlî veya idarî takibat 
açılmıştır? Haklarında takibat açılan bu kim
selere ne gibi cezalar verilmiştir. Takibata uğ
rayan kimselerin adları ve takibata uğradıkla
rı dönemdeki görevleri ile görev mahalleri ne
dir? 

7 . 3 . 1973 O : İ 

I T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 20 . 2 . 1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 14/239 

Konu : Celâl Kargılı'nın yazılı 
I soru önergesi hak. 
I Millet Meclisi Başkanlığına 
j İlgi : 5 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/1326, 6582/49215 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın ta-

j rafımdan cevaplandırılmak üzere başkanlıkları-
I na vermiş oldukları ı2 . 10 . 1972 günlü ve kuru

luşundan bugüne kadar Bakanlığım bünyesinde 
I çalışan personel hakkında açılan adlî ve idarî 
I tahkikatların miktarına dair yazılı soru Önerge-
J sine karşılık olarak hazırlanmış olan cevap iki 
I örnek olarak ilişikte sunulmuştur. 
I Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Turgut Toker 
I İmar ve İskân Bakanı 

I 1. 'Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mil-
I let Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
I Bakanlığımız bünyesinde çalışan personel hak-
I kında açılan adlî ve idarî tahkikatlara dair 
I yazılı soru önergenize karşılık olarak hazırla-
I nan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

I 2. Bilindiği üzere kamu personeli hakkın
daki tahkikatlarla verilen cezalar, personelin 

I gizli sicilini teşkil etmekte ve açıklanmasında 
I sakınca bulunmaktadır. Diğer taraftan muhak-
I kikler tarafından halen yürütülmekte olan tah-
I kikatlar 'hazırlık tahkikatı niteliğinde olmaları 
I nedeniyle gizlidir. Ve açıklanmaları yasaklan-
I mıştır. 
I Bu nedenle şahıs isimleri belirtilmeden tah-
I kikatların nitelikleri, verilen cezalar ve ceza 

alan personelin memuriyet unvanları hakkında 
toplanabilen malûmatın verilmesi ile iktifa edil-

I mistir. 
A) Bakanlık Merkez Teşkilâtı : 
249 personel hakkında idarî tahkikat açıl

mış ıbunun 220 si sonuçlandırılmış, 21 persone
lin 'görevlerine son verilmiş, 31 personel hakkm-

I da men'i muhakeme, 14 personel hakkında lü
zumlu muhakeme, 154 personel hakkında ikaz, 
dikkati çekme, ihtar, tevbih, yevmiye kesme, 
kademe tenzili gilbi cezaların verilmesin'e kanaır 

J verilmiş, 29 personel hakkındaki tahkikat ise 
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halen işlemde veya disiplin kumlu gündeminde 
bulunmaktadır. 

18 personel hakkında adlî ta'hkikat açıl
mış, 1 personel hakkında ilgili mahkemece ve
rilen ceza Yargıtayca 'bozulmuş, 3'ü hakkında 
âdemi takip kararı verilmiş diğerleri hakkında
ki tahkikat ise henüz sonuçlandırılmamıştır. 

IP>) (Bakanlık İller Teşkilâtı : 
İllerde 57 personel hakkında tahkikat açıl

mış olup, Ih unun 18 'i adlî, 39'u idaridir. 
İdarî ta'hkikat sonucu il idare kurulların

ca ihtar, tevbih maaş kesme, kıdem tenzili gibi 
cezalar verilmiştir. 

Adlî tahkikatlardan l'i mahkemece verilen 
ceza Yargıtayca bozulmuş, 3'ü hakkında âdemi 
takip kararı verilmiş, 14'nün muhakemeleri de
vam etmektedir. 

Haklarında adlî ve idarî tahkikat açılmış 
olan (Bakanlık personeli, şoför, bekçi, odacı, iş
çi, çırak, usta, sürveyan, memur, teknik per
sonel, şef, müdür gibi çeşitli kademelerdeki ele-
manlardan oluşmaktadır. 

iC) Türkiye Emlâk Kredi 'Bankası : 
Banka personelinde 113'ü hakkında tahki

kat açılmış olup 'bunun 9'u adlî, 1'04'ü idaridir. 

Adlî tahkikata mâruz kalanların 3'ü beraet 
etmiş, 2'si 'birer sene 'hapse mahkûm edilmiş, 
diğerleri hakkındaki mahkemeler halen devam 
etmektedir. 

İdarî takibata uğrayanlara ihtar, tevbih, 
yevmiye kesme, geçici olarak işten el çekme, 
derece indirilmesi gibi cezalar verilmiştir. 

İD) İller Bankası : 

Banka personelinden 61 'i hakkında tahkikat 
açılmış olup bunun 8'i adlî, 53'ü idaridir. 

Adlî tahkikatlardan biri Af Kanunu ile düş
müş, .biri beractle neticelenmiş, biri hakkında 
7 yıl hapis cezası verilmiş, diğerleri hakkında
ki muhakemeler devam etmektedir. 

İdarî tahkikat sonucu ilgililer hakkında ih
tar, tevbih, yevmiye kesme, ihraç, göreve son 
gibi cezalar verilmiştir. 

İki 'bankada da İnaklarında adlî ve idarî tah
kikat açılmış olan personel kapıcı, şoför, me
mur, şef, teknik eleman, veznedar, muhasip, 
şube müdürü gibi çeşitli derecede bulunan ele
manlardır. 

7 . 3 . 1973 0 : 1 

E) Arsa Ofisi : 
Yeni bir kuruluş olan Ofiste hakkında adlî 

ve idarî tahkikat yapılan veya yapılmakta olan 
eleman bulunmamaktadır. 

•Saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

G. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1971 -
1972 öğretim yılında ortaokul ve liselerde yıl 
kaybeden ve mezun olan öğrenci miktarına dair 
soru önergesi ve 'Millî Eğitim Bakanı Sabahat
tin Özbek'in \yazılı cevabı (7/1339) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın 'Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. 1971 - 1972 öğretim yılında ortaokul ve 
liselerde ayrı ayrı her sınıfta kaç öğrenci yıl 
kaybetmiştir ? 

2. Bu yıl ortaokul ve liselerimizden kaç öğ
renci mezun olmuştur? 

3. Ortaokul ve liselerde ıbir öğrencinin Dev
let ve veliye hir yıllık maliyeti nedir1? 

4. 1970 - 1971 've 1971 - 1972 öğretim yılla
rında yüksek öğrenime devam edemeyen lise 
mezuiıu sayısı kaçtır? 

5. 1971 - 1972 öğretim yılında tek dersten 
sınava giren ve başaran öğrenci sayısı ne ka
dardır? 

6. Türkiye'deki özel dershane sayısı ne ka
dardır ? 

7. 1971 - 1972 öğretim yılında hangi lisele
rimizde hangi dersler ne kadar süre okutulma
mı ştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 2 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 111 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 10 . 1972 tarih ve 6646/49528-7/1339 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1971 - 1972 
öğretim yılında ortaokul ve liselerde yıl kaybe
den ve mezun olan öğrenci miktarına dair yazılı 
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soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 1971-1972 
öğretim yılında ortaokul ve liselerde yıl kaybe
den ve mezun olan öğrenci miktarına dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. a) 1971 - 1972 öğretim yılında ortaokul
larda ayrı ayrı her sınıfta yıl kaybeden öğren-
sayıları aşağıda gösterilmiştir: 

Toplam Sınıfta Sınıfta 
öğrenci kalan kalma 

sayısı sayısı oranı 

1. Sınıf 412 811 112 203 !% 27 
2. Sınıf 270 948 27 096 •'% 10 
3. Sınıf 178 869 14 347 •% 8 

Toplam 862 263 153 646 i% 17.8 
b) 1971 - 1972 öğretim yılında liselerde ay

rı ayrı her sınıfta yıl kaybeden Öğrenci sayıla
rı aşağıda gösterilmiştir. 

Toplam Sınıfta Sınıfta 
öğrenci kalan kalma 

sayısı sayısı oranı 

1. Sınıf 116 855 30 404 •% 26 
2. Sınıf 80 664 11 864 % 14.7 
3. Sınıf 50 411 5 046 % 10 

Toplam 247 930 47 314 i% 19 

2. 1971 - 1972 öğretim yılında ortaokulla
rın üçüncü sınıflarında bulunan 17 869 öğrenci
den 164 522'si mezun olmuştur. Son sınıf öğ
rencilerine göre mezun olanların oranı.'% 92'dir. 

Yine aynı öğretim yılında liselerin son sı
nıflarında bulunan 50 411 öğrenciden 45 365'i 
mezun olmuştur. Mezuniyet oranı ı% 90'dır. 

3. Lise ve ortaokullarda bir öğrencinin 
Devlete bir yıllık maliyeti İkinci Beş Yıllık 
Plânda (1965 cari fiyatları ile) ortaokullarda 
3 350 lira, liselerde 4 320 lira olarak gösteril
miştir. 

Okulların bir ve iki devfeli oluşları, çift öğ
retim yapmaları, yatılı veya gündüzlü olmala
rına göre -öğrencinin Devlete bir yıllık maliye-
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tinin farklı olacağı bir gerçektir. Bu farklılık
lar söz konusu edilmediği takdirde lise ve orta
okullarımızda yönetim hizmetleri, eğitim, öğre
tim giderlerinden öğrenci başına düşen maliyet 
«1973 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe Kanu
nu» na göre 1 377 liradır. 

Bir öğrencinin veliye kaça mal olduğu konu
sunda kesin rakam verebilecek bir bilimsel araş
tırma yapılmamıştır. Okuduğu okula, okulun 
bulunduğu bölgeye, velinen maddî imkânlarına 
göre öğrencinin aileye yüklediği malî külfet 
değişmektedir. 

4. 1970 - 1971 öğretim yılında 3 O0O, 1971 -
1972 Öğretim yılında da 14 000 lise mezunu öğ
renci yüksek öğretime devam edememiştir. 

5. 1971 - 1972 öğretim yılında ortaokulla
rımızda 112 071 öğrenci tek ders sınavına gir
miş ve bunlardan 85 863'ü başarı kazanmıştır. 
Basan oranı !% 76,6'dır. 

1971 - 1972 öğretim yılında liselerimizde ise 
29 024 öğrenci tek ders sınavına girmiş, bunla
rın 25 981'i 'başarı kazanmıştır. Başarı oranı 
% 89,5'tir. 

6. Türkiye'de 1972 Haziran ayma göre özel 
dershane sayısı 196'dır. 

7. Yabancı dil, fizik, matematik, beden 
eğitimi, resim - iş ve müzik branşlarından az 
öğretmen yetiştirilmesi sebebiyle bütün orta
okul .ve liselerimize ihtiyaca göre, bu (branşlar
dan öğretmen tayinine imkân görülememekte
dir. 

Boş geçen derslerin bir kısmı mahallen te
min edilen öğretmenlerle bir kısmı da bu yıl 
yapılan tayinlerle kapatılmaya çalışılmıştır. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Diyanet İşleri Başkanlığının emrine iki bin kad
ronun verilip verilmeyeceğine dair soru önerge
si ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlıı'nun yazılı 
cevabı (7/1351) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

16 . 10 . 1972 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 
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Türk Milleti dinî vecibelerini yerine getir

mek için ibadet yerlerinde halka liyakatli, 
imam, vaiz ve müezzine ihtiyacolduğu hepimi
zin malûmudur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bu vazifeyi yerine 
getirmek için 633 sayılı Kanunla organize edil
miş ve kanun gereği olarak her yıl bütçeye ko
nulmak üzere 2 bin adet imam, müezzin, kay-
yum ve vaiz kadrosu koymuştur. Bu kadroların 
hu tarihe kadar 7 - 8 ay geçmesine rağmen il, 
ilçe veya köylere tahsis edilmediği ilgili merci 
ile yapılan temastan anlaşılmıştır. 

Sayın Maliye Bakanından öğrenmek istiyo
rum : 

a) 1972 yılı Bütçesine Diyanet İşleri Baş
kanlığı emrine verilmesi kanunî bir vecibe ola
rak emredilen 2 bin kadro verilecek midir? 

b) Verilmiyorsa nedenini bilmek isterim? 
c) Türkiye Büyük Millet Meclisinin haberi 

olmadan 633 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi de
ğiştirilmiş midir? Değişmediğine göre, 1972 büt
çesinin tatbikatının 'başsorumlusu Maliye Baka
nı olarak bu vecibenin yerine getirilip getirile
meyeceğinin yazılı olarak tarafıma bildirilmesi
ni arz ve rica ederim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 19 . 2 . 1972 

Bümko : 111121 - 06 - 4750 
Konu : Trabzon Milletvekili 
ıSn. Ahmet Şener'in yazdı soru 
önergesi H!k. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 31 . 10 . 1972 
tarihli ve 6687/49801 - 7/1351 sayılı yazısı. 

İlgideki yazılarına ekli olarak gönderilen 
Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in Di
yanet İşleri Başkanlığının kadrolarına ilişkin 
yazılı soru önergesi hakkındaki cevabî müta
lâamız aşağıda sunulmuştur. 

1. Halen Devlet memurlarına tahsis edile
bilecek her türlü kadroların hukukî kaynak
ları Devlet Memurları Kanunu, Genel Kadro 
Kanunu ve Bütçe kanunlarıdır. Bunlar dışın
daki kadro ihdas ve tahsisine ilişkin bütün hü
kümler yürürlükten kaldırılmıştır. 633 sayılı 
Kanunun ilgili hükmünün de bu meyanda oldu
ğu mütalâa edilmektedir. Diğer taraftan, 633 
sayılı Kanunun söz konusu hükmünün 1327 sa
yılı Kanunla yürürlükten kalkmış bulunduğu, 
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zamanın Devlet Bakanı Sayın Ali İhsan Göğüs 
tarafından Cumhuriyet Senatosunun 3.2.1972 
tarihindeki 27 ne i Birleşiminde yapılan bir ko
nuşma ile de teyidedilmiş bulunmaktadır. 

Bu arada, 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 
nci maddesi Diyanet İşleri Başkanlığına yeni 
alınacak din görevlileri için Bakanlar Kurulu 
Kararıyle yeniden kadro tahsis edilebileceğini 
hükme bağlamıştır. 

2. 1972 malî yılı içinde Diyanet İşleri 
Başkanlığının kadro ihtiyacı, bir yandan bu 
ihtiyacın arz ettiği önem diğer yandan adı ge
çen kuruluşa 1972 yılı Bütçe Kanunu ile veri
len ödenek durumu gözönünde tutulmak sure
tiyle karşılanmaya çalışılmıştır. 

Nitekim, 1 Mart 1972 tarihinden bu yana 
Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile de gö
rüşülmek ve mutalbakata varılmak suretiyle; 
1971 malî yılı sonuna kadar adıgeçen kuruluşa 
tahsis edilmiş fakat 29 . 2 . 1972 tarihine ka
dar kullanılmadığı için 1972 yılı Bütçe Ka
nununun 15 nci maddesi gereğincıe. bloke edil
miş olan veya 1972 malî yılı içinde boşalan 
32*37 adet kadro aynen veya sınıf, derece ve un
van değişikliği yapılmak suretiyle serbest bıra
kılmış ve adı geçen kuruluşa tahsis edilmiştir. 

Bu kadrolardan 2 250 adedi imam, hatip, 
müezzin ve kayyım gibi din görevlilerine taal
luk eden kadrolardır. 

3. 1972 yılı Bütçe Kanununun 15 nci mad
desi gereğince, söz konusu kadroların kurum 
içindeki dağılımını yapmak ve bunları görev 
yerlerine tahsis etmek tamamen Diyanet İşleri 
Başkanlığının yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 
8. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 

Zonguldaik - Ankara arasında çalıştırılan motor
lu 'trenlerin durumuna dair soru önergesi «ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danı§man'ın yazılı es
imin (7/1376) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Ulaştırma 

Bıafcanı t&rafındajh yazıilı olarak cavıaplandırnlıma-
sma müısaaıdelerfinizi saygılarımla dillerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Gün er 

Soru 1. — Zonguldak - Ankara arasında ça
lıştırılan motorlu tren çok pis olduğu kadar 
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en eski vagonlardır. Bu asırda ve bugünkü ida
rede devlet idaresinden ve vasıtalarından va
tandaşı şikâyetçi görmenin nedenleri istenilirse 
'giderebilecek güçtedir Devlet, 

Başka hatlara ve illere çalıştırılan bu ka
dar pecmurde ve bu kadar lâkaydi içinde mo
torlu tren seferi göremedim. 

iBunun kasti ve idarî bir tarafı yoksa elbet
te bir sebebi vardır ve 'bu sebep de idareniz za
manında kaldırılması samimî ve içten arzum
dur. 

Bu nedenle : 
a) Zonguldak - Karabük arasında günlük 

işletilen motorlu tren Hıfzıssı'Mıa Kanununa 
tamamen aykırıdır. Yolcuların yer adedine gö
re seyahatleri ve temizlikle bakımın yapılması 
neden nazara alınmıyor? Zonguldak iline bağ
lı karayollarının bakımsız ve inşası devam 
edenlerin bitirilmemesinden gerek Ankara ve 
•gerekse İstanbul istikametlerine gidecek yolcu
ların tren hattı ile Karalbük'e kadar geldikten 
sonra yolculuklarını otobüslerle yapmak zorun
da oldukları DDY idaresince muvakkat zaman 
olsun ıbir kolaylığa kavuşturulması düşünüle
mez mi? 

ıSoru 2. — Geçmişte şehirleşmemiz çok az 
düşünüldüğünden bugünkü Karabük ilçesinde 
Demiryolları idaresiyle belediye ve halk iç içe
dir. Belediye ile DDY .arasındaki ihtilâfların ge
lecek düşünülerek karşılıklı anlayış içinde hal
line çalışılması şarttır. 

Belediye Başkanlığının 12 . 1 . 1972 tarih 
ve 130/65 sayılı yazılarıyle sunduğu dosya
daki plân ve dileklere kesin kararınız nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Ulaştırma 

Dairesi Bşk. 19 . 2 . 1973 
111 - 11/551/2900 

Konoı : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Gürier'in soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1972 tarih, Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 6790/50487 - 7/1376 
sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in An
kara - Zonguldak arasında işletilen motorlu 
tren ile Karabük belediyesi ve TCDD Teşekkülü 
arasındaki ihtilâf konularını ihtiva eden yazılı 

soru önergesi üzerine duranı tetkik edilmiş vû 
aşağıdaki neticelere varılmıştır. 

MAN 5300 tipi motorlu trenlerle temin edi
len Ege, Çukurova, Fırat ve Karaelmas sefer
lerinde herhangi bir fark gözetilmemekte eşit
lik esası titizlikle korunmaktadır. 

Ankara - Zonguldak arasında işletilen motor
lu tren Zonguldak'a varıncaya kadar 41 uzun 
tünelden geçmektedir. Bu bölgede çalışan bu
harlı lokomotiflerin tünel içinde bıraktığı bu
har ve duman artıkları tren içine girmek sure
tiyle kirlenmeye sebebiyet vermekte ve sıkışık 
çalışma düzeni içinde bulunulduğu için Zongul
dak'ta gerekli temizlik yapılamamaktadır. An
cak trenler Ankara'ya döndüklerinde temizlik 
işlemi eksiksiz yapılmaktadır. Zonguldak - Ka
rabük arasında bu trenlere yolcular biletsiz bin
diklerinden izdiham meydana gelmekte ve ser
vis esnasında gerekli temizlik yapılamamakta
dır. Buna rağmen, trenlerin temiz tutulması 
hususunda ilgililere gerekli ikaz yapılmıştır. 

Karabük Belediyesinin TCDD Teşekkülü 
ile olan ihtilâfı Başbakanlıktan Bakanlığımı
za intikal etmiş ve yapılan tetkikat neticesi 
29 . 3 . 1972 tarih, 6029 - 1/997/3701 sayılı 
yazımızla Başbakanlığa ve Karabük Belediye 
Başkanlığına sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

9. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Ha
len ödenmekte plan on liralık çocuk eamvmmm 
arttırılmasını düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1377) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle öneririm. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Halen ödenmekte olan 10 liralık çocuk zam
ları, 28 . .12 . 1946 tarih ve 4988 numaralı Ka
nunla düzenlenmiştir. Aradan 26 yıl gibi uzun 
•bir zaman geçmiştir. Bugün Türkiye'de çocuğu
nu 10 lira ile geçindirebilccek bir ailenin varlı
ğını düşünmek, en azından o aileye hakaret et
mek demektir. Ayrıca bahis konusu Kanun, yıl-
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larca dış ülkelere karşı, Türk çocuğunun bu 
kadar ucuz olduğunu kanıtlayan bir belge ola
rak kalmıştır. 

İBu gerçekler karşısında Hükümet olarak: ' 
1. Çocuk zamlarının 2 5- 50 liraya çıkarıl

ması düşünülmekte midir? 
2. Bu konuda herhangi bir hazırlık var 

mıdır ? Varsa mahiyeti nedir ? 
3. Türkiye'de çocuk zammından fayda

lanmakta olan kaç kişi vardır ? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 19 . 2 . 1973 

Bümko : 111121 - 46 - 4749 
Konu : Uşak Milletvekili Sn. 
Adil 'Turan'm soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 15.11.1972 
tarihli ve 6791/50448 - 7/1377 sayılı yazısı. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen, 
Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız aşağıda su
nulmuştur. 

1 Devlet Memurlarına çocuk zammı öden
mesine dair 4988 sayılı Kanunun ilgili hükmü 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kaldı
rılmıştır. 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi 
çocuk zammı yerine «Aile Yardımı ödeneği» 
'müessesesini getirmiş bulunmaktadır. Bu mad
dede «Bu yardım memurun her ne şekilde olur
sa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi ve 
çocukları için her yıl Bütçe kanunlarında tespit 
edilecek miktar üzerinden ödenir» denmekte
dir. 

1972 yılı Bütçe Kanununun 19 ncıı mad
desi «bu yardımın yalnız çocuklar için ve çocuk 
(başına 10 lira olarak ödeneceğini» öngörmüş
tür. 

1973 yılı Bütçe kanun tasarısında Devletin 
malî olanakları da gözönünde tutulmak sure
tiyle bu miktarda herhangi bir değişiklik yapı
lamamıştır. 

2. Genel Bütçeli idarelerle katma bütçeli 
dairelerde çalışmakta olan memurların aile yar
dımına müs'teJhak çocuklarının sayısı 770 bin 
civarında bulunmaktadır. Bu yardımın 1972 yı
lındaki malî yükü ise 92 213 145 liradır. 

7 . 3 . 1973 O : 1 

3. Devletin malî olanakları müsait bulun
duğu takdirde, 657 sayılı Kanunun 202 nci 
maddesinde yer alan «Aile Yardımı Ödeneği» 
nin yeniden ve olumlu yönde düzenlenmesi üze
rinde ayrıca durulacaktır. 

Arz 'olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

10. —• İstanbul Milletvekili Orhan Eyüboğ-
lu'nun, 1971 yılında bütün Türkiye'de gaz tüp
lerinden 'meydana geleyi patlamalara dair soru 
önergesi 've İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevapları (7/1386) 

17 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı tarafından yazılı "olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul Mil]etvekili 
OrTıan Eyüboğlu 

ıSoru : 
1. 1971 yılında İstanbul, Ankara ve bütün 

Türkiye'de kaç «Evlerde ve sanayide kullanılan 
gaz tüplerinin» patlama olayı olmuştur1? Bu 
patlamalarda kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralan
mış, kaç yangın çıkmış, ne kadar zarar ziyan 
olmuştur ? 

2. Bu konuda 1 Eylül 1965 gün ve 55 sa
yılı mecburi standart olduğuna göre bu stan
dart gereğince yapılan denetlemeler sonucunda 
şimdiye kadar kaç kişi cezalandırılmıştır? 

3. Patlama olaylarının gerçek sebepleri ne
lerdir? Ne giibi önleyici tedbir düşünülmekte
dir? 

T. a 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Asayiş 22 . 2 . 1973 

Şube : Asayiş A. 63141/56 
046493 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 12 . 1972 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 6839/50813 - 7/1386 
• sayılı yazı; 

İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Eyüpoğ-
lu'nun evlerde ve sanayide kullanılmakta bulu
nan sıvı gaz tüpleri ile ilgili 17 Kasım 1972 ta
rihli soru önergesi incelenmiş, Bakanlığımızı 
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alâkadar eden konuların cevabı aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1971 yılında Ankara ilinde 5 olay vukufoul-
ınnş ve bu olaylar sırasında 5 kişi yaralanmış, 
patlamadan mütevellit vuukagelen 5 yangın 
olayı neticesinde 32 220 liralık maddî hasar 
meydana gelmiştir. Keza İstanbul ilinde aynı 
yıl içerisinde 8 olay meydana gelmiş bu olaylar 
sırasında 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
15 vatandaşımız yaralanmış, patlamadan müte
vellit vukuagelen 10 yangın olayı neticesinde 
1.15 500 liralık maddî hasar husule gelmiştir. 

1971 yılında, diğer illerimizde ise toplam 
olarak; 48 patlama olayı vukua gelmiş ve bu 
olaylar sırasında 11 kişi ölmüş, 43 şahıs yara
rlanmış, patlamadan mütevellit vukuagelen 107 
yangın olayı neticesinde 12 309 4.10 liralık ha-
s:.r olmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

T. O.. 
Sanayi ve Teknoloji 25 . 12 . 1972 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Dosya No. : 38128 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Genel Sekreterlik Kananlar Müdürlüğü) 
Orhan Eyübıoğlu (İstanbul) 

İlgi : 6 . 12 . 1972 tarih ve 
1386 sayılı yazınız. 

6839/50*813/7/ 

Yazınız konusu, «Evlerde ve Sanayide kul
lanılan sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri» nin 
TS/55 mecburi standardına göre, Bakanlığı
mızca, muhtelif illerde 1971 ve 1972 yıllarııiıda 
yapılan kontrollarla ilgili bilgiler aşağıda çıka
rılmıştır. ' 

Bilgilerinizle arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

i* 
Tİ 
eâ 

- r^ - ' £ 

^ I -s g 
Ö >> fi ^ T} 

-^ , S -^ -t* T J 

QS î5 «2 îS ö 

ö ö 

1971 
1972 

81 
182 

81 
162 20 

a) Birinin lâiboratu-
var muayene ve de
neyleri henüz bitme
miştir. 
b) İki adedinin mu
hakemesi neticelenmiş 
biri 10.' TL., diğeri 20 
TL. ceza almıştır. 
e) 17 adedinin mu
hakemesi neticelenme
miştir. 

11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurdun, 
1972 yılında Amasya ilinde yapılacak Devlet ya
tırımlarına dair soru önergesi ve Başbakan Fe-
rid Melen'in yazılı cevabı. (7/1404) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaıki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygı ile rica ederim. 7 . 10 . 1972 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1972 yılında Amasya ilinde yapılacak Dev
let yatırımlarının her bakanlık, katma bütçe ve 
daireler ayrı ayrı belirtilmek sureti ile neler ol
duğu? 

1970 - 1971 yatırım programlarında yer alıp 
da bugüne kadar yatırım çalışmaları başlama
mış, veya tamamlanmamış yatırımların gecikme 
nedenleri ? 

— 59 -



İYİ. ütâeclsi B : 73 7 . 3 . 1973 Ö : 1 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 2 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik'D ailesi -*— 

Başkanlığı 
Sayı : 77 - 129/1621 

Millet M'eclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 7/1404 - 6879/ 
51173 sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşjhur'un, 1972 
yılında Amasya ilinde yapılacak Devlet yatı
rımlarına dair 7 . 10 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 1972 yı
lında Amasya ilinde yapılacak Devlet yatırım
larına dair 7 . 10 . 1972 tarihli yazılı soru öner

gesinin cevabıdır. 

Amasya ilinde 1972 yılı programında yer al
mış bulunan yatırım projelerinin sektörler ve 
kuruluşlar itibariyle listesi ekte sunulmuştur. 

1970 yılı programında ulaştırma sektörün
de 1968 - 1972 döneminde gerçekleştirilmek 

üzere yer almış bukınan T. C. Karayolları GTenel 
Müdürlüğüne ait Çeltek - Amasya yol yapımı 
projesi, proje maliyetinde meydana gelen artış 
ve uygulamada karşılaşılan bâzı teknik güçlük
ler nedeniyle 1973 yılı programında 1975 yılma 
kadar uzatılmıştır. 

Eğitim sektöründe 1971 - 1972 yıllarında 
gerçekleştirilmek üzere yer almış bulunan Sağ-' 
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait Sağlık 
Okulu arsasının zamanında temini mümkün ola
madığından, 3 . 7 . 1972 tarihinde ihale edile
bilmiştir. Bu proje, gerekli ödeneğin 1973 yılı 
programında yer alması ile tamamlanacaktır. 

Et ve Balık Kurumuna ait Et Kombinası 
projesi, ise hayvancılık projesi ile ilgili olarak 
yer seçimi ve etüdü yapılmak üzere 1969 yılın
da programa alınmıştır. Hayvancılık propesinin 
Dünya Bankasınca finanse edilmesi söz konusu 
olduğundan yapılan müzakerelerin ve projele
rin zaman alması nedeniyle sözü geçen projenin 
temeli 15 . 2 . 1973 tarihinde atılabilmiştir. 

Diğer projelerin, yıllık programlarda gös
terilen süreleri içinde gerçekleştirilmesine çalı
şılmaktadır. 

Ferid Melen 
Başbakan 
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Sektör 

Ulaştırma 

Turizm 

» 

» 

Eğitim 
» 

» 
;» 

Sağlık 

Harita Tapu 
Kadastro 
İdare Bin. 

Kuruluş 

TCK 

» 

?İEB 
Eski Eserler 
On. Md. 
Vakıflar Gn. 

MEB 

» 

S. S. Y. B. 
G-ene. vıe ıSpai 
Bakanlığı 
MSB 

İller Ban. 

Maliye Bk. 

Ticaret 
Hizmetleri 

Vakıflar 
Gu. Md. 

Proje Aidi 
Pnoj 

Karakter 

Samsun - Çorum - Ge- Emanet geçi 
rikli 88 km. 
Boğaz - Irikum yol 
yapımı ve onarıma 
Amasya Kalesi 
Onarımı 

Bedesten ve 
Bimarkane 

Onarım 

İlkokul yapımı :30 derslik 
Merzifon'da Ortatokul 16 derslik 
Kız İliköğretmen 
okulu 
Sağlılk okulu 
Merzifon Stad 
Tevsiâ 
Merzifon Alsfeerî 
Hastame İmşaası 
Harita (îliv.) 

Merzifon Hükümet 
Konağı 
İşhanı İnşaası 

600 öğrencili 
Lojrn. 
150 öğrencili 

100 yatak 



Sektör Kuruluş 

Tarım 

Gıda 

» 

Orman Gn. Md. 

Et ve Balık Kurumu 
Gn. Md. 
T. Şeker. Faib. 

to 

'» 
» 

Tütün 

Enerji 

Ulaştırma 

» 
> 

»I 

» 
Tekel Gn. Md 

TEK 

TCK, 

» 
» 

Pro 
Proje Adı Karakte 

. — t . — , — . — , 

Çaycuma Sınırlandırma 
Projesi 
Et kombinası 

Küspe Kurutma Tesisi 35.7 Bin T 
Çuval Tasıma Taşımla' 
Tranısportorü 
Getmbelli motor Kireç Kaz 
(1 ve 2 kireçleme) 
Getnıbelli motor Tamamlam 
Pülp jyutucu ;» 
Gümüş Hacıtköy 7 500 m2 ba 
Yaprak tütün (bakım 2 500 m2 is 
ve işleme atelyesi 
Köy Elefctrifikasytonu 3 k ö y A G + 

îr t . 
Çeltek - Amasya ema- 30 Km. 
net yol yapımı 
Amasya ayırımı Zile 47 Km. 
Göynüeek geıçaşi 
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12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili ve kolilerinde kurulmuş kooperatif
lere dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim 
Tülü ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in ya
zılı cevapları (7/1406) 

Millet, Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soranı un Sayın Köy İşleri Bakanı 

ile Sayın Ticaret Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile 
rica ederim. 7 . 1 0 . 1 9 7 2 

Amasya Mili et vekil i 
Vehbi Meşhur 

Amasya iline bağlı ilçeler ye köylerinde bu
güne kadar kurulmuş olan köy kalkınma veya 
başka isim altında faal veya kâğıt üzerinde bu
lunan kooperatiflerin nerelerde ve hangi isim
ler altında okluğunu? Uyguladıkları projelerin 
isim ve yatırım miktarları ile dış ülkelere gön
derdikleri işçi ve kontenjan miktarları? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 18 . 2 . 1973 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Dosya No. : XII. 08/F-58 -15/8650 

Millet Mfeelisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 12 . 1972 tarih ve 6881/51171 - 7/ 

1406 sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 

Amasya iline bağlı ilçe ve köylerde kurulmuş 
kooperatiflerle ilgili hususlar hakkındaki yazı
lı soru önergesi incelenmiştir. 

^Mezkûr yazdı sora önergesinde Bakanlığı
mızı ilgilendiren çeşitli kooperatif kuruluşları
na ait cetvel ilişikte sunulmuştur. Diğer husus
ların Köy İşleri Bakanlığınca cevaplandırılmış 
olduğu, adı geçen Bakanlığın 5 . 2 . 1978 tarih 
ve 06/211 - 1086 sayılı yazılarından anlaşılmış
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Naim Talft 

Ticaret Bakanı 

Amasya ilinde kurulmuş kooperatifler : 
1188 sayılı Aheık Tarım Kredi Kooperatifi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1189 
1251 
1274 
1275 
1277 
1278 
1284 

» 
» 
» 
» 
» 
>:> 
» 

- T ümük 
Suluca 
Aydınca 
Gediksa. 
Destek 
Takke 
Hamam. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1301 » Gümüş » >> » 
1432 » D. Tepe » » » 
1442 » Göynücek » » » 
1977 » .Eseneay » >> » 
2034 » Taşova » » » 
2041 » Gümüşha. » ,» » 
2215 » Doluca » » » 
2306 » Aköreıı » » » 
2307 » Euaslan » » » 

262 » Gümüşhacıköy Kendir Ta,. Sa. Koo. 
330 » Amasya Elma » » » 
596 » Merzifon Elma » » » 
626 » 'Amasya Sebze » » » 
627 » Amajsya »Şeftali » » » 
679 » Taşova Soğan » » » 

Amasya Esnaf ve Sanatkârları Sanayi Si
tesi Yaptırma (Kooperatifi 

Merzifon Esnaf Kefalet Kooperatifi, 
Merzifon Dokumacılar Küçük Sanat Koope

ratifi, 
Gümüşhacıköy Esnaf Kefalet Kooperatifi, 
Amasya Esnaf Kefalet Kooperatifi, 
Suluova Esnaf Kefalet Kooperatifi, 

Merzifon Küçük Sanayi Sitesi Yaptırma Ko
operatifi, 

'Gümüşhacıköy İp, Sicim. Urfan Küçük Sa
nat Kooperatifi, 

Taşova Esnaf Kefalet Kooperatifi, 
Merzifon Demir ve Saç İşleri Küçük Sanat 

Kooperatifi, 
(Marangoz Ham ve Mamul Madde İstihlâk 

Küçük Sanat Kooperatifi, 
Yeşil Amasya Yapı Kooperatifi, 
Şekerbank T. A. Ş. Mensupları Yapı Koope

ratifi, 
'Merzifon Filiz Evler Yapı Kooperatifi, 
Toprak - Su İşçileri Yapı Kooperatifi, 
Şeker İş Amasya Şeker Faibrikası İşçileri. 

Yapı Kooperatifi, 
Ballıca İstihlâk Kooperatifi, 
'Taşova İstihlâk ve İstihsal Kooperatifi, 

ıGölnücek İlçesi Memur ve Müstahdemleri 
T J ketim Kooperatif i, 

YSE Yeşilırmak Evleri Yapı Kooperatifi, 
.Merzifon Sigortalı İşçiler Yapı Kooperatifi, 
Taşova Taşıyıcıları Kooperatifi, 
Pancar Ekicileri Evleri İşçi Yapı Koopera-

t:fi, 
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Suluova Yeni Altek Mensupları İşçi Yapı 
Kooperatifi, 

Merzifon Millî Eğitim Mensupları Yapı Ko
operatifi, 

(Karayolları Erenler Yapı Kooperatifi, 
Taşova Uluköy Tüketim Kooperatifi, 
Belediyeciler Belde Evleri Yaptırma Yapı 

Kooperatifi, 

Şirinevler İşçi Yapı Kooperatifi, 
'DSİ İşçileri Yapı Kooperatifi, 
(Millî Eğitim Mensupları Arsa Edinme ve 

Konut Yaptırma Kooperatifi, 
(Suluova Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 
Taşova - Alpaslan Köyü Kalkınma Koopera-

m. 
Ovasaray Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
(Uygur Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Taşova - Ballıca Köyü Kalkınma Koopera

tif, 
Yenice Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Bafra - Ballıca Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Ziyaret Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Yuva Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Taşova - Gölbeyli Köyü Kalkınma Koopera

tifi, 
Amasya ili ve Köyleri Kalkınma Kooperati

fi, 
•Gümüşhacıköy - Hanıamözü Köyü Kalkınma 

K ooperatif i, 
Taşova - Şahinler Köyü Kalkınma Koopera

tifi, 
Taşova - Güvendik Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Taşova - Tatlıpmar Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Taşova - Alpaslan Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Taşova - Destek Bucağı Kalkınma Koopera

tifi, 
Merzifon - Sarıbuğday Köyü Kalkınma Koo

peratifi, 
Taşova - Esençay Köyü Kalkınma Koopera

tifi, 
Merzifon - Şeyhyeni Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Taşova - Yukafı Barakh Köyü Kalkınma 

Kooperatifi, 
(Suluova - Oğulbaşı Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
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Kayaibaşı Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Gümüşhacıköy - Keçi Köyü Kalkınma Koo

peratifi, 
Kapukaya Kıoyü. Kalkınma Kooperatifi, 
Taşova - Gürsu Köyü Kalkınma Kooperati

fi, 
. Taşova - Uluköy Köyü Kalkınma Koopera

tifi 
Taşova - Dörtyol ve Çevresi Köyleri'Kalkın

ma Kooperatifi, 
Taşova - Tekke Bucağı Kalkınma Koopera

tifi, 
Toklucak Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Kayacık Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Merzifon - Diphacı Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Yaylasaray Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Karatepe Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Gökpmar Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Korkut Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Akören Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Taşova - Karsavul Köyü Kalkınma Koopera

tifi, 
Merzifon - Sarı köy Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Bağlıca Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Geydoğan Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Yolyanı Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Eğribük Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Doluca Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Eskiçertefc - Maden Köyü Kalkınma Koope

ratifi, 
Aydınca Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Güplüce Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Dereli Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Kiziroğlu Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Sepctlioba Köyü Kalkmma Kooperatifi, 
Boyalı Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Bağlıca - Çiftlik Köyü Kalkınma Koopera

tifi, 
Doğantepe Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Kızılca Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Alıcık Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Karaağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi, 
Suluova - Akören Köyü Toprak - Su Koope

ratifi, 
Suluova - Kolay Köyü Toprak - Su Koope

ratifi, 
Merzifon - Çatalkaya Köyü Toprak - Su Ko

operatifi, 
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Uygur Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Tatar Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 

Göynücek - Çulpara Köyü Toprak - Su Koo
peratifi, 

Taşova - Ballıca Köyü Toprak - Su Koope
ratifi, 

Gümüşhacıköy - Kutluca Köyü Toprak - Su 
Kooperatifi, 

Bademli Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Merzifon - Ortaova Köyü Toprak - Su Koo

peratifi, 
Taşova - Destek Bucağı Toprak - Su Koope

ratifi, 
Beke Köyü Toprak - Su Kooperatifi,. 
Taşova - Mülkbükü Köyü Toprak - Su Koo

peratifi, 
Ibecik Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Merzifon - Buğdaylı Mahallesi Toprak - Su 

Kooperatifi, 
Kayabaşı Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
'Gümüşhacıköy Toprak Su Kooperatifi, 
Aksalur - Kızılca - Ovasaray Köyleri Top

rak - Su Kooperatifi, 

Gümüşhacıköy - Gümüş Köyü Toprak - Su 
Kooperatifi, 

Gözlek Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Gümüşhacıköy Toprak - Su Kooperatifi, 
Karaali Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Doluca Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Çavuş Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Akyazı Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Bulak Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Sarıımeşe Köyü Toprak - Su Kooperatifi, 
Amasya ve Civarı Pancar Ekicileri Koopera

tifi, 

Amasya Hayvan Yetiştiricileri, Hayvan Be
sicileri istihsal Kooperatifi, 

ıSuluova İlçesi Hayvan Üreticileri Tedarik 
Pazarlama Kooperatifi, 

Gümüşhacıköy ve Civarı Hayvan Üreticileri 
Tedarik - Pazarlama Kooperatifi. 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 . 1 . 1973 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

.Sayı : 92/06 
Konu : Amasya Mil
letvekili Vehbi Meş-
hur'un yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 12 . 1973 gün ve 6881 - 51171/7 -
1406 sayılı yazınız. 

«Amasya iline bağlı ilçe ve köylerinde ku
rulmuş kooperatifler» e dair, Amasya Milletve
kili Sayın Vehbi Meşhur tarafından; Ticaret ve. 
Köy İşleri bakanlıklarınca yazılı olarak cevap
landırılmak üzere sunulan 7 . 10 . 1972 tarihli 
soru önergeleriyle ilgili olarak hazırlanan Ba
kanlığımız cevabı ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

KÖy İşleri Bakanı 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru 

önergesinin cevabı. 

Amasya ilindeki kooperatifçilik ^hizmetleri
mizle ilgili açıklayıcı bilgi aşağıda verilmiştir. 

1. — Kırsal alanın ekonomik, sosyal ve kül
türel yönlerden kalkındırılmasına yardımcı ol
mak üzere Amasya ilinde bugüne kadar 43 adet 
koy kalkınma kooperatifi kurulmuş bulunmak
ladır. 43 adet köy kalkınma kooperatifinden 13 
rdedinin uyguladıkları yatırım projelerinin tu-
t£ rı 8 milyon 827 bin liradır. 

2. — Kuruluşu tamamlanmış olup proje uy
gulamasına geçmemiş olan kooperatif sayısı 24 
s d ettir. Diğer 6 kooperatif ise tetkik ve işlem 
safhasında bulunmaktadır. 

3. — Kurulmuş bulunan köy kalkınma koo
peratiflerinden tarımda verimi artırıcı, değer
lendirici ve istihdamı çoğaltıcı yatırım projele-
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rl uygulamak isteyenlere ikinci bir finansman 
kaynağı yaratmak maksadıyle yurt dışına işçi 
gönderme kontenjanı tanınmaktadır. 

Bu amaçla üç kalkınma kooperatifine bugü
ne kadar 140 kişilik işçi kontenjanı tanınmıştır. 

Bu hususta detaylı bilgi liste (1) de veril
miştir. 

4. — Devletin yapacağı yatırımlara çiftçile
rin katkısını temin etmek, sulama, toprak mu
hafaza, arazi ıslahı ve drenaj tesislerini kulla
nacak sorumlu bir çiftçi topluluğu meydana ge
tirmek amacıyle 'Toprak ve Su kooperatifleri 
'ku rulma kt ad ir. 

1966 - 1972 yılları arasında kurulan 32 adet 

Toprak - Su kooperatifinden 11 adedine hizmet 
gctürülmüş bulunmaikıtadır. 

849 çiftçi ailesinin istifade ettiği 16 670 de
kar sahaya sulama suyu temin edilmiş, 7 mil
yon 77 bin lira Devlet yatırımı ile 404 bin lira 
kooperatif iştiraki sağlanmıştır. * 

Diğer 9 kooperatife üye çiftçi ailelerinin 
arazilerini sulamak amacıyle yeraltı suyu etüt 
çalışmaları devam etmektedir. 

1973 yılında 3 kooperatif ile ilgili olarak 
5 300 dekar araziye sulama suyu temin edile
cek ve 2 milyon 733 bin liralık Devlet yatırımı 
yapılacaktır. Bu hususta detaylı bilgi liste (2) 
de verilmiştir. 

LİSTE : 1 

Amasya iline bağlı ilçelerde bugüne kadar kurulmuş olan Köy Kalkınma Kooperatifleri, uygula
dıkları ve uygulayacakları proje konusu yatırım tutarı ve dış ülkelere ' gönderdikleri işçi konten

janları 

İlçesi - Köyü 

Taşova - Alpaslan 
Merkez - Ovasaray 
Suluova - Kolay 
Göynücek - Çulpara 
Taşova - Güvendik 

Merkez - Sarıbuğday 

Taşova - Dörtyol 
Suluova - Akören 

Merkez - Yenice 

Taşova - Tekke 

Taşova - Tatlıpmar 
Taşova - Y. Baraklı 

Uyguladığı proje konusu 

2 ton/güı; Mandra 
2 ton/gün Mandra 
Sulama tesisi 
60 başlık besi sığırcı. 
«Sermaye yetersizliğinden mü
racaat! Merkez Koordinasyon 
Kurulu tarafından reddedil
miştir» 
1. 60 başlık besi sığırcılığı 
2. Köy konserveciliği 
50 başlık süt inekçiliği 
«Potensiyel yetersizliğinden mü
racaatı Merkez Koordinasyon 
Kurulu tarafından reddedilmiş
tir. Besi sığırcılığı için ek etüt 
istenmiştir.» 
Meyve - sebze tasnif 
Ambalajlama 500 ton/gün 
«Müracaat evrakları eksik ol
duğundan gerekli tebligat yapı
lacaktır.» 
1 500 başlık üretim tav. 
1 500 başlık damızlık ve üre
tim tavukçuluğu 

Yatırını tutarı İşçi kontenjanı 
TL. miktarı 

761 500 
772 900 
179 921 
400 000 

56 
59 
25 
— 

400 000 
664 860 

1 035 000 

930 000 

336 820 
645 000 
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İlçesi - Köyü 

Merzifon - Diphacı 
Gümüşhacıköy - Keçiköy 

Gümüşhacıköy - Doluca 

Merzifon - Buğdaylı Mar. 

Merkez - Kapıkaya 

Taşova - Ballıca 
Taşova - Gürsu 

Uyguladığı proje konusu 

1 500 başlık üretim tav. 
«Müracaat evrakları eksik ol
duğundan tebligat yapılacak
tır.» 
Köy konserveciliği 
800 - 900 Kgr./gün 
«Müracaat evrakları eksik ol
duğundan tebligat yapılacak
tır.» 
Köy konserveciliği 
800 - 900 Kgr./gün 
50 başlık süt inekçil. 
Etüt raporu yeni gelmiş olup 
gerekli tetkikler yapılmakta
dır. 

Yatırım tutarı işçi kontenjanı 
TL. miktarı 

336 820 

664 860 

664 860 
1 035 000 

Kuruluşu tamamlanmış olup proje uygulanmasına geçmemiş kooperatifler 

ilçesi - Köyü ilçesi - Köyü ilçesi - Köyü 

Gümüşhacıköy - Güplüce 
Merzifon - Alıcık 
Taşova - Destek 
Taşova - Esençay 
Merkez - Ziyaret 
Merkez - Karaağaçlı 
Merkez - Yıkılgan 
Merkez - Yuvaköy 

Merkez - Doğantepe 
Merkez - Bağlıca 
Gümüşhaeı - Çavuş 
Gümüşhacı - Kiziroğlu 
Merzifon - Şeyhyeni 
Merzifon - Karatepe 
Suluova - Deveci 
Suluova - Eğribük 

Suluova 
Suluova 
Taşova -
Taşova -
Taşova -
Taşova -
Taşova -
Taşova -

- Oğulbağı 
- Eskiçelik 
Gökpmar 
Uluköy 
Sepetlioba 
Şahinler 
Geydoğan 
Yaylasaray 
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Sıra 
No : 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

1 6. 
" 
1 

7. 

8. 
9. 

10. 

12. 

12. 

13. 
14. 

15. 

Kooperatifin adı 

Amasya - Taşova Ballıca 
Amasya - Suluova - Akö-
ren 
Amasya - Suluova - Akö-
ren II nci Ks. 
Amasya - Suluova - Akö-
ren III ncü Ks. 
Amasya - Merzifon - Ça-
talkaya 
Amasya - Merkez - Uy
gur 

Amasya - Göğnücek - Çul-
para 
Amasya - Merkez - Tatar 
Amasya - Gr. Hacıköy -
Kutluca 
Amasya - Merzifon - Or-
taoba 
Amasya - Gr. Hacıköy -
Bademli 
Amasya Taşova - Destek 
Mah. 
Amasya - Merkez - Beke 
Amasya - Taşova - Göl-
beyli 
Amasya - Taşova - Mülk-
bükü 

LİSTE : 2 

Amasya ilinde yapılan Toprak 

Tatbik yılı 

1969 

1970 

1971 

1966 

1969 

1967 
1973 

— 

1967 

— 

— 
— 

— 

Konusu 

Sulama 

Sulama 

Sulama 

Sulama 

,Sulama 

Sulama 
Yeraltı suyu 

— 

Pompaj 

— 

— 
— 

— 

ve Su Kooperatif faaliyetleri 

Saha 
DK. 

— 

1 000 

— 

—6 

700 

125 

1 600 
1 400 

— 

1 000 

— • 

— • 

— 

— 

Proje 
yatırımı 

TL. 

—. 

241 000 

583 000 

665 000 

574 000 

70 000 

437 000 
700 000 

—• 

235 000 

— 

— 
— 

—• 

Koop. 
iştiraki 

TL. 

— 

195 000 

— 

57 000 

100 000 

— 

5 000 
— 

— 

47 000 

— 

— 
— 

— 

Üye 
sayısı 

95 

— 

— 

110 

23 

88 
20 

— 

130 

— 

— 
— 

— 



Sıra 
No.: Kooperatifin adı Tatbik yılı Konusu 

«o 

16. Amasya - Merkez - İbe-
cili 1967-1970 Pompaj 

17. Amasya - Merzifon - Buğ-
daylı 1971 Yeraltı suyu 

18. Amasya - Merkez - Ka
yabaşı — — 

19. Amasya - G. Hacıköy -
Merkez 1972 Yeraltı suyu 

20. Amasya - G. Hacıköy -
Merkez 1973 Yeraltı suyu 

21. Amasya Aksular - Kızıl- • 
caovasaray 1961 -1966 Sulama 

22. Amasya - G. Hacıköy -
Gümüş — — 

23. Amasya - Merkez - Göz-
lek — — 

24. Amasya - Merkez - Ezine-
pazarı - Karaeli 1973 Yeraltı suyu 

25. Amasya - Merkez - Ak
yazı — — 

26. Amasya - G. Hacıköy -
Çavuş — — 

27. Amasya - Merzifon - Ali-
cik — —• 

28. Amasya - Merzifon - Bu
lak 

Proje Koop. 
Saha yatırımı iştiraki Üye 
DK. TL. TL. sayısı 

3 500 1 742 000 Dev. yat. 58 

2 470 708 000 — 41 

— — — 

1 650 809 000 — 160 

1 600 1 033 000 — 

3 250 1 104 000 Dev. yat. 

2 300 1 000 000 — 



Sıra 
No : Kooperatifin adı 

29. Amasya - Gr. Hacıköy -
Doluca 

30. Amasya - Merkez - Yol-
yanı 

31. Amasya Merkez - Sarı-
meşe 

32. Amasya - Suluova - Kalay 

Toplam 

Tatbik yılı Konusu 

1963 -1968 Sulama 

Proje Koop. 
Saha yatırımı iştiraki Üye 
DK. TL. TL. sayısı 

— 

— 

1 500 

22 095 

— 

— 

313 000 

10 214 000 

— 

— 

Dev. yat. 

404 000 

— 

— 

127 

892 
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13. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli' 
nin, yüksel tahsil gençliğinin burs ve kredileri 
hakkında soru önergesi ve Başbakan Rerid Me
len'in yazık cevabı (7/1420) 

9 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumların Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna 
emirlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Rasim Cinisli 

1. Son yıllarda hayat pahalılığının her ge
çen gün daha artan bir hızla yükseldiği başta 
Hükümet olmak üzere herkes tarafından kabul 
edilmektedir. Fiyat artışlarının üniversite şehir
lerinde hayat şartlarını ağırlaştırdığı bu halin
de özellikle dar imkânlarla yetişmek için gayret 
gösteren yüksel tahsil gençliğini ziyadesiyle et
kilediği bir gerçektir. 

Yüksek tahsil gençliğinin daha iyi yetinme
sini temin için Devlet desteği olarak kabul edi
len burs ve kredi miktarı yıllardan beri 350 lira 
olarak dondurulmuştur. Fizikî ve ruhî gelişme
nin icabına uygun daha iyi beslenme, barınma 
ve geçinme ihtiyacını sağlayabilmek için bu burs 
ve kredi miktarının 750 TL. civarında olması 
lâzımgeldiği tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Kötü Örneklerin ve zararlı cereyanların genç
lerin zihinlerini çelmeye çalıştığı bir devrede 
yüksek tahsil gençliğine karşı takınılan bu ilgi
sizlik büyük kayıplara sebebolmaktadır. Bu lü
zum karşısında Hükümet olarak burs ve kredi 
miktarlarında bir artırma düşünülüp düşünül
mediği düşünülüyor ise ne kadar zaman sonra 
ve ne miktarda artırma yapılacağının yüksek 
delâletlerinizle yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 2 . 1973 

Kanunlar ve Karanlar 
Tetkik Dairesi 

Say ı : 77 -195/1760 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 14.12.1972 tarih ve 7/1420-7020/51712 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, yük
sek tahsil gençliğinin burs ve kredilerine dair 

j 9 .12 .1972 tarihli yazılı soru önergesinin ceva
bı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyte ara «derim. 
Başbakan 

Ferid Melen 
Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin yüksek 
tahsil gençliğinin burs ve kredilerine dair 

9 . 12 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabıdır 

İlgili bakanlıklardan alman bilgilere göre : 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru

munca, yüksek öğrenim gören öğrencilere öde
nen aylık kredi miktarı, bugüne kadar Devlet 
burslarına paralel olarak tespit edilmekte ve bu
na dayalı bir uygulama içinde yürütülmekte
dir. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının hazırlan
ması ile ilgili çalışmalar sırasında, yüksek öğre
nim öğrencilerine halen ödenmekte olan burs 
miktarının artırılması olanakları üzerinde du
rulmuştur. Ancak çeşitli öğretim kurumlarında • 
•bulunan öğrencilerin, iaşe ve ibate masrafları 
dışındaki zorunlu giderlerinin, öğrenimin niteli
ğine ve uygulanmakta olan müfredat program
larına göre önemli farklılıklar gösterdiği tespit 
olunmuştur. 

Bu nedenle, sorunun daha olumlu ve uygun 
bir biçimde çözümlenebilmesi için, konunun ay
rıntılı bir araştırma yapılmak suretiyle incelen
mesi hususunda yetkili organlara durum intikal 
ettirilmiştir. 

Ayrıca Millet Meclisine sunulmuş olup Genel 
Kurula intikal etmiş bulunan 351 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
kanunlaştığı takdirde, yüksek öğrenim gören öğ
rencilere bu amaç ve yöndeki hizmetlerin, bu gü
nün gereklerine şartlarına uygun bir biçimde ve
rilmesi olanağına kavuşulmuş olacaktır. 

Başbakan 
Ferid Melen 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel' 
in Mut ilçesinde bir kâğıt fabrikası kurulması-

I na dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1427) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı taraf m-

I dan yazılı olarak cevaplandırılmasına araeılığı-
I nızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
I Çetin Yılmaz 
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İçel'in Mut ilçesini içerisine alan Göksu va
disi orman, su, ulaşım, arazi, ihsangüeü olanak
ları bakımından ülkenin selüloz sanayiine >en el
verişli bölgesidir. 

Selüloz ve kâğıt endüstrisinin bütün ham
maddelerini de ekonomik olanaklarını bir arada 
toplayan Mut yöresinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğinin bildi
rilmesini dilerim. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 13/SK- 3/371 
17 . 2 . 1973 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Çetin 
Yılmaz'm sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 21.12.1972 tarih ve 7037/51844-7/1427 
sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'm İçel 
- Mut ilçesinde kâğıt fabrikası kurulması hak
kındaki yazılı soru önergesi Bakanlığımızca in
celettirilmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edil
miştir. 

1. Malûmları olduğu üzere yeni tesisler ku
rulurken talep durumu da gözönüne alınarak 
Türkiye çapında fizibilite etütleri yapılaralk yer 
seçimine gidilmektedir. Bu etütler sonunda İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde hazırlanan Afyon 
Saman Selülozu, Balıkesir Sülfat Selülozu ve 
yazı - tabı kâğıdı, Antalya kraft selülozu ve 
kraft kâğıdı pproj elerinin gerçekleştirilmesi ön
görülmüştür. 

2. Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine hazır
lık olmak üzere, talep ve üretim durumuna göre 
yeni projelerin geliştirilmesi veya mevcut tesis
lerin tevsi imkânları konusunda hammadde po
tansiyeli de gözönüne alınarak Ibir çalışma yapıl
mış, talep açığı ve hammadde yönünden sadece 
Aksu Gazete kâğıdı tesisinin bir misli tevsii ve
ya aynı üretim için yeni bir tesis kurulmasının 

uygun olacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca yıllık 
programlarda gereğince mevcut ve kurulacak 
selüloz tesislerinin mekanik orman sanayii ile 
entergrasyonu da söz konusudur. 

3. Bu nedenlerden dolayı İçel - Mut yöre
sinde bir kâğıt fabrikasının kurulması halen dü
şünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

15. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Ala-
ta Devlet Çiftliğinde bir kısım yüksek okul ve 
fakülte açılmasına dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ce
vabı. (7/1438) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilenim. 

15 . 12 . 1972 
Çetin Yılmaz 

İçel Milletvekili 

İçel'in Erdemli ilçesine 3 Km. uzaklıkta bu
lunan 10 bin dönüm arazi içerisine yayılmış 
Alata Teknik Ziraat Okulu 50 bina içerisinde 120 
öğrenci ile öğretim yapmaktadır. Deniz kıyısın
da bulunan bu Devlet çiftliçi ülkemizin kaçınıl
maz gereksinmeleri içerisinde olan yüksek öğre
nim amaciyle kullanılabilir. Ve Devlete arsası, 
kurulmuş binaları ile hiçbir ekonomik yük getir
mez. 

1. Alata Devlet Çiftliğinde Ankara Tıp Fa
kültesinin ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
yetkili kurullarında olumlu karşılanan bir tıp 
fakültesi açılmasını düşünüyor musunuz?. 

2. Alata Teknik Ziraat Okulundaki olanak
lardan yararlanılarak Devlet mimarlık ve mü
hendislik okulu açmayı düşünüyor musunuz? 

3. Aynı bölgede eczacılık, kimya mühendis
liği, ticarî ilimler akademisi, eğitim enstitüsü, 
yüksek öğretmen 'okulu, yüksek dişçilik okulu 
gibi yüksek okullar açılmasını düşünüyor mu
sunuz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 2 . 1973 

özel 
110 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.12.1972 tarih ve 7/1438-7057/51928 

sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, İçel ili Er

demli ilçesinde bulunan Alata Devlet Çiftliğin
de yüksek okul ve fakülte açılmasına dair yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevalbımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerimizi rica eder, saygılarımı sunarım. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel ili Er
demli ilçesinde bulunan Alata Devlet Çiftli

ğinde yüksek okul ve fakülte açılmasına dair 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevalbımız 

1. önergenin 1 nci maddesinde, Ankara 
Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
yetkili kurullarınca olumlu karşılandığı ifade 
edilen, İçel İli Erdemli ilçesinde bulunan Alata 
Devlet Çiftliğinde bir Tıp Fakültesi ile 3 ncü 
maddede bahsedilen aynı yerde eczacılık, kimya, 
mühendisliği, yüksek dişçilik okulu açılması hu
susunda Devlet Plânlama Teşkilâtının herhangi 
bir mütalâası bulunmadığı gibi, ilgili üniversite
lerin de 'bu konuda teşebbüslerinin olduğuna dair 
Bakanlığımıza intikal etmiş bir bilgi bulunma
maktadır. 

Bundan böyle üniversitelerin ve bunlara bağ
lı yüksek okulların açılması hususu da, halen 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan 
Üniversiteler Kanununun getireceği esaslar da
hilinde düşünülecektir. 

2. Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkındaki 1418 sayılı Kanunun «Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuru
luş yerleri ile açılış tarihleri 1184 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinde belirtilen Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurulun gö
rüşleri ile Devlet Plânlama Teşkilâtının müta
lâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca karar
laştırılır.» şeklinde olan 2 nci maddesi, Anaya
sa Mahkemesinin 4 . 5 . 1972 tarih ve 1972/21 
sayılı kararı ile Anayasanın 120 nci maddesin
deki yönetim özerkliği ilkesine aykırı bulundu
ğundan iptal edilmiştir. 

Bu iptal kararı ile akademilerin açılması hak
kında Bakanlığımıza verilen yetki' geri alınmış 
bulunduğundan, Alata bölgesinde Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık akademisinin açılmasına 
dair Bakanlığımızca herhangi bir işlem yapılma
sına imkân görülmemektedir. 

3. Mevcut eğitim enstitüleri, bina, tesis, ye
ter sayı ve nitelikte öğretmen, lâboratuvar, araç-
gereçleriyle geliştirilmek suretiyle, ihtiyaç duyu
lan sayıda öğretmenin yetiştirilmesi üzerinde ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Bu bakımdan, içel îli dahilinde bir eğitim 
enstitüsü veya yüksek öğretmen okulu açılması 
düşünülmemektedir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

16. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Göksün ilçesinde yetiştirilen barbunya mah
sulünün, tarım satış kooperatifleri tarafından 
sahnaltmmadığı hakkında soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı 
(7/1442) 

12 . 12 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Maraş Milletveili 
İbrahim Öztürk 

Maraş ilme bağlı Göksün ilçesinde bu yıl 
yetiştirilen 3 000 ton civarındaki barbunya 
mahsulü Güney - Doğu Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği tarafından satmalmmadığı 
için üretici ve ona bağlı olarak ilçe esnaf ve 
tüccarı son derece müşkül duruma düşmüştür. 

Geçen yılki gibi barbunyanın Kooperatif 
tarafından satınalınmama sebepleri nedir, bu 
hususta ilgililere acele gereken talimat verile
cek midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 19 . 2 . 1973 
Teşkilâtlandırma 

Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : XII. 08 - F - 66 

15/3649 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 12 . 1972 tarih ve 7062/51946 
- 7/1442 sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün Gök
sün İlçesinde yetiştirilen barbunya mahsulü-
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nün Güneydoğu Tarım (Satış Kooperatifleri I 
Birliği tarafından satmalımmaması ile ilgili 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere Tarım Satış Kooperatifleri 
ve birlikleri bir üretici kuruluşu olarak üretilen 
ürünün en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı 
ile faaliyet göstermektedir. 

Yapılan alımlarda ürünün iç ve dış pazar
larda iyi bir şekilde pazarlanmasını teminen 
birliklerce kalite kontroluna ehemmiyet ve
rilmesi hem kooperatifçilik hem de ihracatımız 
yönünden tabiidir. 

Bu yıl üreticinin zamanında teknik tedbir
leri alamaması ve anormal iklim şartları ne
deniyle üretilen barbunya ürünü kalitesi, iç ve 
dış piyasada etütler yapılmak suretiyle tanzim 
edilen, alım baremindeki kaliteye girememiştir. 

Güney - Doğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği T. C. Ziraat Bankası mevzuatı gereği 
olarak barem fiyatının % 80'ini ödemek sure
tiyle ürün mubayaa etmektedir. Bir kısım 
üretici barem fiyatının % 100'ünün ödenmesini 
istediğinden bu nevi alım şekline yanaşmamış- J 
lar ve düşük kaliteli ürünlerinin piyasa fiyatı- | 
mn üstünde bir fiyatla alımının yapılmasını 
istemişlerdir. 

Durum Yönetim Kurulunda bir kere daha 
müzakere edilmiş, Yönetim Kurulu görüşünde I 
ısrar etmiş ve bedelinin % 80'ini almak şar-
tıyle Birliğe satmaya razı olan her üreticinin 
ürününü almaya daima hazır olduğunu bildir
miştir. 

Diğer taraftan Birliğin barbunya alacağını 
bilen aracılar geçen yıl barbunya fiyatları
nın aniden yükselmesi ile elde etmiş olduk
ları yüksek kârı gözönüne alarak bölgedeki 
barbunyanın büyük bir kısmını mubayaa etmiş
lerdir. 

Güney - Doğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği, Yönetim kurullarının kararı ile T. C. 
Ziraat Bankasından temin ettiği normal kredi
lerle bakliyat ürününü mubayaa etmektedir. 
Bu şekildeki ürün mubayaalarında sorumlu
luk Birlik Yönetim Kuruluna aidolduğundan 
konu 21 . 12 . 1972 tarihli Genel Kurulda da 
müzakere edilerek Yönetim Kurulu, Birliğin 
elindeki stoklar dahil, ortak elinde alınama
yan barbunyalar da hesaba katılarak iç ve 
dış piyasalarda satışını temin için görevlen
dirilmiş bulunmaktadır. I 
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Yönetim Kurulunun bu konuda geniş bir 
çalışma durumuna girmiş olduğu ve alman 
neticeye göre hareket edileceği Birlik yazısın
dan anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

17. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğ-
lu'nun, 1973 yılı içinde Çankırı iline yapıla
cak yatırımlara diar soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Helen'in yazılı cevabı. (7/1451) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi arz 
ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Çankırı Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu 

1. 1973 yılı içinde yıllarca her türlü hiz
metten mahrum kalmış Çankırı iline geri kal
mış bölge olduğu da hesaba katılarak ne gibi 
yatırımlar düşünülmektedir? 

2, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı için
de yine geri kalmış iller dahilinde addedilen 
Çankırı iline Devlet yatırımı olarak neler dü
şünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 2 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı :77 - 266/1658 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgili : 26 . 12 . 1972 tarih ve 7/1451 - 7107 
/52237 sayılı yazınız. 
sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
1973 yılı içinde Çankırı İline yapılacak y'a-
tırılara dair yazılı soru önergesinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan 
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Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 1973 
yılı içinde Çankırı İline yapılacak yatırımlara 

dair yazılı soru önergesinin cevabıdır 
1. 1973 yılı Programında Çankırı İli için 

öngörülen yatırım projeleri ve geçen yıllar
dan devam eden projeler sektör ve alt sek
törler itibariyle ekli listede gösterilmiştir. 

2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da öngörüleri sanayileşme; yatırımların, kıt 
kaynaların israfına yol açmadan, gecikme
den belirli niteliklerle yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu durum, üretimin uzun dö
nemli fizik hedeflerinin belirlenmesini ve bu 
hedeflerle ilgili yatırımların zaman, yer, ölçek 
ve diğer nitelikler yönünden birbirini tamam
layan bir tutarlılık içinde gerçekleştirilmesini 
gerektirmektedir. Altyapı yatırımlarının ve 
üretim birimlerinin tutarlı ve biri diğerini 
destekleyecek biçimde programlanması ise, ya
tırımların olgunlaşma sürelerinin farklılığı 
dolayısıyle, ancak uzun dönemli çalışmalarla 
mümkün olabilmektedir. Bu nedenlerledir ki, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, temel ima
lât sanayileri, enerji, ulaştırma, haberleşme, 
madencilik, tarımda sulama ve ormancılık gibi 

kritik sektörler, eğitim ve sağlık gibi fizik üre
timle ve yaşama düzeyi ile yakından ilgili 
olan kamu hizmetleri ve genel idare, adalet, 
asayiş ve güvenlik gibi diğer kamu hizmetleri 
için Anaplânların hazırlanmasını öngörmekte
dir. 

Bu Anaplân çalışmalarına başlanılmıştır. 
Çalışmalar sonucunda Çankırı İli ile ilgili ola
rak Anaplân konusu olan sektör ve altsek-
törlerdeki yatırım olanakları da açıklığa ka
vuşturulmuş olacaktır. 

İl düzeyindeki diğer yatırım olanaklarının 
tespiti ile ilgili çalışmalara devam olunmak
tadır. Bu çalışmalarda, Çankırı İlinin özellikle 
doğal kaynaklarının değerlendirilmesine dönük 
yatırım projelerinin ortaya çıkarılması üze
rinde durulmaktadır. Ortaya çıkan yatırım 
projelerinin özellikle toplu küçük tasarrufları 
birleştirici nitelikte, mahallî özel teşebbüsler 
gözönünde tutularak değerlendirilmesi önümüz
deki yıllık programlama çalışmalarında ele alı
nacaktır. 

Ferid Melen 
Başbakan 

Çajnıkırı üli 1973 yıih (yatıranları 

Devam eden projeler 

Söktür, 
Alt (Sektör 

1. Enerji 
» 
» 

2. Tarım 

Veteriner İşleri 
3. Ulaştırma 

(Karayolları) 

' 
4. Konut -
5. Kamu Hizmetleri 
6. Eğitim 

Başlama - Bitiş 
Tarihi 

1969 
1970 
1971 
1972 

1971 
1969 
1972 
1964 
1965 
1965 
1971 
1972 • 
1971 • 
1972 • 
1971 • 
1972 • 

- 1973 
- 1973 
• 1973 
- 1973 

- 1973 
- 1973 
- 1973 
• 1974 
• 1977 
- 1975 
- 1973 
• 1975 

1973 
1973 

• 1973 
1973 

Proje Adı 

Çankırı Trafo Merkezi Tadilâtı 
Bolu - Ismetpaşa Enerji Nakil hattı 
Ismetpaşa Trafo Merkezi tadilâtı 
Münferit ıSulama Projeleri (Çankırı Merkez, 
Karataş, Karaköprü - İlgaz Gaziler, Başdilek) 
Çerkeş Hayvan Pazarı 
Çubuk Çankırı Ayrımı 
44. Şib. Atölye İdare binası 
Ismetpaşa Ayrımı - Bartın 
ŞaJbanözü - Orta - Çerkeş 
Ovacık - Karabük 
Jandarma Sb. ve Ast. Sb. lojmanı 
Çankırı Tapulaması 
Çerkeş Ortaokulu ek inşaatı 
Eskipazar yatılı bölge okulu 
Kız Öğretmen Okulu 
11 eğitim araçları merkezi projes" 
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Sektör, 
Alt Sektör 

Başlama - Bitiş 
Tarihi 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Tarım. 

İmalat Sanayii 

Kamu hizmetleri 
Harita 

Ticaret Hizmetleri. 
Eğitim 

Sağlık 

1973 

1973 -
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 

1973 

1977 
1974 
1974 

- 1975 
1974 

• 1973 
- 1973 
• 1973 
- 1974 
- 1974 
- 1973 
• 1974 
- 1974 

Proje Adı 

Münferit Sulama projeleri (Çankırı Merkez -
Aşağıy anlar - 0cacık - Kışla Merkez - Grermere, 
Merkez - Kamgan Merkez - Konak) 
Dişli ve Dişli Kutusu projesi 1/ 
Yem Fabrikası Etüt ve projesi 
Soğuk hava deposu 
Tiftik Topsu etüt ve projesi 
Eskipazar Kadastrosu 
Bayramönü 
Elmalık 
Yeşil Dumlupmar 
Eskipazar 
Şaibanözü Ziraat Bankası Şube binası 
Ek eDrslik (İlk - Orta) 
Ticaret Meslek Lisesi 
Sağlık Ocakları (31 adet) 

(1) Projeden sorumlu kuruluş tarafından yapüacak il düzeyindeki çok yönlü kuruluş yeri 
çalışmaları sonuçlarına göre bu konudaki mikm karar oluşturulacaktır. 

Madencilik sektöründe yer alan 1973 yılı araşştırmaları Çankırı tlinide kapsamaktadır. 

18. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Enerji "ve Tabiî Kaynaklar Babanı Nuri Koda-
manoğlu'nun Avusturya - Macaristan gezisi sı
rasında İrfan Solmazer'le görüşüp görüşmediği
ne \dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen' 
in yazılı cevabı (7/1455) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ıSaym Barbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygıyle rica ederim. 22 . 12 . 1972 

Maraş Milletvekili 
İbrahim Öztürk 

iSoru : Şekli ve mahiyeti çeşitli yönlerden 
tartışma konusu yapılmış bulunan Avusturya -
Macaristan gezisi sırasında, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nım Vi-
yanalda halen sıkıyönetimce aranan İrfan Sol-
mazer'le özel bir görüşme yaptığı basında çık
mış, Millet Meclisinde soru konusu olmuştur. 

Hükümet Başkanı bizzat veya bir temsilcisi 
ile bu soruya bugüne kadar resmen bir cevap 

vermemiştir. Olayla ilgili Bakan Sayın Koda
manoğlu ise ,tam bir umursamazlık havası için
de olayı inkâr etmiş, hattâ hakkında iftira 
edildiğini beyan eylemiştir. 

Yerinde yapılan basit bir inceleme, Bakanın 
(beyanının aksine, olayın doğruluğunu göster
mektedir. Kanımızca, Bakan Kodamanoğlu İr
fan Solmazer'le görüşmüştür. Bunun göngü şa
hitleri de vardır. Viyana Elçiliğimiz erkânı da 
Ibu bilgi ve görgü şümulüne ^girmektedir. 

Şimdi bizzat Sayın Başbakandan soruyoruz : 

1. Böyle özel veya resmî bir görüşme 
pılmış mıdır, mahiyeti nedir ? 

ya-

2. Olmuş bir olayı inkâr edip, Millet Mec
lisini yanıltmak isteyen bir kimseyi Sayın Me
len hâlâ kabinesinde tutacak mıdır? 

3. Kodamanoğlu Bakan olarak göreve de
vam ederse, bu görüşme ve Millet Meclisindeki 
iıtkâr keyfiyeti Saym Melen'in bilgisiyle mi ya
pılmıştır. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 14 . 2 . 1973 
- İSayı : 77 -13/1404 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 12 . 1972 tarih ve 7115/52258/7 -

1455 sayılı yazınız. 
Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Ener

j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Nuri Ko-
damanoğlu'nun Avusturya - Macaristan seya
hatine dair yazılı soru önergesinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

•Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başlbakan 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğ-
lu'nun Avusturya - Macaristan seyahatine dair 

yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu'nun Macaristan Halk Cumhuri
yeti Hükümetinin davetine icabet etmek üzere 
beraberindeki heyetle 8 - 13 Aralık 1972 tarih
leri arasında Hükümetimizi temsilen adı geçen 
memleketi ziyareti ve aynı heyetin, teshin ve 
hava kirlenmesi konusunda 4 - 7 Aralık 1972 
tarihleri arasında da Avusturya'da inceleme
lerde bulunması, Bakanlar Kurulunun 28.11.1972 
tarih ve 7/5417 sayılı Karariyle uygun görül
müştür. 

2. Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle Viyana 
Büyükelçiliğinden alman bilgiye göre : 

Macaristan'a yaptığı resmî ziyaret dönüşü 
Viyana'da bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nuri Kodamanoğlu ile Polonya'ya yap
mış olduğu resmî ziyaret dönüşü burada bulu
nan Ticaret Bakanı Naim Talû ve eşi şeref
lerine 11 Aralık 1972 akşamı Viyana Büyükel
çimiz tarafından «Çardaş Furstin» adlı lokan
tada, verilen bir akşam yemeği sırasında, lava-
iboya gitmek üzere yerinden kalkan Nuri Ko
damanoğlu civar masaların, birinde yanında 
ecnebi olduğu intibaını bırakan bir hanımla 
oturan İrfan Solmazer'le. karşılaşmış ve ancak 
bir iki cümle teati edelbilecek kadar kısa bir 
süre ayak üstü konuştuktan sonra (Bu konuş
ma da, İrfan Solmazer'in Nuri Kodamanoğlu'nu 
selâmlaması ve buyur etmesi ve Nuri Kodaman

oğlu'nun itizar beyan ederek bu isteği kabul et
memesinden ibarettir) yoluna devam etmiştir. 
Masasına dönerken başka bir koridordan geçen 
Nuri Kodamanoğlu İrfan Solmazer'le bir daha 
karşılaşmamıştır. Bu izahattan da anlaşılacağı 
üzere özel bir görüşme mevzuibahsolmamıştır. 

3. Millet Meclisine yapılan açıklamada da 
özel bir görüşme yapılmadığı Bakan tarafından 
belirtilmiştir'. Olayın sadece tesadüfi bir kar
şılaşmadan ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ferid Melen 

Başbakan 

19. — Adan<ı Milletvekili Ali Rıza Gülliioğ-
lu'nun, itirazlı tapu sahibi çiftçilere araç ve 
gereç temini konusunda T. C Ziraat Bankasının 
kolaylıklar yapıp yapamayacağına dcâr soru 
önergesi ve icaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı 
cevabı (7/1459) 

25. 12. 1972 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Ticaret Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delalet buyurmanızı saygılarımla rica ede
rim. 

Adana Milletvekili 
Ali Rıza Güllüoğlu 

SORU : 
Emlâk Vergisi Kanununa göre toprak sahibi 

çiftçilerin tapulu ve tapusuz zilyedlikleri al
tında bulunan bütün arazilerini kıymetleriyle 
bildikte beyanda bulunmaları mecburidir. Bu 
boyan üzerinden çiftçi toprağının senelik vergi
sini ödeyecektir. 

' Diğer taraftan Tapu Kadastro ölçümü sı
rasında hazine ve şahıslar tarafından herhangi 
bir tapuya yapılan itiraz sebebiyle T. C. Zira
at Bankası bu nevi tapuları geçersiz adederek 
borçlanma için teminat olarak kabul etmemek
tedir. Halbuki, çiftçinin bu nevi tapuları da be
yanda bulunması ve vergisini vermesi kanunca 
öngörülmüştür. Çiftçinin vergisini verdiği ta
pulu hertürlü gayrimenkulunun resmî mües
seseler nezdinde geçerli olması kanun, hak ve 
nesafet kaideleri gereğidir. 

Tüccar kefaleti T. C. Ziraat Bankası nez
dinde geçerli olduğu için tapuları itirazlı çift
çiler bu bankadan borçlanarak herhangi bir zi
raî gereç ve araç alabilmeleri için tüccarlara 
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'başvurmak mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. 
Tüeear da kefaletini genellikle muayyen bir 
meblâğ ve bâzı menfaatler karşılığında vermek
tedir. Bu da gösteriyor ki, Ziraat Bankası tapu 
sahibi çiftçiyi, özellikle küçük ve orta sınııf çift
çiyi tüccara soydurtmak hedefine yöneltilerek 
idare edilmektedir. Tatbikatta tapulu ve tapu
suz çiftçiler T. K. Kooperatif ortakları olarak 
müteselsil kefalet yoluyla kredi aldıklarına gö
re itirazlı tapu sahibi 'çiftçilerede Ziraat Ban
kası nezdinde müteselsil kefalet yoluyle araç ve 
gereç temininde kredi kolaylığı göstermek ge
rekmektedir. Bu nedenlerle; 

1 — Bakanlığınızca itirazlı tapu sahibi çift
çilere araç ve gereç temini konusunda T. C. Zi
raat Bankası nezdinde ne gibi kolaylıklar dü
şünülmektedir? 

2 — Bu durumda bulunan çiftçilere araç ve 
gereç temininde müteselsil kefalet yolu düşü
nülmekte midir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
İçticaret Genel Müdürlüğü 19. 2 1973 
Dosya No : 14 (140.2) 
Banka ve Kredi 

2484 
Konu : Adana Milletve
kili Ali Rıza Güllüoğlu-
nun yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 2 . 1 . 1973 gün ve 7128/52394, 7/1459 
sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, 
itirazlı tapu sahibi çiftçilere araç ve gereç te
mini konusunda T. C. Ziraat Bankasınca ko
laylık gösterilip gösterilemeyeceği hakkındaki 
25. 12 1972 tarihli yazılı soru önergesi adı ge
çen Banka Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş
tir. 

Alman 3. 2. 1973 tarih ve 24532/104 sayılı 
yazıda; memleketimizde modern tarım metod-
larınm uygulanması ve makineli tarım faaliyet
lerinin gittikçe yayılmasıyle birim araziden el
de edilen ürün miktarında artış vukua getirme
si ve verimin devamlı surette yükseltilmesi için 
makineleşmenin de teşvik edilmesi gerektiğini 
de, traktör gilbi ziraat makinelerinin Banka-
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ların kredileriyle çiftçilere kolaylıkla ve zama
nında intikalini sağlamanın anaprensipleri ara
sında bulunduğu. 

Bu itibarla, halen tatbikatlarında Bankala
rı kredisiyle traktör alacak çiftçilerin, hubu
bat ziraati yapmaları halinde 500, sınai bitki 
yetiştirenlerin de 150 dekar ekim sahasında zi
raat yaptıklarını tevsik etmelerinin gerektiği. 

Ancak, işletmenin sınai bitkiler yetiştiren 
bir tanım işletmesi sayılabilmesl için, münave
bede endüstri bitkileri oranının, işletme sahası
nın % 6'6'sınm (2/3'nün) altına düşmemesi ve 
bunun ikrazdan önce mahallî tarım teşkilâtın
dan alınacak belge ile tevsikinin icap ettiği, 

Diğer taraftan, ekim sahalarının mutlaka 
çiftçi adına tapulu olmasının gerekmediği, ki
ra ile tutacakları arazilerin buna ait noterden 
tasdikli ve tapuya şerh ettirilmiş 5 yıllık kira 
mukavelenamelerinden veya murislerinden in
tikal edip de henüz tapuda namlarına tescil 
edilmemiş, fakat tasarrufları altında olan ara
zilerin Özel İdare kayıtlarından «kim sahaları
nın tesbiti suretiyle de işlem yapıldığı, 

Yalnız, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu 
muvacehesinde; Özel İdareye kayutlı arazilere 
ait vergi kayıt suretlerinin Maliyeden temin 
edilmesi gerektiğinden, traktör satın almak 
maksadıyle kredi talebinde bulunan çiftçilerin 
beyannamelerini adı geçen daireye vermelerini 
müteakip, ekim sahalarının vergi ve arazi kay
dından tespit olunarak dilelderiniiın mevzuat 
esasları dairesinde karşılanmasına çalışıldığı, 

Öte yandan, çiftçiye açılacak ziraî araç ve 
gereç kredilerinde Barikalanı Kanununun 11 nci 
maddesinde öngörülen inancalardan bir veya 
bir kaçının gösterilmesi halinde kredi işleminin 
yapılması esas olmakla beraJber, müstahsillerin 
gayrimenkul ipoteği veremeyişleri halinde ipo
tekte ısrar olunmayarak borca müşterek borç
luluk ve müteselsil kefaletleri sağlanmak sure
tiyle de muamele ifasının mümkün olduğu, 

Evvelce zirai kredi tatbikatlarında yer al
mış olan tüccar kefaletinin, sosyal ve ekonomik 
mahiyette bazı sakıncaların doğuşuna yol açtı
ğından, 1967 yılında bu uygulamadan vazgeçil
diği^ bildirilmiştir. 

Durum bilgilerinize arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 
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20. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, uy
gulamalarından doğan intibak alacaklarına 'dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1461) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

,Devlet Personel yasasının özünden, yoru
mundan, uygulanmasından doğan yanlışlık ve 
eksikliklerden resmi ağızlardan alman bilgilere 
göre 47.000 devlet personelinin intibak işlemi 
hatalı yapılmıştır. 396 000 devlet memurunun 
intibak işlemi ise devlet memurunun yararına 
kanun gücünde kararnameden yansıyan ilkele
rin ışığında düzeltilecektir. 

Ancak bu yorum, uygulama, öz yanlışlığın
dan ve eksikliğinden zarar gören 396 000 me
mur, doğal olarak devletten alacaklı duruma 
gelmiştir. Hayat pahalılığının son 8 yılda - % 
215 arttığı gerçeği ortada iken, toplumun ge
çim sıkıntısı içinde kıvranan bu kesiminin Hü
kümetin hatasından doğan doğal alacağı Dev
let olanakları zorlanarak ödenmelidir. Resmi 
devlet kanatları bu alacağın verilmemesi tezi
ni savunmaktadırlar. 

396 000 devlet memurunun intibak hatasın
dan doğan alacağını ödemeyi düşünüyormusu-
ııuz? Bu konuda ön hazırlıklarınız varandır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 19 . 2 . 1973 

(Bümiko : 111121 - 61 - 4751 
Konu : İçel Milletve
kili Sayın Çetin Yıl-
•maz'm yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğünün 2 Ocak 

1973 tarihli ve 7130/52396 - 7/1461 sayılı yazı
nız. 

b) (Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesi Başkanlığının 10 . 1 . 1973 tarihli 
ve 77 - 53/305 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tara
fından Başıbakana yöneltilen ve Başbakan adı
na tarafımdan cevaplandırılması tensibolunan 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî mütalâamız 
aşağıda sunulmuştur. 

1. — 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun intibak hüküm
lerinin uygulanması sırasında, kanuna aykırı 
bir intibaik yapılmış olması halinde bu yanlış
lıklar ilgilinin müracaatı üzerine yetkili merci-
le/ce düzeltilmökte; intibakında yanlışlık yapıl
mış memurun özlük hakları, kanunun yürürlük 
tar'rrnden itibaren ıslah edilmektedir. 

2. — Devlet Memurları Kanununun intibak 
hükümlerinin ortaya çıkardığı aksaklıkların ve 
dertsizl iklerin giderilmesini teminen, 1589 sa
yı h Yetki Kanununa göre hazırlanan Kanun 
Kuvvetinde kararname is'e 30 . 12 . 1972 tarih
li ve 14407 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 
bulunmaktadır. 

Söz konusu Kararnamenin geçici 2 nci mad
desinin 2 nci bendi ile, «hu Kararname ile ge
tirilen intibak hükümlerinin uygulanması so
nunda Devlet memuru (her ne suretle olursa 
olsun görevlerinden ayrılmış olanlar dahil) le
hine doğan durumlar dolayısıyle 1 . 3 . 1970 ta
rihinden 1 . 6 . 1973 tarihine kadar geçen süre 
için bir fark ödemesi yapılması» öngörülmüş
tür. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sayıştay Başkanlığının 25 . 9 . 1972 gün ve 3604 
sayılı karan halikında soru önergesi ve Başbakan 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1471) 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başlbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
arz ve rica ederim. 29 . 12 .1972 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre bölge merkezleri dışında yolluk alan mü
fettiş ve benzeri denetleme elemanlarının kaza
nılmış hakları; Sayıştaym 25 . 9 . 1972 gün ve 
3604 sayılı istişari kararı ile kaldırmak isten
mektedir. 

Bilindiği üzere, müfettiş ve benzeri denet
leme elemanları yolluklarını : 

— 6245 sayılı Harcırah Kanununa, 
— Kuruluş kanunlarına göre çıkarılmış tü

zük hükümlerine, 

— 79 — 



M. (Meclisi B : 73 7 . 3 . 1973 O : 1 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 Ara
lık 1930 gün ye 590 sayılı kararının 7 nci mad
desine, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 Ha
ziran 1972 gün ve 179 sayılı kararına, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Ocak 
1950 gün ve 1685 sayılı kararının 5 nci madde
sine, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ha
ziran 1951 ıgün ve 1735 sayılı kararının 4 ncü 
maddesine, 

— Ve nihayet bizzat Sayıştaym 20.4.1961 
gün ve 2657 - 1 sayılı kararma uygun olaraık al-
maikta idiler. 

İlgili mevzuatta da bir değişme olmadığına 
göre; sayılan bu yasa, tüzük ve T. B. M. M; ka
rarlarına aykırı olarak Sayıştaym bu defa al
dığı is'tişarî kararı karşısında müşkül durumda 
kalan denetleme elemanlarının durumlarının 
ıslahı için : 

1. —• a) İçinde bulunduğumuz malî yıl so
nuna kadar, 

ıb) 1973 malî yılı için, Hükümet ne düşün
mektedir1? 

2. — Sayıştaym, bu istişari kararma göre 
uygulama yapıldığı takdirde; denetleme görev
leri yeterince yürütülelbileeek midir ve görevde 
aksama olmayacak mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
'Tetkik Dairesi Başkanlığı 24 . 2 . 1973 

Sayı : 77 -111/1761 
Millet Meclisi Başikanlığına 

İlgi : 6 . 1 . 1973 tarih ve 7/1471 - 7175/ 
52623 sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın Sayış
tay'ın 25 . 9 . 1972 tarih ve 3604 sayılı Kara

rma dair 29 . 12 . 1972 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Sayıştay'ın 
25 . 9 . 1972 gün ve 3604 sayılı Kararına dair 
29 . 12 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır 

(Maliye Bakanlığından alman bilgiye göre : 
1. a) Müfettiş ve benzeri denetleme ele

manlarının yollukları konusunda Sayıştay Ge
nel Kurulunca ittihaz olunan karara uyularak, 
içinde bulunduğumuz malî yıl sonuna kadar bu 
elemanlara Ankara'da yolluk ödenmemesi yolu
na gidilmiştir. 

ib) Diğer taraftan, 6245 sayılı Kanuna, 
kuruluş kanunlarına göre çıkarılmış olan tüzük 
hükümlerine ve çalışma yönetmeliklerine, T. B. 
M. M. nin müteaddit yorum kararlarına ve biz
zat Sayıştay'ın 20 . 4 . 1961 tarih ve 2657 - 1 
sayılı Kararına uygun olarak yapılagelen bu 
tür ödemeler konusunda ilgili mevzuatta da bir 
değişme olmadığı halde, Sayıştayca bu defa 
ittihaz olunan mezkûr istişari karar karşısın
da yeni bir durum ihdas etmemek, uygula
mayı 1973 malî yılı için devam ettirebilmek 
amaciyle, 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
19 ncu maddesine, amaca uygun yönde hüküm 
konulmuştur. 

2. Sayıştaym sözü edilen kararı uyarınca 
uygulamaya devam edildiği takdirde denetleme 
görevini nyeterince yürütülemeyeceği v j ak
samalar olacağı düşünülmektedir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

»9<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

73 NCÜ BİRLEŞİM 
7 . 3 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bit- genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çarı
ğa ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili îlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. .— Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysamn 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilımi îşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını öıJe-
mek, turizm kredilerinin doğıflimasındaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksaoby-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi u y a r ı 
ca bir genel görüşme açılmasına dmv önergesi 
(8/17) 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
G-enel sağlıık sigortasının memleketimizde tatlik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanı i t 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl 
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 noi maddesi m a 
rmca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeMeşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dtnr 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatt ik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına Aıdr 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretilen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraflı
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hanıgi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 

(LZ/01) pra&ıauo 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barba-ros Turgut Boztepe'nin. Hükü 
inek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul .Tuğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarırca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dai" önergesi 
MO/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşm Türkiye' 
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bdr Meclis Araştırması açıl
masına daiv önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 KCI maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit etv.ck 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına di;ir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yerdltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri t ts-
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 
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42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu Iktiisadî Kuruluşlarının içkide bulun
dukları çıkmazım nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/471 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninim millî çıkanımız paralelinde i§-
ıetiîlmesinde ve değerlendirillmesini sağlamak 
içıin alınması gerek! tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarıllması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıvle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir M>et Jis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değ-er pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul-
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması ocıl-
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması içim alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığım ve diğer su ürünlerimin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergtsi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ıvyarın-

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle ahnmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe 
kikle desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri t< s-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza.Güllüoğ-
lu'ımn, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması içim şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı içim ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinim süratle yürütül
mesi ve neticelendirilraesi kamusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın SS nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumamda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT, Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasma dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair .önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğim 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sav as Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önerrngesi (10/68) 

61. — Samsun MüMetvekitü Kâmran Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca -bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzdoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hiılımi tşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim özıtürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek amua-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa 
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırrk-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçejl Millietvekilli Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletveıkili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclîs Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Amkara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — içel Milletvekili Çetin Yıimaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair Önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarım tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi, (8/46) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nel madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için. gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
•hal'kımızıın iyi beslenm>esini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının , memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırım ası açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'rıun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmalına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad

desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
ıSosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri 
(Besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararm onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nci ek ve 677'ye '2 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . -5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 2. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, 678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
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X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının layrıoalılk ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun bulunduğuma ıdair ıkanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ıek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

X 4. — Türkiye - Danimarka Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonlar]! raporları (1/552) (S. Sayısı : 786) 
(Dağıtma tarihi : • 29 . 1 . 1973) 

X 5. — Milletlerarası nakliyatta kullanılan 
paletlerin Gümrük rejimine dair Avrupa Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/355) (S, Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 .1973) 

X 6. — Türkiye ile Polonya arasında tocarî 
belgelerin tasdikinden harç alınmamasına müte
dair Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/416) (S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Danimarka Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/447) (S. Sayısı : 791) (Dağıtma t a r i h i : 
30 . 1 . 1973) 

X 8. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/97) (S. Sayısı : 
788) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1973) 

X 9. — 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da , 
imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hu
susların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/453) (S. Sayısı : 790) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 2 . 1973) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 

Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaş
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) 

X 11. — Meslekî malzemenin geçici ithaline 
ilişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/119) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/346) (S. Sayısı : 797) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 13. — Sergi, fuar, toplantı veya benzeri 
yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın 
ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Gümrük ve 
Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/123) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsveç Kırallığı, Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/449) 
(S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1973) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın onyalanmasmm uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/127) (S. Sa
yısı : 800) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/128) 
('S.' Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1973) 

X 17. — 6 Ekim 1970 tarihinde .Sofya'da imza
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada-
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let, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/476) (ıS. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Norveç, Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştır
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/448) (IS. Sayısı : 802) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

X 19. — Uydular aracılığı üe Telekomini-
kasyon Uluslararası örgütüne (INTELSAT) 
ilişkin Anlaşma İşletme Anlaşması ve Nihaî Se
nedinin onaylanmasını uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/758) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığr 
ve nedenılerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Entrji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye-
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ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş* 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz-
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di bey oğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
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Lisesinde boş gecen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ım kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyüfk sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
Ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali .Gül-
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasma daiu. Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyeti erinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'nın Çalarlar ilçesine bağlı bazı 

köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

3i. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
narîn, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratııvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
iu'nıın, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti ismin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
ce konJu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pa
so ihtilâfı üzerine, Baş balca» tarafından, A. I\ 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

ÖC^. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güi-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
aı'nun, Kalecik sulairia projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 
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42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (G/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı -
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal .Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması . için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY mn, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş
hurun, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları-
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nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz-
İü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili G-ıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su -taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
-Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu**an 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 
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85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılmdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dadr Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydanı gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili Hyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı a-rtist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediıliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmm 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
mın, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlanmızm yaşa-
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ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırlan içinde bulunan 
Havaçor çayırım taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba

kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (G/211) 

120. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ili bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Siinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nuıı, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop iıli Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm 
Bursa - Uludağ'daki mıilllî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakarımdan sözlü sorusu (6/217) 

1.25. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derileri Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Miıllotvokilli llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. —- İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia-
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sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren
de! ioğiıı'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(G/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (G/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlanna dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. _ Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (G/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'ııı, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu, 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvelı'ıli Hilmi İsgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (G/235) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İsgüzar'm. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

147. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
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Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 neu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve.2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 aci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

X 3. — 6831 sayılı Osman 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 bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan 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) 

X 4. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa

ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına daıir önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilcsiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6j (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 .. 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Kesit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında 'çalışan ımenmrların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna (geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri 
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ve Plan (komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 1 0 . 7 . 1972 veT . 2.1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrurc 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı iSivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.197J, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umıımiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 ııcı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci dk) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (.S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraıtlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 

den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4.1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi tşgüzar'm ve Kocaeli MilletveEili 
Vehbi Engiz'ıin, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci: ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Üz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı, ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
•nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
•ek) (Dağütma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ıma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 
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21. — Burdur Milletvekili Mehmet özihey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(ıS. Sayısı : 368, 3'68'e 1 nci ek ve S68'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet özihey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nei ok) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatıosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (:S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972 

,25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tâdiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

26. —- içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhatitin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 

Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline &eıbebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci .ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mimi etek giymelerinin menine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) ('S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (İ/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (;S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Nairne Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. —• 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. —• 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 
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36. — Sanık Pilot Assmbay (941/828) Baş

çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu ALioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
J09 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nei ek) 
(Dağıtana tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — .1945 doğumlu Osriıanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (ıS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Ycnicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Üzıtürkednıe'nıin, Toptancı halleri kanun 
tdkLifl'erine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezikeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı G-eçioi Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. .Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirdlımesdne ve bu kanuna bâzı madde
ler öklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezikeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi 71 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/612) (S. Sayısı : 583 >e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1972 ve 14.2.1973) 

43. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun teklifleri ve Amasya Milletveki
li Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay'm 506 sayılı Kanunun 73 neti mad
desinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna üç geçici madde eklenmesine dair Kanun 
teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi 64 numaralı Geçici Komis
yon Raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sayısı : 
743, 743'e 1 nci ek ve 743'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 6.10.1972, 5.1.1973 ve 28.2.1973) 

44. — Anayasa Mahkemesine, Yasama Mec
lislerinden Seçilecek Asıl ve Yedek Üyelikler 
İçin Adaylığa Başvurma, Seçim Esas ve Usulü 
Hakkında Kanun Tasarısının C. Senatosunca 
Değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenme
yen metnine dair Karma Komisyon Raporu ile 
Millet Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komis
yon metinleri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 
1/71) (M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'c 1 nci ek, 
514'e 2 nci ek; ve 514'e 3 ncü ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 93 ve 93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 
4.4.1972, 14.10.1972, 11.12.1972 ve 5.3.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 
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X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul

maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kamun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos--
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp tiner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihî : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet

vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne» maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

J2. —• Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller-
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de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile 'bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (:S. Sayısı -: 110, 
110'a 1 nei ek ve 110'a 2 nci «k) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 .1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Grenel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . '5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de-
ğiştiril'me'si hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (8. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : '21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

I 20. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) ' 
(S. Sayısı : 691 ve 691'* 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 

I Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

I 25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
I 23 arkadaşının ve tamir Milletvekili Burhanet-

tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 

I Kanunun 5 nei maddesinin (&) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 

[ ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 

I ve 21 . 12 . 1971) 
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26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun I 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) I 
(S. Sayı sı : 470 ve 470'e 1 nci ok) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

27. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 do-
ğum'lıı Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdüi kadir Şener hakkında 
Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) (S. Sayısı : 752 ve 752'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma ta ihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
26 . 12 . 1972) 

X 28. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

29. — İsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'in Özel Affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) (S. Sa
yısı : 780) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1972) 

30. — Fazla fiyatla bilet satanların cezailan-
dırılmaları hakkında kanun tasamsı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 1.58'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagüıı'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılajma Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 .3 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

32. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 2.2 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı,. Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci .ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 " 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rap o- j 

ru (3/48) (<S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına ç a r p ı l 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (:S. Sayısı -. 348, 
348'e 1 nci ©k ve 348'e 2 nci ıelk) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(& Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 1 5 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 1 l'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çclik'in • ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

37. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (lS. Sayısı : 351, 351\ 
İ nci ek ve 351'e 2 nci efe) (Dağıtma tarihleri -. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çartırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

39. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, HatiçeVlen doğma 
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1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 ııoi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve.27 . 12 . 1972) 

40. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtb 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511 'e 1 nei 

• ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 
41. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 neü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

42. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üstça
vuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718 ve 718'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 11 . 7 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

43. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

44. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

45. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 neü maddesine bir (d) fıkrası 'eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 46. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra

poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

47. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

48. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

49. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yaıt-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

50. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Ivapaneıoglu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ncıi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

52. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşımın, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 

X 53. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonların dan seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

54. -— Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

(Millet Meclisi 73 neü Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 5 l4e3ncüek 
Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek asıl ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 
hakkında kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. 
Meclisince benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko

misyon metinleri (Millet Meclisi : 1/591, C. Senatosu : 1/71) 

<Not : C. 'Senatosu IS. Sayisı : 193 ve 93'e ek) 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/591 
Karar No. : 2 

Kanma Komisyon raporu 

3 . 1973 

Yüksiek Başjkianlığa 

Anayasa Mahkemesine, Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
(başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul edilen metni
min 3 ve 6 ncı maddelerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik, Millet Mec
lisi Genel Kıırukınoa benimsenmemiş bulunduğundan, Anayasanın 92 ııci maddesi uyarınca, her ild 
(Meclisin ilgili komisyonlarından teşekkül eden Karma Komisyonumuz konuyu tetkik ve müzake
re etmiştir. 

•Komisyonumuz; Adalet Komisyonunun seçime dahil edilmesinin, Cumhuriyet Senatosuna muva-
•ziliği tamim edeceği ve bu kişilerin daha geniş bir kadro tarafından seçilmesini sağlayacağı düsün-
•oesiyle 3 ncü maddeyi yeniden tanzim etmiş ve 6 ncı maddenin de, Cumhuriyet Senatosunca tan
sım olunan şekliyle benimsenmesini uygun göımüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Karma Komisyon [Başkanı 

.Cumhuriyet iSenatosu 
Bursa Üyesi 

8. Kayalar 

Sözcü 
Sinop Milletvekili 

II. Biçer 

Kâtip 
Kırklareli Milletvekili 

M. Atagün 

Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi 

R. Rendeci 

Cumhuriyet 'Senatosu 
Ankara Üyesi 

T. Kapanlı 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Hatay Üyesi 
M. Deliveli 

Zonguldak Üyesi 
Muhalifini, söz hakkım 

saklıdır. 
Al. A. Pestilci 

Kırşehir Üyesi 
H. Özmen 

Sivas Milletvekili 
T. Koraitan 

(İmzada bulunamadı) 

İçel Milletvekili 
M. Arıkan 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa başvurma, 
seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 3. — 'Başvurma süresi sonunida, müracaat ©den adayların kısa hail tercümeleri ve ilişik 
belceler ilcilerine göre Millet Meclisi Anayasa veya Cumhuriyet Senatosu Amayasla ve Adalet Ko
misyonunla verilir. 

Komisyon dfllggflli belgeleri inceler ve üye hakkında gıerekl göreceği her türlü fetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar gizidir. 

Komisyonda yapılacak seçimjde birinıoi »madjdedeki nitelikleri hadiz olanlar arasından her hoş yer 
dçtvn oy pusulasınla üç isim yazılır. Bu sıeıçlinı sonunda en çok oy alanlaoridan başlamak üzerle her boş 
yerin üç katı olarak tespit olunJadak adayların adlan ilgisine göre Cumhuriyet Senatosu veya 
Millet Meclisi Başkanlığına bildürülir. Adayların komisyon mevouldunun ekser'iyelöiniin oyunu almış 
(bulunmaları sarihtir. 

Yasamla Melelsleri asıl ve yedek üyeleri komisyonun gösterdiği adaylar arasından ve igizH oyla 
seçer. Adayın Geçilmiş olması için üye tamsayısının salt olgunluğunun oyunu almak lâzUmdır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Başkan
lıkları tarafından yaızılı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığınla da bildirilir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MiOet Meclisi (S. Sayısı : 514'e 3 naü ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş

vurma seçim esas ve usulü hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre Millet Meçlisi Ana
yasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetMkatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar 
gizlidir. 

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda, birinci 
maddedeki nitelikleri haiz olanların ad ve soy
adları ile kısa hal tercümelerini bir liste halinde 
tanzim ederek, Genel Kurula arz eder. Genel Ku
rul, komisyonun tespit ve tanzim ettiği adaylar 
arasından gizli oyla seçim yapar. Seçimlerde üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday 
seçilmiş olur. ilk üç oylamada hiç bir aday salt 
çoğunluğun oyunu alamamış bulunursa, mütea
kip oylamalar, üçüncü oylamada en çok oy al
mış olan üç aday arasında yapılır. Bu şekilde ya
pılacak üç oylamada da, adaylardan biri yine 
salt çoğunluğun oyunu alamamış bulunursa, bun
dan sonraki oylamalar, bu defa son oylamada en 
çok oy almış bulunan iki aday arasında yapılır. 
Boş olan asıl ve yedek üyeliklerin her biri için 
ayrı seçim yapılır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Yasama Meclisleri 
Başkanlıkları yürütür. 

KARMA KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş

vurma secini esas ve usulü hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 3. •— Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre, Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonuna veya Mil
let Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetMkatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar 
gizlidir. 

Komisyonda yapılacak seçimde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her boş 
yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu seçim 
sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere 
her boş yerin üç katı olarak tespit olunacak aday
ların adları ilgisine göre Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir. Aday
ların komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyunu 
almış bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri Ko
misyonun gösterdiği adaylar arasından ve gizli 
oyla seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâ
zımdır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edihBeKLe beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları taraf ından yazılı olarak Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunun 6 ncı 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

» • « 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514'e 3 neü ek). 





Dönemi : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ s - Sayısı: 583'e 1 nci Ek 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi 71 numaralı Geçici Komisyon 

raporu (1 /612) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 25 . 11 . 1972 
Sayı : 684 -1/100 

MİLLET MECLtKÎ. BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8 . 7 . 1972 gün ve 5374 sayılı yazınız : 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 11 . 1972 tarihli 6 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla 
kafoul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğni rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değiştirilen maddeler : 

Madde 1. 
Madde 11, 12, 104, 110 
Madde 14, 17. 
Ek Madde 1. 
Madde 18. 
Ek Geçici Madde 7. 

Not : Bu tasarı Genel Kumlun 14 . 9 . 1972; 23 . 11 . 1972 tarihli 83 ve 6 ncı Birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 
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71 Numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet M ehlisi 
71 Numaralı Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/612 10 . 2 . 1973 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Geçici Komisyonumuzda görüşülüp, Miliet Meclisi Genel Kurulunun o, 4, 5 . 7 . J972 tarihli 1.18, 
119 ve .120 nei Birleşimlerinde kabul edilerek, 8 . 7 . 1972 tarihinde Cumhuriyet iSenatosu Baş
kanlığına: tevdi olunan, «Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler ve geçici 'maddeler eklenmesine dair olan kanun tasarısı», Cumhuriyet Senatosu 
(fenel Kurulunun 14 . 9 . 1972; 2-'» . 11 . 1972 tarihli 8:5 ve G nei Birleşimlerinde bâzı maddeleri 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş olması sebebiyle, değiştirilen maddeler, Danıştay Başkanı 
ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiralkiylie Geçici Komisyonumuzda yeniden görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen maddeler üzerinde Danıştay Baş'kanıjıın vermiş olduğu 
mütemmim izahat ve yapılan müzakere neticesinde, 1 nei çevçeve madde ile 1.1, 12, .104 ve 110 ucu 
maddelerle, 17 nei madde ile eklenen ek 1 nei maddenin benimsenmesine, 

J4 ncü madde ve 18 nei çerçeve madde ile eklenen ek geçici 7 nei maddenin benimscııme-
mesine, çoğunlukla karar verilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yerine iSözcü Kâtip 

Malatya Çanakkale Adıyaman Çorum 
A. Karaaslan M. İL Önür A. Turanlı K. Demirer 

Gaziantep Gümüşane İçel Kayseri 
Sayın Yücelerdin Muhale- M. Karaman M. Arıhın Muhalefet şerhi ilişiktir 
fet şerhine katılıyorum M, Yüceler 

A. İ. (töğiiş 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. Bilindiği gibi Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiş ve Devletin; yasama, 
yürütme ve yargı erklerinden meydana geldiğini ve bu erklerin birbirinden bağımsız olduğunu, 
aralarında bir muvazene kurarak belirtmiş, bu ayrıma muvazi olarak da, yetkilerin kullanılma
sı yönünden organları tasnif etmiş bulunmaktadır. 'Bununla yasaıma, yürütme ve yargı yetkisini 
kullanan organların işbirliği halinde ve fakat birbirinden bağımsız olarak görevlerini kemaliyle 
yerine getirebilmelerini temin gayesi istihdaf edilmiştir. 

YVısama yetkisinin kullanılmasında ve ikamın yapımında, bu genel'esasa riayetin Anayasal bir 
zorunlulk olduğu açıktır. 

'Bu anakuraldan hare'ket edilerek Anayasanın 147 nei maddesiyle; (Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Yüksek. Hâkimler Kurulu ve üyelerinin, Cumhuriyet Başsavcısının, Başkaımnsözcüsü-

Millet Meclisi (;S. Sayısı : 842) 
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nün ve Askerî Yargıtay Başsavcısının ve kendi üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 
Yüce Divan sıfatiyle Anayasa Mahkemesinde yargılanacakları ve savcılık görevini de Cumhuriyet 
Başsavcısının yapacağı) hükmü getirilmiş, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile hassavcısinı şahsî suç
larından dolayı yargılama yetkisi, 2656 sayılı Hâkimler Kanununun 1.10 ucu maddesiyle Yrargıtay 
Ceza Genel Kuruluna verilmiş, Anayasa Başkan ve üyeleri yönünden aynı konuda Anayasa Mah
kemesinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin 2 nci 
bendiyle, Danıştay Birinci Başkanı, Daire başkanları ve üyeleriyle Başkanımsözcüsü yönünden ise, 
521 sayılı Kanunun 155 nci maddesiyle, Y'argıtay üyelerinin şahsî suçlarının takibine ilişkin yukar
daki hükme atıf yapılmış ve kovuşturma yapacak merciler yönünden de aynı kanunlarda özel hü
kümler sevk olunmuştur. 

Yine malûmlarıdır ki, Anayasada acık bir hüküm bulunduğu takdirde bu hüküm hilâfına bir 
kanun metninin tedvin edilemeyeceği, tedvin edilmiş olsa dahi Anayasa hükmünün uygulanacağı 
hususu, üstün bir hukuk kuralıdır. Binaenaleyh, söz konusu Anayasa gereğinin tedvin edilen ve 
tedvin edilecek olan kanunlarda da aynen korunması asıl olmak lâzımdır. 

Oysa, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerini 
belirten 15 nci maddesinde; (Sıkıyönetim altına alman, yerlerde) aşağıdaki suçları işleyenler ve 
bunların suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim Komutanı tarafından istenildiği ta'kdirde, sıfat, mes
lek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki asken mahkemelerde yar
gılanacağı hükmü yer alınış ve ancak, aynı kanunun, kovuşturmada izin matlabmı taşıyan 21 nci 
maddesinin (d) bendinde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yrargıtay gibi yük
sek mahkeme hâkimlerinin de dâhil bulunduğu kişiler hakkında Sıkıyönetim Komutanlığınca ko
vuşturma yapılabilmesi; özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların iznine bağlanmış bu
lunmaktadır. 

Yukarda belirtilen Anayasa ilke ve hükümlerine ve bu hükümlere göre çıkarılmış olan özel 
kanunlar hükümlerine rağmen ve suçun görevsel veya şahsî oluşu dahi tefrik edilmeksizin, 1402 
sayılı Kanunda yer ahn bu bükümler yüksek malık emıc hâkimlerinin Anayasal teminatı ile bağ
daşamaz. 

Nitekim, 1402 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin tümünü Anayasaca aykırılığı sebebiyle iptal 
eden 15 - 16 Şubat 1972 gün ve E. 1971 - 31, K. .1972-5 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının ge
rekçesinde : 

«Sıkıyönetim bölgesinde görevleriyle ilgili olarak 15 nci maddede sayılan suçlardan birini işle
diği veya böyle bir suçun işlenmesine iştirak ettiği ileri sürülen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerinin, Cumhuri
yet Başsavcısının, Ba.jkanunsözcü'sünün, Askerî Yargıtay Başsavcısının, görevle ilgili bir bölüm 
suçları dolayısıyle askerî mahkemelerde yargılanmaları yolu ve olanağı açılmıştır. Oysa bu gibiler 
Anayasanın değişik 147 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca görevleriyle .ilgili suçlardan dolayı 
ancak Yrüce Divanda yargılanabilirler. Anayasanın ne; «Sıkıyönetim ve savaş hali» ne ilişkin de
ğişik 124 ncü, ne de «Askerî yargı» ya ilişkin değişik 138 nci maddelerinde bu tutumun sıkıyöne
tim yönünden Anayasaya uygunluğunu savunmaya desteklik edebilecek bir hüküm yoktur. 1402 
sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (d) bendiyle bu kişiler hakkında Sıkıyönetim Komutanlığın
ca kovuşturma yapılabilmesinin özel kanunlarına göre yetkili kurul v ı makamların iznine bağlı 
tutulmuş olması tartışılan kuralı Anayasanın 147 nci maddesine aykırı niteliğinden kurtaramaz. 
Çünkü Anayasanın kimi kimselerin görevleri yönünden tanımayı gerekli gördüğü bir güvencinin 
Anayasa dışııida, hükümlerle ve herhangi bir kurul veya makamın izni ile yok edilebilmesinin 
öngörülmesi Anayasa aykırılığı başlıbaşma oluşturmaya yeterlidir.» Denilerek görüşüm teyidedil-
miş ve kanun tasarısındaki bu hüküm muallâkta kalmış bulunmaktadır. 

Kaldı k i ; bu yüksek hâkimler (konumuzu teşkil e1 den Danıştay Birinci Başkanı, daire başkan
ları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü) hakkında 1402 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde derpiş 
edilen kovuşturma izninin verilmesi veya verilmemesi şeklinde tecellisi muhtemel her iki halin 

Millet Meclisi . (VS. Sayısı : 842) 
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de bu mevkilerin kamuoyunda prestijlerinin sarsılması sonucu mensuboldukları yüksek yargı organ
larına olan güven.ve saygıyı azaltacağı ve ayrıca, Anayasanın öngördüğü mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine de aykırı düşeceği acıktır. 

Vu karda izah edilen mahzurları gidermek ve Anayasanın öngördüğü kuvvetler- ayrılığı ilke
sini korumak, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 'esaslarının zedelenmesine mani ol
mak için tasarıya konulduğu anlaşılan 14 ncü maddenin bilinci fıkrasının aynen kabul edilmemesi 
halinde Sı kıyönetiın Kanununu ve sıkıyönetimin idarî .tasarruflarını denetlemek, icabında iptal et
mek yetkisini haiz olan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ile sıkıyönetimin kalkması halinde, bu g*ö-
revi yapacak olan adlî mahkemelerin kararlarını inceleyecek Yargıtayın, Başkan ve üyelerinin sı
kıyönetim mahkemelerinde yargılanmasının hukuk hiyerarşisi ve hizmet icaplarına da aykırı olduğu 
kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 

2, Tasarının geçici 7 nci.maddesine gelince : 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının 7 nci maddesiyle değiştirilen 521 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde Danıştay 
üyesi seçilebilmek için en az onbeş yıl Devlet memuriyetinde çalışmış olmak ve ikinci derece kad
roda bu derece aylığın kazanılmış hak olarak almış bulunmak şarttır. 

Millet Meclisince kabul edilen ek geçici 7 nci madde ile 4 ve 3 ncü derece aylığını almış olan
lara da bu hak tanınmaktadır. Halbuki Danıştay üyeliği birinci derece1 kadrolu bir yüksek hâkim
liktir. 3 ve 4 ncü derecelerden birinci derece hâkimliğe seçilmenin sakıncaları; açık olduğu gibi 
madde sebepsiz yere bu meslek mensuplarını 2 nci dereceye geçişte zarurî olan yükselme sınavından 
da, vareste tutmaktadır. Ayrıca 4 ncü derecedeki meslek mensuplarının 521 sayılı Kanunun yürür
lükte bulunduğu bugün dahi Danıştay üyeliği seçimine girme hakları mevcut olmadığından mah
fuz tutulacak kazanılmış hakları da bahis konusu olamaz. 

1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de Danıştayda 4 ncü derece başyardım
cı bulunmamaktadır. Bu suretle madde yalnız 4 ncü derecede bulunan, kanunsözcülerine hak tanı
yan bir mahiyet almış bulunmaktadır. Bu durum ise Danıştay meslek mensupları arasında haksız 
bir farklılık ve. ikilik yaratacaktır. 

Bu sebeplerle her iki maddenin Senatonun kabul ettiği şekilde beııimsenmemesi yolunda verilen 
karara karşıyız. 

Gaziantep Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Ali İhsan Göğüs Mehmet Yüceler 

Millet Meclisi (:S. Sayısı : 842) 
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MİLLET MECLİSİNİN K&VBUL ETTİĞİ METİN 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine \dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 'tarihli ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 3, (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 124, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 110, 114, 115, 
116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştmlmiştîr: 

Üye adayı seçimi 

Madde 11. — Danıştay üye adayı seçimi en az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay Gtenel Kurulu adayların tamamını 8 noi maddenin (H) bendinde gösterilenler arasın

dan seçer. 
Boşalan üyelik sayısı ilkiyi bulunca, durum, em çok bir hafta içinde Başbakanlığa Mldir&lir. 
Boş yerler bildirilirken 8 nci maddenin (H) bendinde yazılı meslek mensuplarının bir listesi 

de Başbakanlığa g'önidjeriilir. 

Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. — 11 nci maddenin birinci fıkrasına göre seçim yapılmasını zorunlu kılacak sayıda 
boşalma olduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa dilekçe ile 
başvurulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuranların soyadlarma göre alfabetik bir listesi düzenle
nir. Listede ilgililerin gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 

Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dava dosyalarını inceliyerek hukuk 
bakımından düşüncelerini en geç bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde yazı
lı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanunsözoüeüne bildirir
ler. Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün vereceği diğer görevleri yerine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık aracılıgıyle her türlü îbiligileri istiyebilecekleri gibi, 
işlem dosyalarını da getirtebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 
Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 

iş veriminin artırılması için Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 
Dava daireleri veya Dava Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcüleri, 

önceden haber verilmek 'suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Kanunsözcüleri, lüzum gördükleri hallerde, Dava Daireleri nezdinde re'sen kararın düzel
tilmesi isteminde bulunabilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Danıştan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme sin e ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1064 tarihli ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 71, 104, 110, 114, 115, 116, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 163, 164, 166, 167 ve 172 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Üye adayı seçimi, 

Madde 11. — Danıştay üye adayı seçimi en az iki boş yer için yapılır. 
Danıştay G-enel Kurulu adayların tamamını 8 nci maddede gösterilenler arasından seçer. 

Boşalan üyelik sayısı ikiyi bulunca, durum en çok bir hafta içinde Başbakanlığa bildirilir. 

Boş yerler bildirilirken 8 nci maddenin (H) bendinde yazılı meslek mensuplarının bir listesi 
de Başbakanlığa gönderilir. 

Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. 11 nci maddenin birinci fıkrasına göre seçim, yapılmasını zorunlu kılacak sayı
da boşalma olchığu tarihten itibaren on beş gün içinde adaylık için Birinci Başkanlığa dilekçe ile 
başvurulabilir. 

Birinci Başkanlıkça, adaylık için başvuranların soyadlarma göre alfabetik listesi düzenlenir. 
Listede ilgililerin gizli ve açık sicil dosyalarından çıkarılacak kısa hal tercümeleri bulunur. 

Liste, seçimden en az bir hafta önce Genel Kurul üyelerine dağıtılır. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 104. — Danıştay meslek mensuplarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti 
için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile geçen günlerin her biri için net aylık tutarlarının 
otuzda biri oranında yevmiye verilir. 

Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıyle 
ayrıca ödenir. Ancak bu suretle yapılacak ödemeler, yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 

Kanunsözcülerinin ödevleri 

Madde 110. — Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dava dosyalarını inceleyerek hukuk 
bakımından düşüncelerini en geç bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde ya
zılı olarak verirler, bu süreler geçirilirse, durumu sebepleri ile birlikte Başkanunsözcüsüne bil
dirirler. Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün vereceği diğer g'örevleri yerine getirirler. 

Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Başkanlık aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi 
işlem dosyalarını da getirebilirler. 

Düşüncelerin gerekçeli olması lâzımdır. 

Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbesttirler. Ancak, çalışma düzeninin korunması ve 
iş veriminin artırılması için Birinci Başkanın ve Başkanunsözcüsünün alacağı tedbirlere uyarlar. 

Dava daireleri veya Dava Daireleri Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, kanunsözcüleri, 
önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — 521 sayılı Kanunun 155 nci ıraddesine aşağıdaki ilki fıkra «KtenanSştlr: 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 nci maddesinde sözü edilen yetkili merci; Danıştay Birin

ci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri ile Başkammsözcüsü için Danıştay Genel Kurulu, 
Kanunsözcüleri, Başyardımcı ve Yardımcılar için Danıştay Başkanlar Kuruludur. 

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

EK MADDE 1. — Danıştay, yargı yetkisini, telâfisi imkânsız ağır zararlar doğuracak nitelik
te olan işlem ve kararlar hakkında 94 ncü maddenin ikinci fıkrası gereğince verilebilecek yürüt
menin durdurulması kararları saklı olmak üzere, idarî makamların kanunlarda gösterilen şekil 
ve esaslara uygun olarak yaptığı tasarrufları durdurucu, geciktirici veya ortadan kaldırıcı tarzda 
kullanamaz, idarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremez. 

MADDE 18. — 521 sayılı Danıştay Kanunime aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 3 ve 4 ncü derece kadroda bu 
derece aylığını kazanılmış hak olarak almış Danıştay Başyardımcıları veya bu derecedeki Ka
nunsözcüleri 8 nci madde hükmünden yararlanırlar. Bunların ikinci dereceye yükselmelerinde 
119 ncu maddede öngörülen sınav şartı aranmaz, bunların kazanılmış diğer bütün hakları saklıdır. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 14. — 521 sayılı Kamumun 155 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 ve 21 ncî maddelerinde yazılı kovuşturma ve usul hü

kümleri, Danıştay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile Başkanunsözcüsü haklarında 
uygulanmaz. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcılar hakkında bu hükümlerin uygulanması, Başkanlar 
Kurulunun iznine bağlıdır. 

MADDE 17. — 521 sayılı Danıştay Kannununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz, idarî eylem ve İşlem niteliğinde 
yargı kararı verilemez. 

Danıştay Kanununun 94 ncü maddesinde yazılı, yürütmeyi durdurma kararları, telâfisi güç du
rumlar ortaya çıkması veya dilekçede ileri sürülen hususların dosyanın durumuna göre ciddî ve 
idarî veya yargı kararının iptalini haklı gösterecek nitelikte olması halinde verilebilir. 

Dava daireleriyle, Dava Daireleri Kurulunca yürütmenin durdurulması istemli davalarda 76 ncı 
maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

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

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3 ncü derece kadroda bu de
rece aylığını kazanılmış hak olarak almış Danıştay başyardımcıları veya bu derecedeki kanunsözcü-
leri 8 nci madde hükmünden yararlanırlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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71 NUMARALI GEÇtCÎ KOMİSYONUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu hamına bâzı maddeler ve (jeçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

Danıştay meslek mensupları 

Madde 3. — Kesinleşmiştir. 

Genel Sekreterlik 

Madde 6. — Kesinleşmiştir. 

İdarî hizmetler 

Madde 7. — Kesinleşmiştir. 

Başkanların, üyelerin ve Başkanusözcüsünün nitelikleri 

Madde 8. — Kesinleşmiştir. 

Danıştay Birinci Başkanı, Daire Başkanları ve Başaknunsikeüsünün görev süreleri ve seçimleri 

Madde 9. — Kesinleşmiştir. 

Üye seçimi ve süreler 

Madde 10. — Kesinleşmiştir. 

Üye adayı seçimi 

Madde 11. — Benimsenmiştir. 

Üye adaylığı için başvurma 

Madde 12. — Benimsenmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun üye adayı seçimi toplantısı 

Madde 13. — Kesinleşmiştir. 

Yeırdmıcıların nitelikleri 

Madde 14. — Kesinleşmiştir. 

Yardımcılar 

Madde 15. — Kesinleşmiştir. 

Kanunsözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların atanmaları 

Madde 16. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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(71 numaralı Geçici Koınisyoııım Genel Kurala tavsiyeleri) 

İdare memurlarının nitelikleri ve uianmaları 

Madde 18. — Kesinleşmiştir. 

B) 'Danıştay Genci Kurulu 

Madde 21. .— Kesinleşmiştir. 

E) İçtihatları Birleştirme Kurulu 

Madde 24. — Kesinleşmiştir. 

Başkanlara re Beışkanunsöscüsüne vekâlet 

Madde 28. — Kesinleşmiştir. 

Beşinci Dairenin görevleri 

Madde 34. — Kesinleşmiştir. 

Altıncı Dairenin görevleri 

Madde 35. — Kesinleşmiştir. 

Yedinci Dairenin görevleri 

Madde 36. — Kesinleşmiştir. 

Sekilin eri Daire nin görevleri 

Madde 37. — Kesinleşmiştir. 

Dokuzuncu Dairenin görevleri 

Madde 38. — Kesinleşmiştir. 

Onuncu Dairenin görevleri 

Madde 39. — Kesinleşmiştir. 

Onbirinci Dairenin görevleri 

Madde 40. — Kesinleşmiştir. 

Onikiuci Dairenin görevleri 

Madde 41. — Kesinleşmiştir. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 

Madde 43. — Kesinleşmiştir. 

Dava Daireleri Kurulunun girerleri 

Madde 44. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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(71 numaralı Goeiei Koımiısyoımrı Genel Kıırırla tavsiyeleri) 

İkinci Dairenin görevleri 

Madde 49. — Kesinleşmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun görevleri 

Madde 53. — Kesinleşmiştir. 

İptal ve tam yargı davaları 

Madde 71. — Kesinleşmiştir. 

Yol masrafları ve yevmiyeleri 

Madde 104. — Benimsenmiştir. 

Kanunsözcüle rinin ödevleri 

Madde 110. — Benimsenmiştir. 

Başkan ve üyelerle BeışkaMinsözcüsünün aylıkları 

Madde 114. — Kesinleşmiştir. 

Kamın sözcüleri, başyardımcılar ve yardımcıların aylıkları 

Madde 115. — Kesinleşmiştir. 

Danıştay meslek mensuplarının yükselebilecekleri dereceler 

Madde 116. — Kesinleşmiştir. 

Atanmaların içerden yapılması 

Madde 119. — Kesinleşmiştir. 

Kanım sözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların teminatı 

Madde 120. — Kesinleşmiştir. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi 

Madde 121. — Kesinleşmiştir. 

Kanun sözcüleri, başyardımcı ve yardımcıların sicilleri 

Madde 122. — Kesinleşmiştir. 

Sicil âmirleri 

Madde 123. — Kesinleşmiştir. 

Disiplin cezalarının etkisi 

Madde 124. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (:S. Sayısı : 842) 
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(71 numaralı Geçici Koinisyonuıı Genel Kurula tavsiyeleri) 

ti iril durumunun bildirilmesi 

Madde 125. — Kesinleşmiştir. 

Yetersiz sicillerin sonuçlan 

Madde 126. — Kesinleşmiştir. 

Sicil yönetmeliği 

Madde 128. — Kesinleşmiştir. 

İdare memurlarmın ödevleri, haklan, yükselmeleri 

Madde 130. — Kesinleşmiştir. 

Sürelerin bitmesi ".'-• 

Madde 163. — Kesinleşmiştir. 

Sürelerin başlangıcı 

Madde 164. — Kesinleşmiştir. 

Tasnif ve yayın bürosu ;.:-, 

Madde 166. — Kesinleşmiştir. 

Dosyaların ve diğer evrakın saklanması 

Madde 167. — Kesinleşmiştir. 

Meslek mensuplarının kadrolarının hazırlanması ve tespiti 

Madde 172. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinyeşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 842) 
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(71 ıımmaı-alı Geçici Komisyonun Genel Kunıla tavsiyclefi) 

MADDE 14, — Benimsenmemiştir, 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

Onüçüncü Dairenin görevleri 

EK MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

Mürettep daire 

EK MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Dördüncü ve Onüçüncü daireler arasında görev ayrımı 

EK MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

İki dava dairesini ilgilendiren işler 

EK MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

Yeni vergilerle ilgili uyaşmazlıMarın çözümü 

EK MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Danıştay dışında görevlendirilme 

EK MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

Basına bilgi ve demeç verme 

EK MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

İsnat ve iftiralara karşı koruma 

EK MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

Gizli bilgileri açıklama 

EK MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

Gösterge tablosu 

EK MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

Kademe ve derece aylığı 

EK MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylığı 

EK MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 842) 
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(71 numaralı Geçici Kcmıisyoııuıı Genel Kurula tavsiyeıleri) 

Çalışma saatleri 

EK MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların kademe ve derece intibakları 

EK MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

'Muvazzaf askerliğe ayrılan meslek mensuplarıvın terhislerinde kademe ve derece intibakları 

EK MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

Muvazzaf askerliği yaptıktan son re yardımcılığa girenlerin kademe intibakları 

EK MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

Meslek mensupları hakkında uygulanacak diğer hükümler 

EK MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

Hizmet içi eğitim 

EK MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

Terim değişikliği 

EK MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Benimsenmiştir. 

Kaldırılan vergilerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

Dosyaların görevli dairelere devri 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

Bir ay içinde yapılacak seçimler 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Eski sicillerin değerlendirilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Derece yükselmeleri için yapılacak ilk sınav 

EK GEÇİCİ MADDE 5, — Kesinleşmiştir. 

Kıdem tablosunun düzeltilmesi 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 842) 
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(71 numaralı Geçici Koinıiısyonun Genel Kurula tavsiyeıleri) 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — Benimsenmemiştir. 

. Yürürlük 

MADDE 19. — Kesinleşmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclîsi ('S. Sayısı : 842) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci ek 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 
74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili ile 
Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkında 
kanun teklifi, Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komisyonlarından 

3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1 /583, 2 /572, 2 /515) 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 13 . 2 . 1973 

Esas No. : 1583, 2/572,2/515 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek 
lenmesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 2/515 esas sayılı teklifleri görüşen Geçici Komisyonu
muz; adı geçen tasarının 1 nci çerçeve maddesiyle değiştirilmek istenen, 6831 sayılı Orman Ka
nununun 2 nci maddesini verilen önergelerin ışığı altında, yeniden düzenleyerek aşağıda yazılı 
olduğu şekilde kabul etmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Nevşehir Gaziantep îçel 
H. Başer E. Ocak M. Arıkan 
Amasya Antalya İsparta 
Y. Acar Ö. Buyrukçu Y. Uysal 

' Kastamonu Sürt 
M. Seydibeyoğlu Söz hakkım saMıdı-r 

Z. ÇeUker 

MADDE 2. — 15 . 10 . 1961 gününden Önce bilim ve fen hatalından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan ve imar, ıslah edi
lerek devamlı ürün alınan verimli kültür arazisi haline gelmiş tarla, bağ, meyvahk, zeytinlik, 
fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta kullanılmasın
da toplum yararı bulunan otlak, taslak, yaylak haline gelmiş yerter, 
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!b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (dağınık evlerde her çeşit yapı ve tesisler haricofonak 

üzere) toplu olarak bulunduğu yerieştaı sahalar, 
Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarda ki fıkra, hükümlerinle uymadığı Ormaın Bakanlı

ğınca veya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme 
sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mül
kiyeti (tekrar tapu sahiplerin© intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunlda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Geçici 1 nci maddeye göre bildirilecek gerekçeli mütalâalarda, bu maiddede yazılı hükümleri 

uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. 
Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe girmesiniden itibaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzüMe belli edilir. 

Geçici Komisyonunun raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Koimsyonu 13 . 2 . 1973 
Esas No. : 1/583, 2/572, 2/515 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 2/515 esas sayılı teklifleri görüşen Cfeçici Komisyonumuz; 
adı geçen tasarının 1 nci çerçeve maddesiyle değiştirilmek istenen, 6831 sayılı Orman Kanununun 
7, 9 ve 10 ncu maddelerini verilen önergelerin ışığı altında yeniden düzenleyerek aşağıda yazılı 
olduğu şekilde kabul etmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 

Başkan 
Nevşehir 
/ / . Başer 

Antalya 
Ö. Buyrukçu 

İsparta 
Y. Uysal 

Sözcü 
Gaziantep 
E. Ocak 

Amasya 
Y. Acar 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M S ey dib ey oğlu 

Sinop 
H. Biçer 

'Kâtip 
İçel 

M. Ankan 

Erzurum 
N. Gacır oğlu 

Siirt 
Söz hakkım saklıdıı 

Z. Çeliker 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci ek) 
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- İKİNCİ FASIL 

I 
Devlet ormanları 

Orman Kadastrosu 
MADDE 7. — Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içimde ve bdlt̂ liğimıde bulunan 

hıer çeşit taşınmaz inalların ve düğer ormanların Devlet ormanları ile müşterek sınırlarının tayin 
ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. 

Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığına atanacak orman kadastro işlerinde ça
lışmış ve bu bakanlılkta veya bağflı ilgili kuruluşlarımda en az on yıl hizmeit görmüş bir orman 
yüksek mühendisinin başkanlığında Orman Bakanlığınca atamacaak hakini ve avukatlık stajını 
yapmış veya hukuik fakültesi mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek mühendisi veya orman 
anıühemdis muavini veya en az 10 yıl hdcsmet görmüş orman teknikeri, bir ziraat yüksek mjüJhenidisi 
veya 10 yıil hizmet görmüş ziraat teknisyeni iüe onman kadastrosu yapılacak ilin, daimî encüme-
aıinoe il genel mleolsi üyeleri arasından sieçileoek bir üyeden taııraflur. 

Adalet Bakanlığınca atanmış, halen bu komisyonlarda görevi hukukçu üyelerin ilk atama ile 
ilgili olarak açılmış dosya ve sioüleri üç ay içimde Adalet Bakaaılığınıdan Orman Bakanlığına dev
redilir. 

Komisyon Başkanının yokluğu halinde ormancı üye Başkana vekalet eder. 
Komisyon emrime lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir. 
Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman (kadastro ekibi bulunur. 
Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin veya 

orman mühendis muavininin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir. orman teknikerinin başkanlı
ğımda, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis muavini veya orman teknikeri ve ma
hallî siraat teşkilâtınca görevlendirilecek bâr ziraat yüksek müıhendM veya ziraat teknisyeni ile 
beldjelerde beüiedJiye encümenince köylerdle köy ihiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden 
kurulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı onman kadastro ekipleri araaideki çalışmaları sırasında bel
delerde belediye encümenleri, köylerde ihltdyar kurulları tarafımdan seçilecek bilirkmilerfin bilgüısiin-
den de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerimde hazır bulunmamaları hallimde komisyon ve ekipler lüzum gördük
leri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir temsilci 
bulundurulabilir. 

MADDE 9. — İlân işleri tamamlanan belde ve köylerde, orman kadastro işleri 7 noi maddemin 
1 noi fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi ve denetimi altında ko
misyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro eküplerii tarafımdan yapılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları arazi üzerimde belld ediür, hava fotoğraflarına işaret-
Üeniir veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva eltitikleri ağaç türlerini, mülki
yet ve diğer aynî hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal eden
lerin ad ve soyaidamı, gösterenler veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca ndıteliMerini, 
ilgililer tarafımdan yapılan iiirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutamaklar her belde veya köy için tutulacak bir tutamak defterime yazılır. Orman kadastro 
ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafımdan imza ediür. 

Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği halimde başkanın katıldı
ğı taraf çoğunluğu kazanıniış sayılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci ek) 
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Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri içim. lüzumlu bava fotoğraflarımın abımı Orman 
Bakanlığınca yapılır veya yaptmbr. 

Fotoğracıneltriık ve yersel biçimle metotlarına aliit uygulanacak teknik hususlar yöneitlmlelliiktıe 
beli. edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edür. 

MADDE 10. — Sınırlaması bitirilen köy veya belide sahasına ailt tutanak, ölçü karneleri fotoğ
raf ve diğer belgeler bekletilmeden komisyon başkanlığınla verilir. 

Komisyon başkamı, yapman işleri derhal kontrol eıder, veya konılisyon üyelerine kontrol ettirir. 
Noksan ve yanlışlıklar görürse ilgili ekibe tamaınılattırılır. 

Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığınca hemen aiıdolduğu belde ve
ya köylerin münasip yerlerine asılır. Aynca ilgili orman idaresinle yazı ile bdlidüriHür. 

Asılma tarihli beldelerde belediye enoümıenileriıniiın, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik edecek-
leri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır. 

Bu ilâmda; köy veya beldenin sınırları içindeki orman olarak belirtilen yerlerde mfüilMıyet iddi» 
asında bulunanların ve tutanak münderecatına razı olmayanların askı tarihinden italbaren 30 
ıgün içinde sahip bulundukları her nevi belgelerle birlikte komisyon başkanlığınla başıvumiaları 
açıklanır. 

Komjisyonlar bu itirazları belgeleri ile birlikte arazi üzerinde incelerler. Kadastro komüısyoniarı, 
başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak şartayle çoğunluk ile toplanıp karar verebilir. Oyla
rın eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf ekseriyet teşıkül etanjiş sayılır. 

Bu kararlar ilgtili tutanak defterlerine yazılır ve altı imza eidlüür. Arazide de gerekli düzeltime 
yapılır. Komisyonca itirazh işler için alınan kararlar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafta 
tiıoinde bu majddenün 3 ncü fıkrası uyarınca ilân olunıar. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde düzenlendikten son
ra kadastro ekip başkanı ve teknik üye tarafından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkanlığınca 
teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur. 

Geçici Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 13 . 2 . 1973 
Esas No. : 1/583, 2/572, 2/515 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 2/515 esas sayılı teklifleri görüşen Geçiei Komisyonumuz; 
adı geçen tasarıya, Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve dört arkadaşının verdiği bir önerge 
ile dahil edilen 6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat 1 nci maddesini, aynı önergenin ışığı 
altında yeniden düzenleyerek aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul etmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Nevşehir Gaziantep İçel 
H. Başer E. Ocak M. Arıkan 
Antalya Amasya Erzurum 

Madde ormanlarımızın azalmasına Söz hakkım mahfuzdur. N. Gacıroğlu 
ve orman köylüsünün zararına Y. Acar İmzada bulunamadı. 

olacağı için muhalifim. 
Ö. Buyrukçu 

İsparta Kastamonu Siirt Sinop 
Y. Uysal M. Seydibeyoğlu Söz hakkım saklıdır. H. Biçer 

Z. Çeliker 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci \ek) 
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MUVAKKAT MADDE 1. — 
Ormanların Kadostrosunun İkmal ve kesinleşmesine kadar bu kanunun birinci maddesi tatbi

katından çıkacak, ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı hususunda Orman Bakanlığı
nın gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak mahkeme bu mütalâa ile bağlı değildir. 

Geçici Komisyonu raporu 

MiUet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/583, 2/572, 2/515 
13 . 2'. . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Onman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 2/515 esas sayılı teklifleri görüşen Geçici Komisyonu
muz ; adı geçen tasarıya, Kastamonu Milletvekili iSabri Keskinin, 6831 sayılı Ormaıi Kanununun 
64 ncü maddesinin tadil edilmesine dair görüşünü, aynı önergenin ışığı altında yeni bir geçici 
6 ncı madde şeklinde düzenleyerek kabul etmiştir. 

Saygıyle sunulur. 

Başkan 
Nevşehir 
H. Başer 

Antalya 
Ö. Buyrukçu 

İsparta 
Y. Uysal 

İmzada bulunamadı 

Siirt 
Z. Çeliker 

Sözcü Kâtip 
Gaziantep İçel 
E. Ocak M. Ankan 

Amasya Giresun 
Y. Acar M. E. Turgutalp 

İçel Giresun 
T. Özgüner H. Biçer 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

OEÇÎCt MADDE 6. — Bu kanunun 64 ncü maddesindeki kuruluş kredisi için 15 yıl müddet
le Tarım Bakanlığı Bütçesine miktarı 2 500 000 liradan aşağı olmamak şartıyle Türkiye Cumhu
riyeti ffiraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca konulan tahsisatın, 1974 malî yılından itiba
ren 15 yıl müddetle Orman Bakanlığı Bütçesine miktan her yıl 5 000 000 liradan aşağı olmamak 
sortiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben konulmasına devam olunur. 

M. M.eeM (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nei ek) 
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Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 13 . 2 . 1973 

Esas No. : 1/583, 2/572, 2/515 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesini değiştiren Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in önergesi, diğer önerge sahiplerinin de görüşleri nazara alınarak; Ziraat odalarınca yapıla
cak yardımla ilgili fıkranın çıkarılması, 

Genel Bütçeden temin edilecek binde birden aşağı olmamak üzere tahsisat konulması. 
Orman İşletmeleri ve Devlet Kereste fabrikaları senelik safi kârlarından % 10 hisse alınması, 

ve Orman Bakanının fon ita âmiri olması Maliye Bakanlığınca bu bakanlık emrine bir fon say
manı tayin edilmesi hükümleri de yer alarak önergenin değiştirilmesi ile 13 ncü madde yeniden ek 
3 ncü madde olarak düzenlenmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Nevşehir Gaziantep İçel 
//. Başer E. Ocak M. Arıkan 
Antalya Amasya Giresun 

Ö. Buyrukçu Y. Acar M. E. Tıırgutalp 
İsparta İçel Sinop 

Y. Uysal T. Özgüner //. Biçer 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Siirt Kastamonu 
Z. Çelik er M. Seydibeyoğlu 

MADDE 3. — 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 3 ncü madde eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına 
katkıda bulunmak amacıyle Orman Bakanlığı emrinde bir fon teşkil edilmiştir. 

A) Bu fonun gelirleri : 
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 35 nci maddeleri gereğince verilenlerle dış 

memleketlere ihracedilenler haricolmak üzere Devlet Orman işletmelerinden tomruk, yarı mamul 
kereste ve ikinci ürün alanlardan satuş bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunacak hisse
den; 

b) Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden kurulmuş olan fondaki paradan; 
c) 6831 sayılı Kanunun 17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına 

dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tutarının % 5 oranında alınacak hisse
den; 

d) Her yü genel «bütçenin binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yar
dımdan*, 

e) Orman işletmeleri ve Devlet kereste fabrikaları senelik safi kârlarından alınacak % 10 his
seden, 

f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan; 
Teşekkül eder. Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden ve tahsil iş

lemleri' harçtan muaftır. 
B) (A) fıkrasının (a) bendi gereğince alınacak hisse, satış 'bedelinin müşteriden fiilen tahsil 

edildiği ayı takibeden ay içinde »atışı yapan orman işletmeleri tarafından fon hesabına yatırılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci fek) 
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C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına 

devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu kanunla kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de sözleş
melerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlığınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve icra takip
leri Orman Genel Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Ç) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, en geç malî yıl sonuna kadar fon hesabına aktarılır. 
D) (A) fıkrasının (c) bendi gereğince alınacak hisse, izin veya irtifak hakkı tesisini mütea

kip ilgililer tarafından en geç bir ay içinde fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde veril
miş olan izin veya irtifak hakkı tesisi işlemi hükümsüzdür. 

E) ikinci maddenin (e) fıkrasındaki hisse, Orman işletmeleri ve kereste fabrikalarının yıllık 
genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon hesabına yatı
rılır. 

F) iade : 
Dış memleketlere ihracedilen ürünler için evvelce ödenmiş bulunan fon hisseleri, Orman ve 

Gümrük idarelerinden alınacak vesikalar ibraz edilmek şartıyle ürünün ihracedildiği tarihten iti
baren altı ay içinde satıcının Orman Bakanlığına müracaatı halinde, müracaat tarihini takibeden 
ay içinde fon hesabına iade olunur. 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka : 
Bu kanunla teşkil olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Bakan

lığı emrinde açılacak özel bir hesaJba yatırılır. Bu hesabın kullanılma şart ve esasları Maliye ve 
Orman Bakanlıkları ile T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte tes
pit ediMr. 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar: 
Fonun kullanılması bakımından yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhasebe, artırma, eksilt

me ve ihale kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, bu fonun kullanılmasına ve borçlandırılma
larda hangi hallerde faiz alınacağına ve bu faizin hadlerine ilişkin şekü ve esaslar en geç üç ay 
içimde Maliye, Orman, Köy İşleri ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulun
ca onaylanacak yönetmelikte belli edilir. 

i) Hesap dönemi ve denetim : 
Fonun hesap dönemi malî yıldır. Orman Bakanı fon ita âmiri olup Maliye Bakanlığınca bu 

bakanlık emrine bir fon saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesinhesap, ertesi yılın Temmuz ayı için
de Sayıştaya verilir. Sayıştayca denetim, yönetmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır. 

I) Bu kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının (a) 
bendinde yazılı hisse alınmaz. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci ek) 
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Geçici Komisyonu raporu 

3Iillet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/583,2/572,2/515 
13 . 2 .1973 

Yüksek Başkanlığa 

Halihazır 19 ncu maddenin memleket gerçeklerine uygun olduğu ve önergeye nazaran daha 
yararlı bulunduğu, ormanların (korunması geleceği, devamlılığı bakımından yeni bdr madde ted
vininin sakıncalı görüldüğü görüşınneler sonucu anlaşıldığından Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in bu konudaki önergesi reddedilmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Başkan 

Nevşehir 
H. Başer 
Antalya 

Muhalifim 
Ö. Buyrukçu 

İsparta 
Y. Uysal 

İmzada bulunamadı 
Siirt 

Z. Çeliker 

Sözcü Kâtip 
Gaziantep içel 
E. Ocak M. Ankan 
Amasya Giresun 
Y. Acar M. E. Tur gut alp 

içel Sinop 
T. Özgüner H. Biçer 

imzada bulunamadı 
Kastamonu 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
M. Seydibeyoğlu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/583,2/572,2/515 

Geçici Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 2 . 1973 

Trabzon Milletvekili Amıet Şener ve Kastamonu Milletvekili Sabri Kesfcm'iın 6831 sayılı Orman 
Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine dair önergelerinin ışığı altında, Amasya Milletve
kili Yavuz Acar ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer tarafından verilen önerge ille komisyonumuzca 
hazırlanan yeni bir metin 34 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Sözcü Kâtip 

Gaziantep içel 
E. Ocak M. Ankan 
Amasya Giresun 
Y. Acar M. E. Turgutalp 

Başkan 
Nevşehir 
H. Başer 
Antalya 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Ö. Buyrukçu 

İsparta 
Y. Uysal 

imzada bulunamadı 
Siirt 

Z. Çeliker 

içel 
T. Özgüner 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
M. Seydibeyoğlu 

Sinop 
H. Biçer 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci ıeik) 
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MADDE 34. — Sınırlan içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaibalar haHkrnım vahidî fiyat 
usulü ile kesip istif yerlerine taşıdıkları kereste lik tomruklann 10 metre mikabı geçmemek üze
re yüzde yirmibeşîne raslayan kesme ve taşıma dan doğan istihkak tutarları yüzde otuz f azla-
siyle ödenir. 

Birinci fıkrada yazılı köy ve kasabalar halkının vahidî fiyat usulü ile kesip sataş istif yerleri
ne taşıdıMan odun ve kömür ile ziraat alet ve araba imâlinde ve çeşit! el sanatlarında ve meyve, 
sebze amlbalıajcılığında kullanılabilen isanayi odunlarının yüzde ellisine kadar, idarece tayin edilecek 
müddet içinde talebettikleri takdirde, kendilerine verilebilir. 

Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat âletlerinin köylülerce imâl edilemeyeceği anlaşı
lan yerlerde ve zamanlarda bu gibi âletleri taslak halinde orman idaresi imal edebilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 2 nci ıdk) 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 718 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşının, Jan
darma Assubay Üstçavuş Ali Mutlu'nun Özel affına dair kanun 

teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /545) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Ankara 

Jandarma Assubay Üstçavuş Ali Mutunum üstüne hakaret ve taarruzdan Askerî Ceza Mahke
mesince verilmiş, olan eczanın öze] afıımı. dair kanun teklifi ve gerekçemiz eklidir. 

Gereğinin yapılmasına müsaade DuyurulmasınL saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Milletvekili 
Hüsamettin Başer 

Gümüşaııo 
üsamettin Karaman 

Saımsun 
İsmet Yalcın er 

Senatör 
E ayıp Vncr 

Samsun 
Bahaitin Uzunoğlu 

Bursa 
Kasım Önadım 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

Nevşehir Milletvekili 
Esat Kırathoğlu 

Buldur 
Ahmet Çüoğlıı 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Muğla 
Ahmet Bııldanlı 

7 . 7 . li.J/1 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

Diyarbakır 
Necmettin Gönene 

Manisa 
Hilmi Okçu 

G E R E K Ç E 

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Aksular kasabası hane 184'te kayıtlı Mehmet oğlu, Ayşe'den doğma, 
1941 doğumlu Ali Mutlu, üstü Üsteğmen Temel Ciııg'öz'e fiilen taarruz suçundan Askerî Ceza Ka
nununun 91/1 maddesi gereğince üç sene hapis cezası ile mahkûmiyetine ve aynı kanunun 35/A-l 
maddesi gereğince rütbesinin geri alınmasına dair, K. K. K. 7 nci Kolordu Kumandanlığı Askerî 
Mahkemesinin 24 . 3 . 1970 günlü 1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı hükmü Askerî Yargıtay 
Bîriııcıı Dairesinin 11 . 1 . 1971 tarih ve 1971/16 -18 sayılı ilâmiyle kesinleşmiştir. 

Ali Mutlu Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Jandarma Assubay Üstçavuş olarak yedi sene görev yap
mıştır. Henüz mesleğinin gençlik çağında görevine 'bağlı bir askerdir. 

Memleketin muhtelif bölgelerinde hizmet yapmış olup hadise tarihine kadar üstlerinin ve ast
larının itimadım kazanmıştır. Gençlik saikasiyle istemeyerek ve üzülerek bu hadise vukubulmuş-
tur. Kararda kesinleştiğine göre fazla bir şey söylemekte kalmamıştır. 

Hadiseden sonra mahkemeye verdiğine pişmanlık duyan ve bunu mahkemede de ifade eden Sa
yın Üsteğmen, Assubay Ali Mutlu ile arala»nida bir husumet bulunmadığını, iyi geçindiklerini de 
mahkemede ifade etmiştir. 



Olay gecesi saat 24,00'te vazifeli olmayan Üsteğmen, ÂH Mutlu ve Başçavuş Abdullah Aksu'ya 
neden 'bu saatte gazinoda oturduklarını söylemesi üzerine Ali .Mutlu ve Abdullah Aksu her hangi 
bir ihbar ve kayakçı yoktur. Bu sebeple biz de gadnmla oturup eğlenmekteyiz, demişlerdir. Sinir
lenen Üsteğmen tabancasını çeki]) üzerlerine yürüyünce Kıdemli. Assübay 'Başçavuş tabancayı al
mak için kueaklaşınea üsteğmenle birlikte yere yıkdiyoı lar. Hatta teğmen kafasındaki hafif yara
nın sıyrığın yere düşmekle mi yoksa. Ali Mutlu'nuu vurm adiyle mi olduğunu kati olarak bilmedi
ğini mahkemede 'bildirmiştir. Sjıhit Er Necip Mcmor de değişik ifade vermiştir. Hadisenin, mahi
yeti budur. 

Üsteğmenin raporu hafif sıyrıkları, olduğu ve d,eden bahisle bir hafta işine mani olacak şekil
dedir. Mahkemenin kanaatine ve kesinleşme durumuna, bir şey diyemeyiz. Fakat hadisede her han
gi bir sakatlanma, sab.it iz, .veya hayatî tehlike veya. 20 günü geçen rapor mevcut değildir. Sırf mah
keme askerî 'disiplini tesis ve temin için cezanın azamî haddini tatbik ettiği gibi meslekten uzaklaş
tırma cezası da vermiştir. Hadisede yüz kızartıcı veya. emniyeti suiistimal, veya rejim aleyhine iş
lenmiş bir siiıe da mevcut değildir. 

Bu haller göz'öuüne alınırsa, henüz 27 yaşında vs; yedi ;~,eue Orduya, hizmet etmiş bulunan Ali 
M.ııtlu'ya Yüce Meclisin özel af gibi bir atıfeti ile hiç. değik;-;: sivil hayatta, iş sahibi olmasına yar
dım edeceği: gibi mağduriyetten de kın taraeakfır. 

Yüce Meclisim ayın durumda hizmet vermiş ok:ulara özel af gibi vermiş olduğu atıfetten bunun 
da faydalanması için Yüce Meclise kanun teklifimizi getirmiş oluyoruz. Karar Yüce M'eclise aittir. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No..; 2/545 

Karar No. : 75 

5 . 7 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve İ t arkadaşının, Jandarni'a Assubay Üstçavuş Ali 
Mutludiun, üstüne hakaret ve taarruzdan Askerî Ceza Mahkemesince verilmiş cezasının özel af
fına dnir kanun teklifi, Komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif sahiplerince hazırlanan gerekçe ve bu gerekçeye ilişik olarak tanzim edilen özel af 
kanunu teklifi yerinde mütalâa olunarak benimsenmiş, Komisyonumuzca da özel affının uygun 
olacağına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere iş bu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam Bu rapor sözcüsü Kâtip 

İstanbul 
/. Hakkı Tekimi 

Sivas 
T. Komutan 

İmzada bulunamadı 

Güımüşaııe 
M. Karaman 

Mardin 
E. Kemal Aylar 

Artvin 
A. Naci Budak 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Niğde 
M. Ooafcçıoğlıı 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
H. Biçer 

Erzurum 
8. Araş 

Konya 
Muhalifim 
/. Baran 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 718) 
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NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ HÜSAMETTİN 

BAŞER VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu 
Mehmet oğlu Ayşeden doğma Ali Mutlu hakkın

da özel af kanun teklifi 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Birinci Daire
nin 1 . 2 . 1971 tarih ve 1971/16-18 sayılı ilâmı 
ile kesinleşen, K. K. K. 7 nci Kolordu Kumandan 
lığı Askerî Mahkemesinin 24 . 9 . 1970 günlü 
1970/562 esas ve 1970/481 karar sayılı hükmü 
ile Askerî Ceza Kanununun 91/1 maddesi uya
rınca 3 sene hapis cezası ile mahkûmiyetine, ve 
Askerî Ceza Kanununun 35/A - 1 maddesi gere
ğince rütbesinin geri alınmasına mahkûm olan 
nüfus sicilinde Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesi Ak-
salur kasabası hane 184 de kayıtlı Mehmet oğlu 
Ayşeden doğma 1944 doğumlu Ali Mutlu'nun: 
mahkûm olduğu cezası, bütün hukukî neticele
riyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ıMADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı ve Adalet Bakanı yürütür. 

ADALET KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 doğumlu 
Mehmet oğlu Ayşeden doğma Âli Mutlu hakkın

da özel af kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

\>m~u 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 718) 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 718 e | nciek 
Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 arkadaşının, Jan
darma Assubay Üstçavuş Ali Mutlu'nun Özel affına dair kanun 

teklifi ve* Adalet Komisyonu raporu (2 /545) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 20 . 12 . 1972 
Esas No. : 2/545 
Karar No. : 40 

YÜKSEK [BAŞKANLIĞA 

Geçen toplantı yılı Adalet Komisyonunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikâl eden ancak; toplantı yılında müzakeresi yapılamadığı için, Komisyonumuza 
24 . 11 . 1972 tarihinde tekabbül için gönderilen; Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ve 14 
arkadaşının, Jandarma Ast. Sb. Üst. Çvş. Ali Mutlu'nun üstüne hakaret ve taarruzdan Askerî 
öeza Mahkemesince verilmiş cezanın Özel affına dair kanun teklifi ve sabık Adalet Komisyonu ra
poru tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz; sabık Adalet Komisyonunun 5 . 7 . 1972 tarih ve 75 karar numaralı raporunu 
aynen tekabbüle ve İçtüzüğün 42 nci maddesi gereğince Genel Kurulda savunmaya karar ver
miştir. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Adailet Komisyonu Basjkanı Sözcü Kâtip , 
İstanbul Siiraop Kırklareli Artvin 

İ. H. Tekinel H. Biçer M. Atagün A. N. Budak 
Kars Konya Kütahya Manisa 

t. H. Alaca K. İmer ) F . Azanioğlu H. Okçu 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 743 © 2-nci-ek 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile Ankara 
Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletve
kili Burhanettin Asutay'ın 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi 64 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(2/597, 2/598, 2 /726) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' 15 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1115 2/39 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 1 . 1973 gün ve 4917 sayılı yazınız: 
506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici 

madde eklenmesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 14 . 2 . 1973 tarihli 32 nei Birleşiminde değiştirilerek ve iş'arî oyla 
kabul edlimiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Geçici Komisyon rapora 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 23 . 2 . 1973 
Esas No. : 2/726, 597,598 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

506- sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ge
çici madde eklenmesine dair kanun tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve yeniden, 
tedvin edilen maddeleri, Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 23 . 2 . 1973 tarihli 
toplantısında, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle görüşülmüştür, 

Cumhuriyet Senatosu, madde 1 de değişiklik yapmıştır. Komisyonumuz, Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiş olan metne uyulmasını uygun görmüştür, 



_ 2 — 
Cua$mî'i$r«t Senatosu madde 2 de değigikük yapmıştır. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senato

sunca kaibul edilen metne uyulmasını uygun görmüştür. 

ö^içi madde 1, 2, -3'te Cumıhüriyet Senatosu değişiklik yapmıştır. Komisyonumuz, Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilmiş olan metne uyulmasını uygun görmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ÜEere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

0«çkd Kornişon Bıaşlk&îıı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Aydm 
•N. Mmtese 

Bursa 
K. -önadım 

Bursa * 
E. Mat 

Kâtip 
tzanlir 

B. Asutay 

Kayseri 
Söz haikikıinı mahîuzdur 

M. Yüceler 

Trabzon 
E. Dikmen 

'Adama 
S. Kılıç 

Ankara 
Söz toatkkvm ınahi'uzdur. 

C. Yorulmaz 

Maılaıtya 
A. Karaaslan 

Anıaısya 
8. Ay gün 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743'e 2 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

D) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortaları Primi, sigortalının kazancının % 12,5'i dir. Bunun 
% 5,5'i sigortalı hissesi, % 7'si de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortala
rı primi, sigortalının kazancının % 15,51 dir. Bunun % 6,5'i sigortalı hissesi, % 9'u da işveren his
sesidir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş kazalarıyle meslek hastalıkları 
sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlan
mamış bulunanların gelirleri, 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazasının vukubulduğu 
veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle 
artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak yukardaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup, 
25 . 8 . 1971 tarih 1474 sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında, 
bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Arttırılan gelir tutarı, 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplanacak 
gelir tutarından az ve üst sınırına göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukardaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığı 
almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların aylık
ları, 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık kazancın ta
yininde nazara alman son takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle ar
tırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklarıyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan 
aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6 480 liradan az olup 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 sayılı Ka
nunla bu hadde yükseltilmiş olan aylıkların artırılmasında, yukarda yazılı katsayılar, aylığın bu 
hadde yükseltilmeden önceki tutarlarına uygunlanır, 

Yukardaki fıkralar, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için de 
uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743'e 2 nci ek) 



- 5 -

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

506' sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört geçici 
madde eklenmesine dair kamın teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

t D) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 13'üdür. Bunun 
% 6'sı sigortalı hissesi, % 7'si de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigorta
ları primi, sigortalının kazancının % 16'sıdır. Bunun % 7'si sigortalı hissesi, % 9'u da işveren 
hissesidir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş kazalarıyla meslek hastalıkları 
sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamam
lanmamış bulunanların gelirleri, 1. 4 . 1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazasının vukubulduğu 
veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle 
artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak yukarıdaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup 
25 . 8 . 1971 tarih 1474 sayılı Kanunla bu sınıra yükselmiş olan gelirlere uygulanmasında, bu 
yükseltmeler nazara alınmaz. 

Artırılan ^elir tutarı, 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplana
cak gelir tutarından az ve üst sınıra göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, malûllük, yaşlılık veya ölüm 
aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunan
ların aylıkları, 1 . 4 . 1973 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık 
kazancın tâyininde nazara alman son takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak 
suretiyle artırılır. 

1968 veya daha eski yıllar 1,40 
1969 1,30 
1970 1,20 
1971 1,10 

Ancak malûllük veya yaşlılık aylıiklarıyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan 
aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6 480 liradan az olup 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 sayılı Ka
nunla bu hadde yükselmiş olan aylıkların artırılmasında, yukarıda yazılı katsayılar, aylığın bu 
hadde yükselmesinden önceki tutarlarına uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralar, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için de 
uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743'e 2 nei ek) 
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(Millet Meclisinin, kabul ettiği methi) 

GEÇİCİ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Genel Müdür
lüğü işçileri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri ta
mamlanmamış bulunanların bu aylıkları 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere geçici 1 veya ge
çici 2 nci maddelerde belirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu maddelerde belirtilen esas
lara göre artırılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743'e 2 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri ta
mamlanmamış bulunanların bu aylıkları 1 . 4 . 1973 tarihinden başlamak üzere geçici 1 veya ge
çici 2 nci maddelerde belirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu maddelerde belirtilen esas
lara göre artırılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743'e 2 nci ek) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELEKİ 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) ben
dinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört geçici 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — O. Sentosunun 1 nci maddesi 
benimsenmiştir. 

MADDE 2. — C. Senatosunun 2 nci maddesi 
"benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — C. Senatosunun ge
çici 1 nci maddesi benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — C. Senatosunun ge
çici 2 nci maddesi benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — O. Senatosunun ge
çici 3 ncü maddesi benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743'e 2 nci ek) 
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Toplana 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / D i 

Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 doğumlu Boğazlıyan kazası 
Deveci Pınarı köyü nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Şener hakkında 

Özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /673) 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 7.6. 1972 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Bilekçe Kar. Kom. Md. 

No. : 6416/7289 

'MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Lâikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal ve iktisadi temel nizamlarını dinî inançlara 
uydurmak amacıyle neşir yoluyle propaganda yapmak suçun'dan hükümlü, özel af talebinde bulunan 
Abdülkadir Şener'e aidolup Komisyonumuzca benimsenerek hazırlanan özel Af kanun tasarısı ek
li olarak sunulmuştur. 

Gereğini sayalarımla arz ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Ordu [Senatörü 

S. Acar 

GEREKÇE 

Lâikliğe avlun olarak Devletin içtimaî, iktisadî, siyasî ve hukukî temel nizamlarını dinî esas 
ve inançlara uydurmak amacıyle neşir yolu ile propaganda yapmaktan, Ankara 2 nci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 968/3 esas 968/344 sayılı ve 30 . 12 . 1968 tarihli kararıyle 1 sene 1 ay 10 gün ha
pis cezasıyle mahkûmiyetine ve 6 ay süre ile Balıkesir ilinde ikametle genel güvenlik gözetimi al
tında bulundurulmasına karar verilen İlahiyat Fakültesi Asistanı Abdülkadir Şener hakkındaki 
hüküm Yargıtayca da onanmak suretiyle kesinleşmiştir. 

Cezasının da infazına başlanılmış olan Abdülkadir Şener, Türkiye Büyük Millet Meclisine vaki 
müracaatında : İlahiyat Fakültesinde öğrenci iken «İstikbal İslâmmdır» adlı arapça eseri Türk-
çeye çevirdiğini, bu eserin basılması için kendisinin muvafakati alınmadan «ıHilâl» mecmuası sa
hibi Salih Özcan tarafından kitabın baş kısmına yazılan bir takdim yazısının da «Hilâl» imzasıyle 
neşredildiğıini, bu hususların Yargıtay 1 nci Ceza dairesince hükmün temyizinde de dermeyan et
tiği halde nazara alınmadığını ve T. C. Kanununun 163/4 - 5 maddesi gereğince verilen mahkû
miyetinin temyizi üzerine Yargıtay 1 nci Ceza dairesince tamamen lehine ittihaz olunan 
4 . 3 . 1970 tarihli kararında aynen «... kitabın mütercimi Abdülkadir Şener'in ise kitabı ilmî bit* 
mahiyet taşıdığı kanaatiyle ve bu maksatla tercüme ettiği, bu hareketinde 163 ncü maddeyi ihlâl 
kasdı bulunmadığı kanısına varılmıştır...» gerekçesiyle mahkûmiyet hükmünün bozulmasına rağ
men bu karar aleyhine Yargıtay Genel Kuruluna Savcılıkça yapılan itiraz üzerine oy çokluğu üe 
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daire kararının bozulduğu ve fakat ne daire ne de Genel Kurul kararında kitabın muvafakati 
alınmadan bastırıldığına dair savunmasının da nazarı itibara alınıp ret ve cerh olunmadan ve ki
tabın baş tarafındaki 14 sayfalık takdim yazısının, da «Hilâl» imzası altında yayınevine aidolduğu 
açık ve sabit iken Basın Kanununun 16 ncı maddesine de aykırı olarak, naşire ait bir yazının mü
tercim olan kendisine de teşmil edilmek suretiyle hüküm tesisi mümkün olamayacağı gibi; yine 
Basın Kanununun 16 ncı maddesinin sarahatine göre muvafakatinin alınmadan basılan bu eserde 
mütercim olarak hiçbir sorumluluk teveccüh etmeyeceğinin aşikâr olmasına rağmen ve 1.7.1968 ta
rihli üç kişilik bilirkişi raporunda da önsözün 163 ncü maddesi ile yakından veya uzaktan bir 
ilişkisi bulunduğu dahi işaret edilmediği halde mahkûm edildiğini belirtmektedir. 

İlâve ederek kaldı ki, eserin dinler arasındaki çatışmaları konu edinen ve bir tercihte bulu
nan ve fakat Devlet işleyiş ve teşkilâtiyle ilgili bir kavram olan teokratik idareden hiç bir su
retle söz edilmediği için T. C. Kanununun 163 ncü maddesindeki suç unsurlarını tekevvün ettirecek 
şekilde gerek Türkiye'de ve gerekse başka bir memlekette teokratik bir devlet kurulması pro
pagandasını taşıyan bir paragrafı bulunmadığı; eserin insan maneviyatını ihmal etmemenin lüzu
munu ortaya koymak isteyen bir nitelik taşıdığı için bu ilmî mahiyetiyle tercüme ettiğini açıkla
maktadır. 

Konuyu derinliğine inceleyen Karma Komisyonumuz Grenel Kurulu; 13 yaşında öksüz kalarak 
kendi şahsî çabalarıylc, türlü mahrumiyetler içinde şahsını yetiştirip, yüksek tahsilini ikmal eden 
4 çocuk babası 1933 doğumlu ve bir fakültemin yönetim görevi kadrosunda asistanlığa kadar yükse
len bir köylü çocuğunun kendi mesleğiyle ilgili ıgördüğ", tamamen dinî mahiyetteki bir eseri 
Türkçeye tercüme etmesinde lâikliğe aykırı, Devlet düzenini teokratik zihniyetle kurmak için mev
cut düzeni yıkıcı mahiyet ve kasıt taşıyan bir düşünce ile tercüme etmediği gibi, Yargıtay 1 ncî 
öeza dairesinin bozma ilâmında da açıklanan vicdan kanaatine iştirak suretiyle ilmî mâhiyet taşı
yan ve Anayasamızca menedilmemiş bulunan bir teroümeaıin haberi olmadan «iHilâl» mecmuası 
sahibi Salih Özcan tarafından yayınlanması ve «Hilâl» takdim yazısı konulması kusuru veya su
çunun kendisine izafesinde Yargıtay dairesi gibi düşünmek suretiyle dilekçiye hükmedilen cezala
rın bütün hukukî neticeleriyle birlikte özel affında sosyal ve ferdî, ailevî faydalar gören Karma 
Komisyonumuzca benimsenen Özel Af talebi üzerine hazırlanan kanun tasarısı 140 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesine göre Yüce Meclise sunulmuştur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Sözcü 
Ordu ıSenıatörü Samsun MilMvekili Samsun Milletvekili Tabiî Üye 

r ' S.Acar N. Kale B. 'UzunoğH M. Yurdakuler 

Kâtip Üye Üye Üye 
KırMajreli Senatörü Afyon K. Milletvekili Bitlis Senatörü İstanbul Milletvekili 

A, Alkan A. 1. TJlubafoşi O. Kürümoğlu A. §. Lâç 

Üye Üye Üye 
İzmir Milletvekili Sivas MüLeıtıvekili Uşak Milletvekili 

A. N. Erdem Y. Z. Önder O. Dengiz 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 752) 
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Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 18 . 10 , 1972 
Esas No. : 1/673 
Karar No. : 96 

•YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Mehmetoğlu, Eliften doğma, 1933 doğumlu Boğazlayan kazası Deveci Pınarı nüfusuna kayıt
lı Abdülkadir Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle tetkik 
ve müzakere olundu; 

Özel affı istenen şahsa isnadolunan suç, Türkiye'ye sokulması yasaklanmayan ve aslı arapca 
«İstikbal Marnındır» adlı kitabın Türkçeye çevrilmesidir. 

Sanık mahkemelerde yaptığı muhtelif savunmalarında; Türkiye'ye sokulması yasaklanmamış 
bir eseri Türkçeye çevirmenin suç teşkil edeceğini bilmediğini ve mevzuatımızda da bunun aksine 
bir hüküm bulunmadığını naşir ile kendisinin aynı şeldlde düşünülemeyeceğini, hükme esas olan 
önsözün kitaibevi tarafından Hilâl imzası ile kendi muvafakati bulunmadan konulmuş olduğunu 
beyan etmiştir. 

Mahkeme, dosyayı bilirkişiye göndermiş, ilk bilirkişi kitabın lâik düzene aykırı olduğunu söy
lemiş, sonradan dosyayı tetkik eden üç bilirkişi ise neticeten kitabın bütün dünyaya histabettiği-
ni, yalnız Türkiye'yi istihdaf etmediğini beyan etmişlerdir. 

Mahkeme, buna göre genel anlamda da olsa kitap lâik düzene aykırıdır gerekçesi ile hem naşiri, 
hem mütercimi mahkûm etmiştir. 

Dosyayı tetkik eden Temyiz Mahkemesi I nci Ceza Dairesi «... kitabın mütercimi Abdülkadir 
Şener'in ise kitabı ilmî bir.mahiyet taşıdığı kanaatiyle ve bu maksatla tercüme ettiği, bu hareke
tinde 163 neü maddeyi ihlâl kasdi bulunmadığı kanısına varılmıştır...» demek suretiyle affı iste
nen şahsa ait kısmı bozmuş ise de; G-enel Kurul bu bozmayı kaldırmak suretiyle hüküm kesinleş
miştir. 

Dosya münderecatı, bilirkişi raporları, kitabın mahiyeti, memlekete sokulmasının yasaklanma
ması ve bilhassa I nci Ceza Dairesinin bozması nazara alındığı takdirde, kesinleşen mahkeme kara
rının amme vicdanını tam manası ile tatmin etmediği anlaşılacaktır. 

Her ne kadar mahkeme kararlarının münakaşası caiz değilse de, kendi zor imkânları ile üniver
site öğretim kadrosuna kadar yükselen bu şahsın bir kararla cemiyetteki yerinden sökülüp atılma
sı âmme efkârını rencide eder mahiyette bir ağırlık hissettirmektedir. 

Esasen Yüce Meclisin vereceği bu atıfet, cezanın infazında rol oynamayacak, kaybedilen bir 
şahsı yeniden cemiyete kazandıracaktır. 

Arz ve izah olunan bu sebeplerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu ta
rafından hazırlanan özel af kanunu tasarısı metni değiştirilmek suretiyle Komisyonumuzca da 
özel affının uygun olacağına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Lsjbu rapor saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu Bu rapor sözcüsü ve 
Başkanı Y. Kâtip 

Sivas Sinop Artvin Kars 
T. Koraltan H. Biçer N. Budak 1. H. Alaca 

Konya Niğde Sürt Konya 
M. K. İmer M. Ocakctoğlu M. N. Oktay O. Ofaay 

(İmzada bulunamadı.) (İmzada bulunamadı.) 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 752) 
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DİLEKÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Lâikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal 
ve iktisadî temel nizamlarını dinî inançlara uy
durmak amacıyle neşir yoluyle propoganda yap
mak suçundan Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahke
mesinin 30 . 12 . 1968 gün ve 968-3 Esas 968-344 
Karar sayılı hükmüyle l.sene 1 ay on gün hapis 
ve 6 ay süre ile Balıkesir ilinde ikametle Genel 
Güvenlik gözetimi altında bulundurulmalına ka
rar verilen Mehmetoğlu, Eliften doğma 1933 do
ğumlu, Boğazlıyan kazası Deveci Pınarı köyü nü
fusuna kayıtlı Abdülkadir Şener_ hakkında Özel 

Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara 2 nci Ağır Ceza Mah
kemesi ilâmıyle lâikliğe aykırı olarak Devletin 
sosyal, hukukî ve iktisadî temel nizamlarını di
nî esas ve inançlara uydurmak amacıyle, neşir 
yoluyle propaganda yapmaktan hükümlü, Ab
dülkadir Şener'in cezası bütün hukukî neticele
riyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2 — Bu Kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MİLLET MECLİSİ ADALET KOMİSYONU 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Abdülkadir Şener 
hakkında Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Ceza Crenel Kurulu
nun 17 . 5 . 1971 tarihli ve 970/1-340 Esas, 174 
Karar sayılı ilâmı ile onanan, Ankara 2 nci Ağır 
Ceza Mehkemesinin 30 . 12 . 1968 tarihli ve 
968/3 Esas, 968/344 karar sayılı hükmü ile, lâ
ikliğe aykırı olarak Devletin hukukî, sosyal ve 
iktisadı temel nizamlarını dinî inançlara uydur
mak amacıyle neşir yoluyle propaganda yapmak 
suçundan 1 sene 1 ay on gün ve 6 ay süre ile Ba
lıkesir ilinde ikamette G-enel Güvenlik gözetimi 
altında bulundurulmasına karar verilen, Meh
metoğlu, 1933 doğumlu, Yozgat ili, Boğazlıyan 
kazası, Devecipınar köyü, Cilt II, Sahife 158, 
hane 100'de nüfusa kayıtlı Abdülkadir Şener'in, 
cezası, bütün hukukî neticeleriyle birlikte affe-
dilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet ve Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

»>e-o 

Millet Meclisi (S. Sayısı • 752) 



Dönem : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : jKYyQ I n C İ e k 

Mehmetoğlu Elif ten doğma, 1933 doğumlu Boğazlıyan kazası 
Deveci Pınarı köyü nüfusuna kayıtlı Abdüikadir Şener hakkında 

Özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu ( î / l 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 752'ye 1 nei ek] 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/673 
Karar No. : 35 

20 . 12 . 1972 

YÜKSEK IM'ŞKANLI&A 

Gteçen toplantı yılı Adalet Komisyonunda görüşülüp kanara bağlandıktan sonra Millet Meclisi 
gündemine intikal eden, ancak; toplantı yılında müzakeresi yapılamadığı için komisyonumuza 
24 . 11 . 1972 tarihinde teJkajbbiil için gönderilen; Mehmetoğlu, Eliften doğma, 19 o o doğumlu, Bo
ğazlıyan kazası, Deveci Pınarı nüfusuna kayıtlı Abdüikadir Şener hakkında Özel af kanunu tasa
rısı ve sabılk Adalet Komisyonu raporu tetkik ve müzakere olundu. 

Koımisyonuımuz sabık: Adalet Komisyonunun 18 . 10 . 1972 tarih ve 96 karar numaralı raporunu 
ve metnini aynen tekabbülc ve İçtüzüğün 42 nei maddesi gereğince Gren el Kurulda savuran aya 
karar vermiştiır. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

A d al et Komisyonu 
iBaşJkanı 
İstanbul 

/. H. Tehinel 

Kars 
/ . H. Alaca 

Sözcü 
Sinop 

H. Biçer 

Konya 
K. îmer 

M. 

Kâtip 
Kırklareli 

M. Atagün 

Kütahya 
F . Azmioğlu 

(İmdada bulunanı 
Niğde 

Ocakçıoğlu 

adı) 

Artvin 
A. N. Budak 

Manisa 
/ / . Okçu 

- * » * i 





Döpııem : 3 
•Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cumhur Türker'in Özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 20 . 9 . 1972 

Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 792/8709 

MLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz Genel Kurulunun 7 . 7 .1972 tarihlî toplantısında özel affına kanar verilen Is-
mailoğlu 1931 doğumlu ilhan Cumhur Türker'e ait hazırlanan kanun tasarısı Genel Kurulda gö
rüşülmek üzere ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygıyle rica ederim. 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 

Ordu Senatörü 
Selâhaddin Acar 

GEREKÇE 

A) Erzurum Maraşal Çakmak Askerî Hastanesi diş tabibi olan İsmailoğlu 1931 doğumlu 
Zonlguıldak ili Safranbolu ilçesi cilt: 111, Sayfa: 57'de nüfusa kayıtlı İlhan Cumhur Türker, üste 
fiilen taarruz suçundan Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığı askerî mahkemesinin 20 . 4 . 1970 
gün esas 970/624 ve karar 970/505 sayılı ilâmı ile nettieeten 1 500 lira para cezasına çarptırıl
mıştır. 

B) Yukarda belirtilen mahkeme dosyası celbedilerek yapılan tetkikte, 
1. 3 Kasım 1969 günü Erzurum Subay Orduevi önünde İl Jandarma Konnutanvekili olan Yar

bay Kemal Atalağ'a ait özel otomobilinin anteninin koparılması, kapılarının tekmelenmıesi, dikiz 
•aynasının sökülmesi suretiyle hasar yapılmış ve bu hasar müşteki yarbaya meçhul bir şahıs ta
rafından bildirilerek hasarı yapanların bindikleri otomobilin plâka numarası verilmiştir. 

2." Otomobiline bakmak üzere yola inen Yarbay Kemal Atalağ elindeki kâğıtta yazılı plâka 
numaralı otomobilin orada durmakta olduğunu görmüş ve yanına yanaştığında af isteyenin resmî 
elbiseli olarak arabada bulunduğunu ve yanında sivil şahısların da olduğunu görmüştür. 

3. Yarbay Kemal Atalağ af isteyen binbaşıya benim arabamı siz tahribetmişsiniz demiş, af is
teyen- bumdan haberi olmadığını misafirleri ile şehri dolaşımalktan geldiklerini söylemiştir. Buna 
rağmen 11 Jandarma Komutanı ithamına devamla bana nelden yanlış bildirsinler bu araba senin 
o halde bu zararı yapan da senisin diye af isteyen binbaşının üzerine yürümüş yakasına yapışmış 
ve bir düğmesini de bu sırada koparmıştır. 

4. Bu haksız itham ve yakasından tutulup tartaklanmasına kızan af isteyen de Yarbay Ke
mal Atalağ'a bir yumruk vurmuştur. 

Her ne kajdlar mahkeme kararında yarbayın binbaşının yakasma yapışıp düğmesini kopardığı
nı gören olmamıştır diye hâdisenin bu kısmını nazara almamışsa da şahit olarak dinlenen on
başı Enver Duralkoğlu ifadesinde af isteyen binbaşının yarbaya hitaben elindeki düğmeyi göste-

780 
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rerek siz benim düğmemi koparamazsınız diye konuştuğunu duyduğunu bildirmektedir. (20.3.197O 
günlü celse zabıtnamesinden) 

5. Yarbay Kemal Atalağ son tahkikatta verdiği ifadesinde kendisine vuran olmadığını ayağı 
kaydığında otomobile başını vurmasıyle gözü etrafında morarma olduğunu büdirmiştir. 

Müşteki yarbayın bu beyanı hâdiseye kendi kusurlu hareketiyle sebebolmasmın tezahürü ola
rak telâkki edilmelidir. 

'6. Miahkeme hükmünde de hâdisenin müştekinin haksız ve yersiz itham ve tahrikinin sebep 
teşkil ettiğini kaibul etmiştir. 

C) Hakikaten Yarbay Kemal Atalağ'a ait otomobile vâki hasarı af isteyen yapmış olsaydı 
hiç değilse kendisi o mahalden uzaklaşırdı. 

OBunu müşteki yaribaym düşünebilmesi ve resmî ünüformalı binbaşıya karşı yersiz ithamda bu-
lunmamiajsı ve keza yakasından çekip düğmesini kopartmaya ise hiç hakkı olamayacağı ortada
dır. 

Müştekinin bu surette davranışı beşer olan bir kişiyi suç işlemeye sevk etmeye yetecek mahiyet 
taşımakta olması düşünülerek dilekçinin kıdem kaybını önlemeyi temin için dilekçinin özel af is
teği Komisyonumuzun 7 . 7 . 1972 günlü Genel Kurul toplantısında Meclis atıfetine lâyiık görü
lerek cezasının bütün neticeleriyle birlikte affınia tearar vetrümiştir. 

Dilekçe Kanma Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Ordu Senatörü Samsun Milletvekili Tabiî Üye Kırklareli Senatörü 
$. Acar N. Kale , 31. Yurdakuler A. Alhan 

Kâtip Giresun Milletvekili Sivas Mületvekili 
İçel Milletveküi Afyon K. Milletvekili N. Erkmen Y. Z. Önder 

Ç. Yılmaz A. 1. Zflubahği imzada bulunamadı 

Tekirdağ Milletvekili Tokat Milletvekili Uşak Milletveküi 
Y. Alpaslan 1. H. Birler O. Dengiz 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 780) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/702 
Karar No. : 41 

20 . 21 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Üste fiilen taarruz suçundan hükümlü İsmailoğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Barftua ilçesi, 
cilt 111, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı Tabip Binbaşı İlhan Cumhur Türker hakkındaki özel Af kanu
nu tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, tetkik ve müzakere olundu. 

Türikiye Büyülk Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu tarafından hazırlanan gerekçe uy
gun mütalâa edilmiiş ve bu gerekçeye iMşilk olarak ıtanzim ddiılen Özel Af kanunu tasarısı metni, de
ğiştirilerek: Komisyonumuzca da özel affının uygum olacağına karar verilmiştir. 

Geneıl Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Sözcü Kâtip 
Kars Kırklareli Artvin 

î. H. Alaca M. Atagün A. N. Budak 
Konya 
K. îmer Kütahya Manisa 

F. Azmioğlu II. Okçu 
Niğde 

M. Ocakçıoğlu 

Başkanı 
İstanbul 

1. H. Tekinel 
Sinop 

H. Biçer 
(İmzada bulunamadı) 

TEKLİF 

tsmailoğlu 1931 doğumlu tlhan Cumhur Tür-
ker'in cezasının affına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Üste fiilen taamız suçumdan 
Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığının 
20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas ve 970/381 ka
rar sayılı kesinleşmiş ilâmı ile neticeden 1 500 
lira para cezasına çarpılmış bulunan tsmailoğlu 
1931 doğumlu Zonguldak ili Bartın ilçesi cilt: 
111, sayfa: 57 hanede nüfusa kayıfclı Tabip Bin
başı ilhan Cumhur Türker'in cezası buttun ne
ticeleri ile birlîklte affedihniştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Adalet bakanlıkları yürütür. 

ADALET EMİSYONUNUN DE&İ§TİRİŞİ 

tsmailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cumhur Tür
ker hakkında Özel Af kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Üste fiilen taamız suçumdan 
Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığı Askerî 
Mahkemesinin 20 . 4 . 1970 gün, 1970/505 esas 
ve 1970/381 karar sayılı kesinleşmiş ilaanı ile 
iki ay 15 gün süre ile hapse mahkûm edilen ve 
bu mahkûmiyeti 647 sayılı Kanuna göre 1 500 
lira para cezasına çevrilmiş, bulunan ÎSmail-
oğlu, 1931 doğumlu, Zonguldak ili, Bartın ilçe
si, Cilt 111, sayfa, 57'de nüfusa kayıtlı, ilhan 
Cumhur Türker'in cezası bütün hukukî netice
leriyle birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu MiHı Savunma ve 
Adalet Bakanı yürütür. 

Mîllet Meclisi (IS. Sayısı : 780) 




