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L -< GEÇEN[ TUTANAK ÖZETÎ 

İçişleri Bakanı Ferit Kubat, İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in. 21 . 10 . 1972 tarihli Birleşimde 
Jandarma örgütüne mensup bâzı subay ve as* 
subayların 30 Ağustos Zafer Bayramında halk 
temsilcilerine karşı gösterdikleri üzücü 'tutum 
konusunda yapmış olduğu gündem dışı konuş
maya cevap veren ve 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri Korutürk de. 
Kontenjan Grubunun yeni çalışma yılına ait di
leklerini belirten gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı İsmail Arara , Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak'm vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 

Kontenjan ve Millî Güven Partisi Grupları 
yetkililerinin, gruplarının vazife taksimine dair 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerin bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin veril
mesi kabul olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildi. 

Gruplar yetkililerinin 7 . 11 , 1972 'Salı gü
nü Genel Kurul toplantısı yapılmamasına dair 
önergesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 saydı Kara
rının ve 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergeleri ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporlarının, yeni seçile
cek komisyonun tekabbülüne arz edilmek üzere, 
gündemden çıkarılması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar ko
nusundaki genel görüşme önergesinin görüşül
mesi, ilgili bakanın bulunmaması nedeniyle, er
telendi. 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında Af kanunu tasarısının birinci maddesi 
tekrar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın Birleşim sonumda açıklanan sonucuna göre 
çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın tekrar
lanacağı bildirildi, 
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30/45 numaralı »Senato araştırması önergesi, 
10/2 numaralı Senato araştırması önergesi 

ise ilgili bakan ve önerge sahibinin bulunmama
sı nedeni ile gelecek birleşime bırakıldı. 

14 . 11 . 1972 Salı günü saat 15,'00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,35'te son verildi. 

Rapor 

1. — Umumî Hıfzı ssılıha Kanununun 282 
nei maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna. 
2 ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cmil
lim iy et Senatosu Sosyal İşler ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 

1. — Kütahya Üyesi A. Orhan Akça'nm iç 
•politikada gelişen son olaylar karsısında Hükü
metin durumuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talep eden ar
kadaşlarımız var. 

Sayın Orhan Akça, iç politikada gelişen son 
olaylar karşısında Hükümetin durumu hakkın
da gündem dışı söz talep ediyorlar. Kendileri 
buradalar. 

Kısa olmak şartıyle Sayın Akça buyurun. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, Büyük Türk Milletinin hür vicdanı ve 
serbest iradesiyle seçip buraya gönderdiği muh
terem millet mümessilleri, sayın senatör arka
daşlarım ; 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet Ünal di Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

1/103; C. Senatosu : 1/108) (S. Sayısı : 149) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1972) 

2. — 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet 'Senatosu Anayasa ve Adal t ve İçişleri 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/612; C. 
Senatosu : 2/27) (S. Sayısı : 142/1) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 11 . 1972) 

Cumhuriyet Halk Partisinin kabinede mevcut 
beş üyesini geri almasına mütedair ittihaz etmiş 
olduğu kararın gerekçesini çok dikkatlice tet-
kik ettim. Crereke enin, partimin içişlerine taal
luk eden kısmı hakkında siyasî mücamele icabı 
fikir yürütmemize imkân yoktur ve aynı zaman
da hakkımız yoktur. Yalnız biz Adalet Parti
liler, kendimiz gibi düşünmeyen insanların da, 
ayrı felsefeye sahip olan insanların da en az bi
zim kadar vatanperver olduğuna inandığımız 
için, ittihaz etmiş oldukları kararın kendileri
ne ve memlekete hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

Halk Partisinin bakanlarını geri almasına 
mütedair ittihaz etmiş olduğu kararın umumî 

II. —, GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ma-cit Zeren 

KÂTİPLER : Azmıi Erdoğan (Diyarbakır), Osman Nurii Canpolat (Konya) 

BAŞKAN" — Üçüncü Birleşimi açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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politikaya taalluk eden kısmı hakkında fikirle
rimizi söylemek mecburiyetindeyiz. 

12 Marttan bu yana teşekkül etmiş olan dört 
Hükümet Anayasa hukukunda, Esas Teşkilât 
Kanununda ve dünya siyasî literatüründe eşine 
tesadüf edilmeyen suijeneris hükümet tarzları
dır. Bunda Cumhuriyet Halk Partisinin görü
şüne tam manasıyle iştirak ediyorum. 

Bir kere 12 Mart Muhtırasında inandırıcı
lık vasfı öne sürülmüştür. Muvazaa ile inandırı
cılığın bağdaşması imkânı olmayan iki mef
hum olduğunun takdirini Yüce Heyetinize terk 
ederim. 

Birinci Erim Hükümetinde bütün siyasî ha
yatını Halk Partisine vakfetmiş olan bir şah
sın basit bir operasyonla bitaraf haline getiril
mesi, inandırıcılık vasfından ziyade güvensiz
lik kaynağı olmuştur. Nitekim, kendisi de teş
kil etmiş olduğu kabinenin üyelerinden 11 kişi, 
isterse batıl, isterse hakiki olsun, prensiplerin
de sadakat göstermek suretiyle ayrılıp gitmiş
lerdir. Bu itibarla inandırıcılık vasfının 12 
Mart Muhtırasında yer alan kısmının tahakkuk 
ettiğine inanmak bizim için biraz güçtür. 

Sayın arkadaşlarım; 12 Marttan, sonra ku
rulan ve Millet Meclisinde 14 sandalyeye sa
hip bulunan bir siyasî teşekkülün genel baş-
kanvekiiinin Başbakan bulunduğu bir ülke
de, 12 Mart Muhtırasında gösterilmiş bulu
nan partiler üstü deyiminin değer kazanması
na imkân yoktur. Çünkü Sayın Melen, bütün 
içtimaî, sosyal ve iktisadî hadiseleri Millî Gü
ven Partisinin Tüzüğü perspektifinden müta
lâa etmek suretiyle değerlendirecektir. Bu iti
barla 12 Mart Muhtırasında derpiş edilmiş 
olan partiler üstü anlayışla bir hükümet ida
resi ve reformların tahakkuku meselesinin, bu 
tarz hükümetle de yürütülmeye imkân olmadı
ğı 'kanısındayım. 

Asıl konuşmamın mevzuu, sayın Başkanın 
müsamahasını suiistimal etmek istemiyorum, 
bir siyasî teşekkülün içerisinde onun bütün ııiğ-
metlerinden 'istifade ederek muayyen ikbâl 
mevkileri eden şahısların, o partiden ayrılmak 
suretiyle bakanlık sandalyelerini işgal etmek
teki ısrarlarını siyasî mücamele ile bağdaştı
ramıyorum. 

Siyasetin tarifinde müellifler arasında ay
kırılıklar bulunabilir; kimisi sanat, kimisi ilim 
diyor, kimisi hem sanat ve hem ilim diyor. Fa

kat, hukukçuların ve ulemanın ittifak ettiği tek 
nokta; siyasette ahlâkı ve fazileti hâkim kıl
maktır. Devletler Umumî Hukukunda Parla 
sunt servanda dediğimiz ahde vefanın esası da 
buradan neşet etmektedir. İçinde bulduğu si
yasî teşekkülün bütün nimetlerinden istifade 
edip, külfetlerine tahammül edememenin müs
tesna örneğini vermiş olan müstafi Halk Partili 
millet vekillerinin, bugün Hükümet içerisinde 
kalmaları, siyasî mücamele ile bağdaştırılacak 
hususlar değillerdir. Tarih tekerrürden ibaret
tir. 12 Mart Muhtırası ile iktidardan uzaklaş
tırıldığımız zaman bir Cumhuriyet Halk Partili 
Bakan, «Süleyman Demircl'e bir daha Başba
kanlık verilecek mi?» diye basın mensuplarının 
sormuş olduğu suale «Güldürmeyin beni» de
mişti, Şimdi, kendisini hakanlık makamına ka
dar getiren bir siyasî teşekkülden ayrılmakla 
beraber o siyasî teşekkülün kontenjanından ba
kanlık kürsüsünü işgal etmekteki ısrarına biz 
değil bütün dünya milletleri gülüyor. 

Bu itibarla, bize reva görülen muamelelerin 
ağırlığının münakaşasını yapacak durumda 
değilim ve hadiseler irademiz haricinde cere
yan ettiği için eğer Melen Hükümetinin, hükü
met etmesi talep ediliyorsa, salahiyetli kurulla
rımızın ne karar alacağını bilmeme imkân yok; 
eğer Sayın Melen, Hükümetindeki bakanlar 

I Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmek su
retiyle bu makamları işgal etmekte ısrar edecek 
olurlarsa «koltuku mani» hastalığına müptelâ 
olan oportünistlere fırsat vermiş olur arkadaş
larım. 

Bu itibarla, bu memleketin siyasî parti tu
ristlerinden, her gün kanaat değiştiren ve bulun-

I duğu siyasî teşekkülün nimetlerine mazhar olup 
I külfetlerine tahammül edemeyen politikacılar-
I dan çok çekmişizdir ve bu bakımdan Halk Par

tisinin Hükümet dışında kalması hususunda al
mış olduğu kararın gerekçesine umumî politi
kaları bakımından iştirak etmemeye imkân yok. 

I Yalnız, kendileri bize nazaran rüçhanlı vaziyet
teler. 

Parlamenterler arasındaki münasebetlerin 
centilmence olduğu iddiası içerisinde daima 
bulunan Sayın Erim, her nedense sebebini an
layamadığım bir şekilde bu espiriden sıyrılmak 
suretiyle intisap etmekle müftehir bulunduğum 

I Adalet Partisinin Genel Başkanına yersiz, za-
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mansız ve haksız bâzı ithamlarda bulunmuştu. 
Biz de bakanlarımızı çekmek hususunda böyle 
bir karar almış idik; fakat Adalet Partisi her 
Hadisede vatanın selâmetini ve Devletin âli 
menfaatlerini parti menfaatlerinden üstün tut
tuğu idin bu karar ı geri aldı. Bize reva görü
len bu muamele Cumhuriyet Halk Partisine gö
rülmediğine göre, artık Türkiye'deki politik 
ihtilâfların mektuplarla değil, karşılıklı dio-
loglar tesis etmek suretiyle, karşılıklı anlaş
malarla halledileceği hususunda bendenize bir 
kanaat geldi ki bu, toplum için küçümsenme
yecek bir salâh alâmeti olsa gerektir. 

Aziz arkadaşlarım; 12 Mart Muhtırası Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin himayesinde (içinde bu
lunduğu partinin umdelerine hiyanet etmek 
veyahut da beğenmemek suretiyle veya fikir 
ayrılığı suretiyle ayrılmış insanların fikirlerine 
hürmet ederim) muayyen koltuklara sarılıp 
siyaset sefası sürdürmek için verilmiş olan bir 
vesika değildir. Bugün hu memlekette 12 
Mart'm gölgesine güvenmek suretiyle kaygan 
vasatta her gün fikir değiştiren ikbal düşkünü 
politikacıların kahine dışında kalması asgarî 
siyasî müeamele icabıdır. Bu itibarla, eğer 
irademizin dışında cereyan eden hadiseler ne
ticesinde Melen Hükümeti faaliyetine devam 
edecekse, lütfen Halk Partisi kontenjanın
dan gelmiş olan beş bakanın sureti katiyede 
kabine dışında kalmasına ehemmiyet vermesini 
hasseten rica edeceğim. Mümkündür; 14 san
dalyeleri var ikisi aslî birisi de kan hısımlığı 
ile bağlı üç üyeleri var. Geriye beş kişi kalı
yor, onu da sekize ikmal etsinler, diğerlerini 
de Sayın Turhan Feyzioğlu her hangi bir Av
rupa Konseyinde yahut NATO topluluklarında 
birtakım vazifeler vermek suretiyle tatmin ede
bilir ve biz de bu badireden kurtulmuş oluruz. 

Hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım 
efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Manisa Üyesi Oral Karaos-manoğlu'nun, 
Ege Bölgesi tütün, pamuk ve üzüm üreticileri
nin bâzı âcil sorunları ve alınması gereken ted
birlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym Oral Karaosmanoğlu, 
Ege Bölgesi tütün, pamuk ve üzüm üreticileri
nin bâzı âcil sorunları ve alınması gereken ted
birler hakkında gündem dışı söz talebinde bu
lunmuşlardır. 
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Kısa olması rieasıyle buyurun Sayın Kara
osmanoğlu. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Saym Başkan, sayın senatörler; 

Manisa ve Ege Bölgesi pamuk ve üzüm üre
ticilerinin bâzı âcil soranları hakkında mâru
zâtta bulunacağım. Kıymetli vakitlerinizi faz
la işgal etmeden, konulara kısaca ve aeahat-
lariyle temas edeceğim. 

Ege ekici tütün piyasası genellikle Ocak ayı 
sonlarında açılmaktadır. Aile zıraatinde de 
önemli bir yer tutan tütün, çok meşakkatli ve 
maliyeti yüksek olan bir tarım bölümüdür. 
Bu yıl tütün baş fiyatları tespit edilirken, git
tikçe artma eğilimi gösteren tarım girdileri
nin artan maliyeti ve kilo başına tütüne olan 
etkisi gözönünde bulundurulmalı ve ona göre 
baş fiyatlar, gerekirse taban fiyatlar tâyin 
edilmelidir. 

Tütün alımlarında ekspertiz çok önemli bir 
faktördür. Bu itibarla, tütün piyasalarında 
görülen ve üretici aleyhine olan organizasyon 
hatalarının tekerrürüne mâni olmak için, ha
len zor durumda bulunan çiftçinin tüccare ve 
bankalara olan borçlarının yanı sıra, elindeki 
tütünleri de aracılara çarnaçar ucuz fiyatla 
vermelerinin tamamen önlenmesi şarttır. 

Balyalama işlemler1! Kasım ayı sonuna kadar 
tamamlanmış bulunacaktır. Bunu takiben tes
pit ve ekspertiz işlemlerine sürat kazandırılma
lı ve tütünler satışa hazır vaziyete getirilerek, 
Ege ekici tütün piyasasının geçen yıllara oran
la çok daha erken açılmasına Hükümetçe gay
ret sarf edilmelidir. 

Pamuk sorununa gelince: 
Pamuk hasat mevsimi olan Ekim ayında 

Manisa, İzmir ve çeATesinde yirmi yıldan be
ri görülmeyen mevsimsiz ve anormal yağışla
rın pamuk üreticisini çok müşkül ve perişan 
duruma soktuğu yüksek malûmlarıdır. Esasen 
açıklanan pamuk taban fiyatları, normal 
şartların maliyetini dahi karşılayamaz durum
da iken, vukubulan yağışlar nedeniyle de ki
lo başına toplama maliyeti takriben üç misli
ne çıkmış, binnetice işçi temininde güçlük
lerle karşılaşılmıştır. Bu durumları Sayın Baş
bakan ve sayın ilgili bakanlara Ege Bölgesi 
parlamenterleri olarak yazılı olarak sunmuş ve 
gereken tedbirlerin ittihazı ricasında bulunmuş
tuk. 
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• Sayın Tarım Bakanı çiftçi borçlarının erte
lenmesi için tedbir alındığını resmen.beyan et
miş bulunuyor. Bunun yanında, üreticinin 
1972 döneminde gerçekleştirilecek Gelir Vergi
sinden muaf tutulması hususu da önem kazan
mıştır. 

Devlet Su İşleri tarafından açıklanan in
dirimli sulama ücretleri de maalesef yetersiz 
kalmıştır. Ayrıca. Sümerbankm bu yıl pa
muk alımına sürat vererek gerek miktar ve 
gerekse fiyat yönlerinden yardımcı olacağı il
gililerce ifade edilmiş bulunmasına rağmen, 
bölgemizden ve ziraat odalarından aldığımız 
bilgilere göre, Sümerbankm pamuk alımı ko
nusunda oekinser tavır içerisinde bulunduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimizin acilen 
bu konuya eğilmesini hassaten beklemekteyiz. 

Üzüm konusundaki maruzatıma gelince: 

Üzüm piyasası geçmekle beraber, karar-
ıname gereğince kooperatif ortaklarına 9 nu
mara üzüm için 297 kuruş tediyede bulunulmuş 
idi. Dış fiyatların durmadan yükselmesi neti
cesi olarak üzümün tonu ihraç fiyatı olarak 
275 dolardan 475 dolara yükselmiş bulunmak
tadır. Kararnamedeki fiyat ile bugünkü ra
yiç piyasa fiyatı arasında kilo başına 3,5 lira
dan fazla görülen artış, TARİŞ'in elindeki 

bütün mahsulün ihracından sonra tahassül ede
cek kârın bir fonda toplanarak bunun yüzde 
yetmişinin ortaklara intikali hususunda gere
ken tedbirin alınması suretiyle, geç de olsa, 
üzüm üreticisinin maduriyetinm bir nebze gi
derilebileceği düşüncesiyle. Sayın Ticaret Ba
kanlığı nezdinde gereken teşebbüslerde bulun
muş idik. Vaki müracaat Sayın Bakan ve il
gililerce anlayışla karşılanmakla beraber, bugü
ne kadar gerekli kararnamenin yayınlanıp yü
rürlüğe konulamadığını müşahede ettik. Muh
temelen, mevcut siyasî durumun kararnameyi 
geciktdrebileceği endişemizden mülhem olarak, 
bu konunun da acilen ele alınıp sonuca bağ
lanmasını Sayın Hükümetten hassaten istirham 
ediyorum. 

Türk ekonomisinde başlıca ihracat metaımız 
olan pamuk, tütün ve üzümün üretiminden 
ihracına, kadar izlenmesi gereken genel poli
tikanın istikrarlı bir suretle tespiti için, şim
diden hükümetlerce ciddî ve uzun vadeli ted
birlerin ittihazına başlanılmasını, gayrisâfi mil
lî hâsılaya önemli çapta katkıda bulunan üreti
cinin alın telinin hakkaniyetle değerlendiril
mesinin zaruretine değinmek isterim. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAX — Gündeme geçiyoruz efendim. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
halikında Af kanının tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130) 

BAŞKAX — Sunuşlar devam ederken, dör
düncü bölümün «Haklarında ivedilik kararı ve
rilen» işler meyanında ve birinci sırasında bu
lunup evvelki birleşimlerden beri acık oyla
ması yapılan konunun, kutular sıraları dolaş
tırılmak suretiyle oylanmasına da devam edi
lecektir. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün, 
Anayasanın 70 nci maddesi geriği Cumhuriyet 
Senatosunda tabiî üyeliyi ile ilgili olarak Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına yazdığı yem 
(3/199) 

BAŞKAN — Sayın İsmet İnönü'nün bir ya
zısı var, okutuyorum efendim : 

(1) 130 S. Sayılı basmayazı 17.7. 1972 ta
rihli 77 nci Birleşim tuteınağının sonuna eklidir. 

Ankara 5 Kasım 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmış 
bulunuyorum. Anayasanın 70 nci maddesi ge
reği Cumhuriyet Senatosunda tabiî üyelik ye
rimde memleketime hizmet kararmdayım. 

Gerekli işlemin yapılmasına emirlerinizi 
saygılarımla sunarım. 

İsmet İnönü 

29 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. İştirak 
edebildiği ilk oturumda yemin için kürsüye 
davet »edilecektir. 

4. — Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'-
nun, Cumhuriyet Halk Partisinden çekildiğine 
dair önergesi (4/54) 

BAŞKAN — Şimdi, partilerden ayrılan 
ıbâzı sayın üyelerin durumuna ilişkin sunuşila-
rımız var : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 Kasım 1972 günü Cumhuriyet Halk Par

tisinden istifa ettim. Durumu saygılarımla bil
gilerinize sunarım. 

Trabzon 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, 
Cumhuriyet Halk Partisinden çekildiğine dair 
önergesi (4/51) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettim. 
Bilgilerinizi ve geriğini arz ederim. 

Saygılarımla; 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. -— Samsun Üyesi Rıza Işıtan'ın, Cumhu

riyet Halk Partisinden çekildiğine dair öner
gesi (4/52) 

Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettim. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
6 . 11 . 1972 

Samsun 
Rıza Isıtan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim. 

7. — Elâzığ Üyesi 31. Salim II az er d ağlı'm n 
(\ımh\ıriye Halk Partisinden çekildiğine dair 
önergesi (4/53) 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettim. 

Bilgilerinizi ve geriğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 
8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 

Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araş
tırma yapan Komisyon Başkanlığının, komis
yonlarının görev süresinin bir ay uzatılmasına 
dair tezkeresi (10/44, 3/190) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Diyanet İşleri Baş
kanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faali
yetleri konusunda kurulan Araştırma Komis
yonumuz, araştırma konusunu ikmal etmiş bu
lunmaktadır. 

Raporun hazırlanması için Komisyonumu
zun çalışma süresinin 16 . 11 . 1972 tarihinden 
itibaren bir ay daha uzatılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Bir ay süre verilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9. — THY Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, komisyonlarına 45, gün mehil verilmesi
ne dair tezkeresi (10/33, 3/189) 

Yüksek Başkanlığına 
Türk Havayolları Anonim Orta'klığmm uçak 

mubayaası hakkında araştırma yapmak için 
Başkanlık Divanının 37 sayılı kararının Genel 
Kurulun 12 . 10 . 1972 tarihli 92 nci Birleşi
minde kabul edilmesiyle Komisyonumuza 15 
gün mehil verilmişti. 

Bu müddet zarfında yapılan çalışmalarımız 
bitmiştir. Son uçak mubayaası ile ilgili bel
geler ve zabıtlar, ilgili müessese tarafından bu
güne kadar gönderilmemesi nedeni ile yine 
nihaî çalışmalarımızı belirten ek raporumuzu 
yazamadık. 

Bu nedenle mezkûr tarihten itibaren 45 gün 
daha zaman verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Çorum 

Safa Yalçuk 
BAŞKAN — Oylarınıza sunacağım efen

dim. 45 gün süre verilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 — 



C, Senatosu B : S İ4 . 11 . İ97â 0 : 1 

10. — Bütçe ve Plân Komisyonu Kâtip üye
liğine Ankara Üyesi İsmail Yetiş'in seçildiğine 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/193) 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plân Komisyonu Kâtip Üyeliği 

için 24 ve 26 Ekim 1972 tarihli birleşimlerde 
gerekli karar yeter sayısının temin edileme
mesi nedeniyle, İçtüzük uyarınca Komisyonu
muzun 2 Kasım 1972 tarihli Birieşiminde 
salt çoğunluk esas alınmak suretiyle yapılan 
seçim sonunda Komisyon üyesi Sayın İsmail 
Yetiş mevcudun ittifakının oyu ile Bütçe ve 
Plân Komisyonu Üye Kâtipliğine seçilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu Başkanı 
Uşak 

Mehmet Faik Atayurt 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih 
ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusuna geçiyo
ruz. 

Bir defa ertelenmiş. Sayın Bakan burada
lar mı efendim?.. Cevap verecek sayın Bakan 1. 
Yok. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, bu uzun zamandan beri gündemde
dir. Artık, memurların aylardan beri, seneler
den beri bu durumu beklemeye ne gücü ne ta-
<katı yetmemektedir. Yetki kanunu çıktı, buna 
rağmen ilgili kararnameler de çıkmadı, bir tür
lü cevap da verilmiyor. 

BAŞKAN — Talebinizi yazılı soruya mı çe
virmek istiyorsunuz ? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir an 
evvel gelip cevap versinler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan burada yoklar 
efendim. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

cim için aday gösterilmemiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu 
değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1332 sayılı 
Genel Kadro Kanununun uygulanjnasındaki ak
saklıklar konusundaki genel görüşme önergesi 
(8/1) 

BAŞKAN — Genel görüşmeye geçiyoruz. 

Hatırlanacağı üzere bu önerge üzerinde ge
nel görüşme yapılmış, ancak Hükümetin gö
rüşmesi kalmıştı. Cevap verecek sayın HükiU 
met üyesi buradalar mı efendim1?.. Yok. 

Gelecek birleşime kalmıştır. 

azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Cevap verecek sayın Bakan 
buradalar mı efendim?.. Yok. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen tTürk 
işçilerinin gümrük muayenelerine dair İçişleri 
ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü soru
su (6/580) 

BAŞKAN — Saym Bakan?.. Yok. Gelecek 
Birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

BAŞKAN — Başbakan adma cevap verecek 
Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek Birleşime kal
mıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. 
Gelecek Birleşime kalmıştır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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7. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVın, 30 Ocak 1972 tarihli. Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

BAŞKAN — Başbakan veya adına cevap ve
recek Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair, Tl aş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaceının, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar. Gelecek 
biri eşime kal nııştı r. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, yüksek ve orta öğretime. 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

i n , - ^ BAŞKANLIK DÎVANININ GI 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

BAŞKAN — Tüzüık gereğince bir defa gö
rüşülecek işlere gelince : 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi. 
Özer'in demokratik cumhuriyet düzenini yok 
etmek atmacını güdenlerin adalete teslimi hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesine 
geliyoruz. 

Sayın Hükümet Sözcüsü buradalar mı efen
dim?.. Yok. Gelecek birleşime tkalımıştır. 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 
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11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Sayın Bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar. Gelecek 
b iri e ş im e k a İm ı ş!tı r. 

Gündemin «öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işler» bölümünde 'bir maddemiz yok; 
«haklarında ivedilik kararı verilen işler»1 e ge
lince, oylama muamelesi devam ediyor. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köke r in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yoklar. Gele
cek birleşime kalmıştır. 

15. — Cumhuriyet Seneıtosu Bolu Üyesi Tur
gut Gül ez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği srfairyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 

BAŞKAN — Efendim, Divan yeniden teşek
kül ettiğinden tekabbül etmesi, lâzım gelir. Bu 
itibarla gündemden çıkarılmıştır. 
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IV. ^ GÖRÜŞÜLE 

2. — Terfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada ımı 
efendimi?.. Yoklar. Gelecek birleşime 'kalmıştır. 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer {dan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan 'indirim
lerin onaylanması \hakkında kanım tasarısının 
Millet Meclisince (kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe <ve Plân komisyonları, raporları (M. Mec
lisi : J/571; C. .Senatosu : 1/109) (S. Sayısı : 
148) 

BAŞKAN — Bütee Komisyonu Başkanı ye 
sözcüsü buradalar mı efendlim? Buradalar. 

Bu konuda Hükümetli temsil edecek Saym 
Balkan buradalar mı efendim? Hükümeti temsi-
len bir Sayın Bakam yeya temsildi? Yok. 

Bu itibarla erteliyoruz, gelecek bdrleşıime (kal
mıştır. 

4. •— l~mumî Jlıfzıssıhha Kanununun 282 mci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesiyle dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Anayasa <ve Adalet 
komisyonları raporları '(Millet Meclisi .• 1/103; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/108) (S. Sayısı : 149) 

' (D 
BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı veya sözcüsü ? Buradalar. 
Bu konuda Hükümeti temsil edecek Sayın 

Bakan veya temsilci var mı efendim? 
BEFET BENiDECİ (Samsun) — Müsteşar 

yardımcısı buradalar. 
BAŞKAN — Müsteşar yardımcısı 'burada

lar. Yalnız yazılı belgenizin olması lazım. 
ıSAĞLTK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR BAŞ-

MUAYÎNİ AHMET ÜSTÜNOĞLU — Yar, 
efendim. 

•BAŞKAN — Yetıki yazısını okutuyorum. 
Türkiye Büyüik Millet Meclisi Başkanlığına 

(1) 119 Sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Nl İŞLER (Devam) 

Bakanlığımızla ilgili kanun tasarısı ve tek
liflerinin Senato ve Millet Meclisi Komisyonla
rındaki müzakerelerinde Bakanlığımı temsilen 
bulunmaya ve Umumî Heyetlerindeki müzake
releri takibe Başkanlık Müsteşar Başımuavini 
Dr. Ahmet Üstünoğlu vazifeli kılınmıştır. Tür
kiye Büyüik Millet Meclisine girmesine, komis
yonlara iştirakine, Umumî Heyetlerde bulun
masına müsaadel'erinizi arz ederim. 

Bolu Milletvekili 
Dr. Kemal Demir 

BAŞKAN — Efendim, kanunun müzakere
sine geçiyoruz. 

Raporun okunmasına lüzum olup olmadığı 
hususunu oylarınızla halledeceğiz. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Ka>bul edilmeaııiştir. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI RBFET RENDECt (Samsun) — 
Sayın Başkan, bu mevzuda önceliğe lüzum yok, 
bir ivedilik mevzuu var. Zatıâliniz bunu naza
rı itibat'a alır, şifahi de olabilir, oylarsanız bu 
husus da imkân dahiline girer. 

BAŞKAN — İvediliğin oylanmasını istiyor
sunuz ? 

ANAYASA YE ADANET KOMİSYONU 
BAŞKANI RBFET RENDECİ (Samsun) — 
Evet, efendim. 

(BAŞKAN — Oylayalım efendim. Tasarının 
ivedilllkle görüşülmesi isteniyor. İvedilik husu
sunu kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum,. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Umumu Hıfzısıhha IKaaaumıuıun 282 ııci nrad-
'deairaiin de îiştMflımiesmfc ve :bu tkaanıınıa 2 ek 

majdlde «ikieınmeısinie dair ikamın tasarısı 
(Madde 1. — Umumî Hıfzıssıhha Ka,nununun 

282 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

'Madde 282 — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara aykırı hareket edenler veya zorunlu-

j luklara uymayanlar hakkında, kanunda ayrıca 
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bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk 
Ceza Kanununda d alı a ağır cezayı gerektirme
diği takdirde 2 aya kadar hafif hapis ve 100 
liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

.Hıfzıssıhha Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair tasarının 1 ııei maddesini 
müzakere ediyoruz. Benim kanımca bu tasarı 
kâfi değil. Vaka, umumî meseleler üzerinde gö
rüşünken ifade etmem lâzımgelirdi, özür dile
yerek ifade ediyorum, kanunu baştan aşağı de
ğiştirmek ieabedeıdi. Bugünkü şartlara uygun 
bir tasarı hazırlanabilirdi. Orada ceza müeyyi
delerinden başika bâzı vasıflar, tarifler ve sai
re ler de vardır. 

Yeni ihtiyaçlara uygun, Türkiye'nin dilekle
rine cevap verebilecek, âmmenin sıhhatini cid
dî olaraik koruyabilecek bir kanuna ihtiyacı
mız okluğu herkes tarafından iddia edilmekte
dir. Bakanlığın bunları gözden geçirerek bu 
yolda bir çalışmaya girmiş olmasını diler idim. 

Burada bir madde var; 1 nci maddede ceza
lar artıyor. 

Arkadaşlar, ne kadar cezalar getirirseniz ge
tiriniz, hiçbir kıymeti yoktur. Bir eezacı ola
rak ifade edeyim ki, ceza müeyyideleri umumî 
meseleleri halletmiyor. Asıl halledilecek mesele, 
bu irsleri ciddî murakabeye tabi tutmak ve yet
kileri ciddî kullanmaktır. Lütfen Bakanlık ilgi
lileri İstanbul»a teşrif buyursunlar, fazla de
ğil şöyle Galata rıhtımından Eminönü'ne ka
dar bir yürüyüş yapsınlar; orada seyyar köfte
cilerin, denizde balık satan insanların ne şe
kilde gayrisııhhî şartlar altında işler yaptığını 
ve halka ne türlü fena şeyleri yutturduklarını 
nıüşahade ederler ve maalesef İstanbul'da bu
gün bu meseleye el koymuş ve koyacak bir ma
kamı yoktur. Halk, yağından zehirlenmektedir, 
balığından zehirleninektedir; kimse el atma
maktadır. O pişirdiği tavanın içinde ne yağı 
vardır? Tetkik eden yoktur. 

•Gece oldu mu, saat 18,00'den sonra İstanbul' 
da bütün sıhhî yasaklar, bütün idarî yasaklar 
müntelhidir, yoktur. Ta s alı aha kadar istediği 
gibi hareket ederler ve murakabeye tabi değil-
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I lerdir; yani Türkiye'de yalnız gündüz mü ceza 
müeyyideleri tatbik edilir? Gece murakabe yok 
mudur? Asıl gece murakabe yapılması lâzımge-
lir. Bunlar yapılmıyor. 

Yalnız İstanbul değil, Ankara'da da böyle. 
Ankara'da lütfen gidelim şimdi Ulus Meydanı
na, biraz daha gerilerine doğru, neler satılıyor, 
ne türlü şeyler açıktadır, ne vaziyetler vardır? 
Hepimiz her gün görüyoruz ve içimiz kan ağ
lıyor. Asııl bunlara bir deva bulmak lâzımdır. 

•Ceza. müeyyideleri değil. 
Arkadaşlarım belki derler ki; bunun Sağlık 

Bakanlığıylc nıe ilgisi var, bu nihayet belediye 
meselesidir. Değil arkadaşlar. Belediye meselesi 
de değil. Belediye memuru sıhhî midir, gayri
sinin midir anlamaz. Yeni bir teşkilât kurmak 
lâzım. Halkın sıhhatini koruyabilmek için, hal
kın sağlığını vikaye edebilmek için yeni bir teş
kilât, sıhhî bir teşkilât kurmak lâzımdır. 

Bu yapılmadıkça istediğiniz kadar kanun
lara maddeler koyunuz, cezalar, hapisler hattâ 
ağır hapislere ifrağ ediniz, hiçbir kıymeti ol
maz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye? 

Yak. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununa 
aşağıdaki ek maddeler ekleıımiştir. 

Ek Madde 1. — Bu kanunda yazılı suçları 
işleyenler hakkında 303 ncü maddede yazılı 
kimseler tarafından düzenlenen tutanaklar ak
si sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Ek Madde 2. — Bu kanunun 69 ncu mad
desi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre 
sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde 
303 ncü maddede yazılı yetkililerce 10 liradan 
30 liraya kadar para cezası alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
icıiııde o yer sulh ceza hâkimliğine itirazda bu
lunabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya itiraz 
reddedilirse bu para cezaları yetkili memurlar
ca derhal tahsil olunur. 

Bu tahsilat Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükünüerine göre sağlık ocakları veya Hükü
met tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip 
mutemetleri vasıtasıyle ve mutemet makbuzları 
karşılığında yapılır. 
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'Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde tebliğ 

tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere 
ödeyenler hakkımda ayrıca takibat yapılmaz. 
Bu süre içinde ödenmeyen cezalar iki kat ola
rak 15 gün içerisinde tahsil olunur. 

13u süre içinde de öderünıeyen cezalar üç kat 
olarak Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
sağlık ocakları veya Hükümet taibipliklcrince 
tahslil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

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

'Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

ıMadde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

9 . 10 . 1972 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdı Özer'in, Akçadağ ilçesindeki bir olaya 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Ku-
bat'ın yazılı cevabı (7/71) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

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

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

Tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oyunu kullanlmayan sayın üyeler lütfen kul
lansınlar... 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim'? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Osımanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kındaki Af Kanunu tasarısı<nm 1 ııci maddesi
nin acık oylama sonucunu arz ediyorum. 

65 sayın üye oya iştirak etmiş, katoul 41, 
ret 22, çekimser 2. 

Bu itibarla a.çılk oylama muamelesi tekrarla
nacaktır. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığından Birleşimi 16 Kasım Perşemjbe 
günü toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

••• 

Akçadağ ilçemizde jandarmanın halka karşı 
tutum ve davranışı işkence halini almıştır. Da
yak atılarak felç edilen vatandaşlar vardır. Son 
defa tapu memuru Mehmet Şahin koma haline 
sokulmuş ve halen kırık çenesi ile Ankara Nu
mune Hastanesinde tedavi altındadır. Recep 
Bulda ve Cemal Taşkın adlarındaki As. Sb. ve 
Uzatmalı Çavuş hakkında halkın şikâyet ve sız
lanmaları devam etmektedir. Bakanlıkça bu 
şikâyetler üzerine ne gibi işlem yapılmış ve bu 
görevlilerin aynı yerde görev devanı etmelerin
de sakınca görülmemiş midir? 

V — (SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 11 . 1972 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Per. 7503-12373-72 
Tayin Ş. As. Sb. Ks. 

Konu : Malatya Senatörü Hain
di Özer'in yazılı soru önergesi 
cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 9 Ekim 1972 tarih ye Genel Sekreterli
ği Kanunlar Müdürlüğünün 15666-858-7/71 sayı
lı yazısı. 

İ. Maiatya Senatörü Hamdi özer'in. Akça
dağ ilçesinde jandarmanın halka karşı tutum 
ye davranışının işkence halini aldığı, dayak 
atılarak felç edilen vatandaşların bulunduğu, 
son defa Tapu Memuru Mehmet Şahin'in koma 
haline sokulduğu ve halen kırık çenesini Anka
ra Numune Hastanesinde tedavi ettirdiği, J. As. 
Sb. Bşe. (Kd. Bşç.) Recep Buldanlı (960 - 255) 
ile Uzm. J. Çvş. Cemal Tasdik (14265) den hal
kın şikâyet ve sızlanmalarının devam ettiği. Ba
kanlıkça bu şikâyetler üzerine ne gibi bir işlem 
yapıldığı, bu görevlilerin aynı yerde göreve de
vam etmelerinde sakınca görülüp görülmediği 
konularını kapsayan ve İçişleri Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını talep eden yazılı soru 
önergesi hakkında gerekli bilgiler müteakip 
maddelerde açıklanmıştır. 

2. 29 Eylül 1972 Cuma günü saat 00.7 sıra
larında Malatya ili Akçadağ ilçe merkezi üç 
yol kavşağında pazar nedeniyle trafiğin normal 
olarak seyretmesi bakımından Akçadağ ilçe 
Jandarma' Birlik Komutanlığınca ve bu maksat
la görevlendirilen Jandarma Eri Reşit Budak 
ilçe merkezine bağlı Karalık Dere köyünden 
Ömeroğlu 1937 doğumlu bu ilçe Tapu Kâtibi 
Mehmet Şahin ve Hasaııoğlu 18 yaşlarında Tah
sin Şahin'in traktörlerinde yüklü bulunan buğ
dayı yola boşaltarak trafiği aksatmaması görev
li er Reşit Budak tarafından söylenmiş ve tra
fiğin açılması için ihtarda bulunulmuştur. Bu 
uyarılmaya Tahsin Şahin ve Mehmet Şahin gö
revli ere mukavemet ederek Mehmet Şahin erin 
kollarını arkadan tutmuş ve diğer sanık Tahsin 
Şahin yüzüne yumruk vurmak suretiyle darpta 
bulunduktan sonra firar etmiştir. 

3. Görevli eri tutan ve mukavemet eden 
Mehmet Şahin; mücadele sonunda sağ yanağı 
şişmiş olarak karakola götürülmüş ve karakolda 
Jandarma As. Sb. Recep Buldanlı, Uzm. Jan
darma Çvş. Cemal Tasdik tarafından dövüldü- V. 
günü şikâyet ve iddiada bulunmuştur. Bu iddiası 
üzerine il Jandarma Alay Komutanlığı 2 nei 
Şube Müdürlüğünce mahallinde yapılan tahki
kat neticesi iddiayı teyideden bir delile raslan-
madığı hususunda fezlekeli evrak tanzim edil
miş ve ilgili makamlara tevdi edilmiştir. 

4. Mehmet Şahin'in şikâyeti; akabinde ma
hallin Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş
tir. Halen Akçadağ Cumhuriyet Savcılığınca 
suçlu Mehmet Şahin ve Tahsin Şahinin Jandar
ma Eri Reşit Budak'a fiilî mukavemette bulun
mak suçundan hazırlık tahkikatı yapılmakta ol
duğu. olayı mütaakip firar eden Tahsin Şahin'in 
yakalanması hususunda Cumhuriyet Savcılığın
ca Akçadağ Jandarmasına müzekkere yazılmış
tır. Diğer maznun Mehmet Şahin hakkında tah
kikat yürütülmektedir. Cumhuriyet Savcılığın
ca yakalanması istenen Tahsin Şahin'in takibine 
devam edilmektedir. 

5. Akçadağ Tapu Sicil Kâtibi bulunan Meh
met Şahin olayı müteakip mahallin kaymakam
lığından izin almadan semti meçhule ayrıldığı 
ve hastaneye sevk için müracaatta da bulunma
dığı Akçadağ Kaymakamlığınca bildirilmiştir. 
Akçadağ Cumhuriyet Savcılığınca Malatya Dev
let Hastanesine gönderilen bu şahsa ait raporun 
henüz gelmediği Savcılığın cevabî yazılarından 
anlaşılmıştır. 

6. Akçadağ ilçe Jandarmasının halka karşı 
tutum ve davranışını tamamıyle mevzuat çerçe
vesi içinde normal olarak yürütülmektedir. Arz 
edilen olay dışında şimdiye kadar vatandaşlar 
tarafından Jandarma hakkında şikâyette bu
lunulmamıştır. 

7. Jandarmaca hiçbir vatandaşa dayak atıl
mamıştır. Jandarma Ast. Sb. Recep Buldan ve 
Uzm. Jandarma Çvş. Cemal Tasdik hakkında 
olayla ilgili olarak İm sanık kişiler dışında her
hangi bir şikâyet vuku bulmamıştır. 

8. Görevlerini mevzuata uygun olarak 
eşitlik anlayışı içinde yürüten As. Sİ), ve Uzm. 
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Jandarma Cvş'un, görevlerine devamında sakın
calı bir durum görülmemiştir. 

9. Mehmet Şahin'iıı hatalı ve haksız hare
ketini haklı göstermek maksadı ile bu şekilde 
iddia ve şikayette bulunduğu, dinlenen şahit ve 
alman ifadelerden anlaşılmıştır. Esasen olaya 
adlî makamlarca el konulmuştur. Bu iki sanık 

hakkında görevli Jandarma erine fiilî mukave
met sucundan hazırlık tahkikatı yürütülmekte
dir. 

Keyfiyetin önerge sahibine duyurulmasına 
delâlet buyıırulmasmı arz ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 
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Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şıetn IhaHakmda Af Kanunu tasarısına verilen loyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 65 

Kabul edenler : 41 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 3 
Oya kafcılmıy anlar : 116 

Açık üyelikler : 2 

ADANA 
M. Yılmaz Met!e 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANTALYA 
Akil: Telkin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Müimin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

srvAS 
Âdil Altay 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim I 
Vehap Güvenç 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Halil Goral 
BURSA 

Cahit Ortaç 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
İSTANBUL 

Rifat öztürkçine 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçraoğlu 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 

Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Çekinser] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Fahri Eorutürk 
Bahriye Üç ok 
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[Oya katilmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
VehlbiErsü (1.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 

( t Â.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ün-aldı 
(Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
MacitZere» (Bşk.V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gületz 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin ArıburuTi 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay (1.) 
Necip Mirkelâmıoğlu 

EARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
( 1 A.) 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz ı 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ö, Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fetihi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Meıhme't İzmen (B.) 
Sabahaddin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
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[Âçik üyeMkler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

»m<( 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 11 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere 

seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs

kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusundaki genel görüşme önergesi (8/1) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçiııe'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. - - Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Türk Havayollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, yüksek ve ortaöğretime 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor* Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) (Bitiş 
tarihi : 28 . 11 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 3972) 

5. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28 . 10 . 1972) 

2. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair kanun tasasısmın Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/103; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/108) (S. Sayısı : 149) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1972) 



Toptam ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 149 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna 2 ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/103; C. Senatosu : 1/108) 

(M. Meclisi : S. Sayısı : 179'a 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 9 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 466 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 9 . 1972 tarihli 136 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabıd edilen, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna 2 ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 9 . 1972 tarihli 136 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Say w : 179'a 1 nci ek) 



Sosyal işler Komisyonu raporu 

- — ' CUMITÜBİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA ~ 

"'"' KoTMsyönuıııuza 26 . 9 . 1972 tarihinde ~ havale buyuruları, Millet Meclisinin 22 . 9 . 1972 ta
rihli: 136' -nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarî oyla kabul edilen, «Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ye bu kanuna 2 ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı» Komisyonumuzun 3 Ekim 1972 tarihli Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile diğer Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, ımezkûr kanun tasarısının da gerekçe
sinde belirtilen hususlar ile ilgili Bakanlık temsil çilerinin de verdiği tamamlayıcı bilgiler muvace
hesinde; yurttaşları sağlık ve diğer yönden tehdideden ve büyük zararlara duçar kılan kolera 
ve benzeri gibi bulaşıcı hastalıklarla daha etken bir şekilde mücadele edebilmek amacıyle Umumî 
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı ek maddeler ilâve 
edilerek günün şartları gözönüne alınmak suretiyle, hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyo
numuzca prensip itibariyle kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakerelerde ilgili Bakanlık uzmanlarının verdiği açıklayıcı ve 
tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde. Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği 
maddeler ile ek maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Burdur izmir Kayseri İstambul 

F. KınaytürTi M. Bozoklar S. Turan R. Öztürkçine 

Üye Üye Üye 
Erzurum Zonguldak Samsun 

E. Somunoğlu T. Remzi Baltan R. Isıtan 

Cumhuriyet Senatosu " (S. Sayısı : 149) 
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Anayasa ve Aidalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu . 26 . 10 . 1972 

Esas No. •: T/108 
Karar No. : 24 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 22 Eylül 1972 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna 2 dk madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisıi Başkanlığının 26 Eylül 1972 
tarihli ve 466 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumu
zun 26 Ekim 1972 tarihli Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - »Tasan, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesi ile bu maddede 
yer alan para cezalarının miktarının günün ihtiyaçlarına uygun olarak artırılmasını ve sözü edi
len kanuna Ek 1 ve 2 nci maddeler olmak üzere iki yeni madde eklenerek, görevli sağlık perso
neline gerekli hallerde bizzat ceza tertibedebilme yetkisinin verilebilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, yurttaşları sağlık ve diğer yönlerden tehdideden ve büyük zararlara 
sebebolan bulaşıcı hastalıklarla savaş konusunda yapılacak mücadeleyi daha etkili bir hale geti
rebilmek için Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ceza hükümlerinde değişiklik yapılması* zorunlu-
ğuna değinilmekte ve umumî sağlığı ilgilendiren Umumî Hıfzıssıhha Kanununda etraflı bir şekil
de hükme bağlanmış olan hususlara uyulmaması halinde; görevli sağlık personeline, ilgililer hak
lımda bizzat ceza tertibedebilme yetkisinin verilmesinin gerektiği savunulmaktadır. 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun konulduğu tarihte günümüze kadar geçen sürede - paranın 
iştira gücünün - kaydettiği değişiklikleri gözeterek söz konusu para cezalarının miktarlarını za
manın gerçeklerine uygun bir seviyeye getirilmesi zorunluğuna katılan ve genel sağlığı ilgilendi
ren ve Umumî Hıfzıssıhha Kanununda etraflı bir şekilde hükme bağlanmış hususlara uyulmaması 
halinde; görevli sağlık personelinin, ilgililer hakkında ceza tertibedebilme yetkisi ile teçhiz edil
mesini, - sağlık zabıtası - nm kurulması yolunda ileri bir adım telâkki eden Komisyonumuz, işbu 
esasları ihtiva eden tasarıyı arz ettiğimiz görüşleri temel kabul etmek sureti ile benimsemiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzero Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ağrı 
S. Türkmen 

Toplantıda bulunamadı 
Hatay 

M. Deliveli 
Toplantıda bulunamadı 

Tokat 
Z. Betil 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Toplantıda bulunamadı 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
T. Kapantı 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Cumhurbaşi 
N. 

Sakarya 
Bu kanunda sözcü 

M. Tığlı 

Konya 
S. Çumralı 

Toplantıda bulunamadı 
Mardin 

A. Bay ar 

kanınca S. Ü. 
Erim 

Kâtip 
Ankara 

T. Cebe 

Bursa 
§. Kayalar 

Rize 
0. M. Agun 

Toplantıda bulunamadı 
Tabiî Üye. 
M. Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 149) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Umumî Hıfzıssıkha Kanununun 
282 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 282. — Bu kanunda 
yazılı olan yasaklara aykırı ha
reket edenler veya zorunlu
luklara uymayanlar hakkında, 
kanunda ayrıca bir ceza hük
mü gösterilmediği ve fiilleri 
Türk Ceza Kanununda daha 
ağır cezayı gerektirmediği tak
dirde 2 aya kadar hafif hapis 
ve 100 liradan 500 liraya kadar 
hafif para cezası verilir. 

MADDE 2. — Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa aşağıdaki 
ek maddeler eMenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanun
da yazılı suçları işleyenler hak
kında 303 ncü maddede yazılı 
kimseler tarafından düzenlenen 
tutanaklar aksi sabit oluncaya 
kadar muteberdir. 

EK MADDE 2. — Bu kanu
nun 69 ncu maddesi gereğince 
alınmış olan tedbirlerden çevre 
sağlığı ile ilgili olanlara uyul
maması halinde 303 ncü mad
dede yazılı yetkililerce 10 lira
dan 30 liraya kadar para ceza
sı alınır. 

Bu cezaya tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde o yer | 
sulh ceza hâkimliğine itirazda j 
bulunulabilir. Süresinde itiraz ; 
olunmaz veya itiraz reddedilir- i 
se bu para cezaları yetkili me- ş 
murlarca derhal tahsil olunur, i 

SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Umumî Hıfzıssıkha Kanununun 
282 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 ncd maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 ncd maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet 
Meclisi metninin 1 nci ek mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet 
Meclisi metninin 2 nci ek mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Umumî Hıfzıssıkha Kanununun 
282 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cmnhuniyel Seııart (S. Sayısı : 149) 
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(Milet Meclisinin kabul ettiği 
metin) 

Bu tahsilat Muhasebei Umu
miye Kanunu hükümlerine göre 
sağlık ocakları veya Hükümet 
tabipliklerinde görevlendirile
cek muhasip mutemetleri vası-
tasıyle ve mutemet makbuzla
rı karşılığında yapılır. 

Tahsilat derhal yapılmadığı 
takdirde tebliğ tarihinden iti
baren üç gün içinde ilgili yer
lere ödeyenler hakkında ayrıca 
takibat yapılmaz. Bu süre için
de ödenmeyen cezalar iki kat 
olarak 15 gün içerisinde tahsil 
olunur. 

Bu süre içinde de ödenme
yen cezalar üç kat olarak Âmme 
alacaklarımın tahsili usulü hak
kındaki 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre sağlık ocakları 
veya Hükümet tabiphklerince 
tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 noü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

f>-m<t 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 149) 




