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1. — Geçen tutanak özeti 234:235 
2. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 235 
1. — İstanbul Millötive'Mli Ali (Esat Bi-

rol'un, Türk Parlâmento Heyetinin Ingil-
(tere ziyareti izlenimlerine dair demeci 235 :236 

2. — Yugoslavya'yı ziyaret 'edecek! 
'Türk Parlâmento Heyetine parti grupla
rınca aday ıgösterilen üyelerin seçikne-
leri 236:237 

3. — Görüşülen işler 237 

1. — İkinci (Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı uygulanması esaslarına dair kanun ta
sarısı 'hakkında Anayasa Komisyonu mü
talâası ile Plân Komisyonu i raporu. 
(1/367) (S. Sayısı: 314e 2 nci ek) 237:258, 

'290:293 

2. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bek-
ıçdleri Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Miılleıtven . 
kili Reşit Ülker'in bekçi parasının kaldı-
rclmasma dair kanun teklifi ve Maliye, 
îçdgleri ve Plân komisyonlarından 4 er 
üyeden ıkurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/393, 2/479) (S. Sayısı: 437) 258:279, 

294:297 

Sayfa 
4.-!—Sorular ve cevaplar 280 
a) Yazılı sorular ve cavapları 280 
1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 

Koç'un, Aydm'ın iSöfce ilçesindeki Hazine 
arazilerinin miktarına ve kimlere kiralan
dığına dair yazülı soru 'önergesi, ve baş
bakan Süleyman Demirel'in yazılı ceva
bı (7/361) 280:281 

2. — Antalya Miılleitvekili Ühlsan Ata-
öv'ün, Antalya bölgesindeki gölleri kurut
ma çalışmalarına dair yazılı soru önerge
si, ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/378) 281: 

283 

3. — Antalya Milletvekili tlhsan Ata-
'öVün, Antalya - Gödene - Kumluca yo
lunun yaz - 'kış -geçişe açık bulundurulma
sına dair yazılı soru önergesi, ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in' yazılı ceva
bı (7/389) 283:284 

4. — Antalya Mil'leitvekili İhsan Ata-
öv'ün, alüminyum sanayiinin Akseki ve 
Manavgat bölgesinde kurulmaynşı sebebi
nin ne olduğuna dair yazılı soru 'önerge
si, ve Başbakan Süleyman Demirel'in ya
zılı cevabı (7/390) 284:285 
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Sarfa 
5. — Hatay Milletvekili 'Talât Köseıoğ-

lu'nun, Hürriyet öazetesinde yayımlamanı 
vasiyetnamenin ısabte olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in yazıİl cevabı. (7/393) 28'5:286 

6. — iSin'op Milletvekili Niyazi Özgüç'-
ün, ıSinop ihava meydanının genişletilme
sinin proıgrama alınacağı, tarihe dair ya
zılı ısoru 'önergesi, ve Ulaştırma Balkanı 
Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı. (7/402) 286:287 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun; Afyon - Konya yolunun yeni 'gü
zergâhına dair yazılı soru önergesi ve 

Sayfa 
Bayındırlık Balkanı Orihan Alp'in yazılı 
cevabı. (7/406) 287 

8. —- Antalya Milletvekili İhsan Alta-
öv'ün, Antalya'nın Serik, Gazipaşa ve Kor
kuteli ilçelerinde lorman işletmesi açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı s1oru önergesi, ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm yazılı cevabı. (7/411) 287:288 

'9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'ın, 1901 döneminden bugüne kadar 
dış 'gezilere, katılan Başkanlık! 'Divani' 
üyeleri ile milletvekillerine dair yazılı 
ısoru •önenge'si, ve Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı. (7/432) 288: 

289 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Mil'leıtvekili Reşat Öızarda'nın, Ada
na Milletvekili Kasıım Gülek'in önceki fbir bir
leşimde dış- ilişkiler .konusunda yaptığı konuş
ma ve Türk - Yunan ilişkileri 'hakkındaki de
mecine Dışişleri Bakanı İhsan Sabra Çağlayan-
gil cevap verdi. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Türk va
tandaşlarına aidoluıp Yugoslav Federatif Halk 
öuımhuriyetince millileştirilmıiş bulunan mal, 
Ihak ve 'menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki ka
mun tasarısının Dışişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından alınacak 6 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulan
ması esaslarına dair kanun (tasarısının (madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

18 . 7 . 1907 Salı (günü saat i'5,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,56. da son ve
rildi. 

Başkan 
Baışkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerfceik 

Kâlnp 
'Sivas 

Kâzım Kangal' 

SORULAR 

Sözlü 'Sorular 
1, — 'Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzuner'-

in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair sözdü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına .gönderilmiş
tir. (6/582) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uızuner'-
in, Kara Ordusu görev ımâlûllerine dair sözlü 

soru önergesi, Millî iSavunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (ı6/5®3) 

3. — Afyon Karahisar (Milletvekili Muzaf
fer Ozdağ'ın, 'Sosyal Sigortalar Kurulu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan lihltilâfa dair ' sözlü Soru 
önergesi, (Başbakanlığa Te Çalışıma Bakanlığına 
ıgönderilmiştir. ('6/584)' 
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Yazılı somlar 
1. — H a t a y Milletvekili Yahya Kan'bolat'm, 

'Polatlı'nın Karalhanızalı köyü sakinlerine yapı
lan kanunsuz işlemlere dair yazılı ®oîu önerge
si, İçişleri Bakanlığına ıgönderilmiştir. (7/439) 

'2. — Erzurum Milletveteili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Olur ilçesinde askerlik şubesi
nin hangi yıl açılacağına dair yazılı soru öner-
ıgesi, Millî Savunma (Bakanlığına (giderilmiş
tir. (7/440> 

BîRİNOt OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal. (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 142 nci Bir
leşimini açıyorum. Gerekli çoğunluğumuz var

dır. Gıörüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Esat- BiroVun, 
Türk Parlâmento Heyetinin İngiltere ziyareti iz
lenimlerine dair demeci. 

BAŞKAN — tngiltereyi ziyaret eden Türk 
Parlâmento Heyeti Başkanı Istanftml Milletve
kili Sayın Ali, Esat Birol, bu seyahatle ilgili 
intibalarıni anlatmak üzere gündem dışı söz' 
istemiştir. Bu konuda kendisine söz veriyorum, 
buyurun Sayın Binol. 

ALİ ESAT BlRıOL (İstanbul) — Sayın Baş
kan muhterem milletvekilleri, Parlâmentolar-
araısı Birliği İngiltere grupunun davetlisi ola
rak, Türkiye. Büyük Millet Meclisini temsilen 
İngiltere'yi ziyaretimiz hakkında, çıok mücmel 
de olsa, siz muhterem arkadaşlarıma malûmat 
arz etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel şunu belirtmek isterim ki, 
Başkanlığını yaptığım heyetimiz, temsil ettiği
miz Yüksek Meclisin ve- Milletimizin lâyık ol
duğu üstün alâkayı .görmüş ve fevkalâde ke
sif bir program içinde, gerçekten tatminkâr bir 
seviyede ağırlanmıştır. 

'Temaslarımız' Londra'da başlamıştır. İlk üç 
Igün zarfında İngiliz Avam ve Lordlar Kamara

sının ileri gelenleri ile gerek Parlâmento için
deki müzakerelerimizde ıgerek davetlerde Tür
kiye , ile İngiltere arasındaki yakın dostluk ve 
ittifak bağlarına temas edilmiş, ayrıca demok
ratik temsil sistemleri, seçim şekilleri, parlâ
mentoların İçtüzükleri, kanun vaz'ı gibi bizi 
yakinen ilgilendiren konular üzerinde de durul
muştur. 

Sulbü temin ve muhafaza gayretlerimizde, 
ittifaklarımızın ve NATO ya verdiğimiz değe
rin ve memleketimizdeki gerçek demokrasinin 
yarattığı hareketli siyasi hayat içinde dış po
litika sahasındaki belli başlı mevzularda mev
cut ahengin tarafımızdan belirtilmesi, dostla
rımız üzerinde fevkalâde müspet tesirler uyan
dırmıştır. 

Programımız içinde Londra Belediye Reisini 
ziyaretimiz, Avam ve Lordlar Kamaralarını zi
yaretimiz ve .görüşmelerimiz, Lordlar Kamarası 
Başkanı ve diğer zevatla temaslarımız, olmuş
tur. Londra limanını ziyaret ettik. Sayın Bü
yükelçimizin verdiği resmî kabulde Ticaret ve 
Savunma nezaretleri ile Bakanları dâhil yet
kili zevatla yaptığımız görüşmeler, Türk - tngi 
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liz cemiyetinin ve Parlâmentolararası Birliği 
İcra Eomitesinin yemekleri hep aynı müspet 
ve dostane hava içinde cereyan etmiştir. Bütün 
bu toplantılarda Kraliyet ailesine yakın birçok 
Türk dostu asil ve İngiliz siyaset âleminden, 
sanayi ve ticaret çevrelerinden ve Hükümetin 
çeşitli kademelerinden önemli kişilerle tanış
mak ve hasbıhal etmek imkânını bulduk. 

Programın ikinci kısmı Ziraat ve Kalkınma 
bölgesi özelliğiyle memleketimize benziyen İs
koçya'yi dört günlük ziyaretimizde ise İskoçya 
Ziraat Sergisini, nükleer güçle çalışan bir elekt
rik enerji istasyonunu programın ikinci kısmı 
ziraat ve kalkınma bölgesi özelliği ile memleke
timize benziyen İskoçya'yi dört günlük ziyareti
mizde ise İskoçya Ziraat Sergisini, Nükleer güç
le çalışan bir elektrik enerji istasyonunu zi
yaret ettik. Bu enerji istasyonu kömürden dört 
defa ucuz bir enerji ile işliyor ve bugünkü ma
liyeti de sekiz defa daha ucuz olduğu şayanı 
dikkat bir hususiyet olarak dikkatimizi çekti 
İskoçya Ziraat Kolejini, Deniz yollarımızın müş
terisi olduğu büyük gemi inşaiye tezgâhlarını 
gezdik. Ziraat sergisinde Kraliçenin İslkoıçya'da-
ki, mümessilliğini deruhde eden bir Lordun 
(Sir Fonbes Leith) in misafiri olduk. Edinburg 
şehrinde ise tarihî Edinburg Şatosunda İngil
tere Hükümeti adına İskoçya İşleri Bakanlığı 
Devlet Bakanının (Mr. Norman Buchan) şere
fimize verdiği yemekte bulunduk. Bu toplantıda 
yapılan konuşmalarda Türk - İngiliz münasebet
lerinin tarihçesi ve istikbalin çeşitli sahalarda 
vadettiği imkânlar üzerinde duruldu. 

İskoçya'daki son günümüzde yine Kraliçenin 
yakınlarından ve İs'faoçya'nın en eski ailesine 
mensup bir asilin İskoçya halkına vakfettiği 
malikânesinde pek dostane ve sıcak bir toplan
tıda bulunduk. 

Londra'ya avdetimizde ise Büyükelçimizin 
verdiği ve İmar Bakanı, Hariciye Devlet Ba
kanı ve İskoçya İşleri Devlet Bakanının da ka
tıldığı resmî yemekten evvel BBC Televizyon 
stüdyolarını gezdik. İngiliz Hariciye Nezaretin
de Türkiye işleri ile görevli Devlet Nazırı Mr. 
Frederick Mulley'i ziyaret ettik. Mumaileyh 
halen şehrimizde misafirimizdir. Görüşmeleri
mizde ayrıca aramızdaki ittifa'k bağlarından 
bahsolunurken, T/ürkiye efkârı umumiyesinin 
Kıbrıs konusundaki hassasiyetine ve milletler

arası muahedelerde mevcut taahhütlere hür
met prensibine verdiğimiz öneme de temas et
tik. 

Aynı gün İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti 
Genel merkezlerini ziyaret ve parti çalışma
ları hakkında geniş bilgi adlık. 

Avam Karaması Başjkanı Sayın Mr. Horace 
King'in Parlâmentodaki tarihî Başkanlık daire
sinde şerefimize verdiği yemekte Başkan, Par
lâmentolararası temasların önemine değindikten 
sonra, pek samimî bir şekilde ingiltere'de mem
leketimize verilen özel ehemmiyetten bahsiyle, 
zurkiye'nin umumi inkişafını ve iktisadi saha
da yaptığı başarılı hamleyi övdü. 

Muhterem arkadaşlarım, mümkün olan sü
ratle arz ettiğim ziyaretimiz hakkında umumi 
intuoâımız, İngiltere'de memleketimize verilen 
yerin önemli bir değeri olduğu şeklindedir. 
İngiliz basını ziyaretimize büyük ölçülede ilgi 
'göstermiştir. Gerek resmî temaslarımızda, gerek 
ınususi görüşmelerde, umuma şâmil bir hüsnüni
yet ve daha da yaklaşma arzusunun mevcudi
yetini görmüş bulunuyoruz. Memlektimizin ve 
milletimizin başardığı demokratik hamlenin, 
sosyal ve iktisadi inkişaf gayretlerimizin ve bu 
sahalardaki muvaffakiyetlerimizin İngiltere'de 
de ayrıca bir sempati ve saygı uyandırdığı bir 
vakıadır. 

Sözlerime son verirken, huzurunuzda, başa
rılı olduuğna inandığım ziyaretimizin ihzarın
dan, en son safhasına kadar müspet bir şekil
de yürütülmesi hususundaki gayretlerini tak
dirle müşahede ettiğimiz başta Büyük Elçimiz 
ve elçiliğimizin bütün mensupları ve servisle
rine heyetimiz adına teşekkürlerimi bildirmek 
isterim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

2. — Yugoslavya'yı ziyaret edecek Türk 
Parlâmento Heyetine parti gruplarınca aday gös
terilen üyelerin isimleri okunarak seçilmeleri, 

BAŞKAN — Yulgoslav'ya Parlâmento Baş-
kanmnı vâki daveti ve hu davete icalfoet yolun
da Yüce Heyetinizce ittihaz olunan karar gere
ğince Yugoslavya'ya gidecek olan Türîriye 
Büyük Millet Meclisi Heyetini teşkil etmek üze
re 378 sayılı Kanun hükümleri uyarınca siyasi 
partilerin müşterek grupları tarafından seçilen 
sayın üyelerin isimlerini okultuyoruım': 
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Abdülhâri Akdoğan, A. P. Ağrı Milletvekili. 
Cemal Güven, A. P. Unfa Milletvekili. Celâlettin 
Topala, A. P. Amasya Milletvekili, Kâmil Öz-
sarıyıldız, A. P. Muş Milletvekili. Sadi Binay, 
A. P. Bilecik Milletvekili, tlyas Kılıç, C. H. P. 
.Samsun Milletvekili. Gi'yasettin Karaca, C. H. P. 
Erzurum Milletvekili. Bahri Yazır, G. P. Bursa 
Milletvekili. Kâzım Ulusoy, M. P. Amasya Mil

letvekili. Ekrem Alican, Y. T. P. Sakarya Mil
letvekili. 

BAŞKAN — Bu sayın üyelerin isimleri Yü
ce Heyetinize bildirmekle 378 sayılı Kanunun 
1 nci madesi gereğince seçilmiş sayılmaktadır
lar. Bilgilerinize sunulur. 

•Gündeme geçiyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uy
gulanması esaslarına dair kanun tasarısı hak
kında Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân 
Komisyonu raporu. (1/367) (S. Sayısı : 134 e 
2 nci ek). 

BAŞKAN — Tasarının 7 nci maddesi üze
rinde söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Rıza Uzuner'indir. Buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU-
NER (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının uygulanması esaslarına dair kanun tasa
rısının bâzı maddelerini ıburada eleştirdik. Gru-
pumuz adına yapılan konuşmalarda birçok mad
delerin sakıncaları ariz ve amik belirtildi. Ge
rek Bütçe Plân Komisyonunda ve gerekse 
Umumi Heyetimizde grup olarak karşısında 
bulunduğumuz 7 nci maddede Kalkınma Plânı
nın uygulanmasında özel ihtisas ve kabiliyet 
gerektiren altı Bakanlık tadadedilmektedir. 
Burada yapılan atanmalarda, müktesep maaş 
derecesi hakkında aranılan şartlar dikkate alın-
mıyacak ve meslek kıdemi de nazarı itibara alın-
mıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 117 nci 
maddesinin ikinci fıkrasını izninize sığınarak 
aynen okuyorum. 

Madde 117: «Memurların nitelikleri, atan
maları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümle
ri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ka
nunla düzenlenir.» 

Anayasanın bu âmir hükmüne uyarak, Dev
let Personeli kanunu tasarısı hazırlanmıştı. 
Muhterem iktidar bu kanunu kifayetli görme
diği için yeniden hazırlamak çabası içinde bu
lunduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim bu mad

deyi Bütçe Karma Komisyonunda eleştirirken 
Sayın Devlet Bakanı, «Biz yeni Devlet Per
soneli Kanununda buna paralel bir hüküm .geti
riyoruz. Binaenaleylh bunun kalbulü gereklidir». 
diye, garip bir gerekçe ileri sürdüler. 

Yüksek Meclislerden geçmemiş, kanunlaş
ırı amış bir kanuna atıf yapılmasının karşısında
yız arkadaşlar. Bu kanunla tecrübe, ehliyet ve 
kıdem esasları bir tarafa itilmektedir. Her za
man idari reformdan bahsediliyor. Yani arz et
mek istiyorum ki bu, Devlet Personel Kanu
nunda yer alması gereken bir hükümdür, idari 
reform içerisinde de mütalâa edilelbilir. Bura
da birçok mevkiler, kilit noktalar tadadedili-
yor. Deniliyor ki, müsteşar, müteşar muavini, 
daire başkanı, başkan muavini, genel müdür, 
genel müdür yardımcıları.. Ve bu özel ihtisas 
mevzuu murUhaisıran altı Bakanlıkta tadadedili-
yor. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
ve bâzı Bakanlıkların kanunu olmadığı için bu 
altı Bakanlığın miktarı da genişlemiş oluyor. 

Şimdi, Devlet yönetimizde temel prensipler 
var, Anayasa hükümleri var, Anayasanın emri 
var. Bir kanunla bunu düzenliyeceksiniız, deni
yor. Ama her nedense ilgili görmediğimiz bir 
kanunda, personel konusu, kilit noktalarına te
mas edilmek suretiyle ele alınmış ve Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunuyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, maddeyi dina
mizme önem veriyorlar, dinamik olmak lâzım 
diyorlar. Ama dinamizmle tecrübenin bağdaş
tırılması ve balans haline getirilmesi lâzımdır. 
Birini ihmal ederseniz işler yürümez. Öziel sek
törde de böyledir. Gazetelerde okuruz, bir ele
man aranıyor, tecrübeli eleman, ihtisası olan 
eleman aranıyor denir. Tecrübe hiçbir zaman 
ihmal edilemiyecek bir unsurdur. 

Şimdi bu maddede asıl endişemiz şudur: Dev
let yönetiminde istikrarı bozucu bir sonuç ve-
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M. Meclisi B : 142 18 . 7 . 1967 0 : 1 

reeek'tir. Politik temayüllere göre kilit nokta
larına şahıslar yerleştirilecek, dairelerimizde 
çalışan birçok personel hirfbirini ihibar edercesi
ne, .siyasi iktidara yakınlığımı ispat için yarışa 
girecek ve büyük bir huzursuzluk doğacaktır. 
Zaten.. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner süreniz dolmuş
tur. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Zaten 
(tasarının ilk şekline göre mesleke daShi bakıl
mıyordu. Sonradan yapılan değişiklikle bu ha
le geldi. Hükümetten gelen tasarı o istikâmette 
idi. Anayasa Komisyonunda/n sonra Bütçe Ko
misyonunda meslekî kıdeme yer verildi. Meslek 
ve kıdeme daha başlangıçta yer verilmemişti. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan maksat, 
daha önceki maddelerle de irtibat kurarak; yet
kilerin Başbakanlıkta toplanması hedef güdül
mektedir. (Görüşümüz odur ki, Devleti tek elden 
idare sistemine doğru ileri ıbir adım getirmekte
dir. Demokratik düzenimizle bağdaşmryan bir 
(hükümdür. Böyle ıbir maddenin doğru olup ol
madığının münakaşası hu kanun vesilesiyle 
dahi yapılmaması lâzımgelir. Devlet Personel 
Kanununun veya idari reformun Yüksek Mec
liste müzakeresi esnasında bununla ilişkin bir-
ıçok maddeleri de nazarı itibara alarak görü
şülmesi gerekir. Maddenin tamamen karşısında
yız ve metinden çıkarılması için bir önerge 
vermiş bulunuyoruz; kalbulünü bilhassa istir
ham ederiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —r Madde üzerinde 6 arkadaşımız 
görüşmüş oluyor, Sayın Uzunerle birlikte. Bir 
yeterlik önergesi vardır, komisyon görüşecek mi 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

'Başkanlığa 
7 nci madde üzerinde görüşmelerin kifa

yetini saygiyle arz ve teklif ederim. 
Antalya 

ihsan Ataöv 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 mci madde ile ilgili verilmiş ıbulunan beş 
'önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Devlet idaresi usullerine ve idari reformun 

temel ilke ve gayelerine aykırı olan 7 nci mad
denin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

G. P. Grup Başkaın'vekili 
İs'tanlbul 

Ooışkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Afyon Muş 

Murat Öner Nermin Neftçi 

Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Kalkınma plânının uygulanmasına d>air ka

nun tasarısının çeşitli hükümler bölümündeki 
7 nci maddenin şifahen arz edeceğim sebepler
den dolayı tasarı metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tralbzon 
Ali Rıza Uzuner 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesi, kalkınma plânının 

uygulanmasında ve yüksek verim alınmasında 
en önemli rıol ifa edecek olan inisangücünü 
öngörmektedir. Bu unsur ihmal edilldiği takdir
de, plân uygulanmasında aksamalar görülecek
tir. 

Özellikle, Millî Eğitim Bakanlığını ilgilen
diren, plân uygulaması için lüzumlu insangücü-
nü yetiştirme ve özel ihtisas ve katbiliyet gerek
tiren hizmet içi eğitim ayrı bir önem ara etmek
tedir. 

Keza, memleketimizde yeni gelişme istidadı 
gösteren Turizm Sağlık ve Çalışma mevzuları 
da aynı önemli durumu arz etmektedir. 

Bu gerekçe ile 7 nci maddede zikredilen 
Bakanlıklar arasına, Millî Eğitim, Çalışma, Sağ
lık ve Turizm Bakanlıklarının da alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasıızloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin ilk fıkrasının 3 ncü satırın

daki «Genel Müdür» kelimesinden sonraki Vir
gül çıkarılacaktır. Arz olunur. 

ıKomisyon adına 
Erzurum 

Cevat Önder 
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•BAŞKAN — Efendim, önergelerin üç ta- I 
nesi aynı mahiyettedir; Sayın Kırca, Sayın 
Neftçi, Murat Öner, ve Sayın Uzuner tarafın
dan verilen önengelerin üçü de 7 nci madde
nin tasarıdan •çıkarılmasını teklif ediyor. Bu j 
itibarla üçü Ibirlikte işleme taJbi tutulacaktır. i 

Sayın Uzuıner, önergenizde şifahen arz ede
ceğim, demişsiniz Konuşmanıza ilâve edecek: 
ıbir şey var mı ?. 

ALİ RIZA UZUNER (Tralbaon) — Yok. 
NERMİN NEFTÇİ (ıMuş) — Önergemi izah 

sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz önergenizi izah için söz is
tiyorsunuz. Buyurun. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş — Muhterem ar
kadaşlarım, 'benden evvel konuşan arkadaşla
rın sözlerini tekrarlıyaca'k değilim. Yalnız Yük
sek Meclisin dikkatine bir noktayı arz etmek 
isterim. 

Plân Karma Komisyonundan gelen şekliyle 
7 nci maddenin son satırında şöyle bir cümle 
var: «Görevliye, tâyin edildiği kadranımı maaşı 
müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir.» Al
tında, «Ibu atanmalarla ilgili esaslar Devlet Per
sonel Dairesinin mütelâası alınarak Bakanlar 
Kurulu .kararnamesi ile tesnit edilir.» 

Muhterem ankadaşlar, Anayasanın 117 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında ise tamamen bu ko
nuların kanun mevzuu olarak düzenleneceği 
söylenmektedir. Yüce Meclis bir hata yapmasın, 
öyle zanediyorum ki, bir Anayasa meselesi ile 
karşı karşıyayız. Anayasanın 117 nci maddesi
ni okuyaaoğmr: 

«Memurların nitelikleri, atanmaları Ödev ve 
yetkileri, haikları ve yükümleri aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir.» Anayasanın 117 nci maddenin 2 nci fık
rası 'böyle dediği halde tasarının son satırı 
bu atanmalarla ilgili esaslar Devlet Persıonel 
Dairesinin mütalâası alınarak Ra»kanlar Kurulu 
Kararnamesiyle tesibit edilir, deniyor. Bilhassa 
Plân Karma Komisyonunun dikkatini bu nokta
ya eellbetmek isterim. Gere'kirse bir değiştirge 
önergesi versinler ve sarih bir Anayasaya kar
ışı durumun önüne geçsinler. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bu üç 
önergeye katılıyor mm? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor 7 nci 
maddenin tasarıdan .çıkarılmasını teklif eden 
ü.ç önergeyi oyunuıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun önergesini oku
tuyorum. (Uşak Milletvekili Fahri Uğrasıaoğ-
lu'nun önengesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Takdir Yüksek Heye
tindir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz beyan edin lütfen. 
Elbette takdir Yüksek Heyetindir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyumuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmemiştir. 

Komisyonun önergesini okutuyorum. 
(G-eçiei Komisyon söacüsü, Erzurum Millet

vekili Cevat önderin önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sönüyo

rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Efendim, 7 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Kalkınma Plânının uygulan

ması ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin 
ve projelerin yürütülmesinde mukaveleli perso
nel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesiyle düzenlenir. 

Bu kanunun 2 nci maddenin (E) bendi ve 
4 ncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 
geçici görevlerde mukaveleli personel istihdam 
edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi bu şekilde isltihdam edi
lecekler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is-
tiyen yo,k. Yalnız tadil önerıgeleri verilmiştir, 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İdari reform çerçevesi içinde mütalâa edil

mesi gereken konuları kapsıyan 8 nci maddenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

G. P. G-rup Başfeanvekili 
İstanbul 

Oo^kun Kırca 
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Yük'se'k Başkanlığa 
8 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «bendi» 

kelimesi, «(bendinin», olarak düzeltilecektir. 
Arz olunur. 

'Komisyon Adına 
Erzurum 

Cövait Önider 

BAŞKAN — Tekrar okutup oyunuza suna
cağım. (Oüven Partisi Grup Baışjkanvejkili İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önertgeye katılmı
yor. Önerlkeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiışltir. 

Komisyonun önergesini okutuyorum. 
(Geçici Komisyon sözcüsü Erzurum Millet

vekili Cevat Önder'in önergesi teferar okundu). 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
eldenler... KaJbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 
«<c» bendi ve 5 nci maddesi gereğiınce yapılan 
kamulaştırmalarda 8 Eylül 1956 tarihli Ve 6830; 
sayılı istimlâk Kanununun 23 ncü maddesi hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde Sayın 
Adnan Şenyurt söz istemiştir, buyurun Sayın 
Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Eruzurum) — Muh
terem arkadaşlarım, malûmuâliniz istimlâk 
muamelesi âmme menfaati mülâhazasiyle ve 
bu hudutlar içinde gayrimenkul mülkiyeti 
aleyhine istisnai ve tahdidedici bir hüküm
dür. Binaenaleyh , bu zaruret olduğu müd
detçe istimlâk muamelesinin mesnedi vardır. 
Bu zaruret ortadan kaltığı ahvalde, böyle bir 
istimlâkin hukukan muteber olmaması iktiza 
eder. 

Şimdi kanun tasarısında 2 nci maddenin 
(C) bendi ve 5 nci maddenin hudutları içinde 
yapılacak kamulaştırmalarda, 6830 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesinin tatbik edilemiyeceği 
derpiş edilmektedir. Bu, demin arz ettiğim 
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gibi, birtakım zaruretlere binaen yapılmış 
olan veya yapılacak olan kamulaştırmala
rın ayrıca bir istisnasını teşkil etmektedir. 
O itibarla beş sene içerisinde âmme menfaati 
mülâhazasiyle istimlâk kararı alınmış olan 
yerde her hangi bir inşaatın yapılmamış veya 
her hangi bir tasarrufta bulunmamış olması 
demek, bu zarureti ve istimlâk yapılmasını 
icabettiren halin ortadan kalkmış olduğunu 
gösterir. Binaenaleyh hem istimlâk edilen 
gayrimenkul muattal halde bırakılacak ve hem 
de bu şahsın bu suretle tasarrufu önlenmiş 
olacaktır. O itilbarla, 6830 sayılı Kanunun 
23 ncü maddesinde konulmuş, derpiş edilmiş 
olan bu istisnaya burada da itibar edilmesi 
ve bu hükmün tasandan çıkarılması icâbettiği 
kanaatindeyim. Mâruzâtımı saygılarımla arz 
ediyorum. Bir takrir takdim edeceğim, ka
bule şayan olduğu kanaatindeyim, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel buyurun. 
ADİL KURTEL (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, 9 ncu madde, görüşmekte olduğu
muz tasarının 2 nci maddesinin (C) bendi ve 
5 nci maddesi gereğince yapılan kamulaştır
malarda, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
23 ncü maddesinin uygulanmıyacağını derpiş 
etmiş bulunmaktadır. Madde üzerindeki, 
görüşlerimize geçmeden önce, 6830 sayılı îs-

1 timlâk Kanununun 23 ncü maddesini müsaa
denizle okumak istiyorum. «İstimlâk bedelinin 
katileşmesi tarihinden itibaren beş sene içeri
de istimlâk maksadına uygun her hangi bir 
tesisat yapılmıyacak gayrimenkul olduğu gibi 
bırakılırsa mal sahibi veya mirasçısı istimlâk 
bedelini ödiyerek gayrimenlkülü geri alatoilir.» 

Muhterem arkadaşlar, tasarının ikinci mad
desinde sanayi bölgeleri ile turistik böl
geler tesis etmek maksadıVle kamulaştırılan 
gayrimenkullerin, plân hedeflerine uygun 
olarak bâzı tesisler yapmak üzere hususi şa
hıslara devredileceği yer almış bulunmaktadır. 
Kamulaştırılan gayrimemkuller için, bu gay-
rimenkuller her hangi bir hususi şahsa devre-
diîmediği müddetçe, 6830 sayılı İstimlâk Ka
nununun bu takdirde yürümemesi bir dere
ceye kadar mâkul görüldbilir. Falcat 2 nci 
maddeye göre kamulaştırılan gayrimenkullerin 
üçüncü şahıslar, plân hedeflerine uygun bâ
zı tesisler yapmak maksadiyle devri de söz 
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konusu olduğuna göre, o takdirde bu devre
dilecek olan gayrimen'kuller üzerinde devra
lan şahıs, tesbit edilecek muayyen bir süre 
içinde, plân hedeflerinin öngördüğü tesisi 
kurmıyacak olursa o takdirde, 6830 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesinde yer alan hükme 
benzer bir hükmün bu durumda tasanda yer 
alması ve belli bir süre içinde plân hedef
lerine uygun tesisi kurmıyan şahıslardan, 
bu gayrimenkulu geri almak hakkı, Bakanlar 
Kuruluna verilmelidir. Eğer, Bakanlar Kurulu-, 
na böyle bir yetki, verilmiyecek olursa muhte
rem arkadaşlar yani devretmiş olduğu gayri-, 
menkulü devralan şahıs plân hedeflerine uygun 
tesisi kurmamak suretiyle olduğu gibi bıraktığı 
takdirde, bu gayrimenkulu geri alma hakkını 
Bakanlar Kuruluna vermiyecek olursak, bu pek 
çok suiistimallere yol açacağı gibi, ayrıca ikin
ci maddede Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu 
yetkinin de bir anlamı kalmaz. Çünkü burada 
verilen yetkinin maksadı, turistik bölgeler ve 
sanayi bölgeleri tesis etmek gayesiyle Bakan
lar Kurulunun, arazi istimlâk etmesi hususunu 
istihdaf etmektedir. Bu gayrimenkul üçüncü 
şahıslara devredildiği zaman, üçüncü 'şahıslar 
plân hedeflerine uygun olarak tesbit edilen te
sisi kurmıyacak olurlarsa, Bakanlar Kurulunun 
bu gayrimenkulu geri almak hakkı tanınmalı
dır. Bu şekilde 6830 sayılı istimlak Kanununun 
23 ncü maddesine benzer bir hüküm bu 9 ncu 
maddeye bir ek fıkra olarak ilâvesi hususunda 
Başkanlığa bir önerge takdim etmiş bulunu
yorum. İltifat etmenizi saygılarımla rica eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, müsaade buyurursa
nız bir cümle ile arkadaşımı vuzuha kavuştur
mak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
DEVLEiT BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Efendim, tasarının 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının son satırında «bu fıkranın uy
gulanmasındaki esaslar, Bakanlar Kurulu karar
namesiyle düzenlenir» hükmü arkadaşımızın 
ifade ettiği hususları kapsıyacaktır. O usuller 
arasında bu husus da yer alacaktır, zapta geç
miştir, beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen... Sayın Neftçi buyurun. 

NEBİMİN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar, 9 ncu madde, «İstimlâk Kanununun 
23 ncü maddesi bu kanunla ilgili olarak uygu
lanmaz» demektedir. Şimdi 23 ncü maddeye ba
kacak olursak, «istimlâk bedelinin katîleşmesi 
tarihinden itibaren beş sene içerisinde istimlâk 
maksadıma uygun her hangi bir tesisat yapılmı-
yarak gayrimenkul olduğu gibi bırakılırsa mal 
sahibi veya mirasçısı, istimlâk bedelini ödiyerek 
gayrimenkulu geri alabilir. Doğmasından itiba
ren bir sene içerisinde kullanılmıyan geri alma 
hakkı düşer ve idare gayrimenkule istediği gibi 
tasarruf eder.» 

Burada vatandaşın bir geri alma hakkından 
bahsediyor. Bu aynı zamanda yapılmış olan is
timlâkin kamu yararına kullanılıp kullanılma
dığının kontrolü da oluyor. Dikkat buyurulursa 
zaten plân uygulamaları 5 sene içindir. 23 ncü 
madde de ('5 sene zarfında kamu yararına kulla
nılmıyan) tâbirini kullandığına göre burada, 5 
sene içinde uygulanmıyan ve plâna uygun şekil
de istimlâk edilen... Meselâ bir arazinin kulla' 
nümayişi dolayısiyle plânın uygulanamadığı, 
daha doğrusu muvaffak olamadığı ispat edil
miş olur ki, vatandaşın geri alma hakkı doğru
dur ve yerinde bırakılmalıdır. 

Yani 9 ncu maddenin tasarıdan tamamen çı
karılmasını istiyoruz. Bu hususta bir önergemiz 
vardır. Aynı zamanda kamu yararına istimlâk 
edilenin kullanılmasını temin edici, kontrol edi
ci bir maddedir. Hem de vatandaşın iade, hak
kıdır. Onun için, olduğu gibi tasarıdan çıkarıl
masını teklif ediyoruz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka Söz istiyen var mı?... 
GEÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Kısa bir açıklama yapa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Efendim 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun 40 ncı maddesinde de bu 
hüküm aynen mevcuttur, ona mütenazır olarak 
getirilmiştir; bu bir. 

İkincisi Sayın Neftçi'ye cevaben şunu arz et
mek isteriz : Plân uygulaması beş yıldır, ama 
son senede veya uygulamanın sonuna doğru iki 
sene kala, her hangi bir yer istimlâk edilmiş ola
bilir. Orada bütün tesis bir sene içerisinde, iki 
sene içerisinde bitirilmemiş olabilir. Bu itibarla 
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bu hükmün uygulaması beş sene ile tahditli ol
madan istimlâk muamelesinin yürümesi doğru
dur. 

Bir üçüncü husus da her hangi bir sahanın 
tümünde tesis yapılmıyabilir. Bir kısmında tu
ristik tesis, veyahut sanayi tesisi yapılır, geri 
kalan kısım gayet kıymetlenmiş olabilir. Bunun 
devri ise âmmeye zarar verebilir. Bu itibarla 
madde yerindedir, arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum efen
dim. 

'Saym Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulan^ 

ması esaslarına dair kanun tasarısındaki 9 ncu 
maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

G-erekçe : 
istimlâk zarureti ortadan kalktığı veya böy

le bir icabın istimlâk yapıldığı zamandaki 
ehemmiyetini muhafaza etmediği cihetle madde
nin tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin tasarıdan çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Muş . 

Nermin Neftçi 

Başkanlığa 
9 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim. 
Kars 

İ d i l Kurtel 

«Ancak 2 nci madde gereğince gayrimenkulu 
devralan kimse tesbit edilecek süre içerisinde 
kurması gereken tesisi kurmazsa ödenen bedel 
iade edilmek suretiyle gayrimenkul Bakanlar 
Kurulu tarafından geri alınır.» 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin ilk satırındaki «c» harfi ma-

jüskül olarak yazılacaktır. Arz olunur. 
Komisyon adına 

Erzurum 
Cevat önder 

BAŞKAN — Efendim, bu önergelerden Sa
ym Adnan Şenyurt ve Sayın Nermin Neftçi'nin 
önergesi aynı mahiyetetdir, her ikisi de 9 ncu 

maddenin tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyor
lar. O itibarla ikisi birden işlem görecektir. 

Sayın Komisyon bu iki önergeye katılıyor 
mu? 

GEÖÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
leri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

•Sayın Âdil Kurtel'in önergesini okutuyorum. 
(Kars Milletvekili Âdil Kurter'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEöICÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Efendim 2 nci madde
nin (C) bendinde mevcudolduğu için katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bir ibare tashihini getiren öner
gesini okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü, Erzurum Millet
vekili Cevat önder'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- önergeyi aylarımıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

10 ncu madedyi okutuyorum. 
Madde 10. — Kalkınma Plânı ve yıllık prog

ramlar gereğince yaptırılacak yatırımların mü
şavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri pro
je ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması 
10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı ? Sayın Uzuner, buyurunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, mâruzâtım çok kısa olacak
tır. Kalkınma Plânı ve yıllık proigramlar gere
ğince yapılacak yatırımlarla ilgili müşavirlik, 
mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kont
rol hizmetlerinin yaptırılması sürat istiyen bir 
iştir, doğrudur. Tıkanıklıklar olmakta, 2490 sa
yılı Kanun maalesef arzu edilen süratle ve em-
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niyetle bu işleri yürütmeye mâni teşkil etmek
tedir. Bu kanunun değiştirilmesi için Yüksek 
Meclise yıllarca öncesi verilmiş bir teklif vardı. 
Maalesef Saym Hükümetimiz bu konuda ne dü
şünürler bilmiyoruz, bu konuya şu ana kadar 
sahip çıkmamış gibi bir vaziyettedirler.. 

'Burada mühim olan 2490 sayılı Kanunun dı
şındaki fırsat eşitliği yaratan bir kanundur. Bir
çok müteşebbisler, firmalar, belgeleri olan fir
malar işe taliptir, ama 2490 sayılı Kanuna göre 
uygulama yapılmadığından dolayı, bu işler nasıl 
yürütülecektir1? Yani fırsat eşitliğini objektif 
kıstaslara istinadettiren bir sistem düşünülmek
te midir? Sayın Hükümetin bu madde ile ilgili 
tatbikatı ne şekilde yürüteceği hakkında izahat 
lütfetmesini bilhassa istirham ediyorum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen var ımı? 

CİŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Kırca, Gü
ven Partisi Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, bu maddenin şevki için .mevcut ihtiyaç 
hususunda muhterem Hükümetle ve Komisyon
la mutabakat halindeyiz. Hakikaten, müşavir 
mühendislik ve kontrol (mühendislik işlerinin 
ihale edilmesinde münakaşa usulünden ayrıl
maya cevaz veren tatbikat beynelmilel alanda 
da bu işlerin özel mahiyeti icabı çok yaygın
dır. Bu bir zarurete tetaibuk etmektedir. An
cak, bu kanunlarda münakaışa sisteminin cari 
okrnyabileceğini kanunda ifade ötmek keyfiye
t i değildir. Münakaşa sistemi bu sahalarda 
cari olmadığı, vâki idare hangi usulleri uygu
layacaktır % Bunların da 'kanunda yer almasında 
zaruret vardır. Kaldı ki, bu ıkonu esasen gayet 
tatminkâr 'bir şekilde Devlet ihale kanunu ta
sarısında yer almıştır. Plânın uygulanması ba
kımından esasen önümüzdeki toplantı yılında 
Muhterem Hükümetin ve saym iktidar partisi 
grupunun bâzı tasarıları öne almak mecburiye
tinde olacağını tabiinin ediyoruz ve bu mecbu
riyet ortaya çıkınca Güven Partisi Grupu ola
rak kendilerine elimizden gelen bütün yardımı. 
göstereciğiz, bunu her halükârda hiçbir surette 
esirge»m'iyeceğiz. 

Bu itibarla halen komisyonlarda bulunan 
Devlet ihale kanunu tasarısı üzerindeki çalış
maların biran önce tacil edilip buraya getiril
mesi, bu meselenin en etraflı bir şekilde, konu
nun diğer sahalardaki irtibatları da dikkatle 
incelenmek suretiyle, bir hal neticesine ulaşımak 
'bakımından en doğru yol olacağına kaaniiz. 

BIL hükmü, bir ihtiyaca tetabuk eder telâk
ki etmekle beraber eksik ve acele sevk edilmiş 
'bir hüküm sayıyoruz. . 

Bu itibar'la Devlet ihale kanunu tasarısının 
getirilmesine ve 'biran önce getirilmesine linti-
zaren bu eksik ve .acele yazılmış hükmün line
tinden çıkarılması için bir takrir takdim ettik. 
Yüksek Meclisin bu takririmize iltifat buyur
masını istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Ahımet Tahtakılıç, bu
yurunuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın (milletvekilleri; dün de bir 
madde üzerinde fikrimi açıklarken arz etmiş
tim: Görüyorsunuz ki, bir günde, iki .günde, 
üç günde üç komisyondan geçmek suretiyle 
pekala bir lâyiha Meclis huzuruna gelebiliyor. 

Binaenaleyh, ivedilik, Karma Komisyona 
naki'l falan, bunların hepsi sökerli şeyler de
ğildir. Bir ekseriyet, aslında da böyledir, disip
linli hareket ettiği takdirde, istediği zaman, 
istediği kanunu 48 saat içerisinde çıkartmaya 
(muktedirdir. Ama şimdi 2490 «ayılı Kanunlun 
§ıı Parlâmentoda kaç mevzuda ele alındığını ve 
ayrı ayrı kanunlardan lânetlemelik bir kanun 
halinde ifade edildiğini hepiniz (görüyorsunuz. 
Bir kaç gün evvel Hacettepe Üniversitesi Kanu
nu geldi, 2490 sayılı Kanundan müstesna... Ne
dir bu 2490 sayılı Kanun kn, her kanun çıkardı
ğımız zaman ondan illâ ayrılmak zaruretini his
sediyoruz da o kanun ha'lâ kalıyor. Bu kanunun 
iktidarın düşüncelerine rağmen kalmak için bir 
Özel kuvveti mi var? 

Muhterem arkadaşlar, konu şu; 1946 Par
lâmentosundan beri her Hükümet programında, 
«Artırma ve Eksiltme Kanunu ıslaha muhtaç
tır» diye konuşur. Fakat bu kanunu getirmek, 
böyle bir yüksek otoriteden sevk edilmiş bir 
kanun halinde gelmediği için, bir parça emek, 
böylece bir parça disiplinli çalışmak ister. Bu
nu bir tarafa bırakın, fakait enerjik bir işi 
halletmeye gelince; karşıtınıza 2490 sayılı kanun 
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çıkar, aman <bu ımadde '2490 sayılı Kanunun 
haricinde olsun, 2490 sayılı Kanunun ha
nelinde olsun, diya mütemadiyen müstesna 
kanunlar çıkarırız. Müstesna kanunlar sisteımi, 
Türkiye'de normal kanunlar sistemi haline gel
mektedir. Böyle bir düzenle Devlet işlerinin 
yürümesine, imkân yok. Benden evvel konuşan 
Sayın Coşkun Kurca da izah etti. Bundan ev
velki Parlâmentoda 2490 sayılı Kanun gündem
de idi, encümenlerden geçti. Bu Parlâmentoda 
Hükümet Programına da 2490 sayı'lı Kanunun 
ıslah edeceği yazılı. Plânlama Komisyonu rapo
runda, plân raporunda yine ihale şartlarının 
düzeltilmesi zaruretinden bahsediliyor. Fakat 
o kanun halledileceğine hangi vekâletin, han
gi işine tatbik edileceği belli değil. Her Vekâ
letin teşkilât 'kanununu bir tarafa 'bırakıyoruz, 
vekillerden hiç birisi yok, o vekâletlere ait 'ka
nunu çıkarıyoruz. Teşkilât kanunları birbirine 
benzemiyor. 

Şimd'i de, efendim, plânın uygulanmasında 
bir takım müşavir mühendislikler kullanacağız, 
»müşavir firmalar gelecek. Şu 2490 sayılı Kanu
nun haricinde 'kanun getirilecek. 

Arkadaşlar hu şekildeki Hükümete hayır, 
getir 2490 sayılı Kanun ne ise, şundan şu Dev-
leit işini kurtaralım da memleket de, hepimiz de 
rahat edelim, demek lâzım. Bu tarzda faaliyet
ler Devlet düzenine uygun değildir. Hevavühe-
vestir. İstedim, oldu burada da kaldırdık 2490 
sayılı Kanunu. Yarın bir kanun gelecek, orada 
da kaldıracağız. Bu tarzda kanun sistemiyle ne 
disiplinli, dinamik bir icraat olur, ne de Devlet 
umurluğu ıbir seviyede iyi cereyan eder. Hepi
nizi 'hürmetlerimle selâmlanan. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Feyyaz Kök-
•al. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; -getirilen hüküm, 
müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri 
proje ve kontrollük hizmetlerinin 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olmaması hususudur. 
Şimdiye kadar bir yanlış anlaşma neticesi ve 
tatbikat bunları da, mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerini, müşavirlik hizmetlerini de, , ibir 
ihale mevzuu, bir eksiltme mevzuu, bir artır
ma mevzuu telâkki ettirmiş ve binnetice bü
tün fbir tatbikatı yanlış yola sevk etmiş idi. 
Halbuki, bir mühendislik hizmeti, bir hizmet, 

artırma veya eksiltme mevzuu olamazdı. Bu 
yanlış tutum şu madde ile düzeltilmek isten
mektedir. 2490 sayılı Kanunla ilgisi yoktur. 
ilgisi olmıyan bir husus buraya getirilmekte
dir. Esasen memleketimizde bu husus tatbikat 
da görmektedir. Kimler için? Ecnebi firmalar 
için tatbikat .görmektedir. Ecne'bi firmalar şu 
anda yani, memleketimizde bulunan mühendis 
ve mimarlar veya müşavirler, iktisadi mevzu
larda .bunu yapamaz diye bir kanaate sahiibolur-
sak hemen diyoruz ki; ecnebi firmalara müraca
at edelim, bunları yapacak insanlar dışarda var
dır. Onlar için 2490 sayılı Kanunu tatbik etmiyo
ruz. Kim tatbik etmiyor? Bütün hükümetler 
şimdiye kadar tatlbik etmedi. Yapılan bir iış. 
Ecnebiler için tatbik edilmiyor, edilemıiyor. 
Edilemediği için de bu madde için aynen diye
bilirdi ki, 2490 sayılı Kanun hükümleri ecne
biler için tatbik edilmemektedir. 

Şu ıhalde bunu . 'bu şekilde tedvin ederek bir 
madde getiriliyor, deniyor ki; biz artık yalnız 
kendi içimize kapalı kalmıyalım ve kendi in
sanlarımızı, kendi mühendisimizi, kendi ikti
satçımızı, kendi mimarımızı da yetiştirelim. 
Büro kursunlar ve bunlar da yetişsin. Bu mem
leketin evlâdı da artık memleket hizmetlerini 
kendileri yapabilsinler. Bu, madde ile halledi
lebilecek kaabiliyette iken bunları şimdi bâzı 
arkadaşlarım, 2490 sayılı Kanuna talik etmek 
istemektedirler. Bunun 2490 sayılı Kanunla 
bir alâkası yoktur. Bir artırma ve eksiltme 
mevzuu değildir çünkü bu iş. 

Bizim, biran evvel, ihesp beralber, milletçe, 
Türk müşavirlik, mühendislik ve mimarlık bü
rolarının kurulmasını da sağlamamız lâzımdır. 
Bu madde bunu Bağlıyacaktır. Ne ile? 2490 
sayılı Kanuna talbi olmamak kayıt ve şartı ile. 
Bu haklımdan fazlaca huzurunuzu işgal etmiye-
ceğim. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Selâhattan Gü
ven. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlanm, bu mevzu tamamen tek
nik bir konu olduğu için ben de bâzı noktalar 
hakkında Muhterem Heyetinize tatbikattaki 
şekli hakkında malûmat vermek isterim. Uma
rım ki faydalı olacaktır.. 

Gerçi ,bu kanun maddenin karşısında olan 
arkadaşlar, kendilerine göre çok sağlam bir 
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noktadan 'hareket etmek isterler. 2490 sayılı 
Kanun vardır, gereği yapılmalıdır, aksayan 
tarafları varsa mutlaka bu kanun değiştirilme
lidir, derler. Aslında vakıa bu. 1963 yılında 
ilk plân geçtiği zaman hepinizin, meveudolan 
milletvekili arkadaşlarımın, o zaman, malûmu
dur ; burada, 2490 sayılı Kanunun değişmesi za
ruretine işaret edilmişti. Ayrıca bir de ıbu ka
dar büyük yatırımları yapmakla mükellef bu
lunan inşaat ve tesisat mütaalhhitleri müesse
sesini bir kanunla ihya etmek lâzıım* denmişti. 
Bendeniz iki sene bu Mütaah'hitler Birliği Baş
kanlığını yaptığım için o devirlerde hazırladı
ğımız bir kanun m'etni vardı. 1%3 senesinde 
onu Yüce Parlâmentoya getirdim. Komisyon
larda, Plânlamanın emri olmasına rağmen, maa
lesef 1&66 yılına kadar yattı, kadük oldu; ta
zeledim, kadük oldu, tazeledim fakat geçmedi. 
Sağ: olsun, iktidarımız ve Hükümetimiz bunu 
takaibbıül etti, benim teklifime mütenazır ve 
Hükümet olarak daiha güzel, daha olgun bir 
kanun tasarısı getirdi. Halen derdesti rüyettir, 
komisyonlarda. 2490 sayılı Kanun aynı. Şimdi 
burada talbiî vakit müsaade etmiyeeeği için 
size bütün teferruatiyle anlatmaya imkân yok
tur. 2490 sayılı Kanun çok önemli bir kanun
dur, değişmesi çok zor bir kanundur. Çok ihti-
lâtları olacaktır. Onun için yerine ikame ede
ceğiniz şeyin ne olduğunu iyice bilmeniz lâzım. 
Bu, Hükümet tarafından nasırlanmış, gelmiştir 
ama komisyonlardan ve Meclisten ne zaman çı
kacağı belli değildir. Meseleyi buna talik ede
cek zamanımız ve imkânımız yoktur. İkinci ve 
Birinci Beş Yıllık plânlarda bilhassa bâzı ko
nularda kalkınma hızının % 7 ye ulaşmasınla 
sdbebıolan konuların en hasında, bu 2490 sayılı 
Kanunun hükümleri gelir. Biraz evvel arkada
şım Koksal anlattı, bir mühendislik hizmeti ya 
memur olarak yapılır yahut ücretli olarak ya
pılır. Bir kişiyi muvakkat bir zaman için bir 
işe memur edersiniz, maaş verirsiniz. Trabzon 
Üniversitesinin, mühendisleri bir konkura tabi 
olmuşlar, birinciliği almışlar. Şimdi bu mimari 
projenin tatbikatını fizikî yatırım haline -getirir
lerken bir fikrî hizmet ve bir mühendislik hiz
meti «görüyorlar. Devlet bunlara bunu 2490 sa
yılı Kanun içinde ihale eddyor ve karşılığında 
da her ay muayyen bir para ödüyor. 
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Beyler, doğrudan doğruyla 2490 sayılı Kanu
nun ruhundaki ihale mevzuu değildir bunlar; 
mühendislik hizmeti, proje hizmeti. Şimdi bun
ları eğer hakikaten 2490 sayılı Kanuna tabi 
halde bırakırsak, inanınız, bu Beş Yıllık Plâ
nın tatbikatı mümkün, değil ve olmıyacak. 

Hemen bir misal arz edeyim : Trabzon Üni
versitesinin üç tane binasının 1965 yılında iha
le edilmek durumu vardı. Hâlâ projeleri ihale
ye çıkarılamamıştır. Çünkü 2490 sayılı Kanu
nun hükümleri son derece dağdağalı, zaman 
kaybettiren, masraf icahettiren bir mevzu. Hal
buki îkinci Beş , Yıllık,Plânda 19 milyar lira 
yatırılacak. Bütün bunlar bir ilmî çalışma is
ter. Bunlar o kadar ilmî çalışma ister ki, sı
radan teknisyenlerin yapacağı ilmî çalışmalar 
oîmıyacaktır. Bunu 2490 sayılı Kanuna göre 
ilân edeceksiniz, ihale edeceksiniz, ondan son
ra en ucuz veren gelecek, alacak ve bu işi yü
rütecek. Bu, mümkün değil. 

Bana düşmez cevabı ama, Goşkun Kırca 
arkadaşım bunun tatbikatının nasıl yapılacağı 
hakkında Hükümetten sual sordular. Muhatabı 
ben • değilim, yalnız tatlbikatı Türkiye'de çok. 
Yani 2490 sayılı Kanunun dışında olan İktisa
di Devlet Müesseselerinin ve buna mümasil mü
esseselerin yapmış olduğu normal tatbikat.ya
pılacak. Bunlar yine Umumi Muhasehe kanun
larımızda . yazılıdır. Yeni bir tatbikat §ekü or
tada yoktur. Yahut .getirilecek değildir sanıyo
rum. Aslında 2490 sayılı Kamunun dışımda 
tatbikat yapan, ihale yapan İktisadi Devlet 
Müesseselerimiz, bilhassa -440 sayılı Kanuna ta
bi olanların yapmış olduğu işlemler yapılacak
tır. Hükümetimizin kasdı, Plânlamanın • arzu
su, işlerin çok seri yürütülmesi ve ehil kimse
lere, ucuz vermek değil, mutlaka ehil; olan 
kimseleri tesbit edip onlara verilmesi keyfiye
tidir. 

Hürmetlerimle arz. ederim. 

BAŞKAN — Başka söz.istiyen var mııt Yok. 
Madde hakkında verilen önengeler; vardır, oku-
tuyorumı : 

Yüksek. Başkanlığa 
10 ncu maddenin, Devlet İhale kanunu tasa

rısında yer alan hususlarla yakın ilgisinden 
öbürü, bu konunun* bütün tef erruatiyle adı ge-

• çen kanımda düzenlenmesi gerekir. 



M. Meclisi B : 142 18 . 7 . 1967 O : 1 

Bu itibarla, bu maddenin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

G. P. Grup Başkanvekili 
iîstaribul 

Ooşlkun Kırca 

Sayın Başkanlığa 
10 ncu maddeye akağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
«Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Ba

kanlar Kurulu kararnamesi ile düzenlenir.,»ı 
Komisyon adına 

Erzurum 
Oevat Önder 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin ikinci satırındaki «yaptı

rılması» kelimesiyle 10 rakamı arasına bir vir
gül konulacaktır, arz olunur. 

Komisyon adına 
Erzurum 

ıCevat Önder 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri .aykırılık: 
derecesine göre tekrar okutacağım. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Hükümetin veya komisyonun sorumu cevap
landırmasını rica etmiştim. Eğer bir açıklama 
lütfederlerse çok memnun oluruz. Yani 10 ncu 
maddenin tatlbikatı nasıl olacaktır? 

BAŞKAN —- Efendim, siz konuşmamızı yap
tınız. Hükümet ve komisyon dinledi. Ben re'sen 
söz tevcih edemem. Demek, lüzum görmüyorlar 
ki, söz almıyorlar. 

(Güven Partisi Grup Başkanvekili İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nın önergesi tek
rar okundu.) 

B A Ş K A N — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) =— Katılmıyoruz, efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.., Ka'bul edilmemiştir. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü, Erzurum Millet
vekili Cevat Önder'in ilk önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon, 'buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Efendim, Sayın Ali Rıza 
Uzuner arkadaşımın endişesi bu önerge ile ber-

j taraf edilmiş oluyor. Fırsat eşitliği, objektif 
I kıstaslar kararnamede de gösterilecektir. Ka

rarnamelerde de, !bu tarz kararnameler çıkarı-
j , lafbilir. Bu önergeyi sırf arkadaşımızın bu b'e-
I yanı üzerine hazırlayıp taJkdim etmiş olduğu-
j muzu arz ederim.' 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun maddeye 
I bir fıkra ilâvesine dair önergesini oyunuza su

nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

Yine komisyonun bir İbare tashihine ait 
I önergesi vardır, okutuyorum. 
I (Geçici Komisyon Sözcücü Cevat önder'in 
I ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
I Ka'bul edenler... Etmiy enler... KaJbul edilmiştir. 
I 10 ncu maddeyi tadil önergesiyle birlikte 

kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 11. — 5 Temmuz 1963 tarihli ve 26il 

sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Saym Kırca, Güven Partisi Gru-
I pu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arka-

I daşlarım, Güven Partisi Grııpıı şimdi müzakere 
I edilen kanun tasarının 11 nci maddesini tama-
I miyle uygun bulmaktadır. Bu maddeyi niçin 
I uygun hattâ zaruri bulduğumuzun gerekçelerini 
I huzurunuzda açıklıyarak zabıtlara dercetmeyi, 
I ilerisi için de bu kanun tasarısının diğer madde-
I lerinde Bakanlar Kuruluna verilen ve bir kısmı-
I na esas mülâhazaları dolayısiyle değil, usule mü-
I taallik mülâhazaları ile katılmadığımız, bir 
I kısmına ise katıldığımız yetkilerin hukukî temel-
I lcri bakımından da ihtiyaç görüyoruz. 

I Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 
I ilk defa muhterem Hükümetçe sevk edildiği va-
I kit, bu tasarıda bâzı arkadaşlarımızın, kanun 
I mahiyetinde kararname sisteminin getirildiği 
I tarzında yorumladıkları bir madde vardı. Ha-
I kikaten bu maddeyi kanun tasarısının diğer 
I maddelerinin bir hayli umumi ibarelerle yazılmış 
I olan ifadeleriyle karşılaıtırdığımız zaman, Ba-
I kanlar Kurulunun kararnameler çıkarmak sure-
I tiyle kanunlarda yer alan bâzı hükümleri il-
I ^aya, bâzı hükümleri de tadile yetkili olabileceği 
I yolunda bir mâna çıkarmak pekâlâ mümkün ola-
j biliyor idi. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu konu Anayasa 
Komisyonunda müzakere edilirken Anayasa Ko
misyonunuz Hükümete istediği yetkileri verebil
mek bakımından, yalnız Türkiye'de değil, bu 
prosedürün en fazla uygulandığı Fransa'da 
dahi doktrinde son derecede münakaşalı olan, 
kanun mahiyetindeki kararname prosedürüne 
başvurulmaksızın bu yetkileri vermek hususu
nun gerçekleştirilebileceği neticesine vardı. Ni
tekim, Anayasa Komisyonu, Gümrük mevzu
atını değiştiren 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sa
yılı Kanunu bundan evvelki dönemde müzakere 
ettiği zaman da aynı neticeye varmıştı. Kanun 
mahiyetindeki kararname, yani Bakanlar Ku
rulunun bir kararnamesi yoluyla bir kanun hük
münü ilga etmek veya değiştirmek, Türk Ana
yasası muvacehesinde mümkün müdür, değil 
midir? .Bu konunun burada münakaşasına gire
cek değilim. Anayasamızın 5 nci maddesi (Ya
sama yetkisi devredilemez), der. 64 ncü mad
desi de (kanun koymak, değiştirmek ve kal
dırmak, T. B. M. Meclisinin yetkilerindendir) 
der. Aynı hükümler, tıpatıp aynı hükümler, 
1946 Fransız anayasasında da mevcut idi, buna 
rağmen 4 ncü Cumhuriyet devrinde çıkarılan 
tam yetki, yani «plâin pouvoir» kanunları ile 
Fransız hükümetlerine Bakanlar Kurulu karar
ları ile kanun hükümlerini ilga etmek veya de
ğiştirmek yetkisinin, zaman zaman, bu yetkinin 
sınırı muhteva olarak ve zaman olarak sıkı sı
kıya tahdidedilmek suretiyle, verildiği de gö
rülmemiş değildir. 

Fransız doktrininde bâzıları, yasama yetkisi 
devredilemez, ibaresinden maksadın, yasama or
ganının kendi kendisini ortadan kaldırmasına 
müncer olacak bir karar alması suretiyle yetki
lerini,- bir başka organa veya şahsa devretmesi 
mânası çıktığını ve bu hükmün Vişi'de Mareşal 
Peten'e üçüncü Cumhuriyetin yasama organının 
bütün salâhiyetlerinin devrine mütaallik kanun 
gibi kanunların çıkmasını önlemek için vazedil
diğini ileri sürmüşler, diğer Fransız doktrinin
de başkaları ise, bunun böyle olmadığı ve her 
halükârda kanun mahiyetinde kararnamelerin 
çıkarılması suretiyle, kanunlarda yer alan hü
kümlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine 
Fransız Anayasasında yer alan bu hükmün mâni 
olduğu kanaatini müdafaa etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca beş dakika doldu 
efendim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, söyliyeceğim sözlerin, Yüce Meclis 
müsamaha ederse, Anayasa bakımından bâzı 
önemli tarafları olduğunu sanıyorum. Yüksek 
Komisyon ve Yüksek Meclis de müsamaha eder
se faydalı olacağına kaaniim. Bu itibarla 10 da
kika daha müddetimin uzatılmasında zaruret gö
rüyorum, Yüce Meclisin müsamahasına sığmı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin taİebini duy
dunuz, 10 dakika daha uzatılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. COŞKUN KIRCA (Devamla) — Yüce Mee-
, lisin gösterdiği müsamahaya bilhassa teşekkür 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Fransa'da o devirde 
bir Anayasa Mahkemesinin mevöudolmayıışı, bu 
konunun neticede şu veya bu şekilde halledilme-
'sini önlemiş, 1958 Fransız Anayasası ise bu pro
sedüre Anayasa kuvvetini vermiştir. Binaena
leyh, Türkiye \lefci durum nedir ve ne değildir; 
'bu konuda en aşağısından soylenabileoek şey, du
rumun hayli meşkuk olduğu ve hukukî zevk için
de Ebululâ Mardin hocamızın söylediği gibi, me
sele mütalâa edildiği zaman, Anayasa Mahkeme
sinin bu gilbi, «plâin pouvoir» yetki kanunları
nı ilga etmesinin daha fazla muhtemel olduğu yo
lundadır. Binaenaleyh pratik hukuk siyasetinden 
doğan basiret icapları, kanun mahiyetindeki ka
rarname prosedürünü kanunlarımızda bertaraf 
etmeyi bize emreder. 

Şimdi burada daha önce bir arkadaşımız, bu . 
kanunla Hükümete ezcümle 3 ncü maddemin (B) 
'bendinde kanuni mahiyetinde kararname çıkarma 
yeitkisiriin verildiğini ileri sürdü. Biz o kanaatte 
değiliz. Bu kanunlda Hükümete, bir kararname 
ile kanun hükümlerini ilga veya değiştirme yet
kisi verilmiş değildir. Nitekim 1968 yılında çıkan 
ve ihracatı geliştirmek amaciyle vergilerle ilıgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanu
nun birinci maddesi ile de Hükümete böyle bir 
yetki verilmiş değildi. Gerçi, söz konusu 261 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinde, Balkanlar Kuru
lunun 1 nci maddesi gereğince ihracatı geliştir
mek maıksadiyle çıkaracağı kararnamelerin h'ilâ-
hara Meclisin onayına sunulacağından, yani bu 
kararnamelerin kanunlaştırılacağından bahsedi
yorsa da, bundan galat olarak 1 nci maddesi ge-
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reğimce 261 sayılı Kanunun, çıkarılacak karar
namelerin kanun hükümlerimi ilga ettiği ve de
ğiştirdiğini kabul etmeye imkân yoktur. Nitekim 
bu husus, başta zannediyorum Sayın Prof. Tah
sin Bekir Balta olmak üzere, birçok bilginlerimde 
(tarafından o zaman Plân Komisyonuna da bildi
rilmişti. 
• Dikkat buyurunuz, nedir 261 sayılı Kanunun 

1 nci maddesi : 
«Mamullerimize ihraç gücü kazandırmak ama-

eiyle, bunlar tevsik edilecek ilhraç fiyatlarından 
rengi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden 
sair mükellefiyetleri, muaflık ve istisnalar ihdası 
veya iade suretiyle ve gerektiği takdirde mev
cut malî mevzuattaki ihracata mütaalük muaflık, 
muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bı
rakarak tamamen veya kısmen bertaraf etmeye ve 
bu maksatla gerekli usulleri ihdasa, bunların uy-
gulan/masmı mümkün kılacak şartları hazırla
maya, bu usul ve şartlardaki gerekli değiştirme
yi yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» Nedir 
/mevzuubaıbsolam şey? Anayasamızın 61 nci mad
desi, (Vergi koymak ancak kanunla olur) diyor. 
Bundan maksat, her verginin, her vergi mükel
lefiyetinin bir kanuni mesnedi olmasıdır. Yoksa 
vergilerde istisna, muaflık ve iade statülerini ya-
raıtmamın behemahal kanunla olması şart değil
dir. Nedir kâfi olan şey? Kâfi olan şey şudur: 
Anayasamızın 6 nci maddesi gereğince Fransa'-
d'akinkı aksine, Türkiye'de icra organının her 
hangi bir yetkiye sahifbolabıilmesi içim o yetkinin 
kendisine kanunla verilmesi gerekir. Bu yetkinin 
'şümulünü yine kanun vâzıı tâyin eder. Anayasa 
Mahkemesi nitekim bumu Türk Parasını Koruma 
Kanununu iptal etmdyen kararında belirtmiştir. 
Şimdi 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ya
pılan şey nedir, vergi koymak mı? Hayır! Ya, 
muaflık, istisna ve iade prosedürlerini ve bunun 
şartlarını ihdas etmek. Bu nasıl yapılacaktır? Yi
ne Anayasanın 5 noi maddesine göre bu kanuna 
istinaden ve yine Anayasamın 12 nci maddesine 
istinaden, umumi, objektif ve gayrişahsi birta
kım hükümler sevk edip, bir statü kurmak sure
tiyle. Bunun Anayasaya aykırı hiçbir tarafı yok
tur. Böyle bir yetki, kanunla verildiği sürece de 
bunu Bakanlar Kurulunum yapmaya pekâlâ im
kânı olacaktır, hakkı olacaktır. Bunu yaparken 
Bakanlar Kurulu bâzı kanunları ilga mı ediyor? 
Hiç bir kanunu ilga etmiyor. İhracata mütaalük 
vergi mevzuatında hangi kanuni hüküm varsa 

hepsi olduğu gibi duruyor, ne kaldırılıyor, ne de
riştiriliyor. Sadece yine kanunun verdiği bir yet
kiye dayanılarak istisna, muaflık ve iadeler ba-
Vımındıan bir umumi, objektif ve gayrişalhsî sta
tü ihdas ediliyor. Şimdi aynı hususlar bu kamu
nun ezcümle 3 ncü maddesinin (B) bendi için 
varit bulunmaktadır. ŞiimJdi Bakanla/r Kurulu bu
nu yapmaya böyle bir kanunla yetkili olduktan 
sonra, acaba bu yetkiye istinaden çıkaracağı ka
rarnameleri, 261 sayılı Kanunun şimdi kaldırıl
ması öngörülen 2 nci maddesi gereğince, bir ka
nun tasarısına ekleyip Türkiye Büyük Mîllet 
MecMsinin onayıma sunmalı mıdır, sunmamak 
mıdır? Bu hüküm buraya vaktiyle böyle bir mec
buriyet olduğu için girmedi. Bu hüküm vaktiyle 
buraya 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
kince çıkarılacak kararnameler kanun mahiyetin
de kararname olduğu içim de girmedi. Niçin gir
di? Meclis bu konuda murakabesini icra edebil
sin diye girdi. Ama bununla yine de Anayasa 
açısından önemli bir hata' yapılmış oluyordu. Bu 
hata nerede oluyor? Bir kere kuvvetler ayrılığı 
prensibi bakımından eğer 261 sayılı Kanunun 
1 noi maddesi, gereğince böyle Mr yetki verilmesi 
Anayasaya uygun ise o zaman icranın kanunen 
vetki alanı içerisine giren tasarrufların, artık ya
sama organının bir kanunla .tasdik edilmesi di
ye bir şey, kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı 
oluyordu, bir. İkincisi, asıl mahzurlu olan nokta 
şu oluyordu : 

Kanun mahiyetini nasıl iktisabedecek bu? 
Onay suretiyle. Onay demek hukukan şu demek
tir: Onaya sunulan şey ya olduğu gibi kabul edi
lir, ya olduğu gibi reddedilir,, değiştirilemez. 
Tıpkı beynelmilel anlaşmalarda olduğu gibi. Mec
lise bir kanun tasarısı sunuyoruz, bunun bir de 
•eki var, ama bunu onaylıyacak yahut onaylamıya-
cak diyorsunuz. Yani Meclis, yetkilerinin temelle
rinden bir tanesi olan değiştirme yetkisini kulla
namayacak, bu, bir kere Anayasaya' aykırıdır. 
İkinci nokta yine çok valhîm ve Anayasaya aykı- • 
vı olan, hem de tatbikat bakımından vahim olan 
bir husustur. Meclis, bu kararnameleri bir ka
nunla tasdik edip bu kanun Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe girdikten sonra o kararna
me hükümleri kanun mahiyetini iktisalbedeceği 
için ve 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile ve
rilen yetki kanun mahiyetindeki hükümleri ilga 
etmek ve değiştirmek için verilmediği, yepyeni 
hükümleri yine bir kanuni çerçeve içinde ortaya 
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İBbyifıfcJk için verildiği halde bu sefer Hükümet, 
•m$M 'kendisine <o yetki verilmemiş gibi ortalıkta 
i&föic'âfcı iliştirmek bakımından en âcil ihtiyaç
lar lttöv6udlolsa dahi, artık evvelce çıkmış karar-
ftîaîftö kanun mahiyetini iktisaböderek bu sıfatla 
^r&rîukfce bulunduğu için bu hükümleri yeni ka-
%rnâttfelefle değiştirmek imkânından mahrum 
^fcrjftktir. Hiç değilse böyle olduğu Danıştay hu
zurunda ciddiyetle iddia edilebilecekti. Madem 
ki» kuvvetler ayrılığı prensibi gereğince ve Ana
yasamızın 6 ncı maddeci bakımından böyle bir 
prosedürü, 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
ihdas f̂cmek mümkündür, o zaman yine kuvvetler 
ayrılığı prensibi bakımından Bakanlar Kurulu
num kendi yetkisi dairesinde ısdar edeceği karar
nameleri ayrıca kanunlaştırmak diye bir prose
dürün de mevcudolmaması iktiza eder. 

<Bu itibarla zannediyorum bu konuda 11 nci 
maddenin -sevk edilmesiyle ilerde iktisadi konu
larda benzeri yetkiler bakımından, bugün ve iler
de* Anayasa hukukumuz açısından nasıl bir ha
reket hattı takübed'ilmesi konusunda doktrine çok 
'btiyüfe bir -açıldık getirilmektedir ve bu açıdan 
büy&k bir hizmet ifa-edilmektedir. 

Şunu da belirtmek isterim: Bu husus esasen 
Anayasa Komisyonunun verdiği bir raporla, 
25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun ile 
de yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, 10 dakika da dol
du efendim* 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

197 sayılı zannediyorum, yahut 193, Gümrük 
Kanununda aynı prosedür yer alıyordu. Güm
rük tarifelerinde Hükümetin, Bakanlar Kurulu 
feârfcraameleriyle değişiklik yapması bir yetki ola
rak kabul edilmişti. Ama bu kararnameler Mec
lise birer kanun tasarısına -ek olarak, onaylan
mak yâni kanunlaştırılmak üzere sunuluyor idi. 
Ö "zaman Anayasa Komisyonumuz bu hususu Uzun 
ftzl&'dîya ihfölemiş Ve işte (biraz evvel zikrettiğim, 
28' Mâyis 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunla, 
ĞÜmruk kanunlarımızda yer alan bu prosedürü, 
Anayasaya aykırı oluşu bakımından ve ayrıca tat
bikatta biraz evvel bahsedilen çeşitli mahzur
lar! engelleyici tarafları bertaraf etmek ba'kı-
îhîiidâh kaldırılmış idi. Gümrük mevzuatımız ba-
tomîfttlah kaldırılmış olan bu prosedürün elbette 
10 îhfaeatı feliştimek amaciyle alman tedbirler
di M kaldırılması mantıki olacaktı ve her iki ta

raf da kaldırıldıktan Sonra da cihetteki bu ka
nunla verilecek olan yetkiler bakımından da uy
gulanması söz konusu olmıyacak idi. Bu bakım
dan hakikaten Anayasa tatbikatımıza bir açıklık 
getirilmektedir ve bü hjususu Güven Partisi Gru-
pu tamamiyle desteklemektedir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen? Ydk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenlef... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 

sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 
«Ek madde — Orman Genel Müdürlüğünün 

kendi istihsal ettiği mal ve maddeleri ihraeede-
bilmesi için ihracat ruhsatnamesi aranmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, buyurunuz. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Müzakere etmekte ol&ugumuz kanun tasa

rısının tek güzel maddesi budur. Orman Umum 
Müdürlüğümüz orman mahsullerini istihsal 
eder, şayet ihracedilecek orman mahsulleri var
sa, kereste dahil, diğer mahsuller, bir ek mad
deyle kendisi ihracedebilecektir. Böylece henüz 
bir katma bütçe idare olmakla beraber gör
düğü iş bakımından İktisadi Devlet Te
şekkülü hüviyetini haiz olan Orman Genel 
Müdürlüğü, bîr ihraç yetkisiyle de teçhiz edil
miş oluyor. Bu vesile ile bu konudaki bâzı dü
şüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Yanılmıyorsam 1948 yahut 1949 yıllarında 
idi. İçimizde ormancılar varsa onlar daha iyi 
hatırlıyacaklardır, İsveç'ten uzmanlar gelmiş
lerdi, uzun müddet memlekette kaldılar, or
manlarımızı tetkik ettiler, bu tetkikleri sonun
da raporlar verdiler. Hatırladığıma göre bu 
İsveçli uzmanların raporlarında deniliyordu, 
bizim Hükümetimize şöyle taıvsiye ediliyor idi. 
«Türkiye ormanları o kadar yorgun düşmüş
lerdir ki, 50 yıl müddetle içine hiç kimse gi-
memelidir. O kadar yorgun düşmüşlerdir, tek 
bir baltaya dahi tahammülleri kalmamıştır, is
veçli uzmanların verdiği rapor, benim hatırım
da kalan, yani bariz kısmı ile böyle idi. 1955 
lerde, gene yanılmıyorsam o tarihte, Amerika
lı birkaç uzman da ormanlarımız hakkında ra
porlar verdiler. Hatırımda kalan kısmı şu idi. 
Onun daj isveçliler bize ormanlarınız çok yor-
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gundur, en aşağı 50.yıl müddetle içine hiç kim
se girmesin, /bu müddet içinde kereste ihtiyacı
nı dışarıdan sağlayın gibi, yahut başka yollar
dan 'bulun gibi tavsiyelerde bulunurken, Ame
rikalı uzmanlar da, iki kişi idi zannediyorum, 
(ormanlarınızda bize döviz getirecek imkânlar 
olduğunu söylemişlerdi yazmışlardı. 

Ben ormancı değilim, fakat 'birbirine külli
yen zı't iki tavsiye var. Birisi sakın ha girme
yin, çok yorgundur, bitmiş neredeyse, yani za
yıf düşmüş, kansız düşmüş, bırakın dinlensin, 
diyor; bir diğeri ooo, sizin daha döviz kaynağı 
çok, benden ne diye döviz istiyorsunuz, orman
larınızı işletin satın, oradan döviz gelecek si
ze, diyordu. Şimdi bilebildiğim kadar bir or
manın rasyonel işletilmesi, ormanın, ormancı
ların, tabiriyle, eta dedikleri ormanın yıllık 
gelirini inhisar etmelidir, servetten istihlâk 
edilmemelidir. Kaç metreküb büyüyorsa or
man senede, işte bir memleketin istihlâk ele-
bileceği kısım bundan ibarettir, ibaret kalma
sı gerekir. Servete dokundunuzmu, anadan 
yemek olur, buna orman serveti dayanmaz. Biz 
bilebildiğim kadar, iç istihlâkimiz için daihi 
servetten yemekteyiz. Orman servetinden ye
mekteyiz, senelerden beri. Öyle ki, muayyen 
'bölgelerde yirmibeş yıl fasıla ile yapılan or
man haritaları, Antalya bölgesinde ilk 1925 te 
yapılmıştır. Bir de zannediyorum 1:950 de veya 
•öyle bir şey. 20 - 25 sone fasıla ile yapılmış. 
25 yıl içinde bir bölgenin ormanı, yine orman
cılar daha iyi ıbilec eklerdir, % 70 nispetinde 
orman vasfını kaybetmişlerdir. Biz bu kadar 
ormanlarımızı taihribetmişiz, servetten yemişiz-
dir. Şimdi dedim ki, bu kanun bir imkân veri
yor, ama bu imkânı aldık, diye, döviz tedarik 
edeceğiz, diye ormanlarımıza yüklenir de, ke-
reste ve orman malhsulü ihracına başlanırsa, 
endişem şu ki, memleket servetinden döviz te
darik edelim, envestisman yapalım derken, ta
bii kaynakladımızdan, tabiî servetlerimizden 
dezenvestismana gitmiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın İnan, beş dakikanız 
doldu efendim. 

ŞEFİK İNAN (ıDevamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

[BAŞKAN — Sayın Uzuner buyurun efen
dim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, mulhterem arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan Sayın Şefik înan'ın 
bu madde dolayısiyle görüşlerine tamamen ka
tılıyorum. Gerçekten Orman Genel Müdürlüğü
nün kendisinin istihsal ettiği mal ve maddeleri 
ihracedememesi dolayısiyle birçok kayıpları
mız olmuştur. Böyle bir imkânın yaratılması 
fevkalâde isabetli bulunmaktadır. Yalnız bu 
vesile ile mazide doğan bâzı hataları bilhassa 
^belirtmek isterim, 

Hepinizin bildiği gibi, bitki coğrafyası yö
nünden Türkyemiz, Orta - Doğu bölgesinden 
avantajlı bir durumdadır, öylesine avantajlı
dır ki, Akdeniz memleketlerinin birçoklarına 
nazaran gerek iklim şartları, gerek nebat tür
leri itibariyle üstünlük arz eder. Bunlardan 
birisi, güneyimizde yer alan zikre değer bir 
konudur; Sedir ormanları, kıymetli bir ağaç 
cinsidir. Daha evvel (bunun çeşitli şekillerde 
'ihracı yapılmıştır. Ama, netice olarak geniş 
ölçüde sedir ormanlarımızın tahribine müncer 
olan bir tatbikat ortaya çıkmıştır. Şimdi gaze
telerde de okuyoruz, yabancı uzmanların or-t 
man servetleri (bakımından tahminleri vardır. 
Bu konuyu ıbilhassa işaret etmek istiyorum. 
Arkadaşlar, Türkiye'ye bir yabancı uzman ge
liyor, on günde tetkikatmı yapıyor, akla haya
le ıgelmiycn ve mantıkla telif edilemiyen bir so
nuç ortaya atıyor ve buna değer veriyoruz, 
ama yıllar yılı bu işle uğraşmış, yetişmiş uz-
nıanların bizzat ölçüye istinadeden görüşleri 
değer taşımıyor. Bunların iddialarına göre ve 
üzüntü ile belirteyim ki, Yüksek Plânlama Ku
rulumuz da bu görüşlere iltifat etmiştir. Kar
ma Bütçe ve Plân Komisyonunda kısmen bu
nun tartışmasını yapmak imkânını bulduk. Çok 
geniş ölçüde ihracat yapabileceği görüşünü 
benimsemiş bulunmaktadır. 

Realite şudur ki, henüz transport imkânları 
tamamlanmamış, bâzı ormanlarımızda servet 
fazlalığı vardır. Ama bunların hepsi dövize 
tahvil edilecek durumda değildir. Birçoğu 
tecessümden kalmış, evsafı kaybolmuş ağaçlar
dır. Ancak Selüloz sanayiinde değerlendirile'bi-
lir. 

Bir de şu husus var: İhracattan evvel alın
ması lâzımıgclen tedbirler vardır. Maddeleri 
mamul şekilde ihracetmenin yollarını aramalı
yız, fabrikasyona önem vermeliyiz, kâğıt en
düstrisini geliştirmeliyiz. Gerçi bâzı projeler 
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vardır, meselâ bir Antalya projesi vardır, fev
kalâde caziptir, üzerinde uzun uzun tetkikler 
yapılmıştır ve dünyanın sayılı kâğıt fabrikala
rından birisini besliyecek bir fabrikanın Antal
ya veya civarında kurulması düşünülmüştür; 
fakat bir türlü kuvveden fiile çıkamıyor. Yani 
bunu hammadde olarak ihraeettiğimiz takdir
de elde ettiğimiz dövizin mamul madde olarak, 
onun müştakları şeklinde ihra-cettiğimiz mad
delerden temin edilecek dövizin yanında çok 
az kalacağına bilhassa dikkatinizi çekmek iste
rim. Bu bakımdan bu ihracat karşılığında te
min edilen imkânlarla herşeyden evvel Türki
ye'de istihsal edilen orman mahsullerinin ısla
hı ve bilhassa hammaddeyi işliyecek tesislere 
yatırımlar yapılmasına öncelik verilmesi gerek
mektedir. 

Şunu arz edeyim, standartlarımız maalesef 
dünya standartları ile bağdaşmıyor. Onların 
fabrikasyon hatalarında ıslahat yapmak lâzım
dır. Bunlar yapılmazsa esasen istihsal masraf
ları yüksek oluyor, nakliyat dolayısiyle bilhassa 
yüksek oluyor. Dünya piyasasında rekabet 
yapmamız güçtür. Halbuki Türkiye'nin şartla
rı, coğrafi durumu da nazara alırsak bilhassa. 
Orta - Şark'ta. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, beş dakikanız 
doldu. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Güney komşularımıza ibreli ağaç cinsleri 
yönünden de fazla ihracat yapma imkânını bi
ze bahşetmektedir. 

Burada bilhassa zannederim ki, Sayın Hü
kümeti de böyle bir karara sevk etmeye mün
cer olan sebep, bizde kayının fazla oluşudur. 
Ama şunu da nazara alalım ki, bugün kayın, 
kâğıt endüstrisinde de kullanılan madde hali
ne gelmiştir. Teknik bu şekilde ilerlemiştir. 
Yalnız ibreliler değil, sert ağaç nevileri de ar
tık diğer endüstride ve buna benzer endüstri
de kullanılır duruma gelmiştir, 

Burada Sayın Başbakandan özür dilerim, 
(bilhassa arz etmek istediğim bu ihracı çok dik
katli yapmak durumundayız ve bunun devamlı 
•olacağı vehmine kapılmamalıyız, bir. İkincisi 
ihracattan temin edeceğimiz döviz ile, Orman 
Genel Müdürlüğünün daha rasyonel çalışabil
mesi ve orman maddelerinin ıslaihı bakımın

dan yatırım yapılabilmesi için dövizin bu ko
nulara tahsisinde fayda görmekteyim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
t. ETEM KILIÇOÖLU (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlarım, kanun tasarısının müzakere
sinin başlangıcından şu ana kadar tasarının 
Bütçe ve Plân Komisyonundaki müzakerelerin
de de başından sonuna kadar bulunmuş bir 
arkadaşınız sıfatı ile hiç söz almamıştım. 

Şimdi söz alışımın sebebi, Sayın Şefik İnan'-
ın bu maddeyle ilgili yaptığı konuşma üzerine 
olmuştur. 

Sayın İnan, bu maddenin bir yenilik getir
diğini, hattâ tasarının en iyi maddelerinden bi
risi olduğunu ifade ettiler. Kendileriyle hem
fikir olmamak mümkün değildir. Yalnız döviz 
teinini gayesiyle ormanlarımızın tahribedilece-
ğini ve böylece döviz temini gayesiyle millî 
servetin heder edilmesi endişesini izhar ettiler. 
Hemen şunu ifade etmek icabeder ki, orman
ların bugün gelişigüzel, orman idaresi tarafın
dan, başka bir ifadeyle Devlet ormanlarının 
Devlet eliyle şu veya bu şekilde tahribini dü
şünmek, mantığa aykırı olur. Orman İdaresi, 
kendi bünyesi içinde, mevzuata uygun, ilme 
uygun amenajman plânları yapmak suretiyle 
kesime giderler. Kesim yapıldığına göre, yani 
ilmî ve fennî usullere göre, o ormanın rantabl 
hesapları yapılmak suretiyle kesim bir progra
ma göre yapılacaktır. 

Yapıldıktan sonra ne oluyor? Maddenin ge
tirdiği yenilik burada başlıyor. Bugünkü mev
zuata göre orman idaresi Artırma ve Eksiltme 
Kanunu gereğince, ihaleye çıkarıyor ve böyle
ce fiyatlar, umumiyetle dünya fiyatlarından 
daha yüksek olduğu için, orman idaresi fiilen 
yüksek bir fiyatta olan bu orman mahsulünü 
ihracetmek imkânlarından mahrum kalıyor, 
bir. İkincisi, ki, Sayın hocamızın mensuboldu-
ğu parti bakımından üzerinde durması lâzım-
gelen nokta, araya o halde bir tüccar alıyor, 
araya bir vasıta bir aracı giriyor. Bizi tebrik 
etmesi lâzımdı. «Siz de bu noktada olsun ha
kikati gördünüz, aracıyı kaldırmak suretiyle, 
Orman İdaresine, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde olduğu gibi, o teşekküllerin basiretli bir 
tüccar gibi hareket etmesini sağlamış bulundu
nuz» demesi icabederken peşin bir noktai na
zar içinde acaba döviz temini gayesiyle orman-
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larımız heder edilir mi, böyle bir endişe için
deyim, diye konuşmuş olmasını yadırgamamak 
mümkün değildir. Bana öyle geliyor ki, madde
yi beğendiğinize göre, tatbikatının da nasıl 
olacağını bir intizardan sonra ümidederim ki, 
«bu maddeyi tam benim gönlümcleki gibi tat-
Ibik ettiniz» diyeceksiniz. Aslolan Orman İda
resinin, eğer ihracetme imkânına sahiıbolduğu 
•bir istihsali olursa, bunu rekabet şartları için
de, araya mutavassıtları da sokmadan, ihraeet-
meyi temin etmekten ibarettir. Çünkü böyle 
birşey bugünkü mevzuat içinde yapılmıyor. Sen 
tüccar değilsin, senin ihracat belgen yoktur, 
deniyor. Bu mahzurları ortadan kaldırıyor, ka
naatimce yerinde bir maddedir. Tatbikatının 
iyi olmasını ben de temenni ediyorum.. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, işte tasarı Türkiye'ye 
döviz bakımından, kaynak bakımından bir im
kân daha yaratmaktadır. Bu madde ile Türki
ye'nin satılamıyarak zayi olan bir serveti ihra-
cedilmek suretiyle, ihracatının bir yolu bulun
mak suretiyle bu tasarı vesilesiyle kıymetlendiril-
mektedir. Bu tasarının önemli maddelerinden 
(birisi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Genel Mü
dürlüğünün tacir vasfına saJhibolmadığı için, 
ihracat dolayısiyle yapılmaması, bu mahsulleri 
dünya pazarlarındaki fiyatlara uygun daha 
ucuz fiyatlarla ihraç imkânını doğrudan doğ
ruya Orman G>enel Müdürlüğü eliyle sağlama
ya matuf bir maddedir. 

Türkiye'nin ormanları hakkında benden ev
vel konuşan hatipler kadar biz de hassasız. Tür
kiye'nin ormanlarının muhafazası bir millî ide
al olmuştur. Türkiye'nin ormanlarının artırıl
ması, Türkiye'nin iktisadi hayatiyle, zirai ha
yatiyle, Türkiye'nin toprak muihafazasiyle ilgi
li birçok problemleri de içinde taşımaktadır. 
Bu itibarla en az benden evvel konuşan arka
daşlarımız kadar bu hususta titiz bulunmakta
yız. Bu itibarla ormanların döviz geliri temi
ni için tahribi ve ormanların bu suretle yok 
edilmesi katiyen bahis mevzuu değildir. Bilâ
kis burada ormanların bir yönüyle muhafazası 
'bahis mevzuudur. Ormanda kalmak suretiyle 
ormanların gelişmesine menfi yönden tesir 
eden ayıklamalar yapılacak ve >bu suretle ayık

lanan <bu orman mahsulleri bir yönü ile de kıy
meti cndirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, orman tahribatın
da amenajman dışı kaçakçılık, orman tahriba
tı ile gene plânlı, programlı amenajman esasla
rına göre yapılacak orman kesimini 'birbirinden 
kati olarak ayırmak lâzımdır. Burada Orman 
Genel Müdürlüğü eliyle sağlanacak orman 
mahsulleri herhalde bir tahrip karakterinde 
olmıyacak, ormanın verim kabiliyetine göre 
yapılacak ve elde edilen bu mahsulde Türkiye'
nin tediyeler dengesinde ihtiyacı olan dövizi 
sağlamaya yardımcı olmak üzere ihracı sağla
nacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 

istiyen? Yok. Bir önerge vardır maddeyle il
gili, okutuyorum. 

Yüksek B,aşkanlığa 
12 nci maddedeki ek maddenin son satırın

daki «ihracaat» ibaresi «ihracat» olarak düzel
tilecektir. Arz olunur. 

'Komisyon Admaı 
Erzurum 

Cevat Önder! 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
12 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunda söz konusu ka
rarnamelerin ve 5 Temmuz 19j>3 tarihli ve 261 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı karar
namelerin çıkarılmasından önce Yüksek Plân
lama Kurulunun mütalâası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka* 
but edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen? 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir, 
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fıkralar bendlerden evvel ve cümlelerle ayrıla-
ibilir. Ama umumi siyaka sibak, kanunun yazı
lıp tarzı, fıkra, bend, bendden sonra da cümle 
veya ibareler gelir. Nitekim eski kanunlarda 
bu usule riayet etmişler ve kanunlar daha tek
niğine uygun ve düzgün olarak çıkmış. Ama, 
ıbilâhara birkaç seneden beri fıkra ve bendleri 
kaybetmişiz, fıkra yerine bend, bend yerine fık
ra olarak geçip gidiyor. Bu, kanunlarda bitf 
hayli karışıklık husule getiriyor. Bu benim sö
züm değil, arzu edilir ki, Meclisten çıkacak 
kanunların ifadeleri daha düzıgün, daha umu
mi olsun. Bir kanunu tetkik eden kimsenin fık
ra deyince ne olduğunu, bend deyince ne oldu
ğunu anlaması ve bunun her kanunda aynı ma
hiyette olması gerekir. Nitekim, zamanınızı 
fazla almak itsemiyorum, müsaade ederseniz 
Türk Hukuk lügati maddenin, fıkranın,, ben
din ne olduğunu tarif ediyor, bunu huzurunuz
da okumak istiyorum. 

'Madde, Almancada artikül, Fransızca pr,ag-
raf, mânasına geliyor. «Kanunların, nizamna
melerin ve talimatnamelerin sıralanan ayrı ay
rı hükümlerini göstermek için kullanılan bir 
'bölüm işaretidir. Maddeler, fıkra, cümle veya 
bendlerden mürekkeptir.» Demek ki, evvelâ fık
ra alınır, fıkra, cümle veya bendlerden mürek
keptir..» diyor. Fıkra başta. «Bir maddenin 
satınbaşı olarak başlıyan kısımlarına fıkra, Al
manca absatz, Fransızca paragraf denir,» dU 
yor. «Ve hu kısımların noktayla ayrılan parça
larına cümle denir. Bir fıkrada harf ve rakam
la ayrılmış kısımlara da bend denir» Misal gös
teriyor Medeni Kanundan 1 nei maddesi iki 
fıkralı ve birinci fıkrası iki cümlelidir. 8 nci 
maddesi bir fıkralı iki cümlelidir, diyor. Uizuni 
misaller 'gösteriyor... 

Bir arkadaşımızııı bir teklifi vardır efen-
cKm. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının maddelerinde bâzı atıflar yapı

lırken kanun yazılış usul ve sakkine aykırı ola
rak fıkra deyimi yerine bend, bend deyimi yeri
ne fıkra ve bendin cüzü olan ibare yerine de 
fıkra denilmiştir. 

Bu seheple : 
Yalnız ıbu tasarıdaki maddelere münhasır 

olarak, bu tasarıda atıf yapılan başka kanun
lardaki lâfızlara dokunmamak üzere : 

Bend kelimelerinin fıkra olarak, fıkradan 
sonra bend geleceğine ve bendden sonra (ibare) 
geleceğine göre, bendden sonra gelen fıkra ke
limeleri yerine ibare kelimelerinin yazılarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalım 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı-
yoî mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Hayır efendim, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Bayın Akalın söz istiyorsanız ^buyurun efen
dim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, bu önergeme Sayın Ko
misyonun katılması lâzım idi. Sözüme böyle 
haşlamak istiyorum, çünkü Anayasa Komisyo
nu üyesi ve divanında olan bir arkadaş ola
rak bu şekilde, yani verdiğim önerge şeklinde 
düzeltmiştik biz. Acele olarak kâtip -eski me
tin üzerinde yazdı, bunun Umumi Heyette mü
zakeresi sırasında düzeltileceğini yukarıda ko
misyonda konuşmuştuk. Bu itibarla Sayın Ko
misyonun bizim Anayasa Komisyonu olarak dü
zelttiğimiz bir hususu, kabul etmiyoruz şeklin
deki beyanını üzüntüyle karşıladım. Kaldı ki, 
hepiniz bilirsiniz, eskiden çıkarılmış olan ve 
(bahusus İsviçre gibi ülkelerden tercüme edi
len Kanunu Medenide, İtalya'dan tercüme edi
len Ceza Kanununda ve saire böyle anakanun-
larda, kanun tekniğinin naısıl olduğunu cümle
niz bilirsiniz. Bu maddeye kadar olan kısım
lardan bahsetmek istemiyorum. Maddeden son
ra alelûmum bilinen husus şudur : Madde fık
ralara ayrılır, fıkra bendlere ayrılır. İcabında 

BAŞKAN — Sayın Akalın, 5 dakikanız dol
muştur, lütfen bağlayınız. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Kısa 
keseceğim efendim. Bu usulün bizde de her ka
nunda tatbikini kanunların düzgün ifadeli ol
masını kanun namına istirham ediyorum. 

Bir de şunu okuyayım Kamusu Türkî'de 
Şemsettin Sami, yine fıkrayı tarif ediyor, aynı 
şekilde, benim yukarıda okuduğum gibi. Lüga
ti Türk de oradan almış. 

Bu itibarla istirhamım odur ki, madde mad
dedir, ondan sonra gelen kısma fıkra dendiği-
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ne göre evvelâ maddeler fıkralara ayrılır, fık
ralar bendlere ayrılır. Bu kanunda da şimdi 
•gördük, lütfederse Sayın Başkandan istinlıam 
edeyim, bilfarz 3 neü maddede, (A) bendinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca...» Olmaz 
efendim, bendin fıkrası olmaz fıkranın bendi 
olur. Binaenaleyh, istirhamım bu, ben ayrı ay
rı her madde için önerge hazırlamıştım, şöyle 
şöyle değiştirilsin diye. Ama burada kanunun 
müzakerelerinin sonunda düzeltilsin diye umu
mi bir önerge verdim. Bu itibarla bu kanunda 
geçen fıkraların yerine bend, bendlerin yerine' 
fıkra konursa, kanun düzgün çıkar. Bunun böy
lece kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akalın istirham ediyo
rum, müddetiniz dolmuştur. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Bunu 
hilmiyen bâzı arkadaşlar öğrensin, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mu buna? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Şu gerekçe ile katılmı
yoruz: Harf ve rakam taşıyan kısımlar bend-
dir. Yani bendlerde harf olur, rakam olur. Fık
ralarda ise harf veya rakam olmaz. Kanun tek
niğine uygun olarak tasarı hazırlanmıştır, bu 
itibarla katılmıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde son söz olarak Sa
yın Osman Saraç, buyurun. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlarım; ben bu kanunun lehinde oy 
vereceğim. Çünkü; memleketimizde hemen her 
işte kırtasiyeciliğin son had ve hududunu çok
tan aştığı ve zaman mefhumunun hiehir kıymeti 
kalmadığı herkes tarafından bilinen ve görü
len acı bir gerçektir. İkinci Beş Yıllik Kalkınma i 
Plânımızın tatbikatının ise, kalkınmamız için ne 
kadar önemli olduğunu milletçe tam mânasiyle 
kaibul ve teslim etmiş bulunmaktayız. Milletçe 
bütün arzumuz, bu Plânın zamanında başarı ile 
uygulanması ve böylece mamur ve müreffeh 
Türkiye'mize bir an önce kavuşmamızdır. 

Bu itibarla, hangi partiye mensubolursak 
olalım, muhalif muvafık hepimiz; İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızın bütün vatan sathın- I 

î da yayılmasını gerçekleştirecek olan bu, «Uy-
gulam-a Kanunu» nu canu yürekten kabul ede
rek Hükümetimize yardımcı olmamız lâzımdır. 

j Bu, her şeyden önce gerçekten vatan ve millet-
severliğin ta kendisidir. Hulâsa kalb île ve yur
dumuzun her köşesini cennete çevirmek aşk ve 
şevkiyle çalışan Hükümetin, salâhiyetini kötüye 
kullanacağı zanniyle, onun huzur ve tam ran
dıman içinde çalışmasını engellemek, memleketi-
mizin ileri hamlelerini önlemek demektir... 

Batı - Avrupa medeniyetinde, millet ve 
momlekot menfaatlerine çalışan hükümetlere, bü
tün partiler yardımcı olmaktadırlar. Bu ülke
lerde Hükümetin faaliyetlerini baltalıyaıı şa-

j his veya'partiler yoktur. Bu yüzdendir ki; bu 
memleketler gerek iktisadi ve gerek siyasi sa 
hada dünya çapında muvaffakiyet ve şöhret ka-

! zanm ıslardır. İşte bu gerçeklerden ötürü, tam bir 
i vicdan ve iman huzuru içinde ve aynı zamanda 

tarih huzurunda-ben bu kanuna müspet oy ve
receğim.. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ve 
aleyhte Güven Partisi Grupu adına Sayın Coş
kun Kırca. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Istanîbul) — Pek muhterem arka
daşlarım, tümü üzerindeki başlangıç müzakere
lerinde de arz ettiğim veçhile grupumuz, bu ka
nun tasarısını Anayasanın 129 ncu maddesinin 
istihdaf ettiği maksada uygun sevk edilmiş bir 
tasarı olarak görmektedir. Tasarının 'biraz ev
vel Yüksek Meclisin oylariyle bu Meclis çerçeve
ni içerisinde katiyet keshoden maddelerinde de 
Grupumuz Anayasaya her hangi hir aykırılık 
müşahede etmemektedir. Bu bakımdan duyduğu
muz memnuniyeti Yüce Meclisçe, kamu oyu hu
zurunda açıklamayı vazife telâkki öderiz. 

Kanun tasarısının bâzı maddelerini uygun 
görüyoruz, bâzı maddelerinin şevkinde temel 
olan ihtiyaçla mutabık olmakla 'beraıber, kanun 
tedvin tekniği bakımından iyi düzenlenmedikle
rine, veyahut kanun tasarısiyle ilgili kanun tasa
rıları görüşülürken kanunlaştırılmasını uygun 
"örüyoruz. Bâzılarını da uygun telâkki et-

niyoruz. 
Hulâsa etmek icabederse grupumuz, 1 nci 

maddenin (A) bendinde yer alan fon sistemini 

- m -



M. Meclisi B : 142 18 . 7 . 1987 O : 1 

ekonomi içinde global yatırım haemı halamından 
kamu sektörü hâkim bulundukça ve vergi siste
mimizin genel müterakkiliği, sosyal adalet icap
larına uygun olarak ve bir kısmı Plânda da yer 
alan tedbirlere göre artırıldığı sürece, prensip 
itibariyle Özel sektöre birtakım transferler yapıl
masının behemahal soygunculuk sayılması gere
keceği veyahut bunun alelıtlak sosyal adalete ay
kırı neticeler vereceği fikrinde değildir. Ezcüm
le hepinizin bildiğiniz gibi İsveç t e de bu yolda 
transferler yapılagelir. 

Tekrar edeyim : 
Bizim gibi memleketler bakımından önemli 

olan sosyal adaleti muhafaza etmek açısından ka
mu sektörü yatırımlarının global yatırımlar hac
mi içerisinde motor durumunu muhafaza etmeleri 
bir; 

İkincisi genel vergi sistemimizin müterak-
kiTiğinin, millî gelir dağılımında sosyal ada
lete uygun bir hale getirilmesidir. Bunlar ya
pıldığı takdirde, alelıtlak kamu sektöründen 
özel sektöre net transferlerin behemahal sos
yal adalete aykırı bir durum meydana geti
receğini söylemek pek bilimsel olmasa gerek
tir. 

Bizim bu maddeye itirazımız şu noktadan
dır : Muhtelif sektörler için, ayrı ayrı fonlar 
kurulmakta, bunların ayrı ayrı statüleri ol
ması imkânı açılmaktadır. 

Bu doğru bir şey değildir. Piyasa mekaniz
masının umumiyetini korumak bakımından 
bu hususların öz-3İ yatırım bankası kanunun
da yer almasını, ve tanzim edilmesini uygun 
görürüz. 

Bu maddenin (B) bendine gelince; burada 
da plânda yer alan bir esas zikredilmiştir. O 
da sermaye iştiraki şeklinde yapılacak trans
ferlerin ancak sermaye ve idari hâkimiyeti 
ma'hdut sayıda özel kişilere aidolmıyan te
şebbüslere vukubulacağıdır. Bu çok yerinde 
bir hükümdür. Ancak biz sermaye piyasası 
kanun tasarısı ile halka açık anonim şirket
ler kanunu tasarısı esası surette görüşülüp 
bu gibi teşebbüsler özel sektörde yer aldıkları 
vakit haiz olmaları gereken statü, kanunla 
ve bütün gerekli ilkeleri' de tesbit edilmek 
suretiyle düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu madde bakımından ümidediyoruz ki, (A) 
bendi bakımından Hükümet fonların statüle

rini değişik esaslara bağlamıyaeaktır ve Özel 
yatırım kanunu tasarısı geldiği zaman da bu 
hususun özel yatırım bankası çerçevesinde 
mütalâası gerektiğini kabul ederek bu mad
de özel yatırım bankası kanun tasarısı çıka
rılırken ilga edilecektir. 

(B) bendi bakımından tekrar arz edeceğim : 
Bu husus da özel yatırım bankası kanunu 
içinde düşünülmeli ve «Türksan» gibi işçileri
mizin kurduğu, halka açık anonim şirketlere 
ve benzeri kooperatiflere yardım edebilmek 
üzere bu bakımdan da gerekli diğer kanun 
tasardan biran önce Meclisten geçirilmeli 
geçirilirken de bu madde ilga edilmelidir. 

2 nci maddenin (A), (B), (D) ve (E) bend-
lerinde Hükümete yetki verilmesinin aleyhin
de değiliz. Bu yetkilerin büyük hassasiyetle 
kullanılması gerektiğine piyasa mekanizması
nın umumiyet kaidelerinin, bozulmaması bakı
mından hulûs ile Hükümetin bir defa daha 
dikkatini çekmeyi vazife biliriz. Ama bu gibi 
yetkiler hükümetlere verilemez diye bir şey 
de yoktur; pekâlâ verilebilir. 

(D) bendi bakımından burada tüzük veya 
yönetmelik denmemiş, kararname denmiş. 
Buna da iştirak ediyoruz. Çünkü kararname 
denmesiydi asgari yönetmelik çıkarmak mec
buriyeti hâsıl olurdu ki, bu formaliteleri ko
laylaştırmak bakımından kararname sistemi
nin uygulanmasını da uygun karşılamakta
yız. 

Bu maddenin (C) bendine gelince;; bu hu
susu daha evvel ifade ettiğimiz gibi, sanayi 
bölgeleri ve turistik bölgelere mütaallik, - za
ten turistik bölgelere mütaallik olanı Meclis 
komisyonlanndadır - kanun tasardan sırasın
da mütalâa edilmesini uygun buluruz. 

3 ncü maddenin (A) bendine yine özel ya
tırım bankası kanunu vesilesiyle tanzim edil
mesinin uygun olacağına kaaniiz. (B) bendi 
bakımından verilen yetkilere de taraftarız, 
hassasiyet ve dikkatle kullanılmak şartiyle. 

(C) bendinin burada konulmasının lüzumlu 
veya ademi lüzumu uzun boylu münakaşa 
edildi. Buna da taraftanz. Çünkü teknik 
daireler kendilerine halen salâhiyet veren mad
delerin bir itiraza uğramamış olmakla beraber 
bâzı tereddütler doğurabileceğini mütalâa et
tikleri için bu hususun burada, (C) bendinde 
bulunması yerindedir. 

— 255 — 
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4 ncii maddede yer alan teşvik bürosunun 
bir koordinasyon bürosu şeklinde çalışması ve 
ilgili vekâletlerin salâhiyetlerine müdahale et
memesi şartiyle faydalı bir büro olabileceğine 
de inanmaktayız. 

5 nci maddede yer alan şehirleşmeye müta-
allik hususlar gecekondu kanuniyle de mütera-
fi'k bâzı hususları ihtiva eder. Bunların imar 
mevzuatımız gözden geçirilirken dikkatle tan
zim edilmesi gerekir idi. İlerde bu iş yapıldığı 
zaman ümidederiz ki, bu maddeye lüzum kal-
mıyacak ve ilga edilecektir. Şimdiki halde bu 
maddeye katılamıyoruz. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun kur
duğu komitenin kaldırılmasına taraftar olmak
la beraber, bu vazifenin Plânlama Merkez Teş
kilâtı yerine Maliye Bakanlığına verilmesini 
daha uygun buluruz. 

Personele mütaallik 7 nci ve 8 nci madde
lere kesinlikle karşıyız. Bu maddelere hiçbir 
suretle ihtiyacolmadığma kaaniiz. Hükümetin 
esasen iki derece aşağı olan kimseleri iki üst 
derece makamlara tâyin imkânının mevcut bu
lunması karşısında bu maddelerin memur cami
ası içerisinde tedirginlik yaratmaması için ta
sarının kanunlaştığı şu sırada büyük bir dik
katle uygulanmasını temenni ederiz, bu mad
delere karşıyız. 

9 ncu madde esasen çıkarılmasını talebetti-
ği'miz maddelerle ilgilidir. Bu konuda grup ola
rak bir beyanda bulumaya lüzum görmüyoruz. 

10 ncu madde de, Devlet İhale Kanunu gel
diği zaman bütün teferruatiyle tanzim edilmesi 
gereken bir maddedir. Bu maddeye karşı ol
makla beraber komisyonun son defa getirdiği 
tadil teklifi ile eklenen fıkranın bu bakımdan 
ileri bir adım olduğunu belirtmek isteriz. 5 Tem
muz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2' nci 
maddesinin kaldırılması gerek Anayasa tatbi
katımız, gerek pratik uygulama bakımından 
son derece yerinde olmuştur. 

12 nci madde ile «Orman Genel Müdürlüğü
nün kendi istihsal ettiği mal ve maddeleri ih-
racedebilmesi için ihracat ruhsatnamesi aran
maz» teklifini muhterem iktidar partisinin, 
- herkes için bunu temenni etmek vazifemiz
dir. - yalnız bizim görüşlerimize yaklaşması ba
kımından değil, aynı zamanda ideolojik tercih
lerden gitgide kurtularak pragmetik bir bakış 

açısına kavuşması bakımından son derece $&>• 
rinde buluyoruz, tebrik ederiz. 

1 3 ncü maddeyi de tamamen yerinde bul% 
yoruz. 14 ncü madde ile bu salâhiyetlerin s&dç* 
ee belli bir plân devresinde iş başında buluna?. 
cak hükümet veya hükümetler için değil, biU 
tün hükümetlere verilmesi ve kanunun seyys#teı& 
tatbiki, bakımından fevkalâde yerinde olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısı için-. 
de doğrudan doğruya temel görüşlerimizle ilgili 
ve iştirakine imkân bulamadığımız ezcümle per
sonel politikası ile ilgili bâzı hususlar vardı. Bu 
hususlara binaen grupumuz Anayasa içerisinde 
çalışan, iştirak edilmesi gereken her şeye işti
rak ettiğini açıkça söylemekten ve iştirak edil
memesi gereken her şeyi yine açıkça söylemek
ten şu veya bu mülâhaza ile çekinmiyen ve bir 
kanunun gerek Anayasa bakımından, gerek uy
gulama tedbiri bakımından düzeltilmemesini dş-
ğil, düzeltilmesini, iktidara Meclis çalışmaları 
sırasında o iktidarın Anayasaya ve muhalefet 
haklarına riayet ettiği sürece kapan kurmak 
değil, önüne çıkan kapanları kaldırmayı görev 
ittihaz eden bir muhalefet partisi olmak sıfa-
tiyle, aleyhinde bulunmaklığımıza rağmen, bu 
kanunun memlekete hayırlı olmasını temenni 
ederek Yüce Meclisi selâmlarım efendim, (Sol
dan ve Güven Partisi sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 137 nci maddenin 6 nci 
fıkrasına göre vereceği reyin esbabı mucibesini 
açıklamak üzere C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şefik İnan söz istemiştir. Aynı fıkra gereğince 
lehte olarak da bir milletvekiline söz verebilirim. 
Lehte konuşacak milletvekilinin takaddüm hak
kı vardır. Var mı efendim? Söz istiyen? 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Ben 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Savacı buyurunuz. Fıkra 
gereğince lütfen vecih olarak ifade etmeniz, ge-, 
rekiyor, efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) ^ 
Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı plânın derpiş 
etmiş olduğu iki meseleyi halletmektedir. Bun
lardan birisi finansman problemi, bir tanesi de 
ihracatın teşviki problemidir. Eğer bunlar hal-
ledilmczsc kalkınma ve plân, kavli mücerrette ,. 
kalır, kâğıt üzerinde kalır, millete memleket^ 
vâdettiğimiz kalkınma ve hayat seviyesi, hayal* 
den ibaret kalır. (İşte bu tasan bu hayali ger^ 
çekleştirecektir. 
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l^tsjhterem arkadaşlarım, bu tasarı bir ihtiya
cı® karşılığıdır. Birinci Beş Yıllık Plânın uygu
lanmasındaki aksaklıkları giderici teklif ve ted
birleri getirmektedir, (decret löi), plâin pov-
yoir karakterinde olmıyan, tesirli kazai murake-
beye tabi benzeri mer'i mevzuatımızda olan sn-
niylıarı ve gayesi yasama organınca tesbit edi
len bir tasarı örneğidir. Başbakanlığa, Hükü
mete olağanüstü yetkiler vermemekte, fakat uy
gulayıcılara millet hizmetinde şeref getirecek 
a.ğır görevler vermektedir. Bu tasan, akim, ça
lışma niyet ve kararının pratik bir sentezidir. 
Bu tasarı, mesuliyet deruhde etmenin ve memle
ket hizmetlerine vakfı nefsetmenin sarih ifadesi 
olarak Adalet Partisi iktidarının Hükümet etme 
andayışınm müstesna bir vesikasını da ortaya 
getirmektedir. Saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Şefik inan, buyurunuz 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grupu adına 
konuşamaz, şahsı adnıa mı? 

BAŞKAN — Reylerinin esbabı mucibesini 
bildirmek üzere, diyor efendim, İçtüzük. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — (Sayın üye) 
diyor; (grup) demiyor. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte «grup» lâfı 
hiç yok. Çünkü, tek parti devrinden kalmış
tı*-. 

Buyurunuz Sayın inan. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 

(Çanakkale) — Sayın Başkan, Sayın arkadaş
larım, bu kanunun adı, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının uygulanması esaslarına dair ka
nundur. 

PIiA^r KARMA KOMİSYONU ADINA CE-
VAT ÖNDER (Erzurum) — Değildir, efendim. 
(«P,eğişti, değişti» sesleri) Kanunun ismi de
ğişmiştir, efendim. İkinci Beş Yıllık Plânın uy
gulanması Kanunu, değildir. 

BAŞKAN — Efendim, bir sürçü lisân olmuş 
olabilir. Sayın Şefik inan, lütfen oyunuzun es
babı mucibesini açıklayınız. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE-
VAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, Kanu
nun. adı, «Kalkınma Plânının uygulanması hak
kında Kanun» dur. 

ŞEIPİK İNAN (Devamla) ~ Mühim değil, 
değişiklilk gene bakidir. Anayasanın 12& neu mad

desine gör© getirildiği iddia olunur. Uygulamayı 
boş bırakmışlar, onun için 129 neu maddede uy* 
gulama, kelimesi de var, orası boş kalmış. Bun
dan önce 91 ve 77 sayılı kanunlarla orası dola-
caik diye getiriliyor. Halbuki arkadaşlar, plân he
defler vo tedbirler manzumesidir. Anayasa gere
ğince gıene plân sosyal, kültürel ve ekonomik alan
ları kapsar; Hiçbir Devlet faaliyeti yoktur ki, 
plân dışında kalsın. . Tasavvur edebilir misiniz, 
bütün Devlet faaliyetlerini içine alan bir plânını 
uygulanmasını tek bir kanunla halledebilesiniz. 
Mümkün müdür bu? Edemezsiniz. Onun için is
miyle muhtevam arasımda irtibat yolktur. Esasen 
129 neu maddede, «uygulanma» kelimesi de boş 
kalmamıştır. Ditkkatle okursak 71 numaralı ve 
91 numaralı kanun bu meseleleri halletmiştir. 
Şimdi zaten müzakere ettiğimiz, kabul ettiğimiz 
maddeler de gösteriyor ki, birbirleriyle irtibatı 
olmıyan meseleler bir araya getirilmiş, «Plâmın 
uygulanmasiyle ilgili kanun» diye getirilmiş, 
Meclisin son günlerine getirilmiş; acele gözden 
yani, pek fazla üzerinde durulmasın, falan, di
ye acele çıkarılması hevesine düşülmüştür, ger
çek budur. 

Şimdi maddeleri gördük. Hele Hükümetten 
geliş şekli ile bu kanun Saym Başbakanın geniş, 
olağanüstü yetkilere sahibolma hevesine kapıldı
ğının bir ifadesidir. (A. P. sıralarından, «Peşin 
hüküm, veriyorsun boca.» sesleri) Peşin hülküm 
değil, lütfen maddeleri okuyalım. İncelemeden 
hiçbir lâf söylemem. 

Şirandi, 1 nei madıde var, 2 milyar 800 milyon 
liralık bir fon. meselesi. Hükümetten geldiği şek
li ile bu iş kararname ile halledilecek. Diyor ki, 
Say-tn Başbakan, siz bana bırakın, bu yetkiyi ve
rin ban 2 milyar 800 milyon lira ile, bir kısım 
döviz - bunun miktarı meçhul - bunun dağıtımı
nı bana bırakın, kararname ile hallederim diyor. 
Biraz da bâzı takyitler konulabildi ama, mesele 
kesin surette hallolunmadı. Meselâ maddede kai
ldi, Odalar Birliği... Tabiî orada maddede öyle 
ifade edilmiyor ama, Odalar Birliği eliyle para 
dağıtacağız. Böyle şey olmaz. Odalar Birliği Ge
nel Sekreterinin ifadesiyle, Devletten şimdi ça
t ı r çatır 2 milyar 800 milyonu veriyoruz. Şimdi 
safha, çıtır çıtıra kaldı.. Şimdi... (A. P. sıraların
dan,. «O ne demek?» sesleri) Şimdi, bu kanunla, 
bu. meseleler özel yatırım bankası ile halledil-
,mesi lâzımgelirdi. Böyle sümmettedarik yazıl-

—2sr 
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iniş, bilhassa Anayasa Komisyonunun gayreti ile 
biraz şekle girmiş bir maddede ama gene tatmin 
edici, teminat verici hal almamıştır. 

Devlet personel rejimi külliyen bozuluyor. 
Tasavvur buyurunuz madde gereğince bir umum 
müdür muavini dahi Bakanlar Kurulu karariyle 
tâyin edilecek. Halbuki bizim Devlet düzenimiz
de bâzı umum müdürler vardı, Bakanlar Kurulu 
karariyle tâyin edilir, bâzısı ikili, bâzısı üçlü ka
rarname ile tâyin edilirler, falan filân. Hepsi 
değişiyor ve ciddî değil, bilâkis gayriciddiliği 
kapatmak için konmuş formüller. Meslekî kıdem 
iaranmaiz, ihtisas aranmaz. Ondan sonra, maaş de
recesi v. s. hiçbir şey aranmaz. Her hangi bir 
kimseyi belirli mevkilere getirebilir. Bu, keyfî 
idarenin yolunun açılışı demektir, partizan ida
renin yolunun açılışı demektir. Yok.. Buraya 
müncer olcafk ıbu. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan, lütfen biraz 
kısa olsun efendim, beyanınız. 

C. H. P. GEUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) — Yabancı sermaye Kanununda söz 
sahibi şimdi Başbakan oluyor. Hangi yabancı ser
maye girsin veya girmesin, Başbakan oluyor, 
Plânlama kanaliyle, görüyorsunuz. 

. öyle söz sahibi olmamak lâzım, tek söz sahibi 
olmamak lâzım. Neyse... Sonra, filhakika Plânla
madan geçecek ama, Plânlama doğrudan oraya 
Başbakana bağlı. 

Şimdi hulâsa etmek istersek, Sayın Başkan 
da ikaz buyurdular, bu plân uygulaması kanu
nunun 129 ncu maddesinin öngördüğü plân uy
gulaması kanunu değildir, Birbiri ile irtibatı ol-
mıyan fakat Başbakanı olağanüstü yetkilerle teç
hiz etmek istiyen, bilhassa malî konularda, para 
konularında Türk lirası ve döviz konularında, 
yabancı sermaye konularında muktedir, tek söz 
isahibi yapmak amacını güden bir kanundur. Say
gılar sunarım. Tabiî ki kırmızı oy vereceğiz. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde görüş
meler bitmiş, tasarı açık oylamaya sunulacaktır. 
Ancak verilen bir önerge ile İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına dair 
kanun tasarısının tümünün İçtüzüğün 131 nci 
maddesiıriin 2 nci fıkrası gereğince esami okumak 
suretiyle açılk oya arz edilmesi talebedilmekte: 
Sayın Ekinci, Sayın Nebioğlu, Sayın Bahadmlı 
tarafından. Açık oylama isim okumak suretiyle 
yapılacaktır 

Efendim, isimleri ben okuyacağım, kâtipler, 
arkadaşlar, saym üyelerin bulundukları yerler
den kalbul, ret, veya çekinser demelerini teslbit 
edecekler. 

Kur'a çekeceğim efendim, bekliyorum, İçtüzük 
üç dakika müddetle zil çalınır, diyor. 

Oylamaya hangi ilden başlanacağına dair 
kur'a çekiyorum: Kars... 

Oylamaya başlıyorum efendim. 
(Kars seçim bölgesi milletvekillerinden başla

narak ve isimler okunmak suretiyle açık oylama 
yapıldı.) 

'BAŞKAN — Efendim, açık oy neticesini arz 
ediyorum. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uy
gulaması esaslarına dair kanun tasarısının açık 
oylamasına (242) arkadaş iştirak etmiş, sonuçta 
(180) kabul, (69) ret, (3) çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı Meclisimizce (180) oyla kabul edilmiş
tir. 

,KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — İkinei 
Beş Yıllık Plân uygulaması değil ismi Saym Baş-
kan. 

BAŞKAN — öyle efendim. Bakınız biz Mec
listen çıkana kadar daima geliş adiyle anıyoruz. 
Kabul edildikten sonra değişiyor efendim. Hükü
met adına Sayın Seyfi öztürk, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım. 

Plânın başarı ile tatbik edilmesinde çeşitli 
kolaylıklar sâğlıyacak bu tasarının kabulü sure
tiyle, değerli yardımlarını esirgemiyen Yüce 
Meclise teşekkürlerimizi sunar, 'tasarının Meclisi
mizce kalbul edilmesi suretiyle varılan neticenin 
memleketlimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar)i 

2. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ile İstanbul Milletvekili lMeşit Ülker'in 
Bekçi parasının kaldırılmasına .dair kanun tek
lifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
4 er üyeden kurulu ı Geçici Komisyon raporu. 
(1/393, 2/479) \(S. Bayisi: 437) (1) 

BAŞKAN — Efendim gündemde görüşülme 
sırası bir olarak tesbit edilmiş bulunan ve birin-

(1) 473 ,8. Sayılı basmayazı . tutanağın so
nuna eklidir. 
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ci görüşülmesi yapılacak olan işler arasında da 
ikeza birinci sırayı işgal eden 772 sayılı Çarşı ve 
mahalle bekçileri Kanununda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasraısı üzerinde görüşmeye be-
çiyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerini alsın lüt
fen. 

Efendim öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ra
porda teklif edilmiş almakla beraber ayrıca Sa
yın İçişleri Bakanının da bu konuda bir öner-
gesi vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler kısmı

nın 1 numarasında bulunan Çarşı ve mahalle 
bekçilerine ait 772 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair tasarının gündemdeki bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunu arz ve teklif ederim. 

. İçişleri Bakanı 
Konya 

Faruk Sükan 

(BAŞKAN — tasarının öncelikle görüşülmesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz alan sayın üyelerin isim
lerini okuyorum : 

•Sayın Reşit Ülker, Sayın AJbdülbâri Akdoğan, 
Saym Ruhi Soyer, Sayın Nazmi özoğul, Sayın 
Süleyman Onan, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Abdurrahman Güler, Sayın Selâhattin Güven, 
Sayın Ethem Kılıçoğlu, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Adnan Şenyunt, Sayın Şevket As-
buzoğlu. 

iSöz taleplerinden yalnız Sayın Güler'in ve 
Saym Adnan Şenyurt'unki grup admadır. 

Buyurun Saym Abduraıhman Güler.. Adalet 
Partisi Grupu adma söz sırası sizin efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AB
DURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bek
çileri Kanununun 3 ncü maddesinin bekçi para
larının tâyini, tevzii, cibayet ve tediyesiyle ilgili 
kısmının Anayasa Mahekmesince iptal edilmesi 
üzerine, iptal kararma dayanak teşkil eden hu
suslar dikkate alınmak suretiyle, geçen sene 772 
sayılı Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanunu hazır
lanmıştı. Bu kanım, bökçi paralarının tâyin ve 
tevziini birtakım objektif kıstaslar tesbit etmek 

suretiyle mahallince tesbit için kurulmuş bulunan 
komisyonlara bırakmıştı. Bir yıllık tatbikat gös
termiştir k'i, bu komisyonların tâyin ve takdir 
esaslarına gösterdiTkeri dikkat olumlu sonuçlar 
vermemiş, vatandaşlar arasında huzursuzluk tev-
lidetmiştir. B'ir yıllık tatbikatı dikkate alan 
Adalet Partisi Grupu ve onun Hükümeti, Devle
tin asli görevi olan asayiş ve emniyeti temin et
mek hususlarını da dikkate almak suretiyle, Çar
şı ve Mahallât Bekçileri Kanununun finansmanı 
olan 104 milyon lirayı Hazineden vermeyi kabul 
etmiştir. Huuzrunuzda bulunan, tadil tasarısına 
göre bekçi paraları bundan böyle halktan toplan-
mıyacak, Devlet Hazinesinden karşılanacaktır. Ve 
böylece vatandaşlar arasında huzursuzluk tevlide-
den başlıca unsur ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Ayrıca 772 sayılı Kanunun göstermiş olduğu 
ta'tibikat aksaklığının bir sonucu olarak da onbeş 
bin kişiye varan bekçinin maaş alamaması gibi bir 
durum ortaya çıkmıştır. Tasarı kabul edildiği 
takdirde maaş alamama gibi sosyal bir problem 
de halledilmiş olacaktır. 

Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, Devletin 
asli görpvi asayiş ve emniyeti temin etmektir. 
Devletin varlık sebehi budur. İşte bu sebebe bina
en Adalet Partisi ve onun iktidarı, senelerdir 
halktan toplanan bekçi paralarının Devlet Hazi
nesinden karşılanması gi!bi yepyeni bir tasarıyı, 
yepyeni bir görüşü, huzurlarınıza arz etmiş bu
lunmaktadır. 

'Yüksek Mecliste iltifat görürse, halkımız da 
bundan böyle bu para toplanmasından mütevel
lit huzursuzluklarla karşılaşılmıyacak ve Devlet 
asli görevini yerine getirmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adma Sa

yın Adnan Şenyurt. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ADNAN 

ŞENYURT (Erzurum) — Saym Başkan, saym 
üyeler, 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât 
Bekçileri Kanununun 3 ncü maddesinin Anayasa 
Mahkemesince iptali üzerine çıkarılmış bulunan 
772 asyılı Kanunda .bilhassa bir evvelki kanunim 
tatbikatından ayrılmak suretiyle bir kanunun çı
karılması iktiza ederken, Saym Hükümet tarafın
dan o zaman sevk edilen bu tasarıda bu lâzimeye 
ve tatbikatta görülen aksaklıklara iltifat edilmek
sizin, arz ettiğim üzere, 772 sayılı Kanun çıkarıl
mış bulunmakta idi. Aradan geçen zaman tatbi
kattaki aksaldıkları ve yeniden böyle. bir kanun 
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çıkarılmasını Saym Hükümete empoze etmiş bu
lunmalı ki, mulıterem Hükümet tarafından şim
di bu kanunun tadili bir teklifle Yüksek Meclis 
huzuruna gelmiş bulunmaktadır. Aslında Sayın 
Adalet Partisinin Sözcüsünün de ifade ettiği gi
bi, bu hizmeti bir âmme hizmeti olarak kahul et
mek ve bu şekilde tedbirler almak en uygun şekil 
olurdu. Nitekim teklifle bu husus halledilmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla teklifin Güven Partisi 
Grupu olarak loh'indeyiz ve bu suretle vatandaş
lar arasında gayriâdil ölçüler içinde yapılan tev
ziata nihayet verilmiş olacak ve bu suretle âmme 
'hizmetinin görülmesi da!hi iyi bir şekilde yürütül
müş olacaktır. 

Muhterem arkaidaşlarım, b'izim Güven Par
tisi olarak mâruzâtımız bilhassa iki noktada top
lanıyor: Bu kanun tasarısı ile gayriâdil bir tevzi 
şekli ve sistemi bertaraf edilmiş oluyor ve aynı 
zamanda bütün millet hayatında asıl gaye olan 
vatandaşın huzuru ve emniyeti bakımından alın
mış olan bu tedbir ile bir nebze daha saym Hükü
metin bu mevzuda vatandaşa yardım etmiş oldu
ğunu görüyoruz. Bu itübarla, grup olarak tasarı
nın lehinde mâruzâtımızı ifade etmiş oluyoruz; 
hayırlı olması dileği ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (tstan'bul) — Muhterem ar

kadaşlar, en az on milyondan fazla vatandaşı ve 
15 binden fazla bekçi görevi gören hizmetliyi 
ilgilendiren bir kanunu görüşmekteyiz. Bu ka
nun, ıbir sene evvel yüce huzurunuzda konuşu
lup kabul edilmiş ıbir kanundur. Bir sene son
ra kanunun en can alıcı noktasında bir deği
şiklik 'getirilmektedir. Peşinen ifade etmek is
terim ki, hu değişiklikten, doğru istikamete 
gidişten ancak memnunluk duyarız. Ama şu 
noktayı da hurada ifade etmek lâzımdır. 

Bu kanun yüce huzurunuzda >geqen yıl ko
nuşulurken müspet Ibir mulhalefet anlayışı için
de bu kanunun halkı ibizar edeceğini, yanlış 
tatbikata yol açacağını esasen Anayasa Mah
kemesinin iptal sebebinin hem 61 nci maddeyle, 
hem de Anayasanın 126 ncı maddesiyle ilgili 
Ibulunduğunu ve bu şekilde geçirdiğimiz tak
dirde 1330 tarihli Çarşı ve Maha'llât Bekçileri 
Kanununun iptalinden sonra yeniden böyle 
bir kanun yapmış olacağımızı bu kürsüde bir 
defa değil, müteaddit defalar, ifade ettik. Ara
mızdan birçok arkadaşlar, iktidara mensubo-
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| lan arkadaşlarda, fairtaikiım tereddütler göster-
I diler. Fakat maalesef ne komisyona, ne de Sa

yın Bakana ıbunu kabul ettirmek imkânını bu-
I laibildik. Neticede, o ızaman benim tâbirimle, 
I «46 - 50 arasında 'bir yol parası iddiası vardı, 

bu çıkarılan kanun, tıpkı yol parası gibi hal-
I ki tedirgin edecektir ve ıbir gün bu kanunu 
I değiştirmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bu-
I nu kötü Ibir muhalefet iddiasını taşıyan insan 
I söylemez, iyi bir muhalefet dddiasiyle, halkı 
I haklarını koruma iddiasiyle ifade ediyoruz» de-
I diğimiz 'halde bunların hiçbirisinin üzerinde 
I durulmadı, çıktı, tatbikata haşlanır başlanmaz 

Adalet Partili milletvekili arkadaşlarım dâhil, 
I gezdikleri ımmtakalarda 'bunun nasıl korkunç. 
I bir şekilde yanlış tatbikat edildiğini gördüler. 
I On binlerce (belki yüz binler-ce dâva açıldı. Biz 
I ifade etmiştik ki 1962 veya 1963 te (43 milyon 
I lira toplanırken 1965 senesinde Ibu para 63 mdl-
I yona çıktı. Bu şekilde bu kanunu kahul ıbuyur-
I duğunuz takdirde, il öael idarelerine ıbırafctı-
I ğıni'Z takdirde, bu kanun önümüzdeki yıllar-
I da belki 80 milyon, ibelki 100 milyon, belki 
I 120 milyon, belki 150 ımiılyon, belki, daha ileri-
I ki yıllarda, 200 milyon liraya kadar ve daha 
I fazlasını vatandaştan para olarak tahsil et-
I mek imkânını verecektir, demiştik. Tatbikat 
I da böyle oldu. 11 genel meclislerine bırakılan 
I hu haklar, nasıl olsa bize bu hak bırakıldı, diye 
I derhal (büyük bütçe artırmalarına girişildi. Be-
I nim •bildiğim 'birkaç yer var. Bunlar bekçi kad-
I rolarmı bir misli artırdılar. Çünkü bir limit 
I yok, bir kontrol yok. 11 genel meclislerine bı-
I rakılmış !bir vaziyet vardı. Şimdi 'bütün bu şi-
I kâyet ve şekvalar neticesinde iktidar bu nok-
I tada müspet bir hareketle, halktan gelen bu 
I durum karşısında müspet bir hareketle bu ka-
I nunu buraya getiriyor ve bundan sonra bütün 
I parayı Devlet ödiyeeektir. 
I Biz de ıo zaman ıbunu savunmuştuk. Emni-
I yet ve asayiş hizmeti, klâsik Devletin, liberal 
I Devletin de 'bir numaralı vazifesidir. Bunu Dev-
I let, vatandaşlardan <özel surette hizmet karşılı-
I ğı alınan paralarla değil, vergilerle karşılama-
I sı lâzımdır. Bu nokta dahi Anayasaya aykırı-

J dır, demiştim. Şimdi ıbu kanunla Ibu esaslar ta-
I mamen getiriliyor. 
I Bir noktayı daha ifade etmek isterim: Mer-
I kezi Hükümet teşkilâtı kuruluş ve görevleri, 
I diye bütçeden 250 'bin lira sarf edilmek sure-
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tiyle yapılmış, "bir proje var. Bu projenin yö- 1 
netim kurulunda, eski 8u İşleri Umaım Müdürü j 
Sayın Demirci'de bulunuyor. Yani bu raporun 1 
altında Sayın (Demirel'in de imzası bulunuyor. I 
Bu rapor, bekçi aylığı konusunda sarahaten I 
genel bütçeden 'ödenmesini löragörmekte idi. 1 
Bu kürsüden ifade etmiştir ki, şu anda raporu ] 
yazan iSaym Demirel Hükümetin Başkanıdır. I 
Fakat çok muhtomedir .ki bu durumdan, ıbu j 

. raporun altında imzası olduğundan ve böyle 1 
bir kanunun (görüşüldüğünden (haberdar değil- J 
dir. Şu anda dahi ıbizi dinlemiyorlar. Şimdi tam j 
fırsatıdır, iktidarda lolmadıkları zaman, nazır- I 
ladıkları bir irap orda kabul ettikleri bir esası I 
burada 'gerçekleştirelim. Fakat !bu sıözleri de I 
dinletmek imkânını bulamadık. Ama hakikat I 
ortaya çıktı, bugün bu para Devlet bütçesin- I 
den ödenecektir. I 

Doğrudur. Kanunun ıgetirdiği esas doğru- I 
dur. Türk vatandaşı hakikaten kendisini te- I 
dirgin eden, her türlü partizanlığa imkân ve- I 
rebilecek, her türlü ıgareze, kine, insafsızlığa, I 
suiistimale imkân verecek 'bir kanun kaldırıl- I 
makta ve normal yerini Devletin genel hizmet- I 
lerinin, asayiş ve emniyet (hizmetlerinin nor- I 
mal yeri lo'lan 'genel bütçeden almaktadır. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu arada I 
şunu da ifade etmek isteriz ki, bu kanun I 
tatbikatta birçok aksaklıklar göstermiştir. Bu- I 
gün birçok bekçi vatandaş bu kanunun çıkmış I 
olmasına rağmen büyük şikâyet içindedir. Yeni I 
hizmete girmiş bekçinin aldığı para ile uzun se- I 
neler bu hizmete emek vermiş bekçilerin aldığı I 
para arasında hemen eşitlik kurulmuş, netice I 
itibariyle eşitsizlik olduğu, gene kaldırılan bir
takım kadroların ihdas edildiği, gene bu bütçe- I 
lerden il bütçesine, emniyete, kaymakamlıklara I 
para aktarıldığı, akın akın ifade edilmektedir. I 
Yani, bizim bir sene evvel il genel bütçesine bu I 
işleri koymakla önleriz, sağa - sola para akmaz, I 
bekçi parası diye alınan paralar başka yerlere I 
harcanmaz, dediğimiz noktalar maalesef tatbi- I 
kata, nereden bulmuşsa, delikler bulmuş, gene I 
eski minval üzere akmıştır. Şimdi getirilen bu I 
tasarı bekçiler bakımından gene eksiklik taşı
maktadır. Malî bakımdan normal yerini almak- I 
tadır. I 

Devlet bütçesinden para verilmektedir. Tah- I 
sil vaziyeti vatandaşın sırtından kaldırılmakta- I 
dır, güzel, Fakat 15 bin bekçi bakımından bu | 

tasarı eksiktir. Çünkü bugün Devlet bütçesin
den bekçiler için para veriyorsak şüphesiz ki, 
bekçi hizmetinin, emniyet ve asayiş hizmetinin 
genel bütçede yer alması prensibine uyarak bu 
parayı vermekleyiz. Mademki genel bütçede yer 
almaktadır bekçi hizmetleri, öyleyse bekçi hiz
meti yapan vatandaşlarımızın da, tıpkı polis va
tandaşlarımız gibi, Devlet memuru statüsü içi
ne sokulmaları şarttır. Bunlar sokulmadığı tak
dirde bu hizmet eksik olacaktır. Memur katego
risine bu hizmetler alınmadığı takdirde gene 
kısa bir süre sonra bu Meclise yeni kanunlar ge
tirmek mecburiyetinde kalınacaktır. Çünkü eli
mizdeki kanuna göre her mıntakanın bekçisini, 
o zaman yeter denmişti, yetmediği anlaşılıyor. 
Kısa konuşulduğu zaman tekrar tekrar geliyor 
mesele. Şunu arz etmek isterim : Pler il meclisi, 
bugünkü kanuna göre, kendi bekçisine vereceği 
kadroları ve paralan tâyin edecektir. Yani bu
nun neticesinde bütçesi geniş olan iller daha çok 
para verecek, kanun sınırlan içerisinde, bütçesi 
az olan iller daha az para verecek. Ne olacak? 
Her ikisi de aynı, hizmeti, aynı mesuliyeti taşı
yan vatandaşlar ayrı ayn durumlara tâbi tutu
lacaklardır. Nitekim bu kanunun tatbikatı sıra
sında, şu anda bekçi olarak ücretini alamıyan 
vatandaşlar olmuştur. Yer yer, Özel idareye bağ
landığı için bu, parasını alamıyan olmuştur, el
bise alamıyan olmuştur, fotin alamıyan olmuş
tur. öyle ise burada yapılacak şey, bir esaslı iş 
yaptık, bunu genel bütçeye koyduk. Bu sefer ge
nel bütçeye koymanın tabiî neticesi olarak bek
çi vatandaşlanmızı - ki, yaptıkları hizmet Dev
let hizmetidir - Devlet memuru statüsü içerisine 
sokup orada Emekli Sandığı Kanununa bağla
mak ve bunları tam bir... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Per
sonel rejiminde... 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, çok 
muhterem arkadaşım Abdurrahman Güler, bu 
kanunun çıkmasında gayretleri olan bir arkada
şım, «personel reformunda ele alınacak» buyu
ruyorlar. Bu insanın memnun olacağı bir şey. 
Doğrudur, fakat personel reformunu bekleyin-
ceye kadar şu kanun gelmiş elimize, maddeler 
ortada, yapacak bir şey yok, iki üç tane hazır 
metin var. Yani bir zorluk yok. îki üç ek mad
de ilâve ettiğimiz zaman bu, buraya girecek, ilâ
ve etmediğimiz takdirde on milyon vatandaşın 
şikâyeti azalacak, fakat 15 000 bekçinin şikâye* 
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tinden kurtulamıyacağız. Belki sizin sıralarınız- [ 
dan, belki bizim sıralardan belki başka sıralar- I 
dan Bekçiler Kanununa ait teklifler gelecektir. I 

Sayın Başbakan Parlâmentoda işlerin uzadı- I 
ğmı ifade ediyorlar, buna katılmamıza imkân I 
yok. Parlâmento bu sene fevkalâde mühim işleri I 
çıkarmış vaziyette. Beş Yıllık Plân çıkmış, 5 I 
yıllık iktisadi Devlet Teşekküllerinin hesapları I 
çıkmış, birçok mühim kulunlar çıkmış, bütçe I 
çıkmış. Muhterem arkadaşlar bunlar çıkmış ama I 
Parlâmento bir noktada dikkatini ciddî tutmak I 
mevkiindeyiz. Acele çıkan kanunlar dikkat edi- I 
niz, tekrar tekrar huzurumuza gelmektedir. Ama I 
nasıl gelmektedir? Parlâmentonun itibarını I 
kırarak gelmektedir. Parlâmentoda bir yıl evvel I 
bir kanun konuşulacak, bir yıl sonra bu kanu- I 
nun yanlış olacağı anlaşılacak ve bunlar teker- I 
rür edecek... Gecekondu Kanununda olduğu gibi. I 
Gecekondu Kanunu da buradan çıktı gitti, son- I 
ra Beş Yıllık Plânda görüyoruz ki, bu Gecekon- I 
du Kanununun tatbik kabiliyeti yoktur, deniyor. I 
Arkadaşlar Parlâmentonun itibarını korumak I 
istiyorsak buraya gelen kanunları komisyonlar- I 
da ciddî incelemek mevkiindeyiz. Burada da I 
«Aman şu çarçabuk çıksın, şu Reşit Ülker de lâ- I 
fmı kessin» düşüncesinden uzaklaşalım. Belki I 
yersiz, belki fazla lâflarda söyliyebiliriz ama, I 
kanunları sapasağlam çıkarmak bütün Parla- I 
mentonun, şu veya bu partinin değil, başta ikti- I 
dar partisi olmak üzere, menfaatinedir. Çünkü I 
vaktiyle bunu sağlam çıkarmış olsaydık bugün I 
çıkıp konuşmıyacaktık. Bugünkünü de acele I 
edersek yarın konuşacağız. Onun için muhterem I 
arkadaşlar, bendenizin teklifi; diyorum ki, bek- I 
çileri, emniyet hizmeti, asayiş hizmeti yapan bu I 
kimseleri, bu kanunun içine memur statüsünde I 
sokalım, Emekli Sandığına da tabi kılalım, 3 - 4 I 
maddelik bir hükümdür. Böylece bu kanun bu I 
parlâmentoya artık uzun yıllardan sonra gele- I 
bilsin. Aksi halde bir süre sonra bekçiler orga- I 
nize olacak, dernek kuracaklar, heyetlerini gön- I 
derecekler, ya biz, ya hükümetler vatandaşla- I 
rın sesine kulak vererek yeniden Bekçiler Ka- I 
nununun tadilini getirmek mecburiyetinde kala- I 
cağız. I 

Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı- I 
ıra Sayın Kemal Nebioğlu, buyurun. | 
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TÜRKİYE İŞÇl PARTİSİ GRUPU ADINA 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı ile yanlış 
hesap, bir yıl sonra Bağdat'tan dönmüştür. Ger
çekten geçen yıl 1330 tarihli Kanunu değiştiren 
kanun tasarısı görüşülürken bekçi paraları ko
nusu üzerinde titizlikle durulmuş ve vatandaş
lardan bekçi parası namı altında para toplama 
yoluna gidilmemesini ve Devlet bütçesinden bu 
hususun karşılanmasını savunmuştuk. Ancak 
Adalet Partili arkadaşlarımızın konuya gerçek
ten eğilmemeleri dolayısiyle kısa bir süre sonra 
böylesine bir kanun tasarısı ile karşı karşıya 
gelmiş bulunuyoruz. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — O 
zaman siz nerede idiniz ? 

TÜRKİYE ÎŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Burada 
idik. Burada idik ve bu konudaki görüşlerimiz 
de biraz evvel ifadet ettiğimiz doğrultuda idi. 
Hiç şüpihesiz, hatadan geri dönmek güzel bir 
şeydir, hele böylesine kısa bir süre sonra geri 
dönmek faydalı olacaktır kanaatindeyiz. 

Bizim bu kanun tasarısiyle ilgili, üzerinde 
durmak istediğimiz birkaç önemli nokta vardır. 
Onların da üzerinde değerli milletvekillerinin 
titizlikle durmalarını arzu etmekteyiz. 

Bunlardan birincisi bekçilerin her ne kadar 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı bir statü için
de bulundukları açısından değerlendirmek sure
tiyle bunlara ya sendika kurmak haklarının da 
önümüze gelen bu kanun tasarısı vesilesiyle dü
şünülmesi veya Devlet bütçesinden aylıklarını 
almaları düşünüldüğüne göre ve emniyetle işti
gal ettiklerine göre, memur statüsüne tâbi tutul
maları hususudur. Her ne kadar Sosyal Sigor
talar Kurumu bünyesinde bulunmaları bunların 
memur olmalarının önüne geçecek bir husus de
ğilse de, yaptıkları iş bakımından, cemiyet kur
ma hakları evvelce vardı, şimdi kendilerine bu 
haklarını ve menfaatlerini koruyabilmek için 
sendika kurma hakkını da tanırsak, gelecekte
ki bir hususu da şimdiden 'halletmiş oluruz. 
Batıda emniyetle iştigal eden kişilere değil sen
dika kurmak, hattâ grev hakkı bile tanınmıştır. 
Biz yönümüz bakımından Batı demokratik ül
kelerini misal aldığımıza ve çok defalar onları 
kendimize misal gösterdiğimize göre, hiç olmaz-
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sa sendika kurmak hususunda bir adım atmakta 
fayda vardır, diyoruz. 

Bir diğer önemli husus, bir yıllık tatbikat 
içinde hiç şüphesiz 15 000 bekçinin ücretlerinin 
tediyesi için halktan, vatandaşlardan para top
lanmıştır. 772 sayılı Kanunun tatbikinde bâzı 
vatandaşlarımızın bekçi parasını vermedikleri 
de olmuştur. Bir yandan kanunlara uyan vatan
daşlarımızın bekçi parası namı altında ilgili da
irelere gerekli parayı yatırdığını düşünün, bir 
diğer taraftan bir diğer vatandaş kütlesinin bu 
paraları yatırnıadığmı düşünün. Ne olacaktır? 
Bekçi parasını yatırmıyanlardan kanun tasarısı 
çıktıktan sonra yine bekçi parası namı altında 
para alınacak mıdır, alınmıyacak mıdır? İfade
ye göre almmıyac aktır. Bu takdirde vatandaş
lar arasında vatandaşları kanunlara uyma bakı
mından ikiye ayırma gibi gerçekten hiç de hoş 
olmıyan bir durumun karşısında bulunuyoruz. 
Ya 772 sayılı Kanunun vecibelerine bütün va
tandaşların uyması gerekir, bu sebeple de bekçi 
parası ödememiş olan paraların bekçi paralarını 
ödemeleri gerekir, veyahut da bekçi parası öde
miş olan vatandaşların, kanunlara uyan vatan
daşların cezalandırılmaması için bu paraların 
iade edilmesi gerekir. Kanun tasarısına baktı
ğımız vakit bu konuda her hangi bir açıklama 
bulunmamaktadır, getirilmemiştir. 

1 nci maddesiyle 772 sayılı Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanununun 19 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmiş olup, bunlar hakkında em
niyet teşkilâtı mensuplarına uygulanan disiplin 
hükümlerinin uygulanacağını ifade etmektedir. 
Aynı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir, di
yor ikinci maddede. Burada ise bütçe ile ilgili 
hüküm vardır. Üçüncü maddede ise, aynı kanu
nun filânca maddeleriyle filân filân maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır, denilmektedir ki, bu 
maddeler de öyle sanırım ki, tamamen bekçi pa
raları ile ilgili hususlar olsa gerektir. Bu sebep
le kanun tasarısına komisyonun toplanmış olan 
bekçi ücretleriyle ilgili bir ek madde getirmek 
zaruret halindedir. Getirmediği takdirde bekçi 
paralarını ödiyen vatandaşlarla ödemiyen vatan
daşlar arasındaki ayırım gerçekten yurttaşlar 
'arasında hoşnutsuzluk uyandıracaktır. 

Bir diğer konu, yapılan şikâyetlerden öğren
diğimize göre, bâzı bekçilerin hâlâ bekçi ücret
lerini alamadıkları hususundadır. 
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ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bu 
sebepten alamıyorlar. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Evet bu 
sebepten. Ücretlerini alamıyan bekçilerin işlemiş 
olan aylar itibariyle ne şekilde ücretleri tediye 
edilecektir? Getirilmiş olan kanun tasarısında 
bu konuda, her hangi bir hüküm yoktur. Zira 
bekçiler muayyen süre hizmetlerini yapmışlar
dır ve bu hizmetler 772 sayılı Kanuna tabidir 
ve 772 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ücret
lerinin ödenmesi iktiza eder. Bu konuda da bir 
sarahat, kanun tasarısında bulunmamaktadır. 
Bunun dahi gözetilmesi gerekir, komisyonun bu 
konuya da eğilmesi iktiza etmektedir. 

Bu hususlar açısından meseleyi değerlendir
diğimiz vakit komisyonun eksik olarak getiril
miş bulunan kanun tasarısını tamamlıyarak 
Yüksek Heyetinize sunması ieabetmektedir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Görüşme' sürelerinin kısıtlan-
masiyla ilgili bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bekçiler Kanununun tümü üzerindeki konuş

maların onar dakika, maddeler üzerindeki gö
rüşmelerin beşer dakika ile sınırlandırılmasını 
saygıyla arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası C. H. P. Gnıpu adına Sayın Şevket 
Asbuzoğlu'nundur. Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ-
OĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, tarihî (Bekçi Baba) nihayet 
şahsiyetini, hüviyetini geçen yıldan beri iktisap 
etmeye başladı. Bütün arkadaşlar buradan ifade 
ettiler, ben de tekrar edeceğim.. Fakat, ne 
yapalım ki, mecbur kalıyorum. Geçen yıl haki
katen bu kürsüden ifade ettik. Zannediyorum, 
C. H. P. Grupu adına yine bendeniz konuşmuş, 
bu kanunun bekçi teşkilâtını kurtaramıyacağmı, 
yine perişan bir halde kalacağını, yeni hükümler 
getirmekle beraber Meclisi, milletvekillerini yine 
meşgul edeceğini, ifade etmiştim. Bugün, bu
nu idrâk edip, karşılaştıkları çeşitli tazyik ve 
şikâyetler karşısında bu kanunu getirmekle, bu 
değişikliği getirmekle hakikaten büyük bir hiz-
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met etmiş bulunuyor, Hükümet. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bundan dolayı kendilerini 
tebrik ederim. 

Fakat, peşinen arz edeyim, bu da yarım bu
nun olduğum gayet güzel bir deyim kullanılmış. 
sonra ifade edeceğim,' yine Hükümet rahatsız 
olacak, bu sefer daha çok Hükümet rahatsız ola
cak. 

Hükümet bu tasarıyı sevk ederken gerekçe
sinde çok hoşuma giden, belki bunda biraz da 
meslekim olduğu için fazla hassasiyetle mem
nun olduşum gayet güzel bir deyim kullanılmış. 
Emniyet hizmetinin iktisadi yatırımlara zemin 
hazırlıyan temel bir yatırım olduğu gerekçesin
den hareket edilerek bunların aylıklarının Dev
let Hazinesi tarafından ödenmesi yoluna gidil
diğini, yani hakikaten kalkınma yolunda olan 
ve buna muhtacolan memleketimizde bu kal
kınmayı temin için zannedilmesin ki sadece te
min edilmiş bulunan para veya iş sahalarının 
açılması bizim kalkınmamızı temin eder, onları 
sıhhatli bir şekilde, memlekete verimli olacak 
bir şekilde beklenilmesi, onlara ariz olacak sa-
botörlerin zamanında, vaktinde yakalanmasını 
temin etmekte emniyet teşkilâtının vazifesidir. 
Onların sıhhatli bir şekilde çalışmasını temin 
edecek olan bu emniyet teşkilâtıdır. 

Şimdi bekçiler için bu esbabı mueibenin 
konması dahi çok memnuniyetimizi muci-
bolmuştur. Zira, birkaç gün evvel kabul et
tiğimiz kanunlarla, gerek toplum zabıtası
nın kadrosunu artırmak, gerek diğer zabıta 
kadrosunu artırmak gibi fazla kadrolar ver
mek suretiyle her ne kadar hizmet ediyorsak 
da yani, emniyet teşkilâtının kadrosunu ar
tırmak J suretiyle faaliyetini artın yorsak da, 
arkadaşlar, mahallede asıl işi görecek olan, 
hele, el ayak çekildikten sonra asıl bu hizmeti 
ifa edecek olan, biraz evvel arz ettiğini iş
leri görecek olan sadece bekçidir. 

Binaenaleyh, biz emniyet teşkilâtında ne 
gibi değişiklik yaparsak yapalım, şalisi ka
naatim bekçiden vazgeçemiyeceğiımiz yolunda
dır. Elverir ki, çok zengin bir bütçeye sahi-
ıb olalım. 

Demin bir arkadaşımın burada" ifade et
meye çalıştığı gibi,- polis kadrosunu bütün ih
tiyaca cevap verecek şekilde artıralım. O za
man bekçi teşkilâtı ortadan kalksın. Bugün, 

bekçi teşkilâtına bu duram karşısında muhtaç 
bulunduğumuza göre, istihdamını devam et
tirmeye muhtaç bulunduğumuza göre, .Dev
let Hazinesinden maaş verilmek suretiyle is
tikbalinin teminat altına alınması ile biraz 
önce arz ettiğim, okuduğum gerçekteki ik
tisadi kalkınmayı da aynı zamanda teminat 
altına almış bulunuyoruz. 

Bir arkadaşım burada sendika kurmaktan 
maktan bahsetti, bekçilere bunun verilmesi
ni arzu etiklerini söyledi. Madem ki, sosyal si
gortalara bağlıdır, binaenaleyh bunların sen
dika kurmalarının da yerinde olacağını ifade 
ettiler. Bu bir fikirdir, hürmet ederim. Ama 
bendeniz birkaç büyük memleketin zabıta teş
kilâtını tetkik ettim - oraya giderek değil, va
zifem dolayısiyle tetkik ettim - bu memleket
lerden hiçbirisine, Fransa'da, ingiltere'de Al
manya'da ve Amerika'da, bunların hiçbirisinde 
silâhlı kuvvetlerin, yani iç emniyetin teminin
de vazife almış olan ve türlü adlarla anılan za
bıta kuvvetlerinin no bir grevine rasladım ne 
bir sendika teşkilâtı kurduklarını haber aldım. 
Bu husustaki görüşlerimiz şudur : 

Evet, sendikacılığın lehindeyiz, grap ola
rak lehindeyiz, çeşitli teşekküllerin bu yönde 
kuracakları sendikaların destekleyicisiyiz ama, 
silâhlı kuvvetlerin sendika kurmasında millî 
birliğimiz bakımından mahzur görürüz. Onun 
için zaten kanunda böyle bir şey. olmamakla 
beraber, grupumuz adına sendika kurmak 
gibi bir teşebbüs için bir önerge gelirse buna 
şimdiden muanz olacağımızı hatırlatmak iste
riz. 

Yalnız, biraz önce ifade ettim, bu kanunu 
getirmekle Hükümet, hakikaten büyük bir ya
rayı tedavi etmiş olacak. Ama, kanunu, ko
misyonda tetkik edip Meclise sevk eden arka
daşlarımız, Reşit Ülker arkadaşımızın bu hu
sustaki hazırladığı kanun teklifini de göz 
önünde bulundurmuş olsalardı, onda biraz 
önce arkadaşlarımızın ifade etmeye çalıştık
ları, yann yine bu kürsüye getirilmesi mu
kadder olan bâzı aksaklıklar hem giderilmiş ola
cak ve hem de vilâyetlerde, bilhassa özel idare
lerde şimdiye kadar bu kanuna bir seneden 
beri yapılmış olan hazırlıklann yeni baştan 
gözden geçirilmesi suretiyle Maliye Bakan
lığı, İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıkları $fr 
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şitli yönetmelikler hazırlanmak suretiyle on
ları belki de bir keyfiliğe sevk etmekten 
alıkoyarak, Hazine bunların bedelini ödeye
ceğine göre, doğrudan doğruya polisin maaşı 
nasıl ödeniyorsa, emniyet teşkilâtı mensupla
rınım maaşları nasıl veriliyorsa bunların maaş
larını da Hazineden vereceğimize göre, bekçi
ler için hazırlanacak bir kadro, yerindedir. 
Onda sizinle bereberim her vilâyetin bekçisi
ne aryı derecede maaş verilmesine ben de 
taraftar değilim ama bu bir yönetmelik ha
zırlamak suretiyle doğrudan doğruya Maliye
den verilmesi öngörülseydi ve Reşit Ülker ar-' 
kadaşımızm hazırladığı konundan... 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, 10 dakikanız 
doldu efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Baş
kanım. istifade edilseydi daha açıklıkta olacak 
idi. 

Şimdi bu arz ettiğim hususları maddeler 
görüşülürken Reşit Ülker arkadaşımız hazırla
maya başladı, ben de kendisinden rica ettim, 
bu mevzuda önergeler vereceğiz. Eğer Hükü
met bu yola saparsa, Hükümete de yardım et
miş olacağımızı tahmin ediyorum. İlerde tahad-
düs edecek aksaklıkların şu bir - iki saat içe
risinde yapılacak müzakere ile giderileceğine 
kaaniim. Çünkü, biz Devlet olarak yeni bir mü
kellefiyet altına girmiyoruz. Zaten vereceğimizi 
vereceğiz, Hazine ödiyecek. Demin arkadaşımın 
endişe ettiği gibi, kimi bekçi parası vermiş, kimi 
vermemiş, bunun artık hesabını görecek deği
liz. Biz yeni baştan maaş alamıyanları tekeffül 
edeceğiz, Devlet olarak vereceğiz. Bundan son
ra işliyenleri de vermeye mecbur kalacağız. Bi
naenaleyh, biz bu hesapların atlından kolaylık
la, özel idareyi karıştırmadan, orada da çeşitli 
huzur haklarına meydan vermeden ki tamamen 
kaldırıldı mı, farkına varamadım,... 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu lütfen bağla
yınız sözlerinizi. 

O H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ
OĞLU (Devamla) — Belki daha devam edi
yor o kanun da. Bunlara meydan vermeden 
doğrudan, doğruya Devlet Hazinesinden paranın 
ödenmesinin öngörülmesini teklif edeceğimiz 
önergelere de iltifat edilmesini rica ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Abdülbâri Ak
doğan. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Deminden beri bu kürsüden konuşan arka
daşlar sen, ben, benim dediğim, geçen sene şöy
le dedim, böyle dedim, diye beyan edip arka
sından da Hükümete teşekkür ederler. Bu hu
susları bendeniz hiç bağdaştıramıyorum. Bunu 
bu şekilde konuşacağımıza, Anayasaya aykırı 
imiş halktan para alınması falan yerine, huzu
runuza getirilmiş olan kanun tasarısının gerek
çesini değerli arkadaşlarımız bir defa dikkatli 
olarak okumuş olsalardı bu lâflara hiç lüzum 
kalmıyacaktı. (Bekçi paralarının toplanması 
hususunda Örf ve âdet esas' alınarak Anayasa 
prensipleri hâkim kılınmasına rağmen büyük 
zorluklarla karşılaşılmış) cümlesi burada zikre
dilmektedir. Bu bakımdan burada Anayasayı, 
ve saireyi dökmeye hiç lüzum yoktu. Yanlış he
sap Bağdat'tan döner, yok bilmem sendika kur
mak... Hem memleketin emniyetini silâh kuv
vetiyle temin edeceksiniz, hem de, bunun kar
şısında olan bir şeye silâh attıracaksınız. Böyle 
bir şey kanunun icaplarına uygun değildir. Hiz
meti bekçilerin yaptığı kadar polisler de, emni
yet teşkilâtının bütün uzuvları da beraber yap
maktadır. Bu bakımdan böyle bir ayırım yapar 
şekildeki konuşmaların da yersiz olduğunu arz 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısı iki anahususu meydana 
getirmektedir : 

Biri, halk yönünden işi ele alan bu tasarıyı 
Hükümet, takdir ve tevzi komisyonlarının çe
şitli tutumlarını ortadan kaldırmak, 15 000 bek
çiye yılda 104 milyon lira verilmesini öngöre
rek ve bir risk altına girerek, birtakım adalet
sizlikleri ortadan kaldırmak maksadiyle getir
miş bulunmaktadır. 

2 nei tarafı ise, bekçiler yönünden bâzı il
lerde, belediye teşkilâtlarında, yaihut kazalarda 
bâzı bekçilerin az, bâzılarının fazla para almak 
suretiyle, eski durumu ile kalmış olsa idi, bun
ları da ortadan kaldıracak dnırumıda'dır. 

Bu arada aynıca maaş durumlariyle bek
çilerin sosyal 'bâzı haklarının kendilerine ta
nınmasını öngören yönetim ve hizmet masraf-
lariyle, araç ve gereç kurs ve her türlü masraf-
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larını bünyesinde bulunduran, bekçiyelere bu 
hakkı tanıyan bu tasarıyı bendeniz olumlu kar
şılamaktayım. Bu bakımdan tasarı, getirilmiş 
maddeleri ile birlikte uygundur. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Efençlim, bir yeterlik öner
gesi var. 6 arkadaşımız da göriü/şmüş bulunu
yor. 

MUSTÂFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi red
dedilirse eîbetteki vereceğim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Yeterlik aley
hinde söiz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Soyer aleyhinde. 
Sayın Komisyon sözcüsü görüşecek misiniz 

efendim ? 
GEÇİCİ' KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara/hisar) — 

Reis Bey, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ,mz istediğiniz za
man söylem ediniz. Ben de normal olarak sıraya 
yazdım. Diğer arkadaşlar grup yetkililerinin 
imzasını taşıyan önerıge ıgıönderdiler, «şu ar
kadaş grupumuz adına konuışacaktır» diye ve 
elbette takaddüm ettiler. Siz sonra «ıgrup adına» 
dediniz. Hani .grup temsilciniz? Nasıl grup adı
na oluyor ? Bana bunu yazı ile bildirmeniz lâ
zım. Yoksa söz istendiği zaman ben şahıs adına 
alıyorum tabiî. Bunu defaatle rica ettim arka
daşlardan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grup adına 
stöız istiyonum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, siz yeterlik öner
gesinin aleyhinde mi grup adına söz istiyorsu
nuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grup adına 
sıradan söz istiyorum. Yeterlik önergesi henüz 
oylanmadı. 

BAŞKAN — Evet, sizi de yazayım efendim. 
Yeterlik önergesi reddedilirse sözr vereceğim. 

Buyurunuz Sayın İsmet Anığı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

İki madde halinde huzurunuza getirilen bu 
tasarının üzerinde yapılan tenkidler, kısaca, gü

venlik bakımından beklilerin de memur statü-
vüne taJbi olmasını istemek, bir de ücretlerin 
almanlariyle almmıyanları arasında cîunrmun 
vatandaşlar arasında kanuna riayet etme bakı
mından, birtakım adaletsizlikler doğurduğu 
meselesi. Ahiren bir arkadaşımızın da bunlara 
güvenliklerinin temin edilebilmesi için sendika 
'kurmaları yetkisi verilmesi talebidir. 

Memur statüsüne girme meselesi: Muhterem 
arkadaşlar, güvenliği bakımından, bekçilerin' 
•statüsünün bugünkü durumunu en güzel halle
den tasarı huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır. Esasen 5Û6 sayılı Kanuna tafhi olmak sure
tiyle binçiok 'güvenliklere sa'hibolan bekıçiler, ha
zırlanmakta olan yeni Personel Kanununa da 
özel idareler ve belediyeler memurlarının, yani 
bu idarelerden maaş alan memurların da ithal 
edildiği durumu karşısında memur statüsüne 
tâbi olacakları aşikârdır. Bu itibarla bu mevzu
da yeniden güvenliği takviye bakımından yapı
lan teklifler ve bu yoldaki endişelerin zamansız 
yersiz olduğu kanaatindeyiz. 

Alınan paraların iade edilmesi mevzuubah-
aolamaz. Hizmet görülmüştür, paralar sarf edil
miştir. Bu itibarla alınanların iadesine imkân 
olmadığı gibi itirazlar vesilesiyle veya tahsil 
imkânı bulunamaması sebebiyle de tahsil edile-
miyen paraların da alınması gibi talhsili zor olan 
bir durumu da ihdas edeceğinden bu da düşü
nülmemiştir. Bu itibarla yapılan tenkidlerin 
yersiz olduğu kanaatindeyiz. 

Bekçileri sıkıntıdan kur/taran, bekçi ücretleri 
. sebebiyle vatandaşlar arasındaki şikâyetlerin 

ortadan kaldırılması ve bekçileri yaptıkları gö
revlerine uygun olarak onore eden ıbu kanunun 
'biran evvel çıkarılması ve bu sızlanmaların or-

; tadan kaldırılması hususunda Yüce Meclisin 
\ tasviplerini, saygiyle, tekrar arz ve- rica ederiz. 

HAMDI ORHON (Tralbzon) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 772 

sayılı Kanuna göre şu veya bu sebeple tahsil edi-
lem'iyen bekç'i paralarının artık tahsil ed'ilemiye-
ceği anlaşılmaktadır. Kanun tasarısının ruhun
da bunların artık tahsil edllemiyeceği havası var
dır. Bunun komisyon sözcüsü ağziyle söylenmesin
de fayda vardır. Bunlar tahsil edilecek midir, 
<edilmiyccek midir? 

— 266 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Devamla) — Az evvel kısaca arz ettim. 
İtiraz edilmiş veya itiraz edilmemiş olsa dahi her 
hangi bir sebeple tahsil ed'ilemiyen para1 arın tah
sil edilmesi mevzuübahis değildir. 

HAMDİ ORIION (Trabzon) — 2. — Kaza 
mercilerinde 30 bine yakın dosya vardır. Yine 
komisyon sözcüsünün ağziyle 'ifadesinde fayda 
vardır. Bu dosyalar ortadan kalkıyor mu, kalkmı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET AN
GI (Devamla) —• Gayet tabiî ki kalkıyor. Tahsili 
mevzuubadısolmı'yan bir mevzuda itirazların din
lenmesine mahal yoktur. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Angı, bir arkadaşı
mızın daha sorusu var, lû'tfcn ayrılmayınız. 

Sayın Nobioğlu, buyurunuz. 
KEMAL NEBİOdLU (Tekirdağ) — 772 sa

yılı Kanunla vatandaşlardan toplanmış olan para 
'miktarı ne kadardır1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Devamla) — Bu, her vilâyetin kadrosu 
ve özel idarelerin topladığı paraların tcs'bit edil
mesine şu anda im'kân yoktur. Ama tahsil edile-
miyen miktar tahsil edilenin yanında eok cüzi
dir. % 10 ilâ % 15 arasında bir miktar olduğu 
tahmin edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz, 
RUHİ SOYER (Niğde) — Bekçi paralarının 

tahsil edilememesi yüzünden maaş alamıyanlar 
geçmiş maaşlarını ne suretle alacaklardır? Bun
ların yeni statüye göre maaş almaları ne şekilde 
karşılanacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Maaş alamıyanlar, gayet 
tabiî ki, yeni kanundan istifade ederek alacaklar
dır. Bu hususta Komisyona bir şey intikal etme
miştir. 

BAŞKAN — Sorular tamam oldu efendim. 
Son söz olarak Millet Partisi Grupu adına Sa

yın Mustafa Akalın, buyurunuz. 
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS

TAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — Muhte
rem milletvekilleri, 772 sayılı Kanunun geçen se
ne burada müzakeresi sırasında hemen hemen ya
rıdan çok maddesi hakkında önergeler vererek 
düzeltilmesini talebetmiş ve yaptığımız konuşma

larda da bu kanunun tatbikatında büyük güçlük
ler çıkacağını ifade etmiştik. Nitekim en çok 
paraların tahsili mevzuu ile ilgili 27 ııci madde 
hakkında verdiğimiz önerge Yüce Meclisçe kabul 
edilip, komisyona iade edildiği zaman - bâzı ar
kadaşlar hatırlıyacaklar - komisyonda benim fik
rimde olan her grııpa mensup arkadaşlarla bera
ber bu 27 noi maddenin gayet iyi bir şekilde ted
vinine çalışılmış idi ve bahusus Reşit Ülker arka
daşımız da orada uzun uzadıya izahatta bulun
muşlardı. Fakat ileri sürülen fikirler kabule 
sayen görülmiyerek malûm olduğu üzere 772 sa
yılı Kanun tedvin edilmiş idi. 

Şimdi, arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gi
bi, pek çok şikâyetlere yol açtığı cihetle, Hükü
met bu işe elkoyup yeni bir teklif ile huzurunuza 
gelmiş bulunuyor; bu bakımdan iyi bir harekette 
bulunduğunu, iyi bir davranış içinde olduğunu 
görmekle bahtiyarız. Şu kadar ki, yine de evvel
ce yaptığım tetkiklerle bildiğim üzere bu getirilen 
2 maddelik, yürürlük maddeleriyle beraber 5 
maddelik kanun teklifinin bütün sızıltıları, şikâ
yetleri önliyecek nitelikte olmadığına kaaniim. 

Reşit Ülker arkadaşımızın da bir teklifi var
dı. Sayın Komisyon bu teklifi nazara alarak iki
lini birlikte mütalâa etmiş olsaydı ve açıklık bı
rakmayacak şekilde kesin hükümler getirmiş ol
daydı daha yerinde bir iş yapmış olurdu kana
atindeyiz. Bu itibarla, demin de bir arkadaşımı
zın temas ettiği gübi, gelen kanunu 2 maddelik
tir diye hemen çıkarı verelim, şeklinde bir hisse 
kapılıyoruz. Ancak demin vâki olan suallerden de 
anlaşıldığı üzere, yapılan teklifin yine bâzı ak
saklıklar taşıdığını göstermektedir, bu sorulan 
sualler buna delildir. 

Bu itilbarla benim istirhamım, acele etmive
lim, meselâ madde geldiği zaman, şayet bu mâru
zâtım kalbul buyurulmazsa ifade edeceğiz, ikinci 

' maddenin tertip tarzı pek de vazıh değildir. Ben 
buna ait bir önerge de hazırlıyorum ama, istirha
mım odur ki, geçen sefer 772 sayılı Kanunun ko
nuşulması sırasında yaptığımız gibi, lütfedip bu 
tasarıyı komisyon bir günlük bir tetkike tabi tut
sun, kaldırılan maddelerle kalmasın. Yani bir 
günlük bir mehil verin, lütfedin. Çünkü ben tet
kik ettim diğer 772 sayılı Kanundaki aksaklıklar 
şu 2 madde ile 'giderilmek isteniyor. Zaten iki mad
delik bir şey, vakaa bir hayli yenilik getiriyor, ka
bul ediyorum, o bakımdan Hükümete müteşekki-
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rim. Hakikaten geçen sene de yaptığımız itirazda 
da olduğu gibi bu, Hazineden ödenmeli Mi, diye 
geçen sene söyledik. Hazineden ödenmesi gayet 
yerinde. Yalnız «yine her yıl» meselâ ikinci mad
dede öyle bir hüküm getiriyor. «II özel idarele
rince ayrılan tahsisat kadar her yıl bütçeden tah
sisat ayrılır» şeklindeki bir ifade biraz karışıklık 
husule getirir. Demin bir arkadaşımızın da bu
rada ifade ettiği gibi mademki bu umumi bütçe
den ödenecek, kadrolar tesbit edilir. Bu kadrola
ra göre aşırı haddi, onun da münakaşasını yiiu 
yapacağız. Köy belediyelerinde 300 lirayı bir 
bekçiye az bile görürler ama, belediye reisinin 
250 lira aldığı bir köy belediyesinde bekçinin 300 
Mra alması biraz da gariptir, onu da nazarı iti
bara alacağız. Her ne hal ise 300 den başlıyorsa 
bir kadro tesfbi't edilir, bu kadrolara göre Devlet
çe ödenir. İl özel idarelerine aktarılıp onları,ı 
eliyle ödenmesi bizce pek uygun değil. 

Bu itibarla sözümü kısa kesiyorum; Komis
yon iltifat buyursun, bu tasarıyı bir iki noksan
lığını gidermek üzere birgün çalışmakla, meselâ 
bugün çalışmakla, yarın yine gelebilir, daha gü
zel bir şekle sokabilir. İltifat edilmezse maddeler 
hakkındaki konuşmalarımız sırasında da huzuru
nuzda noksanlıkları arz edeceğiz ve önergelerle 
geleceğiz. Filhakika bu, arkadaşımızın dediği g-
bi, hatadan dönüş, iyi bir yoldur, vatandaşları]-
şikâyetlerini giderici bir yoldur. Böyle de yapı 
lırsa komisyonca iyi olur kanaatindeyim. İstir 
hamım bunun Komisyonca kabul edilmesidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN •— Yeterlik önergesini okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifaye

tini -arz ederim. 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Ruhi Soyer, buyurun. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, Bekçiler Kanunu bugün bundan 
evvelki ısrarlarımıza rağmen izalesine muvaf
fak olamadığımız Ortaıçağ sisteminden modern 
bir sisteme girecek tür yeni kanun şeklidir. 
Gerçi 'bir arkadaşımız burada tenkid etti ama 
ben yine söyliyeıceğim; demiştik ki o zaman, 
«Bu ıbir salma usulüdür, salma usulü ile vergi 

ihdas edilemez, vergi tarttı edilemez. Komisyon 
şallısına bakacak, şuna bakacak, buna baka
cak, gelirine bakacak, (herkese bir miktar tâ
yin edecek. Bu suretle, salma usuliyle vergi 
yapmak yanlıştır. Binaenaleyh 'bu şekli kabul 
etmemek icabeder.,» demiştik o zaman. Şimdi 
bu yeni ışokli Hükümet getiriyor. Hakikaten 
çarşı ve mahalle Sekicilerinin Devletin vazifesi
ni görmeleri itibariyle, Devlet zabıtasının te
melini, tabanını teşkil eden Su kütlenin maaş
larını modern usullerle verme yoluna gidil
miştir. Bu itibarla hakikaten şayanı memnuna 
yettir. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, •birdenbire 
bir yeterlik önergesiyle gelinmiş bulunımakta-
dır. Konuşan arkadaşlarımızın ifadelerinden 'de 
anlaşılacağı gibi, kanun öyle süratle, hemen 
çıkarılabilecek vaziyette değildir, birçok nok
sanları vardır. Ben bâzılarını arz ediyorum : 

Bekçiler hizmete alınırken birçok haksız
lıklar yapılmıştır, 772 sayılı kanun çıktıktan 
sonra. El'an düzelttirilmemiştir. Haksızlığı 
bile bile idare âmiri ısrar etmektedir. Bunlar 
ne olacaktır? 

Sonra, (bekçilerin, ben de bir sendika kur
malarına taraftar olmadığıma nazaran, Emekli 
Sandığına dâhil edilmeleri mevzuu var. Bu
nun üzerinde konuşulması, komisyonun düşün
mesi ve bir neticeye varılması icabeder. 

iSonra, vatandaşın, 772 sayılı Kanunla borç
landığı ve henüz tahsil edilememiş paralar ol
duğu gibi, tahsil edilmiş paralar da vardır. 
Biz bugüne kadar tahakkuk ettiği halde tahsil 
edilememiş paraları affettiğimiz takdirde, 
vermiyen kazanır, zihniyetinin isabetini bir de
fa daiha Meclis olarak çivilemiş oluruz. Bi
naenaleyh bunun selâmetli bir neticeye bağlan
ması lâzımdır. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, bir izaman-
lar şdhir ve kasaba mekteplerini Devlet yaptı
rır, köy mekteplerini köylüye yaptırırlardı. 
Bu da öyle yapılıyor, maihalle ve çarşı bekçile
rinin maaşını Devlet kasasından veriyoruz, bu 
maaşlandırmayı rnoderaize ediyoruz, ama köy
lü vatandaşı yine salma ile karşı karşıya bı
rakıyoruz, yani sen Ortaçağ sistemi ile idare 
edilmekte devam edeceksin, diyoruz. Bu da 
bir meseledir, bunun da halledilmesi lâzımdır. 
(A. P. sıralarından, «nasıl ıhalledilecek?» ses
leri) 
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BAŞKAN — Efendim, «yeterlik reddedilir
se bunlar görüşülecek» diyor. Şimdi, nasıl hal
ledilecek, ,diye hatibi taihrik etmeyin. 

RUHt SOYER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, halledilecek mesele midir, değil 
midir ? Evvelâ ibunu (kabul ettiniz, evet doğru
dur deyin, ondan sonra oturup düşünelim. 
Doğrudur, bir taraftan milyonlarca lira para 
kazananların bekçi paralarını Hazineden ve
receksiniz ama alınteriyle toprağı sulaya sula-
ya, alınteriyle ıçoluk çocuğunun ekmeğini çıka
ran köylülerin bekçi parasını vermiyeceksiniz. 
Adaletli değil arkadaşlar, doğru değildir. 

Sonra, «gerek 1339 tarihinde çıkarılmış olan 
kanunun Anayasa Mahkemesince iptalinden 
sonra ve gerekse 772 sayılı Kanunun tatbik 
edilemiyeceği anlaşıldığından, Hükümet tara
fından Hazineden verilmesi için yeni bir ka
mın getirileceğine dair radyolardan verilen ha
berler üzerine vatandaaşların para vermemesi 
yüzünden iki defa maaş alamamış bekçiler var
dır. Yani hem 772 sayılı Kanundan önce para 
alamamıştır, Anayasa Mahkemesinin iptalinden 
sonra para alamamıştır, hem de bu defa rad
yolarda vatandaş dinledikten sonra para ver
mediği için para alamamış bekçiler vardır. 
Bunların paraları ne olacaktır? Bu da bir me
seledir. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, 10 dakikalık müd
detiniz doldu efendim. 

RUHt SOYER (Niğde) — Binaenaleyh, bü
tün bu meselelerin halledilmesi lâzım. Muhte
rem arkadaşlarım, Devletin temel zabıtasının 
tabanıma ait kanun çıkarıyorsunuz. Bunu bir 
sürati berkiye ile çıkaramazsınız. Binaenaleyh, 
bütün bu arz ettiğim noksanları, aksaklıkları 
birer birer halletmek mecburiyetindeyiz, Mil
letvekili olarak, Meclis lolarak. Binaenaleyh 
çok rica ediyorum, bu yeterlik önergesine ilti
fat buyurmayın. Arz ettiğim meseleleri birer 
birer halledelim, ondan sonra kabul edelim ye
terlik önergesini. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, yeterliği oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ıMaaddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle 'görüşülmesini oyunuza 
sunuytfrum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bek

çileri Kanununun 19 ncu maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

«Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı men
suplarına uygulanan disiplin hükümleri uygu
lanır. Şu kadar ki, il polis divanlarının bek
çiler 'hakkında verdikleri kararlar valinin tas
diki ile kesinleşir.»ı 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi -okutuyorum. 
Madde 2. — Aynı kanuna aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 
«Ek madde — Çarşı ve Mahalle sBekçileri 

Teşkilâtının personel, yönetim ve hizmet mas
rafları ile araç, gereıç, kurs ve diğer her tür
lü masrafları ve yönetmelikle tesbit olunan gi
yecek, silâh ve teçhizat masrafları Devletçe, 
(İ] özel idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu 
maksatla konulmuş bulunan ödenekler topla
mını geçmemek üzere, il özel idarelerine öde
nir. 

Ancak, yeni kurulacak belediyelerle, teşek
kül edecek çarşı ve mahalleler için masrafa ya
pılacak ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları 
için her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzi esas 
ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye bakan
lıklarınca müştereken tesbit edilir.» 

BAŞKAN — (Sayın Nazmi Özoğul, buyurun. 
Görüşme süresi beş dakikadır efendim, kabul 
ettiğiniz önenge gereğince. Sonra Sayın Reşit 
Ülker'de söz sırası. Başka söz istiyen var mı? 
Sayın Akalın, Sayın Özarda, ıSaym Ataöv. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Bu kanunun 
tümü üzerinde konuşurken bâzı arkadaşlarımız 
kanunun evvelce yanlış çıkarıldığını ifade et
tiler. 

Arkadaşlarım, 772 sayılı Kanun çıkarken üze
rinde çok münakaşalar yaptık; tatbikatı yanlış 
yapılmıştır. Hattâ ben, bu maddeler konuşulur
ken kendi oturduğum mahallenin hesaplarını ge
tirmiştim. 67 bin lira toplanıyordu ve o mahal
lede ilki bekçiye ayda 400 ve 425 lira ödemek su
retiyle 11 bin küsur lira para senede ödenmiş 
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[bulunuyor, giydiği ayakkabısı ve çocuğu dâhil. 
Kalan 50 küsur bin lira da kaymakamların, va
lilerin, emniyetin, özel idarenin özel masrafları
na, benzin masrafına, halısına, daktilosuna sarf 
edildiğini, o zamaın muhalefetteki arkadaşlarım 
dâJlıil, ifade etmiştik. 

Tatbikat hatalı olmuştur. Benim oturduğum 
mahallede daire başına 2,5 lira alındığı halde, 
67 000 lira toplanmıştır. Ve 50 küsur bin lira 
özel idaremin özel masraflarına sarf edildiği hai
lde tatbikatçılar bu kanunu yanlış tatbik etmiş
ler, 2,5 lira 10 liraya çıkarılmış, daha yüksek 
masraf ortaya koymak suretiyle vatandaşın ka
mun tatbikatından dolayı mutazarrır olduğu mey
dana çıkmış ve bundan dolayı da bu kanun geti
rilmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, Maliyenin, Hükümetin 
bu külfeti kaibul etmesi hakikaten takdire şayan
dır, Hükümetin bu külfeti kabul etmesi hakika
ten takdire şayandır, takdir etmekteyim. Ancak 
şunu da ifade edeyim ki, köylerde bulunan vatan
daşların bekçi paralarının şahısları tarafından 
ödenmesi istikbalde bize yeni bir kamumun geti
rilmesine seibclbolacağı kanaatindeyim, Yine tek
rar ediyorum, tatbikat hatalı olmuştur. Geçen 
kanun yerinde idi. Ancak tatlbikatçılar yanlış tat
bik ettiği için, bir daireden 2,5 lira verildiği hal
de ihtiyaeolam paradan daha fazlası toplanıyor
du. 50 küsur hin lira faızla toplanıyordu, rakam 
getirdim bu kürsüye, zalbıtlarda vardır, okusun 
arkadaşlarım. İki bekçi dört bekçiye çıkarılmış, 
20 bin lira, aynı mahallede dört bekçiye çıkarıl
mış, 20 bin lira bekçi parasını yine karşılayaca
ğı halde on lira gibi bir külfet getirilmesi sure
tiyle vatandaşı huzursuzluğa sevk etmiştir. Bu 
takdir komisyonlarında bulunan zatlar, özel ida
reden, muhtarlıklardan, belediyelerden gelen zat
lar tatbikatı yanlış yaptıkları için bu hal vatan
daşta huzursuzluk tevlidetmişti. Hattâ bu kanun 
konuşulurken şunu ifade etmiştim, 1949 - 1950 
senelerinden nal mıh durumuna getirmişlerdir; 
nal - mıh durumu o zamanki politikada çok önem
li idi. İşte Sayın Hükümet de bu durumdan kur
tulmak için bu kamunu getirmek zorunda kal
mıştır. Bu yanlış tatbikatçıların hatasını .önlemek 
için bu madde getirilmiştir. 

Bu madde yerindedir, kabulünü istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — T. İ. P. Grupu adına Sayın Ne-
bioğilu, buyurun. 

T. İ. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ-
LU (Tekirdağ) —• Değerli arkadaşlarım, bu 
madde ile ilgili iki nokta üzerinde durmak isti
yorum. Birincisi, ek maddenin ikinci fıkrasında 
bir cümle hatası vardır, onun düzeltilmesi gere
kir. Komisyonun nazarı dikkatini çekmek iste
rim. Şöyle başlıyor : 

«Ancak yeni kurulacak belediyelerle, teşekkül 
edecek çarşı ve mahalleler için masrafa yapılacak 
ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları için her ile 
tahsis edilecek ödeneğin tevzii esas ve usulleri 
her yıl İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müşte
reken tesbit edilir.» Her ile., özür dilerim doğ
ruymuş, her vilâyete mânasına gelmektedir. 

Bu madde ile ilgili olarak gördüğüm bir 
önemli konu üzerinde durmak istiyorum. Bu da 
köy bekçileri hakkındadır. Bunun için de bir ek 
madde teklif imde bulunduk. Gerçekten köy bek
çileri kendi kanunu ile köylerden toplanmakta 
olan paralardan kendi ücretlerini almaktadırlar. 
Halbuki simidi getirilmekte olan kanun tasarısı 
ile çarşı ve malhalle bekçileri Devlet bütçesinden 
'ücretlerini alacaklardır. Düşünün bir kere, bir 
vöndem Devlet bütçesinden ücretimi alan bekçi-
7er şehirlerde ve belediyeleri bulunan ilçelerde o 
bölgenin emniyeti hususumda çalışacaklardır. Ki
min parasıyla? Hiç şüphesiz bütün vatandaşlar
dan toplanan paralarla. 

Bir diğer yandam, vergi ödediği halde, Dev
let yükünün altına girdiği halde, köy emniyetiy
le ilgili köy bekçilerinin ücretleri ise tamamen 
köylüler tarafımdan ödenmekte olan ücretler üze
nimden, salma üzerimden ödemecektir. Gerçekten 
bir .adaletsizlik vardır, bunun izalesi gerekmekte
dir. Bu kanun tasarısı fırsat bilinerek bu konu
da komisyon ek bir madde mi getirir, yoksa ka
nunun içime köy bekçilerihin de girmesi hususun
da bâzı tekliflerde mi bulunur, bilmem fakat mu
hakkak bu hususu gözetmesi gerekir. Biz, bir ek 
madde teklif etmek suretiyle köy bekçilerinin üc
retlerinin dahi Devlet bütçesinden ödenmek su
retiyle 772 sayılı Kanunun içine girmesini tek
lif etmiş bulunuyoruz. Şayet bu konuda bir adım 
atılacak olursa yurt sathında yapılmakta olan 
ayırım köy, ilçe ve il ayırımı da bu suretle kal
dırılmış olur. 
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Değerli arkadaşlarım, bir yıl sonra gelmiş bu
lunan bir alksaklığm izalesi için kanun tasarısı 
bu yönden de bir hizmet ifa edecek yola girerse 
grupumuz memnun olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, tümü üzerinde ifade etmiştim, 
burada bir defa daha ifade etmek isterim. Bu 
bekçi paraları kullanılmasında, kanuni, gayri-
kanuni suiistimale^çok müsait bunda ittifak et
tik. Bunu tekrar tekrar anlatmaya hiç lüzum 
yok. Büyük Millet Meclisi konuşmalarla itti
fak etti. Şimdi bir noktayı arz edeceğim. 

Biz kanun çıkardık. Kanunu çıkardığımız 
tarihte G3 812 751 liraydı bekçi parası. O za
man ben veya başka arkadaşlar şunu ifade et
tik, dedik ki, 1962 de 43 558 786 liraydı bu. 
1963 te 50 087 868 lira oldu, 1964 te 54 389 670 
lira oldu, 1965 te de 63 000 000 lira olmuştur. 
Neden? Gerçekte bu hizmetler 30 - 40 milyon 
lira içinde görülmesi mümkün olan hizmetler. 
Burada illâ Hükümete bir şey yüklemek mev
kiinde değiliz. Burada parlâmento olarak ger
çekleri söyliyeceğiz, bunlardan Hükümet isti
fade ederse edecek. 

Şimdi sistem icabı bu açık bir bonodur. 11 
ıgenel meclisinde de konuşulsa koyduğumuz 
sistem açık sistemdir. Bu sistem bu rakamları 
yüz milyonlar civarına çıkacaktır, diye bende
niz söyledim. Arkadaşlardan istiyorum, benim 
kulağıma gelen 120 milyon lira idi. Bir arka
daşım konuşurken 104 milyon dedi. Ülker ola
rak, yani Parlâmentonun nâçiz bir üyesi olarak 
bugün haklıyım. Diyordum ki, siz bunu ikti
dar olarak ta ziyan edersiniz, böyle bir kanunu 
çıkartır sanız. Çünkü torbanın bir tarafı delik, 
siz buradan koyuyorsunuz öbür taraftan ne 
çıktığı belli değil. Bu sene 105 milyon lira ol
muş. 

Şimdi .buradan şu noktaya geliyorum; 
Eğer biz Merkezî Plânlama Teşkilâtının, yani 
Sayın DemirePin imzası bulunan usulü kabul 
ettiğimiz takdirde, yani genel bütçeden parası
nı vermeyi göze almış bu Hükümet, bir de bu
nun yanına Devlet memuru statüsü ve bütç-e 
düşüncesi hâkim olursa Hükümet de kârlı çıkar, 
millet de kârlı çıkar. Bunu arz etmek istiyorum. 
Bekçi de kârlı çıkar, siz de iktidar olarak kâr
lı çıkarsınız, biz de millet olarak kârlı çıka
rız. Yoksa gelecek sene bu daha başka bir ra

kama çıkabilir, çünkü ucu yoktur. Ve valiler 
alâkadar oldular bu kanun ile. Biz bekçiler için 
bu parayı veriyoruz, bu parayı topluyoruz. 
Nereye gidecek? Bunun bilinmesine imkân yok
tur. İşte bu açık hakikat karşısında bu bir nok
tası, malî noktası ki, bizden ziyade iktidarı il
gilendirir. Biz muhalefet olarak millet hakla
rını, millet parasını korumak bakımından do
kunuyoruz. Bir bu mahzuru vardır, bunun ya
nında kabul edilen bugünkü sistem şöyle : 

Madde 12. — 11 hudutları içindeki her 
beldede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçi
lerinin adedi en büyük mülkiye âmirinin tek
lifi ve bunlara verilecek aylık ücretin miktarı 
beldelerin özelliklerine göre 300 liradan az, 
800 liradan çok olmamak üzere il genel meclis
lerince tesıbit edilir. 

Şimdi biz bunları yine oraya bırakıyoruz ve 
bunlarda da farklılık kabul ediyoruz. 

Düşününüz ki, devletin emniyet hizmetini 
•?ören iki kimse var. Birisi İstanbul'dadır şu 
kadar para alıyor, birisi başka bir ilde-
dir, - Türkiye'nin bütün illeri birbirinden da
ha şerefli - o ildeki başka bir parayı alıyor, 
Burası da haksızlıktır. Yani malî tarafı bıra
kın bu noktadan da bekçilerin şikâyetlerini 
ve bu paraların il genel bütçesinde nasıl sar-
^edildiğinden dolayı şikâyetleri önlememize 
imkân olmıyacaktır. Onun içindir ki zaten... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, beş dakikani2 
dolmuştur. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bundan do. 
layı bendenizin basılmış olan teklifi vardır ki, 
ben bu teklifi yaparken, daha evvel İrisleri 
Bakanlığında yapılmış hazırlıklardan istifade 
ettim. Biz herşeyi icadeden kimseler değiliz, o 
hazırlıklardan istifade ederek bunu getirelim. 
O madde metinlerini kabul ettiğimiz takdirde, 
3 . 4 maddedir, hem Emekli Sandığı Kanunu
na, hem devlet bütçesine girecek, hem de ik
tidar olarak daha az külfet altına gireceksiniz 
ve aynı zamanda millet bundan istifade edecek. 
Onun için takrirlerimizi sunuyorum. Yardımı
nızı rica ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Abdurrahman Güler. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA' AB
DURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
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geçen sene 772 sayılı Kanun meriyetle girerken 
«ıBu hizmetin görülcibirmesi için altmış küsur 
milyon liraya ihtiyaç vardı, :bu tadilâtla 104 
milyon lira verilmektedir ve böylece devlet ha
zinesi aleyhine, -özel idareler lehine bir muame
le yapmış oluyoruz. Böylece bütçe lüzumsuz 
yerde kayba uğruyor.» buyurdular. Aslında, 
verilen 104 milyon lira harcanacak değildir. 
Yinıe bekçilere ödenecek pere'onel masrafı 60 
milyon lira civarında tutmaktadır. Geri kalan 
40 milyon lira bir yıla mahsus olmak üzere 
harcanacak demirlbaş ve teçhizat içindir; bu 
bir yatırımdır. Bekçilerin tabancaları, ellbise-
leri, ayakkabıları vesair teçhizatı buralardan 
karışılana'calktır. 

Saniyen bu amme hizmeti donmuş bir hiz
met değildir. Yıldan yıla gelheeektir. Yeni 
mahalleler kurulacak, yeni köylerde bekçi teş
kilâtı kurulacaktır. Yeni kurulan bu teşkilât
ların ifa ettiği .hizmeti karşılıyalbilmek üzere 
bir suplels temini maksadiyle 104 000 000 li
ralık (bir hudut teslbit edilmiştir. Binaenaleyh, 
bu sene, yaıhut önümüzdeki yılda bekçilere 
devlet hazinesinden 104 OOO 000 liralık mas
raf yapılacağı görüşü realiteye uymamaktadır. 
Bu gelişen bir hizmettir. Kanun bir defaya bir 
seneye mahsus olarak çıkarılmaz, bu kanun ile-
riki yıllardaki ihtiyaçları da kanşıhyabilecek-
tir. Bu ihtiyaçları karşılıyabilmesi için 104 mu
ylun liralık bir maaş yekûnu tanınmıştır. Say
gılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Ben önergem okunduktan sonra konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN •— Peki efendim. Sayın uzarda. 
REŞAT ÖZA.BDA (Aydm) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 
Hükümetin, oldukça mühim bir mcıblağ tu

tan bekçi paralarını hazine üzerine alması cid
den takdire ve tebrike şayan bir harekettir. 
Bir hükümet için bilhassa bütçe açığı sıkıntı
sı çekildiği sıralarda böyle büyük bir yükün 
hazine tarafından derıuhde edilmesi, büyük bir 
cesaret meselesidir. Ancak şurada akıl erini-
yen bir nokta var, madem ki devlet bu mahal
le ve çarşı bekçilerinin parasını ödemeyi ka
bul ediyor, niçin bu hususta özel idareyi va

sıta kılıyor? Bekçi görevi, doğrudan doğruya 
bir zabıta görevidir, bir koruma görevidir. Dev
let bugünkü malî külfetini üzerine aldığına gö
re, doğrudan doğruya bu paranın Hazine ta
rafından Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 
konacak tahsisatla vilâyetlere bu kanalla öden
mesinde çok daha büyük isabet olurdu. Zabı
ta görevi ile hiçbir ilgisi olmıyan özel idare
lerin bu işe vasıta kılınması, emniyet görevi
nin ifasında pek çok aksaklıklara yol açacak 
ve yarın mahallî teşkilâtta emniyet müdür ve 
âmirleri ile özel idare yetkilileri arasında bâzı 
anlaşmazlıklara yol açacaktır. Bu bakımdan 
Hükümet veya komisyonun vereceği bir de
ğiştirge önergesi ile mademki bu paranın öden
mesini Devlet üzerine alıyor, bunu doğrudan 
doğruya Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi
ne konacak bir tahsisatla emniyet görevini 
müstakil bir vazife olarak devam ettirmek yo
lunu tercih etsinler ve özel idareyi bu işe ka
rıştırmasınlar, Bunda isabet vardır kanaatin
deyim. 

Köy bekçilerinin maaşına gelince: Kırk 
bin köyün bekçisinin maaşını bugünkü bu ka
nun içinde mütalâa etmeye imkân yoktur. Yal
nız bir gerçek var; köylerimiz genellikle köy 
bekçilerinin maaşını ödemekte güçlük çekmi-
yorda bâzı köyler vardır, bu bir realitedir, (hem 
de Doğu vilâyetlerinde değil Aydm'ın bâzı köy
lerinde) köy bekçisinin aylığı on liradır. Köy 
bekçisine ayda on lira veriliyor ve bu bekçi
lik vazifesini yapıyor; fakir bir köy. Fakat 
bunlar İşçi Sigortalarına dâhil olduğu için, 
köy bekçisi için her ay 240 lira üzerinden sos
yal sigortaya sigorta primi ödemek mecburi
yetinde kalıyor. Köylü ayda on lira bekçi pa
rasını ödemekte 'güçlük çekmiyor. Fakat bek
çi maaşı dolayısiyle 240 lira esasına göre ayda 
Sosyal Sigortalar primi Ödemekte cidden güç
lük çeken ve bunu ödemekte acze düşen köyle
rimiz vardır. Binaenaleyh, şehir halkının ko
runması bakımından mahalle ve çarşı bekçi
lerini ele alıp bunun külfetini Hazineye yük-
liyen kanunlar getirirken Köy Kanununu da 
biran evvel ele alıp köylünün sosyal durumu
na, varlığına 'göre bu işleri köylüye bir yük 
haline getirmiyecek formülleri bulmak sure
tiyle tedvin etmesinde de zaruret vardır. 

Saygılarımla. 

— 272 — 



JYL Meclisi B : 142 18 . 7 . 1967 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, buyurun, 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar kifayet önergesi verilmiştir. Kifayet 
önergesini kabul ile kanunun biran evvel çık
masını saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var, 
komisyon: görüşecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Görüşmiyeceğiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifaye

tini arz ederim. 
Çorum 

Abdürrahman Güler 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyle ilgili 13 tane önerge var
dır, önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bir ek maddede bekçi teşkilâtı mensupları

nın sosyal güvenliklerini teminen 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi tu
tulmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Meclis Grupu adına 
Erzurum 

Adnan Şenyurt 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin ilâvesini arz ve talebederim. 
Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

Madde: Aynı kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

Ek madde: Köy bekçileri de bu kanun hü
kümlerine tabidir. 

Sayın Başkanlığa 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka

nununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısına, 

Madde 2 ye ek maddeye aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

Ek fıkra: Bekçi paralarının karşılığı bina 
vergisi mükelleflerinin ödediği aydınlatma ve 
temizlik resminin yüzde ellisi nisbetinde bina 
vergilerine ek yapılarak temin edilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de tertibini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Ek madde: 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtının per

sonel yönetim ve hizmet masrafları ile araç, ge
reç, kurs ve diğer her türlü masrafları ve yö
netmelikle tesbit olunan giyecek, silâh ve teç
hizat masrafları Devletçe ödenir. 

Ancak, yeni kurulacak belediyelerle teşek
kül ederek çarşı ve mahalleler için masrafa 
yapılacak. ilâveler ve bekçi teşkilâtı masraf
ları için her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzi 
esas ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken tesbit edilir. 

Geçici ek madde; 11 özel idarelerinin 1967 
yılı ek bütçelerine bu maksatla konulmuş bu
lunan ödenekler toplamını geçmemek üzere 
1967 yılı bütçesinden Hazinece ödenir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
772 sayılı Kanun 2 nci maddesine eklenen 

ek maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Ek fıkra: 
Bu kanuna göre ödenecek giderlerin şehir 

ve kasabalardaki bina vergilerine bir oran dâ
hilinde yüklenir. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Gerekçe: 
Bu paralar genel bütçeden ödendiği takdir

de köylerde oturan vatandaşlar, şehir ve ka
sabalarda oturan vatandaşların apartman ve 
işyerlerinin beklenmesi külfetine iştirak ettiril
mektedir ki, bu hal sosyal adalete uymamak
tadır. Kaldı ki aynı şekilde zabıta görevini 
gören 442 sayılı Köy Kanununun 68 nci mad
desinde yer alan köy korucularının ücretleri 
köy bütçesinden salma esasına göre köylü ta
rafından ödenmektedir. Bu da gösteriyor ki, 
mahallî hizmetlerde zabıta görevi gören bek
çilerin paraları mahallince tedarik edilmekte
dir. Şehir ve kasabalardaki bina vergilerine 

— 273— 



M. Meclisi B : 142 18 . 7 . 1967 O :. 1 

muayyen bir meblâğ ilâve edilirse bu adalet
sizlik izale edilmiş olur. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ek maddesindeki «Devletçe» ke

limesinden sonra ve «11 özel idareleri» tâbirinin 
başında bulunan parantezin metne baskı hata
sı olarak girmesi sebebiyle kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Eskişehir 

İsmet Angı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
772 sayılı Kanun tasarısının ek 2 nci mad

desi olarak teklifimin geçici 4 ncü maddesi
nin oya arzını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
• , Bekçiler Kanununun ek 3 ncü maddesi ola
rak teklifimin geçici 5 nci maddesinin oya ar
zını teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçiler Kanununu ek 4 ncü maddesi ola- ! 

rak teklifimin geçici 9 ncu maddesinin oya kon-
imaşını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul , Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun ek 5 nci maddesi ola

rak teklifimin geçici 10 ncu maddesinin oya 
korumasını teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununu 6 nci maddesi olarak t 

teklifimin geçici 11 nci maddesinin oya arzını 
teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun ek 7 nci maddesi ola

rak teklifimin geçici 2 nci maddesinin oya kon- . 
masını arz. ve teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bekçiler Kanununun ek 8 ftci maddesi ola

rak teklifimin geçici 1 nci maddesinin oya kon
masını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Reşit Ülker Şevket Asbuzoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci ek madde: 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

tahakkuk eden bekçi paraları Hazinece tahsil 
edilir. 

Şeklinde 2 nci ek maddenin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık 
derecelerine göre tekrar okutup oyunuza suna
cağım. 

(Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'unı 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor 
musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Söz is
temiştim. • 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim, önerge 
hakkında söız isteyen arkadaşlar daha evvel 
işaret buyursunlar. Komisyon katılmadıktan 
sonra sizin konuşmanızda ne gilbi fayda olur? 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efen
dim, bizim konuşma hakkımız Komisyonun ka
tılmaması halinde doğar. 

BAŞKAN — Önergenizi izah edecekseniz 
daha evvel işaret etmemiz lâzım ki size söz ve
reyim. Çünkü komisyon görüşünü ifade edi
yor. Buyurun konuşun. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efen
dim, deminki mâruzâtımda geçmiş tecrübeler
den mülhem olarak getirilmiş olan tasarının 
ileri bir adım olduğunu ifade etmeye çalışmış
tım. Filhakika hizmet daha iyi ifa edilecek, 
hizmeti görenler mağdur olmayacak ve vatan
daşlar yanlış bir tatbikattan da ayrılmış ola
caklar. 

Şimdi ıbizim Yüce Meclisten takririmizle 
kabulünü istirîham ettiğimiz husus bu tasarının 
daha mütekâmil bir hale gelmesine ve daha 
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müspet halde çıkmasına hizmete matuftur. Fil
hakika bir devletin en esaslı vazifelerinden 
(bir tanesi, vatandaşın sosyal güvenlik içinde 
bulunmasını temindir. Filhakika .bunları mev
cut imkânlarla birden, kısa zaman içinde te
min ve tesis etmekte mümkün değildir. Ama 
muhterem Hükümetin getirmiş olduğu bu müs
pet kanun tasarısı vesilesiyle arz etmek istiyo
ruz, teklif ediyoruz, bu müspet tasarıyı daha 

.müspet bir yöne getirebilmek için bu vesiley
le muhterem Hükümet, sayın Komisyon tekli
fimize iltifat, eder de amma hizmeti gördükle
ri kabul edilen bekçilerin bir sosyal güvenlik 
içinde vazife görmelerini temin edebilirsek daha 
iyi olur, düşüncesindeyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN •— Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önengeyi okutuyorum. 
(Tekirdağ Milletvekili Kemâl Nebioğlu'-

nun önengesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

ANGI (Eskişehir)ı —•. Bütçe imkânsızlığı 
sebebiyle katılmaya imkân göremiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner-
ıgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer önenge
yi okutuyorum. 

(Kayseri Milletvekili Feyyaz Köksal'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Koksal buyurun. 
FEYYAZ. KOKSAL (Kayseri) — Sayım 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bir şikâyet ko
nusu kalkacak fakat yeni yeni şikâyet konula
rının açılmaması lâzımdır. Bu bakımdan bu 
takriri getirdim. 

Özel idare kanalı ile yapılacak, mahalli 
bir hizmetin ödenmesi şeklinde olmalıdır. Bi
na Vergisinin yeniden tahriratı elbette zaru
ridir. bunu da biliyorum. Yalnız, bekçi para
larının karşılığı Bina Vergisi mükelleflerinin 
ödediği aydınlatma ve temizlik resminin % 50 
nisbetinde bina vergisine ek yapılarak temin 
edilebilir. Bu bakımdan elimde bulunan yüzlbin 
lira takdir edilen, bu kadar iradı bulunan bir 
Bina Vergisinde aydınlatma ve temizlik resmi 
iki bin lira olarak gösterilmektedir. İki bin 
liranın eskiden 600 lira bekçi parası vardı. 
Şimdiki takdirde bu 1800 liraya yükseltildi. 

Şahsi ve indî takdir edildiği için şikâyet ko
nusu oldu. Benim teklifim, bu yüzlbin liranın 
takdir edilen iratta nasıl aydınlatma ve temiz
lik resmi iki bin lira ise, hunun, bekçi parası
nın da bin lira olarak Bina Vergisi mükellef
lerine tahsis edilmesi ve bu şekilde bekçi pa* 
ralarmın karşılanmasıdır. Bu birçok şikâye'le-
ri ve eşitsizlikleri, köy, şehir, eşitsizliğini yok 
edecektir. Bu bakımdan takririmin kabulünü 
rca eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

ANGI (Eskişehi r )— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler^ Kabul edilmemiştir. Diğer önengeyi 
okutuyorum. 

(Ayon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
m'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu 
arada çeşitli gruplardan muhtelif arkadaşla
rın imzası ile bir önerge verilmiştir. Bu öner
geyi de okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının sonuna gelin

miş olması sebebiyle vakit kazanmak için mü
zakerelerin yarım saat uzatılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Çorum Trabzon 
Abdurrahman Güler Hamdi Orhun 

Erzurum Afyon Karahisar 
Adnan Şenyurt Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Saat 20,ı30 a kadar çalışmaların uzatıl
ması hususunu kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lütfen muhterem arkadaşlar da bize bu 
hususta yardımcı olsunlar efendim; muhtasar 
ve veciz bir şekilde görüşürlerse... Buyurun 
Sayın Akalın.. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; benim önergemde 
bir tek kelimede dahi değişiklik yok, mevcut 
tasarıdakinden. Yalnız ben üslûp ve yazılışı 
değiştirdim. Yeniden okuyup kıymetli zaman
larınızı almak istemiyorum, çünkü uzattık. 
2 nci maddeye ek olan maddede, dikkat bu
yurursanız göreceksiniz, yazılış ve üslûp ha
tası var. Ben diyorum ki, dikkat buyurun, 
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«Devletçe», bir parantez Yar bu parantezden ' 
sonra bu cümlenin sonunda il özel idarelerine 
ödenir, il özel idarelerine kelimelerine kadar 
olan kısmı, paranteze kadar, çıkarıyorum. Ya- ; 
ni şlöyle oluyor: Çarşı ve malhalle bekçileri 
teşkilâtının personel ve yönetimi ve hizmet 
masrafları ile araç, gereç kurs ve diğer her 
türlü masrafları ve yönetmelikte tespit olu
nan ıgiyecek silah ve teçhizat masrafları Dev
letçe ödenir. Altındaki fıkrayı aynen alıyorum. . 
Okumuyorum zamanınızı almamak için. Yu
karda dediğimiz parantez içindeki kısmı da 
muvakkat olduğu için ek geçici madde olarak 
ilâve ediyoruz. Yani komisyondan gelen tek
lifi aynen alıyorum, yalnız yazılışımda hata 
var. Yani anlama bakımından sakatlık olur. 
Bu itibarla düzeltiyorum. KaJbul ederseniz an
layış bakımından gayet yerinde olur. Bir ye- , 
nilik getirmiyorum, aynı yazıyı aynı ifadeyi 
düzeltmiş oluyorum. KaJbul ederseniz düzgün 
bir madde çıkar, takdirlerinize bırakıyorum, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu, 
efendim?' 

GEÇİCİ EOMffiSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkanım, mev-
zuulbahis parantezin önergemizle de kaldırılma- • 
sı talebedilmiştir. Bu itibarla değişikliğe ma
hal yoktur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kafbul edenler... ., 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. , 

Diğer önergeyi okutuyorum. j 
•(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un j 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon katılıyor 
mu? | 

-GEÇİCI KOMİSYON (SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka/bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. ) 

Diğer önergeyi okutuyorum. j 
(İstanbul Milletvekili Kesit Ülker ve Eski- j 

şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun ilk î 
önergesi' tekrar okundu.) i 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker, öner- j 
geaaizi izah sadedinde. j 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım açıklama için yalnız metni oku
yacağım, bir söz söyleyecek değilim. Demin 
söylediğim gerekçe ile Devlet memurları sta
tüsü içine almış olacağız. Onun için teklif etti
ğim ek madde 4. 3656 sayılı Devlet Memurla
rı Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına (Bekçi Teşkilâtı) baş
lığı altında bu kanuna bağlı (il) sayılı cetvel
de derece, unvan, adet ve maaşları gösterilen 
kadrolar eklenmiştir, diyorum. Diğer teklifler 
de bunun gibidir. Üzerinde sıöyliyecek deği
lim, gerekçe aynıdır. Bu 7, 8 teklif kaibul edil
diği takdirde, olduğu gibi hem parası genel 
bütçeden verilmiş olacaktır, hem de Devlet 
memuru haline gelecektir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum. 
(IstanJbul Milletvekili Reşit Ülker ile Eski

şehir Milletvekili Şevket Asibuzoğlu'nun ikin
ci önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ek Madde 

5: Her ile o yıl için verilecek bekçi teşkilâtı 
mensuplarının aded ve dereceleri malî yılın 
birinci ayı içinde İçişleri Bakanlığınca belli 
edilir ve illere bildirilir. Valiler kadro tahsisi
ne esas olmak üzere hunların il içinde dağıtımı
nı yapar ve Bakanlığa bildirir. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
ibul etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker ve Eski

şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun üçün
cü önerıgesi tekrar okundu. )< 
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BAŞKAN —• Söz mü istiyorsunuz efendim?.. 
(Hayır sesleri) Sayın Komisyon katılıyor mu? 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim ora
daki metin de okunsun. 

BAŞKAN —• Metin önergede yok efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Basılı kâğıt

larda vardır madde 9. Kanunun kendisinde 
var. 

BAŞKAN — Efendim siz, önergenizde iste
diğiniz metni göstermeniz lâzımdı, biz şimdi bu
rada bunu bulup okuyamayız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müsaade eder-
misiniz öyle ise. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım ben ciddiyetle vazifemi yaptığıma 
kaaniim. Geçici madde 9: Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallât bekçilerine 
ait her türlü taşınır, taşınmaz mallar ve kıy
metlerle, para ve alacaklar, borç ve taahhütler 
Hazineye devredilir.» 

Esas fikrin icabı. 
BAŞKAN — Komisyon katlıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Kemisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Eskişe

hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun dördün
cü önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miy enler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Eski

şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun beşinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Eski

şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun altıncı 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ek madde 2. — 

Bekçiler teşkilâtı mensupları, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı kanunları hükümlerine tabidirler. Polis 
memurlarının tabi olduğu hizmet fiilî zammı 
bunlara da uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve Eski

şehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun yedinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka

lın'in önergesi tekrar okundu.) 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Bu ikinci maddenin kabulünden sonra efendim... 
Yeni bir tekliftir, şimdi oylanmamasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Bu şekilde tasrih ediyorsunuz, 
geri bırakıyoruz sizin önergenizi. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon sözcüsü, Eskişehir Millet

vekili İsmet Angı'nın Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bir matbua hatasının 
düzeltilmesi teklifinde bulunuyor, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu küçük tahsilde 2 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum.; Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Akalın 2 nei maddeden sonra 
3 ncü maddeden evvel bir ek madde teklif edi
yorsunuz. > ' 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Geçici 2 nci madde olarak.. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka

lın'm önergesi üçüncü defa okundu.) 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?.. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Vaktinizi almamak istiyorum, adaletli bir mad
de olur. 

BAŞKAN — Efendim önergeniz sarih. Sayın 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
ANGI , (Eskişehir) — Bu hususta Komisyon sö
zünü evvelce arz etmişti, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyon tadiliyle oya sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker, sizin bir geçici madde tek
lifiniz var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
772 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddenin 

eklenmesini arz ye teklif ederim. 
istanbul 

Reşit Ülker 

Geçicj .madde : 772 sayılı Kanun gereğince 
tahakkuk ettirilen bekçi paraları tahsil edilm,ez, 
tahsil edilmişse geri verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor, 

önergeyi oyunuza sunuyorum'. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde 3. — Aynı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33,'34-35, 36; 38 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

-BAŞKAN — Madde üzerinde söz' istiyen?.. 
Bulunmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
' Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yü-
: rütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim 1 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo-

; rum. 
BAŞKAN — Sayın Kırca buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, pek ufak bir teknik düzeltme 
. yapmak lâzım galiba bu maddede. Çünkü daha 
evvel kabul buyurduğunuz 2 nci maddede muh
tevi ek maddede (Yeni kurulacak belediyelerle, 

; teşekkül edecek çarşı ve mahalleler için masrafa 
, yapılacak ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları 
için her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzii esas 
ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye bakanlıkla
rınca müştereken tesbit edilir) diyor. Esasen 
bu kanunun da malî birtakım inikasları olacağı 

; cihetle, «Bu kanunu İçişleri ve Maliye bakan-
ı lan yürütür» demek lâzımdır. Bu hususta bir 
'I önergem var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin «Bu kanunu İçişleri ve Ma

liye baaknları yürütür» tarzında tadilini arz ve 
; teklif ederim 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

" BAŞKAN — «Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
; baaknları yürütür» diye teklif' ediyorsunuz Bu 

önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

; ANGI (Eskişehir) —Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Önergeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi kabul buyurduğunuz bu tadil 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

: Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının 
tümü. üzerinde Sayın Süleyman Onan. Lehinde 
mi, aleyhin.de mi efendim ? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun lehinde. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, 'muhterem ımilletvekilleri, uzun zaman
dan 'beri ıslaha ımulhtaooılan Bıekçi Kanunu 'bu-

http://aleyhin.de
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<gün 'beklenilen hüviyetine kavuştu. Bu kanun
la memleket çapında mal, can, ırz emniyetini, 
gecenin ölü devrelerinde kendilerine emanet 
ettiğimiz "bekçilerim maddi kaderleri teminat al
tına alındı. Şimdiye kadar vatandaştan sada
ka toplareasma para alan 'bekçilerin bu müş
kül duruunu, hu (kanunla giderildi. Ancak, bu ka
nun bugünkü hüviyetiyle gene noksan olarak 
çıkıyor. Sadece Türkiye'de, belediye teşkilâ
tı olan kazalarda, şehirlerde yaşıyan mahalle 
ve çarşı bekçilerine teşmil edilen bu kanun 
köylerde vazife gören Ibekçilere teşmil edilme
diği için gidne ikilik yaratacaktır. Köy Kanu
nunun 'biran evvel ıslah edilmesi suretiyle ora
daki bekçi vatandaşlarımız da kaderlerini te
minat altına almak Meclis olarak Ibizim ve de
ğerli Hükümet mensuplarının aslî görevi olma
lıdır. Bunu şahsan, bir .milletvekili olarak rica 
ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, geçmiş kanunlardan 
müllhem bu kanunda uğradığımız-'bir (hata gene 
tatbikata konulduğu zaman Hükümet olarak, 
Meclis olarak «gene köylüyü ayırdı, köyde 
hizmet edenleri ayırdı, köylü üvey evlât, şe
hirli öız evlât muamelesi görüyor» şekliyle ad
landırılacaktır. (A. P. sıralarından, hani le
hinde konuşacaktınız sesleri) Müsaade edin ar
kadaşlar, neye sabırsızlanıyorsunuz? Ne oldu? 
Müsaade ©din. O takdir bana ait, müsadde 
edin lehinde konuşacağım. (A. P. sıralarından; 
protesto sesleri) 

©AŞ/KAN — Sayın (Süleyman Onan, siz 
110 ncu maddeye ıgöre kanunun tümü üzerinde 
ve lehte konuşacaktınız. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Ama arkadaşların protestosuy-
la karşiılaşıyorsu'nuız. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Hayır 
efendim. Müsaade ediniz, sonunu (beklemedi
ler, vakit ıgeç lolduğu için. 

Arkadaşlar, bekçiler 'gece vazife gförür, gece 
vazife (görenlerin vazifesini de mebuslar görü
yor. Onun için saibırlı olun. 

Değerli arkadaşlarım, (badema bu vazifeleri 
gören 'bekçilerimizin tâyinleri, stajları, nakil
leri, sicilleri, terfileri, mükâfatlandırılmaları 
ve cezalandırılmaları Elmniyet Genel Müdürlü
ğümüze âidolan vazifeler ımeyaınında mütalâa 
edildiğine 'göre, memur beklilerimizin bundan 
sonra eskiden kazandıkları «uyuyan bekçi» hü
viyetinden çıkıp vazife »gören «uyanık lbekçi> 
'hüviyetinde olmalarını rica ediyoruz. Bu kanun 
ilgililere hayırlı ve uğurlu olsun, 

Aziz arkadaşlarım, hunun yanı başında bek
çilerin özel idare ile ilişkilerinin kesilmesi için 
daha doğrusu, bu kanunu yürütücülerimiz 
mümkün olan her türlü imkânı lehinde kullana-. 
rak doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığımızın 
emrinde çalışmasının temini cihetine gitmesini 
hilhassa yerinde mütalâa ediyorum. 

Bu kanunu bu 'hüviyetiyle çıkartan Yüce 
Meclisimizin değerli üyelerine en iyi dilekle
rimi takdim ederim. 

BAŞKAN — Başka slöz istiyen yoktur efen
dim. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. Kutu
lar 'sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Dolaştırılmakta olan kutulara lütfen »ayın 
üyeler" oylarını kullansınlar efendim. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı için yapılan açık oylama işlemi sonucunu 
arz ediyorum. 

Oylamaya 68 üye katılmış sonuçta 65 kabul, 
2 ret, 1 çekimser oy 'çıkmıştır. Gerekli çoğun
luk sağlanamadığı için açık oylama tekrarla-
•nacaktır. 

19 . 7 . 1967 Çarşaımlba günü aaat 15,00 te ya
pılacak T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısın
dan sonra toplanılmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanıma saati : 20,25 

..«.« 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ay din'm Söke ilçesindeki Hazine arazilerinin 
miktarına ve kimlere kiralandığına dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
yazdı cevabı (7/361) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı rica ederim. 

Saygılarımla. 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 

1. Aydın ili Söke ilçesi sınırları içinde, ta
rıma elverişli, ıslahı mümkün ve hayvancılığa ya
rarlı olup da Hazineye ait ne miktar arazi vardır? 

2. Batmaz köyü tüzelkişiliğine Hazinece iıı-
tifaı 'bırakılan 20 bin, Akköy 'bucağına terk edi
len 4 000 dönüm arazinin, yıllık kirası ikibin li
radan, Yalçın Metiner takma adiyle 'broşürler 
yazıp Orduya dağıttığı Sayın Millî Savunma Ba
kanınca "bildirilen Fahri Tanman adındaki şahsa 
yirmi yıldır verilmekte olduğu doğru mudur? 

3. Fahri Tanman adındaki şahsın hüküm 
ve tasarrufu altında bulunup da Hazineye ait 
arazi var mıdır. 

4. Oerek Fahri Tanman'a ait, gerekse köy 
tüzelkişiliklerine intifa hakkı bırakıldığı halde. 
adı geçene yirmi yıldan 'beri kiraya verilen Ha
zine (arazilerinin ıslahı ve topraksız köylüye da
ğıtılması düşünülmektedir midir? Bu işe ne za
man başlanacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 7 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-87/4120 

Konu : Aydın Milletvekili M. 
Şükrü Koç'un önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 

îlgi : 14 . 4 . 1967 tarih ve 7/361-4087/24051 
sayılı yazınız. 

Aydın'ın Söke ilçesindeki Hazine arazilerinin 
miktarına ve kimlere kiralandığına dair, Aydın 
Milletvekili M. Şükrü Koç tarafından Başbakan
lığa yöneltilen yazılı soru önergesi cevaibı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Aydın'ın Söke ilçesindeki Hazine arazilerinin 
miktarına ve kimlere kiralandığına dair Aydın 
Milletvekili M. Şükrü Koç tarafından Başba

kanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

1. Söke ilçesi sınırları içerisinde tarıma el
verişli ıslahı mümkün ve hayvancılığa yararlı 
olup, Hazine uhdesinde kayıtlı; 

300 parçada 2.775,261 M2 (2.775 dönüm) tarla 
arazisi, 

79 parçada 1.135,214 M2 (1.135 dönüm) zey
tinlik ve delicelik arazisi, 

26 parçada 431,500 M2 (431,5 dönüm) Ham top
rak, 

18 parçada 16,671 M2 (17 dönüm) Tarım ara
zisi, 

17 parçada 72,246 (72 dönüm) Dağ - bahçe ara
zisi, 

18 parçada 942,439 M2 (942 dönüm) Otlak ve 
azmak arazisi, 

4 parçada 4.412,160 M2 (4.412 dönüm) Çalı
lık ve fundalık, 

7 parçada 17.560,797 M2 (17.561 dönüm) Ço
rak ve mer'a arazisi, 

mevcut bulunmaktadır. 

2. 20 bin dönüm arazinin intifaı Batnaz 
köyü tüzel kişiliğine bırakılmış olmayıp, 4 par
çada 1.681 dönüm çorak arazinin Batnaz köyü 
tüzel kişiliği adına yıllığı 950 lira bedelle 
21 . 6 . 1965 tarihinden 21 . 6 . 1966 tarihine 
kadar kiraya verilmiştir. 

Kiraya verilen bu arazi çorak olduğundan ve 
köylülerce istifade sağlanamadığından, bir yıl
lık kira devresi sonunda talip zuhur etmemesi 
sebebiyle, tekrar kiraya verilmemiş ve halen kim
senin işgali altına girmemiştir. 

280 — 
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Keza, Akköy bucağına 4.000 dönüm arazi 
terk edilmiş olmayıp bucak merkezi köyün 
(Akköy) sınırları içinde mevcut 138 parselde 
99 dönüm olarak kayıtlı arazi, 4274 sayılı Ka
nunun 28 nci maddesi hükmüne tevfikan 1945 
yılında Akköy okuluna tahsis edilmiş ve halen 
bu okul tarafından istifade edilmektedir. 

Fahri Tanman adındaki şahsa Hazinece ki
raya verilmiş her hangi bir arazi mevcudolma-
yıp, adı geçenin esasen çiftlik sahibi olduğu, 
kendi arazisinin bir kısmını dahi artak olarak 
çalıştırdığı anlaşılmıştır. 

3. Fahri Tanman adındaki şahsın hüküm 
ve tasarrufu altında her hangi bir Hazine ara
zisi 'bulunmamaktadır. 

4. Gerek köy tüzel kişiliğine ve gerekse 
Fahri Tanman'a intifa hakkı bırakılmış arazi 
mevcut değildir. Köy tüzel kişiliklerine ait 
mer'a arazisi ile Hazinenin özel mülkiyeti-nde 
bulunan arazinin ıslah edilerek tarıma elverişli 
hale, getirilmesi ve ıslah ameliyesini mütaakıp 
çevredeki topraksız çiftçilere damıtılması için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hazine adına 
tapulu 21.038 dönüm araziden G.000 dönümü
nün etüdü Topraksu Teşkilâtı tarafından yapıl
mış ve geri kalan 15.038 dönüm arazinin etüdü 
de Topraksu Teşkilâtının 1967 yılı programına 
abnmıgtır. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

2. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya bölgesindeki n"Ueri kurutma çalışma
larına dair yazık soru öncnasi ve Ennrn ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in ya
zılı cevabı. 

15 . 5 . 1967 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî 
Kavnaklar Bakanb^nea yazılı olarak eovap 
landırılmasmın teminini srynrı 'le n*?, ederim. 

AntaKı Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Elmalı. Karakol ve Avlan göllerinin ku
rutulması için yapılan çalışmalar sonuçlan
mış mıdır? Sonuçlanmış ise han<ri alterna
tifler üzerinde durvlmnya karar ve rmiş t i r ? 

Bu konuda tekniğin v> f^rr-'n k"sin sonn-
.cnnu*ı artık karar halinde bilinilmesinde fay
da vardır? 

2. Ova Öelemiş Gölünün yatağı köylüye 
dağıtılıp ziraat yapılırken tekrar göl dolmuş 
araziler sular altında kalmıştır. Haz'ne köy
lüden para istemektedir. Bu duruma göre 
Ova Gclemiş Gölünün kurutulması için çalış-
lışmalar süratlendirilmelidir. Bu konudaki 
çalışmalar ne safhadadır? 

3. Ova Oelemiş'teki çalışmalar îzmir böl-
gos'nc devredilmiştir. Çalışmaların Antalya 
bölgesinco yapılmasında bölgemizde fayda mü
lâhaza edilmektedir. Bakanlıkça bu konuda 
ne düşünülmektedir. 

T. C. 
Enerii ve Tabiî 13 . 7 . 1967 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/2851 

Millet Mee'isi Başkanlığına 
îlgi : 17 . 5 . 1967 rnin. Kanunlar Müdür

lüğü : 7/378 - 4298'25442 sayılı yazınız. 
An+alva Milletvekili îhsan Ataöv'ün «-An

takya bölgesindeki gölleri kurutma çalışmala
rına» mütedair soru önergesinin cevabı ili-
şi'kt- snnrlonstur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerü ve Tabiî 

Kavnakla^ Bakanı 
Ifofet Sezgin 

Antalya MUletvrftili îhsa.n Ataöv'ün. «Antal-
v , b:>l"cindeki rolleri kurulma çalışmalarına» 
i la '"" V " ' ' ' ' ' ' T'^'""'' "r»"v>'>"^',î (»»\T»«'j'V<'rİT*'_ 

I - 1 200 Km.» lik kapalı bir havzanın suları, 
F^mılı - Karagöl ve Avlan göllerinde toplana
rak batr.klık yapmakta ve göUerin genişlemesiy
le do taşkınlara seboboW,ktadır. Ger-ık Karako
lun gerc*V.<> Avlan gölün'in y e ^ n e brr.almn. im
a n l a r ı düdenler vasıtasiyle yeraltına olmakta
dır. 

A^ Karakol : 
Göl kıvısmdan çıkan p-'nar suları i1 e göle ka

rışan Eskihisar deresi, bataklığı teşkil etmekte-
dir. 

Yıvnin* bo<mlmı imkânı, Elm^ı düdeni adı 
ilo ad^andmlrn çatlakla y a m a k t a d ı r . 

DovV, Su îs1 ê *i G^n°l MüdürUifnlnce, bu dü-
dAn'n ağzma bir Regülâtör yapılmak suretivle 
düdono verilen su miktarı ayarlanmış, düden 
önfrde rüsubat tutmak için dinlendirene havu
zu yapılmıştır, 
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Göl saikasında ise kurutma şebekesi tesis edil
miş ve ayakları düdene bağlanmıştır. 

Elmalı düdeninin içi (Yeraltı mağaraları) her 
sene muntazaman temizlenerek, su çekme kapa
sitesinin düşürülmemesine çalışılmaktadır. 

Elmalı düdeninin su çekme kapasitesi, 10 - 13 
ım3/san. din. Göl sahasından gelen su, bu mikta
rın altında kaldığı müddetçe göl kurumakta, üs
tüne çıktığı müddetçe de (Yağış miktarına tabi 
olanak) göl sahası genişlemektedir. 

Az ve orta yağışlı yıllarda, göl sahasında zi-
•raa't yapılabilmekte ise de yağışlı yıllarda ve ya
ğış miktarına bağlı alarak göl sahası genişlemek
tedir. 

DSİ tarafından yapılan ve her sene bakıma 
talbi tutulan tesisler sayesinde göl, kurutularak 
halka dağıtılmış ise de fazla yağışlı senelerde 
bir miktar arazi su altında kalmaktadır. , 

Göl salınışında tamamen emniyetli bir ziraat 
yapıl albilmesi için şimdiye kadar pekçok alterna
tifler etüdedilmiştir. 

Yapılan ve yapılmakta olan alternatifler aşa
ğıda sırasiyle izah edilmiş bulum/maktadır. 

1. Karagölü taşıran Eskihisar deresi üzerin-
ıde depolama 'tesisleri kurmak. 

Yapılan detaylı etütler, jeolojik ve topogra-
fik durumun müsaidolmaması sebebiyle Eskihi-
ısar deresi üzerinde bir baraj inşası imkânı bulu
namamıştır. Ayrıca Eskihisar deresi çok miktar-
/da sürüntü malzemesi getirmektedir. 

2. Kışlaaltı mevkiinde gölün bir kısmım 
3. .000 m, uzunluğunda bir baraj şeddesi ile di
ğer kısımdan ayırmak ve Eskihisar deresinin su
larını buraya derive ederek depo etmek ve böy
lece Karagölün taşmasını önlemek. 

/Bu hal tarzı önceleri çok cazip görülmüş ise 
•de yapılan detaylı etütler sonunda barajın otu
racağı zeminin (Temelin) taşıma gücünün çok 
zayıf çilem ası dolay isiyle bu tasavvurum inşai ka-
fbiliydtiınin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

3. Karagölü, Avlan gölüne 17 Km. lik derin 
•yanmalı bir kanalla derive etmek ve Avlan gö
lünden 5 - 6 Km. lik bin tünelle suları Finike 
vadisine aktarmak. 

Bu hal tarzı üzerinde yapılan çalışmalarda 
Karaıgölü Avlan V akıtacak 17 Km. lik kanalın, 
13 M. derinliğe kadar inen büyük ve devamlı yar
malardan geçmesi dolayısiyle çok pahalıya mal 
olduğu görülmüştür. 
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Çok derin olan bu kanal açıldığı takdirde 
1 500 dekar münbit bir ziraat arazisi de istim
lâk dolayısiyle elden çıkmış olacaktır. 

Ayrıca derin yanmalı kanalın bakım ve ona
rımı da çok zor olacaktır. 

Derive edilecek suların Finike vadisine akta
racak olan tünelin jeolojik bakımdan hiçbir prob
lem yaratmıyacağı ve derin yarmalı derivasyon 
kanalının bakım ve onarımındaki mahzurların 
bulunmıyacağı kabul edilmesine rağmen yapılan 
en iyimser hesaplarda dahi bu alternatifin ran-
tabl olmadığı görülmüştür. (Rantabilite 0,71 
dir.) 

4. Avlan gölünde 2 500 M. tulünde ve 12 M. 
intifamda 75 milyon M3 kapasitede bir baraj in
şa ederek bütün suları dağ tarafında depolamak 
ve düdenler vasıtası ile zamanla bu suların tah
liyesini sağlamak. 

Bu alternatif de rantabl çıkmamıştır. Buna 
rağmen bu alternatif üzerinde daha detaylı çalı
şarak, konuyu daha ucuza mal etme imkânları 
araştırılmaktadır. 

5. Elmalı düdeni civanında ve dağın içeri
sinde tünel şeklinde ilerliyenek boşluk ve çatlak
ların aranması ve böylece fazla suların bu yol
larla boşaltılması imkânının araştırılması. 

Bu alternatif tamamen araştırma mahiyetin
de olacağından başarı nisbetinin bugünden kes
tirilmesine imkân yoktur. 1966 da açılan 80 M. 
lik tünele 1967 de devam edilecektir. 

Hülâsa olanak, 4 No. lu alternatif üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu çalışmalar Eylül 1967 de 
tamamlanacaktır. Ayrıca 5 No. lu alternatif üze
rindeki çalışmalara sürekli olarak devam oluna
caktır. 

B) Avlan gölü : 
Avlan gölünün teşekkülüne sebebolan yegâne 

kaynak, Akçay deresidir. Tahliye imkânları, göl 
etrafındaki düdenler ile Yakaçiftlik köyü yakı
nındaki Yakaçiftlik düdenidir. 

Bütün düdenler her yıl muntazaman temizlen
mekte ve bakılmaktadır. Avlan gölünden Yaka
çiftlik düdenine, derin bir boşaltma kanalı açıl
mıştır. Ayrıca, Akçaydan doğrudan doğruya gö
le uğramadan Yakaçiftlik düdedine giden ikinci 
bir boşaltma kanalı açılmış bulunmaktadır. 

Alınan bu tedbirler neticesinde Avlan göl sa
hası daraltılmıştır. Taşkın da önlenmiş bulun
maktadır. 
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Gölün tamamen kurutulması, Karagöl için 
yukarda bahsedilen 5 Km. lik bir tünelle suyun 
Finike vadisine aktarılması düşünülmüş ise de 
raritabilite 0,60 bulunmuştur. 

İkinci bir alternatif olarak da bir baraj şed
desi ile Avlaın göl sahasını daraltmak ve Akçay'-
ın sularını burada depolamak düşünülmektedir. 
Bu da yukarda Karagöl için bahis konusu edi
len 4 No. lu alternatifle ilgili bulunmaktadır. 

Netice olarak, DSİ Teşkilâtı, Karagöl ve Av
lan gölleri problemlerine ehemmiyetle ve devamlı 
olarak eğilmiş bulunmaktadır. Alternatiflerin 
ekonomik çıkmamasınla rağmen işin sosyal cep
hesi göz önüne. alınarak bunlar elimime edileme
miş, alternatifleri zorlama cihetine gidilmiştir. 

Bilhassa yeni düden araştırmalarında devam
lı olarak faaliyet gösterilmektedir. 

I I - Ova Gelemiş bataklığıma yağışlı yıllarda 
da elverişli halde bulundurulabilmesi için etütler 
devam etmektedir. 

Ova Gelemiş Kurutma Kanalları, boşaltma 
seviyesinin müsait olmaması sebebi ile, çok dü
şük eğilimleri haizdir. Boşaltma kanalının Eşen 
çayı taşkınlarından korunması için inşası düşü
nülen şeddelerin plânlaması hazırlanmış olup 
konu, 1968 icraat programına teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

Kurutma sisteminin kilit noktasını teşkil eden 
Mansap kanalının ot temizliği problemi çözülmüş 
olup, Eşen çayının su seviyesinin yüksek oldu
ğu 'yağışlı yıllarda kanalın fonksiyonunu bekle
nilen şekilde yapamadığı tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Bunun neticesi olarak tarım mevsimi başında 
bir kısım saha bataklık halinde kalmaktadır. 

Talî kanallardan sıtma mücadele kanalında 
temizlik yapılması faydalı görülmüş ve halen bu 
kanalın temizliğine başlanmıştır. 

Topoğrafik şartların güçlüğü ve mıntakada 
sulama yapan vatandaşların kanallara zararlı 
müdahaleleri de durumu bir kat daha ağırlaştır-
mktadır. 

I I I - Elmalı'dan Ova Gelemiş mmtakasına ula
şım yolunun uzun ve yol standardının makinala-
rın geçişine müsait bulunmaması sebebiyle gö
lün kurutma kanallarının bakım ve onarımının 
DSİ İzmi r - I I ; Bölge Müdürlüğüne bağlı ve Fet
hiye'de bulunan Başmühendislik tarafından ya
pılması öngörülmüştür. 

- 2 8 3 

Ova Gelemişteki konuların rasyonel bir şekil
de halli için çalışmaların İzmir I I nci Bölge Mü
dürlüğünce yürütülmesinde fayda ve zaruret ol
duğu kanısındayız. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya - Gödene Kumluca yolunun yaz - kış 
peçişe açık bulundurulmasına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevabı (7/389) 

26 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya - Gödene - Kumluca yolunun 
Karayolları ağındaki önemi nedir 

2. Bu yolun yaz kış geçide açık tutulması 
için ne gibi çalışma yapılmaktadır? 

3. Turizm Bakanlığının da üzerinde durdu
ğu bir yol olan bu konunun daha süratli ve ne-
ticeli bir çalışmaya tabi tutulması düşünülüyor 
mu? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 3 . 7 . 1967 

Bakan 
653 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 5 . 1967 gün, 7-389/4374-25987 

sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili İhsan AtaövMin Antal

ya - Gödene - Kumluca yolu hakkındaki yazılı 
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Antalya - Gödene - Kumluca yolu Kara
yolları Genel Müdürlüğüne 1965 yümdia intikal 
eden bir il yoludur. 

Söz konusu yol; Gödene Bucağını ilçesine bağ-
lıyan ve orman ürünlerinin naklinde kullanılan, 
orman yolu standardında ve düşük evsaflı bir 
yoldur. 

2. Bu yolun yaz ve kış geçide açık tutulabil
mesi için il yolu standardında ıslah ve yapımı 
gerekmektedir. Takriben 88 Km. boydaki söz ko
nusu yolun standardına getirilebilmesi için 9 -10 
milyon liraya ihtiyaç vardır. Bütçe durumumuz 
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yolun onarım programına alınmasına imkân ver
mediği için bakım çalışmaları ile geçit sağlanma
sına gayret edilmektedir. 

3. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının turistik 
bakımdan üzerinde durduğu yol Finike - Kumlu
ca - Kemer sahil yoludur. Hiç yol bulunmıyam 
mn konusu kos'mde IkLnci Be§ Yıllık Plân döne
minde çalışılacaktır. 

Gödene yönünden giden yo1, yukarda da açık
landığı üzere, sadece Bucağı İlçeye ve Antalya'-
yr, baSilvan yoldur. 

Bilgilerinize .arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Raikanı 

4. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
alüvıînvum ranayiinin Akseki ve Manavgat böl
gesinde kurulmayı? sebebinin ne o1 onguna dair 
yatıl", soru Önergesi ve Barbakan Süleyman De
mirci'm yazılı cevabı (7/390) 

26 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın S a y n Barbakanca ya

zılı olarrk cevaplanmasına tavassutunuzu saygı 
ile arz ederim. 

Antalya Milletvekilli 
İhsan Ataöv 

1. Alüminyum sanayiinin Akseki veya Ma
navgat4^. yapılması konusu 1960 tan önce söz ko
nusu. idi. Enerii Ma.mvga^fran sağlanacağına ve 
imadr»nler;n Aksnk'de bulunduğuna göre Sanayiin 
bu mıntakada kurulmayla. sobobi nedir? 

2. Ilomada kumlacak olan hidro elektrik te
sis1 eri ic?a baraj etütleri tamamlanmış mıdır? Ne
tice müspot ise inşaata ne zaman başlanacaktır? 

3. Alüminvran maden rezervlerinin sık1 et 
merkezi Toroslarm hangi mıntakasında ağırlık 
taşımaktadır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77 - 7/4167 

6 . 7 . 1967 

Konu: Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv'ün önergesi. 

Miıllet MecMsi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar Müdürlüğü 30 . 5 . 1967 ta

rih ve 7/390-4375/25986 sayılı yazınız. 

Alüminyum Sanayiinin Akseki ve Manavgat 
bölgelinde kurulma.yışı sebebinin ne olduğuna 
dair Antalva Milletvekili Ihfrn Ataöv tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasmı rica ederim. 
•Süleyman Demirel 

Başbakan 

Alüminyı-ım Sanayiinin Akseki ve Manavgat 
b'iVcvndı ku^u1 mayısı pobobinin no olduğuna 
^'•' Antalva Milletvekili Ih^an Ataöv tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen yapılı soru önergesi ce
vabadır. 

1. Aliiım'ınvum FaV'ka.hırımn ham maddesi 
^"ıi. b'i'^V, cevherinin iktisadi rezervi Seydişe-
h'y'n Gnrnv'nde ve To^oslann Kuzey yamaela-
^and.a brdunrn Mortas ve Doğankuzu me-k'lcr^n-
rbdir. Bu iki ynt.n^n r""o"vi 24 094 000 ton 
oh™ c^vhe^'n. evsafı fabrikaların ekonomik ola
rak çalışmalarım tem'n edecek niteliktedir. Di-
*/,-, tnı-ı,ftn.'n, fabrika^rm yıllık boksit ihtiyacı 
45^ 000 - 500 000 ton oMuğuna «röre, burada 
m/vT/"'*- ovher rezervinin, fab^'kaları normral 
ömürleri boyunca çalıştırmaya kâfi gelecek mik
tarda olması, aynı zamanda ekonomik bir yatırım 
yap^ma*-rn dr. sağlıya çaktır. 

Akseki civa.rındak' b°.ks:t ter.aMirlori o-enis bir 
aohavp. yavılmıs, münferit tezahürler halindedir. 
Burada, bir yatak mib'-csn.a dikerleri 500 000 
ton vılkk ceyhe" ihtiyacnı ka.'-sı1 ayacak rezerve 
sahip deği'hlir. Bu hale göre, yıllık cevher ihtiya-
c^ 'n temini ancak birbirinden uaa.k, birçok ufak 
vatanın avm arda. çalınması ile mümkün olabile
cektir ki, bu durum isletme ve nakliye masraf
ları bakımından ekonomik olmıyacaktır. 

KaVlı ki, Akseki bölgesindeki bu münferit ya-
'tal^arm topha^ı rezervi, görünür ve muhtemel dâ
hil, a.ncok 3 686 800 tondur. Yani: En iyi şart
la" altında dahi, gayri iktisadi bir çalışma ile bu 
varaklardan 7 yıl cevher tem'ni mümkün olacak
tır. Fabrika ömrünün arta kalan kısmanda yine 
Seydişehir c:varı cevherlerinin kullanılma mec
buriyeti hâsıl o^ne-ıktı-r Bu takdirde yılda 500 000 
ton cevher'n Seydişehir'den Manavgat'a tasınma-
v. mecburiyeti, maliyeti yükseltecek ve ekonomik 
bir islotmeve im.krrı vermiyocektir. 

Eneri.in.in Seydişehir veva Ma.navgaıt.'tan te-
m :nl bahir: konusu olmıvacaktır. Çünkü enerji
nin, Konya - Iloma - Kepez santrallerinim bağ-
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lanacağı bir elektrik şebekesinden temini muta
savverdir. 

2. Oyma.pmar (Homa) da kurulması düşü
nülen hidroelektrik tesislerin etütleri devam et-
mekto ohıp, 1967 yılı sonbaharımda tamamlana
caktır. Bu etütlerin neticesi müspet olduğu tak
dirde inşaa.ta derhal başlanacaktır. 

3. Boksit rezeneler in'n sıklet merkezi, yu
karda da kaybedildiği üzere, Toroslarm Kuzey 
yamaçlarında vo Seydişehir bölgesindedir. Bu 
bölgedeki görünür vo muhtemel rezervler topla
mı, Maden Tetkik ve Arıma Enstitüsünün! ver
diği rakamlara göre 26 342 700 tondur. Buna 
mukabil Antalya - Akseki BölgesVn rezervleri, 
yine Maden Tetkik ve Arama En^itüsündeki 
mevcut kalıtlara gö^e, görünür ve muh.temel re-
zerv toplamı ancak 3 686 800 tondur. Antalya -
Al°nv\ bölı«yesin;n düşük evr-aflı diasporitleri 
0 103 000 ton tahmin edilmekte ise de ekonomik 
değerleri yoktur. 

Süleyman. Demirel 
Başbakan 

5. — Hatan Milletvekili Talât Köseoalu'nun, 
Hürrhıet Gazetesinde yayımlanan vasiyetname
nin sahte olup o1mndunna dair vazıh soru öner-
ge?;- ve Adalet Bakanı Hasan Dincer'in yazılı ce
vabı (7/393) 

2 . 6 . 1967 
Savın Millet Meclisi Başkanlığım 

Asn#ıda, arz ve izah ettiğim sorularımın Sa
yın Adale.t BpıVnlığı tarafi.ndp.Ti yazılı soru şek
linde cevaplandırılmasına delâlet buyurmanızı 
rica öderim. 

Hatav Milletvekili 
Talât Köseoğlu 

B'lindiği gibi 1 Haziran 1967 tarihli Hürri
yet Gazetesi, mefhum Adn*\n Menderes'in infaz 
sırasında b'r vazifeliye tevdi ettiği vasiyetname
sini neşretmiştir. 

3 Hazirrn 1967 tarihli Son Havadis Gazetesi 
ise, Ypr.sıada Mahkemesi sırasında kendisine is-
npdedilen b">tün suçların zımnen kabulü ve iti
rafı mahiyetinde olrın bu vasiyetnamenin, mer
hum Adnan Menderes'e aldolmadığını ve olamı-
yacağmı, bu ve^kan-n veya vasiyetnamenin sah-
to olduğunu ileri sürmüştür. 

Bu durum karşısında aşağıdaki sorularımın 
Sayın Adalet Bakanlığı tarafından cevaplandırıl
masına zaruret hâsıl olmuştur. 

Sorular : 
1. Merhum Adnan Menderer. infaz sırasında 

bir vas've'mme tanzim o^miş midir? 
2. Tanzim etmiş ise metni ve mahiyeti ne

dir ve vazifeliler bu vasiyetname hakkında ne 
gjbi işlem yapmışlardır? 

3. 3 Haziran 1967 tarihli Son Havadis Ga
zetesinin idd'p, ettiği gibi, merhum Adnan Men-
df^p". böyle bir va.'vyetna.meyi tanzim etmemiş ise, 
Hürriyet Gazetesinin n^rett'.ği' vasiyetname sah-
t"ı olarak tanzim edilmiş bir vasiyetname mi
dir? 

4. Hürriyet Gazetesinin ileri sürdüğü vasi-. 
vetnamo sahte ise, bir resmî evrak mahiyetinde 
olan vo tarihî olayları tahrif ederek âmme men
faatlerini ızrar eden bu sahte vas;yetnameyi tan-
-vm edenler ve tertipliyerfer hakkında (Resmî 
V" evrakı sahte olarak tanzim etmek suçundan) 
dolayı her h°ngi bir .adlî tahkikat açılmış mıdır? 
Açılmır. iso no safhadadır? 

T. C. 
Adale'; Bakanlığı 15 . 7 . 1967 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 24285 

Konu: Hatav Milletvekili Ta
lât Köseoğlu'nun yazılı soru 
önergesinin C3vaplandırıldığı 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

;fadosiyle alman 7 . 6 . 1967 gün ve 7/393 -
1436/26403 sayılı yazılarına. 

Adnan Menderes'e aldö'duğundan bahisle bir 
gazetede yayınlanan vasiyetname konusunda, Ha
tay Milletvekili Sayın Talât Köseoğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinin 
covapları aşağıda arz edilmiştir. 

Önergenin 1 ve 2 numaralı paragraflarında 
bahir, konusu edilen hususların cevap! andınla-
bllmesini teminen, keyfiyet ilgisi yönünden Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığından sorulmuş ve bu 
konuda adı geçen mahkeme başkanlığından alı
nan 19 . 6 . 1967 gün ve 538 sayılı cevabi tez
kere ile ilişiği zabıt suretinin örnekleri, aynen 
aşağıya çıkarılmıştır. 

- 8 8 6 -
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T. C. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

Sayı: 538 
Eki: 1 

19 . 6 . 1967 

Adalet Bakanlığınla 
İlgi: 15 . 6 . 1967 gün ve Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğü 19587 sayılı yazınız. 

Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di
vanının 15 . 9 . 1961 gün ve 1/11 sayılı ilâmı 
ile ölüm cezasına mahkûm edilen eski Başbakan 
Adnan Menderes'in cezasının infazından evvel, 
infaz görevlileri tarafından kendisinden son ar
zusu ve vasiyeti olup olmadığı sorulması üzerine 
yaptığı beyanın., sözü geçen görevlilerce ve infaz 
zaptından ayrı olarak 17 . 9 . 1961 günlü za-
ıbıtla tevsik olunduğu dosyasında mevcut 17.9.1961 
günlü infaz zabıt varakasının incelenmesinden 
anlaşılmış ve son arzu ve vasiyeti kapsıyan zap
tın onanlı bir örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Malhkememiızdelki dosyada bundan başka bir 
bilgi ve belge yoktur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Şemsettin Argun 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Y. 
Genel Sekreter V. 

"Vasiyet zaptı 
T. C. Anayasasını ihlâlden sanık ve idam hü

kümlüsü Adnan Menderes'in vasiyeti olup olma
dığı soruldu: Hayata veda ettiğim şu anda Dev
lete ve Millete saadetler diler son anda karım 
ve çacuklammı şefkatle andığıımı bildiririm, dedi. 
İşbu zabıt tarafımızdan tanzim edildi imzası 
lalındı. 

17 . 9 . 1961 

Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı 
Altay Ömer Egesel Servet Tüzün 

İmza İmza 
Adnan Menderes 

İmza 

Yüksek Adalet Divanı 
Üyesi 

Vasfi Göksu 
İmza 

Başsavcı Yardımcısı 
iSüleyman Taşer 

îmıza 

Başsavcı Yardımcısı 
Turgut Lüleci 

İmza 

Başsavcı Yardımcısı 
Salim Ertem 

İmza 

Başsavcı Yardımcısı Divan Başkâtibi 
Faruk Siret İmza okunamadı 
Değirmen 

İmza 
İstanbul Cumhuriyet -Savcı 

Yardımcısı İmam 
Hüseyin Yücel Etem Aakalın 

İmza İmza 
Aslı gibidir. 19 . 6 . 1967 

Resmî mühür 
İmza 

öteyandan, söz konusu vasiyetnamenin Ad
nan Menderes'e aidolmadığı yolunda vâJkı neşri
yat üzerine, keyfiyetin Ankara Cumhuriyet Sav
cılığınca soruşturma konusu yapıldığı ve netice
de; müteveffaya aidolduğundan bahisle basında 
intişar eden ve mahiyeti itibariyle, bir babanın 
oğluna intifkalini arzu ettiği bâzı nasihat ve te
mennileri ihtiva eden metnin; Medeni Kanunun 
478 ve mütaakıp maddelerinde, «ölüme bağlı ta
sarrufların şekilleri» başlığı altında derpiş olu
nan bir vasiyetname niteliği taşımadığı ve olay
da suç bulunmaması sebebiyle de, bu sözlerin 
doğruluğunun incelenmesine Ve sahte olup olma
dığının araştırıl masın a mahal görülmeyip, 
29 . 6 . 1967 tarihinde 967/11401 - 4296 savı İle 
takipsizlik kararı verildiği, adı geçen yer Cum-
hurivet Savcılığının bildiriminden anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyuruknasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

6. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün; Si
nop hava meydanının genişletilmesinin progra
ma alınacağı tarihe dair yazılı soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Bügiç'in yazılı cevabı 
(7/402) 

13 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Niyazi özgüç 

Amerikan radarına mensup Amerikalılar ta
rafından işletilen Sinop Hava Meydanının Hü
kümetimizce genişletileceği zatıâliniz tarafından 
beyan edilmişti. Bu genişletmeyi hangi senenin 
plân ve programına alınacağının bildirilmesi. 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 5 . 7 . 1967 
özel Kalem Müdürlüğü 

S a y ı : 14011 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 17 . 6 . 1967 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7-402-4559/26788 sayılı 
yaızı: 

(Sinop Hava Meydanının genişletilmesinin 
programa alınacağı tarihe kadar Sinop Milletve
kili Niyazi özgüç'ün şahsıma tevcih ederek tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını talebet-
tiği soru önergesi cevabıdır : 

Askerî magamiarla yapılan yazışma sonucu 
alman malûmata göre; Sinop Hava Meydanı ha
len 755 metre uzunluğunda ve âzami tekerlek ba
sıncı, 10 000 libreye kadar olan uçakların inişi-
no müsait bulunmaktadır. 

Sivil maksatlarla bu meydanın kullanılması, 
mevcut pistin mukavemetinin artırılması ve 600 
metre daha uzatılmasına bağlıdır ki bu da, mey
danın yeni baştan inşası için büyük bir yatırımı 
gerektirmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlığına 
esas olmak üzere kurulmuş ve faaliyetlerini ta
mamlamış olan muhtelif özel ihtisas komisyonla
rı meyanındaki (Hava Alanı özel İhtisas Ko-
misyonTO ve (Şehirlerarası Taşıma Sektörü, «Ha
vayolu Taşıma Komisyonu») tarafından verilmiş 
olan raporlarda da Sinop t a bir hava alanının 
yapılması hususu öngörülmemiş ve dolayısiyle 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına da alınma
mıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dr. Sadettin Bilgiç 

Ulaştırma Bakanı 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun; 
Afyon - Konya yolunun yeni güzergahına dair 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı (7/406) 

14 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Afyon - Konya yolunun Akşehir'in çok 
fazla uzağından geçirilmesi için bir teşebbüs ol
duğunu öğrendik. Halbuki bu yol yüz yıllardan 
beri Akşehir'in içinden geçmektedir. Daha uzak
tan geçirilmesi yolun bataklığa düşmesine sebe-
balalbilir. 

Böyle bir teşebbüs ve tasarınız var mı? 
2. Bu tasarıya göre yeni yol güzergâhı ne 

olacaktır? 
3. Halkın ve ekonominin isteği ve teknik za

ruretler, şehir dışı ayrı bir geçiş düşünülse bile bu
nun Akşehir istasyonunun daha Güney ve Ba
tısından geçirilmesini gerektirir. Halkın bu ihti
yaçları ve düşünceleri dikkate almmıyacak mı? 

4. Akşehir'deki Karayolları Şubesinin bakı
mına düşen yollar en çok ihtimama ihtiyaç gös
teren yollardır. Onun için bu şubenin makina 
parkının takviyesi ve ayrıca başmühendislik ha
line getirilmesi çok zaruridir ve faydalı olacaktır? 
Bu yolda bir hazırlığınız var mı? 

3 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 6 . 1967 gün, 7 - 406/4l56!9 - 26819 

sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun yazılı 

sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 
1. Afyon - Konya yolunun Akşehir geçişi 

henüz etüt safhasında olup, kesinleşmemiştir. 
Güzergâh tesbitinde; topoğrafik, jeolojik, 

ekonomik, estetik, potansiyel, diğer yollara bağ
lantı, inkişaflar, istimlâk ve trafik değerleri göz 
önünde tutulmaktadır. 

2. Akşehir geçişi için muhtelif varyantlar 
düşünülmektedir. Kesin güzergâh etütlerin so
nunda belli olacaktır. 

3. Yukardfı açıklandığı üzere, teknik fak
törler güzergâha tesir etmektedir. Her zaman 
olduğu gibi, mahallî isteklerle teknik zaruretle
rin kanalize edilmesine çalışılmaktadır. 

4. Makina tevziatı şubelerin yol durumla
rına göre yapılmaktadır. 

Akşehir şubesinde bir değişiklik yapılması
na zaruret bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz 
ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Serik, Gazipaşa ve Korkuteli ilçele
rinde orman işletmesi açılmasının düşünülüp dü-
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şünülmediğine dair yazılı soru önergesi, ve Ta
rım Bahanı Bahri Dağdasın yazılı cevabı (7/411) 

21 . 6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Saym Tarım Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

İhsan Ataöv 

1. Antalya'nın Serik - Gazipaşa ve Korku
teli ilçelerinde orman işletmesi açılması düşünü
lüyor mu? 

2. Bu ilçeler g3niş orman sahası kapladığı
na göre ne zaman işletme kurulması tahakkuk 
edecektir? 

3. Pilot bölge ve turistik bir mmtaka oklu
ğuna göre buralarda kurulacak işletmeler için 
öncelik tanınması uygun görülüyor mu? 

I 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 10 . 7.1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müs. 

Sayı : 515/61891 

Konu : Sn. 1 Ataöv'ün soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 24 . 6 . 1967 gün ve 7/411 - 4639/27163 sa
yılı yazı : 

Antalya'nın üç ilçesinde orman işletmesi açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Antal
ya Milletvekili Saym ihsan Ataöv'ün yazılı soru 
önergesi tetkik edildi, konuya ait cevaplarımız 
aşağıdadır : 

1. Antalya'nın Serik, Gazipaşa ve Korkute
li ilçelerinde orman işletmesi açılması kuruluş 
plânında yer almaktadır. 

2. Orman işletmesi kuruluşları yönünden 
yurt ölçüsünde çalışmalar yapılmaktadır. Çalış-
hıaların sonunda personel ve malî imkânların 
müsaadesi nisbetindo ve mütehassıs heyetlerce 
tanzim edilecek plânlar uyarınca kuruluşlar 
önem sırasına göre gerçekleştirilecektir. 

3. Yapılmakta olan tetkikleri kapsıyan or
man işletmelerinin tesisine başlandığı zaman; 
ormanca zengin, pilot bölge ve turistik önemi 
haiz olan Serik, Gazipaşa ve Korkuteli ilçelerin

de işletme açılmasına öncelik tanınacaktır. 
Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
m, 1961 döneminden bugüne kadar dış gezilere 
katılan Başkanlık Divanı üyeleri ile Milletvekil
lerine dair yazılı soru önergesi ve Millet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı cevabı 
(7/432) 

5 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Meclis Başkanı tarafından cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

1. 1961 döneminden bugüne kadar dış gezi
lere Başkanlık Divanının kaç üyesi katılmıştır? 

2. Bu heyetlere katılan Başkanlık Divanı 
üyelerinin isimleri ve katıldıkları geziler hangi
leridir? 

3. Bu geziler için üyelere ödenen harcırah 
v.s. paraların ayrı avrı toplamları nedir? 

4. Sayın Meclis Başkanının Arap ülkelerine 
seyahati, hangi resmî davete ve mucibe dayan
maktadır? 

5. 5 Temmuz 1967 tarihli Yeni gazetede çı
kan «Dış gezilerle ilgili» bir haberde mevzuu-
bahsolan milletvekilleri, ödenek, yolluk ücret 
v. s. almışlar mıdır? 

6. özel davetlerle dış gezilere grden millet
vekilleri ve senatörlere her hangi bir ihtarda 
bulunmaya Meclis Başkanlığının yetkisi var mı
dır ? 

17 . 7 . 1967 
Mehmet Ali Arsan 

Çankırı Milletvekili 

İlgi : 5 Temmuz 1967 tarihli yazınız karşı
lığıdır : 

1961 Döneminden bugüne kadar dış gezilere 
katılan Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekil
lerine dair yazılı sorunuzun cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 
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1. 1961 Döneminden bu yana, her biri Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin res
men daveti münasebetiyle yapılan ziyaret se
yahatlerine Başkanlık Divanından 6 üye katıl
mıştır. 

2. Adı geçen üyelerin isimleri ve katıldık
ları ziyaret seyahatleri ilişik listede gösterilmiş
tir. 

3. Anılan seyahatlere katılan üyelere, mev
cut harcırah ve sair masraflarla ilgili hükümler 
dairesinde ödemeler yapılmıştır. 

4. Meclis Başkanının, iki Divan üyesiyle 
birlikte Suudi Arabistan'a vâki ziyaret seya
hati, anılan memleket hükümetinin resmen da
veti münasebetiyle icra olunmuş, yol masraf
ları davet sahibi hükümetçe deruhde edilmiş 
olup, davete icabet kararı, Başkanlığın mevzu
ata dayanan yetkilerine istinaden verilmiştir. 

5. 5 Temmuz 1967 tarihli Yeni Gazetede 
«Dış gezilerle ilgili» haberde mevzuubahsolunan 
milletvekillerine yol'hık ve saire isimler altın
da, her hangi bir ödeme yapılmamıştır. 

6. Mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümleriyle düzenlenen bilûmum işlemlerde ol
duğu gibi, dış memleketlere vukubulacak seya
hatlerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
temsili niteliğini taşıyabilecek davranışlarda 
yine mevzuat uyarınca takibolımacak kaideleri 
tatbikle mükellef bulunan Başkanlık, uhdesine 
mevdu görevi yerine getirmektedir. 

Fuad Sirmen (Millet Meclisi Başkanı) 
Federal Almanya Diyeti Başkanı Dr. Eugen 

Gestenmaier'in resmî daveti münasebetiyle ve 
Genel Kurulun tasvip karariyle Almanya'ya 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başkanvekili) 

Mekki Keskin (Millet Meclisi Başkanvekili) 
Nurettin Ok (Millet Meclisi Başkanvekili) 
İngiltere Hükümetinin resmî daveti üzerine 

ve Genel Kurulun tasvip karariyle İngiltere'ye, 
Fuad Sirmen (Millet Meclisi Başkanı) 
Hükümet teklifi üzerine ve masrafları Hü

kümet canibinden ödenmek suretiyle ve Genel 
Kurulun tasvip karariyle Meksika'da yeni seçi
len Cumhurbaşkanı için yapılacak merasime iş
tirak etmek üzere Meksika'ya, 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başkanı) 
Romanya Millet Meclisi Başkanının resmî 

daveti münasebetiyle ve Genel Kurulun tasvip 
karariyle Romanya'ya, 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başkanı) 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Millet Mec

lisi Divanı Başkanının resmî daveti münasebe
tiyle ve Genel Kurulun tasvip karariyle Bul
garistan'a, 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başkanı) 
Avrupa Parlâmentosu Başkanı Alain Poher'-

in, Türkiye - AET Karma Parlâmento Komis
yonunun ilk toplantısına riyaset etmek üzere, 
resmî davet münasebetiyle Brüksel'e, 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başkanı) 
SSCB nin resmî daveti münasebetiyle ve 

Genel Kurulun tasvip karariyle Sovyet Rus
ya'ya, 

Ferruh Bozbeyli (Millet Meclisi Başkanı) 
Muzaffer Şamiloğlu (Millet Meclisi Başkan

lık Divanı Kâtibi) 
Fuat Avcı (Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

Kâtibi) 
Suudi Arabistan Hükümetinin resmî daveti 

münasebetiyle Suudi Arabistan'a. 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulaması esaslarına dair kanun tasansı hakkında ad 
okumak suretiyle yapılan oylama sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil • 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv , 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVÎN XLJ_V X V I l ı 

Sabit Om an Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

Üye J sayısı : 450 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 59 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 203 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BlLECtK 
Sadi Binay 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
t. Hakkı Boyaeıoğlu 
Faik IOrbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Ö. .Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sîzgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel | 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sül/eyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Kaya Özdemir 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
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KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
M^nmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Ilyas Seçkin 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker • 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

ISTANBNL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
A. Coşkun Kırca 
Reşit Ülker 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Baktık 

KARS 
Turgut Göle 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 

Nihat Erim 

KONYA 

İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 

TEKİRDAĞ 
Halil BaşoL 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik PirinçcioğLu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

SİİRT 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 

Gıyasettin Duman 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Giilek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayülıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer Özdağ 

AÖRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı (I.) 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B. ) 
Hasan Türkay (t.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılma? 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (t.) 
Rafet Eker 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKlRDAfl 
Kemal Nebioğlu 

AYDİN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya üztürk 
ismet Sezgin 
M. Kamal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îsliımyeli (I.) 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (1.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barla-î Küntay 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇOIJUM 
Hilmi incesulu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuncr 

URFA 
Bchice Hatko (Boran) 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
ı\Tejdct Yücer 

DENİZLİ 
Ilüdai O rai 
Âtı i Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer (t.) 
Recai Iskonderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
N"afiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN | 
Kudret Bosutcr I 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çolikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Vahya Kanbolat 
Talât KÖseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
ir Tan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal oğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Ay bar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Forruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Oümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut (I.) 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

IÇek'jıser"] 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılaniıoğlu 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
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Mustafa Uyar (î.) 
Lebit Yurdoğlu (t.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dfoıçer (B.) 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 

Lûtfi Evliyaoğlu (î.) 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA ı 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Kaşit llatipoğlıı 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt (1.) 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Oüneştan 

MUÖLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız (1.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RIZK 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Aligan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik (I.) 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlıı 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı (I.) 
Cevdet Aykan 
irfan Solmaz^r 

TRABZON 
Ahim et Şenel (1.) 

Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(î.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kod'araanoğlu 
Ce^l Sungur (1. Ü.) 
(t.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğlu 
S. Tekin Müf tüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 
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772 sayılı çarşı ve mahalle bekçileri Kanununda değişikKk yapılmasına dair kanun tasarısına 
verilen oylann sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Ali Bbzdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Akalın 

ANKARA 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 68 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katıl mıy anlar : 375 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENfZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 

EDİRNE 
llhamıi Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balımı 

İSTANBUL' 
Sadettin Bilgiç 
Tekin Erer 

A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Settar Iksel 
Veda/t Âli Özkan 

KARS 
Abbas Ali Çetim 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Orhan Türkkan 

KTRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
M. Ziyaeddkı tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 

Mevlüt Yılmaz 

[Reddedenler] 

BALIKESlfl KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 
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Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Mithat Dülge 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
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mıyarilar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan (t.) 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanihrahımoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AH Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğln 
Hüseyin Balan 
Osmtan Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı (t.) 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuaa 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

[Oya kaü 

Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay (I.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün. 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (I.) 
Raf et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç» 
Cihat Bilgchan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliraıyeli (t.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlv 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacı oğlu 
Fethi Çelikbas? (I.) 
Faik Kırbaşh' 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
ibrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut 'B.) 
Ahmet Tünkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRÎ 
Dursun Akça oğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Mehmet Salih Bayd'l 
Muzaffer Karan 
Ilüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer (t.) 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNH 
Ahmet Bilgin (Bşk.V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (I.) 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
t. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANB 
Necatî Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
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Talât Köseoğîu 
Reşat M ursa]oğlu 
Hüsnü Özkan 

ISI »A UTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Baş/bakan) 

IÇKIı 
Mazhar Ankan 
Komal Af.-iman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çata loğu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Ku:lay 

İSTANBUL 
Çetin Altau 
Sadııu A ren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Ay bar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Feri'iıh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Krkanlı 
Nuri Erogan 
Mustafa Eıtugrul 
Orhan Kyüboğlıı 
Mulıiddin fîiiven 
Ablurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad S irmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tokinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

ÎZMÎR 
Şevket Ad'dnn 
Mehmet A M Aytaş , 
Şeref Raksı k 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğln 
Ali Naili Erdem (B.) 

Arif Eıtunga 
11 üsamet t in (iümüşpahı 
İhsan (liifsnrı 
Nihad Kürşad (B.) 
tfnasi Osma 

Cemal llukkı Selek 
En ve:- Turgut (I.) 
Mustafa Uyar (1.) 
Lobit Yurdoğlu (I.) 

KAİM 
Lâtif Ak üzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz. Ekinci 
Turgut O ulu 
Âdil Ku-tel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Veltokin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan I' 
Adil Aydm 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Tokö/lii 
t. Hakkı Yı'anhoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoglu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Kayman 
Mehmet Yüeeler 

KT^KLARELt 
nr.s.ın Tahsin Uzun 

KIRSKHilî 
Memduh Erdemir 
Mehmet Oüver 

KOCAFLt 
îsmail Arar (Bgık. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

V'vit Faruk Önder 
Fakih özfak h 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmrt Can R İğin 
Himmet Erdoğ.nuy 
Mesut Erez 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
itiseyin Doğan 

Lûtfi Evliyaoğlu (1.) 
Ü m i t Fendoğlıı 
İsmet Inö ü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu (î.) 
Krtugrul Akça 
Sami Binicioglıı 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Mrten 
Şevket Tl şu Ilatipoğlu 
Mustafa Ok 
ön ol -Çakar 
Nahit Yenişch rlioğlu 

MARAîj 
Kamalı Bayazıt 
lînvcr Kaplan 
Veysi Kadı oğlu 
Hacı Ahmet Oz-soy 
Yefik Pirinçcioğlıı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rsat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
İtifat Baykal 
Soy fi Oüneştan 
N'azmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MlTîLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay fi. Ü.) 
Sryf Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Ay t re, 
Nermin Neftçi 
Kâornl Özsanyıldız (î.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Bos 
S. Hakkı Ksntogîu 
Ali Baran Numanoğlu 

NlrtDII 
Mchrcvt Altmsoy 
Yaşar Anbaç 
Ruhi Soycr 
Oğuzdemir Tüzün 
naydar ö ıa lp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t.) 
Ferda Oülcy 
Uamdi Magden 
Ar f Hikmet Onat 
Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şcnsoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Erogan 
Muslihid 1in Oürcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik ( t ) 
İl yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoglu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Ulu çay 
Bahattin Uzunoglu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

KONYA 
l.ütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçcr (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kumcu 
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SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SÎVAS 

Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğhı 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alaealı (İ.) 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selahattin Güven 
Ahmet Şener (t.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner' 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 
URFA 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmuit Çetin 
Cemal Güver 
lia.mazan Tekeli 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
a.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Muslih görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

[Açık üyelikler] 
Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu , 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşat Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Eeevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğ'ı-
(B.) 

Kemal Doğan Sumgun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

142 NGİ BİRLEŞİM 

18 . 7 . 1967 Salı 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
X I . — İkinci Beş Yıllık kalkınma Plânı uy

gulanması esaslarına dair kanun tasarısı hak
kında Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân 
Komisyonu raporu. (1/3G7) (S. Sayısı : 131 o 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1967] 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel -Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun t asar J sı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE .BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka

nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Çalışma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/62, Cumhuriyet Senatosu 
1/750) (S. Sayısı : G2 ye 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayışitay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/661, 1/169) (S. Sayısı : 424) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 3) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (1/171) (S. Sayısı : 
125) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1967] (Görüşme 
sırası : 4) 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiylc alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 72G9 sayılı Ka-
mnun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Damıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

5. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
>*ki Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
îvarrtia Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

6. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi-
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ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu "raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tan 
hi : 27 . 1 . 1966] 

7. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma komisyonu Genel kurulu
nun 3ü . 4 . 1901 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1401 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silah 
hır ve bıçaklar hakkındaki il) . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
35 nei maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turlıangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şua batı sanatlarının IÜ.WA icrasına dair il:'i:* 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

10. — Gaziantep MilMvcikili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 568U sayılı Jiasiiı Kaı.uou 
nun 31 ne i maddesinin yürürlükten kaldırdı.*a-
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm v< 
Tanıtma ^3 Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesii Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla jlâve 
edilen geçici 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

12. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nım teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada

let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Hendek kazası Kemaliye mahallcel nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyona raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Scıır/co-m Üyesi <Rag-p 
üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayui: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 t 1966] 

15. — istanbul Millûtvekill Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 n«si maddesinin kaldırıl-
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

16. — Polis vazife ve S alalı iyot Kanununun 
25 nei maddesinin değiştirilmesine dair kamın 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kaıstaımonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanım tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

18. — îzımir Milletvekili ihsan Gürcan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — izmir Milletvekili ihsan Güraan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet ~ Se
natosu 4/71) ("S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

20. — lanrir Milletvekili ihsan Gürcan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurutunun. 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 



3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

21. — izmir Milletvekili îlısan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

22. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1907] 

23. — Manisa ilinin Çaprazkebir Mahal
lesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Rcmzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 278) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

25. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

26. — Trabzon Milletvekili Hanudi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

3 -
27. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 

Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/483) (S. Sayısı : 332) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

28. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dokunulmazdığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtmatarihi :5 . 7 . 1967] 

29. — istanbul Milletvekili' Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 337) 
[Dağıtmatarihi :6 . 7 . 1967] 

30. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 334) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

31. — istanbul Mi-lleitvcfciM Çetin Altan'm, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ye 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 338) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

32. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dakumıimazü iğinin kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 333) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

33. — istanbul Milletvekili Çetin Alıan'm, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

I komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
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raporu. (3/363) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1967] 

35. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/53) (S. Sayısı : 34G) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

36. — Eski Sakarya yeni Bolu Millütveıkili 
Hami Tezkan'm Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/64) (S. Sa
yısı : 339) [DağiJtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

37. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/81) (S. Sayısı : 340) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

38. — Antalya Milletvefkili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora. (3/87) (S. Sayısı : 
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

39. — Kaıstaanıanu Millcitvdkili A. Şovfcdt 
Bohça'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sayısı : 
342) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967] 

40. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çcti-
ner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/362) (S. Sayısı : 343) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

41. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/369) (S. Sayısı : 345) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

42. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz 'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/447) (S. Sayısı : 344) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

43. — tamir Milletvekili Söttar lıksel'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/106) (S. Sayısı : 352) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

44. —• Aydm Müldt vekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 353) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

45. — Diyarbakır Millet vekili Metin CizreTi'-
nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/177) (S. Sayısı : 354) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

46. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yük-
scl'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/452) (S. Sayısı : 355) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya-sa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/486) (S. Sayısı : 356) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1967] 

48. — Denizli Mllldt vekili Fut/t Avcı'nm, ya
sama dokumum azlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/37) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

49. _ t3mir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 358) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 



50. — İzmir Milletvekili Osmıan Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/539) (S. Sayısı : 359) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

51. — îzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/550) (S. Sayısı : 
360) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

52. — Eski Erzurum yend Manâsa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. 
Sayısı : 361) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

53. — Samsun Milletvekili Kâanran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
362) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

54. — Manisa Milletvekili Muammer Dirtik'-
in ; yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/455) (S. Sayısı : 863) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

55. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/484) (S. Sayısı : 364) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

56. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/480) (S. Sayısı : 365) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

57. — Adana Millet vekili Turhan Ddlüg&Tin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 366) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

58. — Adana Mlllotvekili Turhan Dillig-il'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/547) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

59. — Adana Milletvekili Turhan Dilli&il'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/548) (S. Sayısı : 368) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

60. — Adana Milletvekili Turhan Dillü-gil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-

I da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/586) (S. Sayısı : 369) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

61. — Adana Milletvcıkilû Turhan DilM-gil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
I let komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 370) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

I 62. — Adana Milletvekili Turhan1 Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 371) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

63. — Adana Millet vekili Turhan Dil'lSıgûl'in, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/611) (S. Sayısı : 372) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

64. — Adana Milletvekili Turhan DilLigil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

65. — İstanbul Milletvekili Orhan S ey fi Or-
I hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 



hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/513) (S. Sayısı : 374) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

66. — istanbul .Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/514) (S. Sayısı : 375) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

'67. — istanbul MMetvekilu Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karına Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 376) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

68. — Eki Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/48) (S. Sayısı : 
377) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

69. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 378) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

70. — Çoraım Milletvekili Abdurrıahman G-ü-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayısı : 379) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

71. — Giresun Milletvekili ibrahim Eteni 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı : 
380) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

72. — Kastamonu Millotvdkilıi A. Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/597) (;S. Sayısı : 
381) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

6 -
I 73. —- izmir Milletvekili Omum Zeki Efe-

oğlu'nun yasama dolkunulmazlığmm kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 382) 
[Dağıtma tarihi : S . 7 . 1967] 

74. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık (tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/525) (S. Sayısı : 383) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

75. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık 'tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/579) (S. Sayısı : 384) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

76. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
[ (kek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma ko
misyon raporu. (3/585) (S. Sayısı : 385) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

77. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayısı : 386) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

78. — Adana Milletvekili Ali Bo^doğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/62) (S. Sayısı : 387) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

79. — Antalya Milletvekili Hasan ' Fehımi 
Bo'ztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/86) (>S. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

80. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
ııı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ,ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 



Komisyon raporu (3/172) (S. Sayısı : 389) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

81. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

-Komisyon raporu (3/254) (S. Sayısı 390) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

82. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/262) (S. Sayısı : 391) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

83. — Çanakkale Milletvekili Clhad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
haıklkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalelt komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı : 392) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

84. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
»ban'ın, yasama dokıınulnıazlığınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karnı a 
Komisyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 393) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . lî)G7] 

85. — İstanbul Milletvekili Çotin Alfcarm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 394) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

86. — İstanbul Milletvekili Çetin ADtan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırıl şuası hak-
ikında Başba'kanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/405) (S. Sayısı : 395) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

87. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis- * 
yon raporu (3/315) (S. Sayısı : 396) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1967] 

88. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/427) (S. Sayısı : 397) [Da
ğıtma tarihi : S . 7 . 1967] 

89. — Antalya Milletvekili Gaman Yüksel'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 398) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

90. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/603) (S. Sayısı : 399) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

91. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/449) (S. Sayısı : 400) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

92. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/475) (S. Sayısı : 401) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

93. — Samsun Milletvekili Kâmran Evli
ya oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı : 
402) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

94. — Çanakkale Milletvekili Oihad Ba
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı : 403) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

95. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 404) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

96. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/G02) (S. Sayısı : 405) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

97. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/601) (S. Sayısı : 406) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

98. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması baklan
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/593) (S. Sayısı : 407) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

99. — Nevşehir Millötvökili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı : 
408) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

100. — Giresun Milletvekili ibrahim Eıteım 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 409) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

101. — Giresun Milletvekili Ibraıhim Etorn 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisj'onlarmdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/77) (S. Sa
yısı : 410) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

102. — Kırşehir Milletvekili Mcımduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/532) (S. Sayısı : 
411) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

103. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 412) [Dağıtma ta
rihi : 10.7.1967] 

104. -— istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/604) (S. Sayısı : 413) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 .1967] 

105. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/482) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 .1967] 

106. — Antalya Milletvekili Osman YüksoT-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/580) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

107. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/542) (S. Sayısı : 416) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

108. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Çobi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. C3/51G) (S. Sayısı : 417) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

109. — istanbul Milatvcıkil'i Çotm Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/515) (S. Sayısı : 418) [Dağıtma ta-
ralhi : 10 . 7 . 1967] 

110. — Antalya Millötvökili Osman Yüksd'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

V 
ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK. 
İŞLER 

X 1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
(tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in Bekçi parasının kaldırılmasına dair kanun 



teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonla
rından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/393, 2/479) (S. Sayısı : 437) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 1) 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda meveut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390: 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 19671 (Görüşme sırası : 5); 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkan vekili1 

Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmct'ler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayış : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 6) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettıin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 7) 

X 5. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nm, 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) Dağıtma tarihi : 28 : 6 : 1967] 
(Görüşme sırası : 8) 

X 6. — işçilerin iyonizıan radyasyonlarına 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 310) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] (Görüşme sı

rası : 9) 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 

(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmı
na bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/390) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 10) 

8. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları. (1/362) (S. Sayısı : 
422) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] (Görüş
me sırası : 11) 

X 9. — Taram Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosra Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarındın 7 şer 
üvorlen kurulu Geçici Komisyon raporu d x259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 12) 

10. — Ordu Milletvekili Sadi PehMvanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
rs. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12.5.1967] 
(Görüşme sırası : 13) 

11. — Devlet memurları aylıkHarımn tevhitt 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel/in 621 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/352) 
('S. Sayısı : 427) [Dağıtana tarihi : 11 . 7 . 1967] 
(Görüşme sırası : 14) 

12. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa-
vısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 
(Görüşme sırası : 15) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil-
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letivekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanuuun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyon Lan raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 14. — Cezaların infazı sıpasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 19661 

X 15. — Su ürünleri kamun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu îstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ilo Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üybsi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

16. — Tütün Tarım Satış, Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208. 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi • 
6 . 3 . 19671 

X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, îmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

18. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı .ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

19. — Buma Milletvekili Sadisttin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 

teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275). [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 20. — Kanun ve kararnıaımeler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 • 1967] 

X 21. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 22. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesinle dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

23. — Toprak ve Su KaynaHıarı Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

24. — Jandarma Kanununda değişindik ya
pılması hakkında kamun tasarısı v« Millî Sa
vanıma ve Içıişıieıri konııisyonıları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

25. — Kayseri Milletvekili Mehmet Atfceşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

26. — 3530 sayılı Kamunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı eetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak-



— 11 — 
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

27. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu re 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet roakinalan hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 28. — özel Yatınım Bankası kanunu tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 
arkadaşının, Özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu ile Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

29. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân 'komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/166) (S. Sayısı : 325) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 30. — Genel Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısı ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 31. — Nüfus kanunu taısanisı ve Dı
şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/70) (S. Sayısı : 331) [Dağıtma tari
hi : 6 . 7 . 1967] 

32. — Avukatlık kamunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri ile 

Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon' raporu. (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

33. — Kooperatifler kanunu tasarısı île 
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Tica
ret ve Plân komisyonlanndan 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/151, 2/53, 
2/232) (S. Sayısı : 351) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

34. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birin
ci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süre
lerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördün
cü maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
ıkanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis-
yonlan raporları. (1/371) (S. Sayısı : 430) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 

X 35. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halik Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 193'3 tariih 
ve 2284 sayılı Karnına ek kanun teklifi vö 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları. (2/170) 
(S. Sayısı : 431) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Sa
vaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğum
lu Hacı Altmer'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/355) 
(S. Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

37. — Kastamonu Milletvekili Salbri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/124) (S. Sayısı : 432) [Dağıtma 
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 

38. — Emekli sandılklariyle maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/56) (S. Sayısı : 429) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1967] 



39. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

X 40 Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin terkini hakkında ka
nun teklifi : (2/367) (S. Sayısı 436) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

41. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa

yılı Kamınla değişik l!2 nıci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Milî Eğitim Komisyonu raporu. (12/549) (S. Sa
yısı : 438) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1967] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı 'ille izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih 've 13 arkadaşı
nın Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden 'kurulu 'Geçici Komis
yon raporu. (1/266) (,S. ıSayısı : 435) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 7 . 1967] 

(Millet Meclisi 142 nci Birleşim) 



Dönem : 2 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Bekçi parasının kaldırılın asma dair kanun teklifi ve Maliye, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /393 , 2 /479) 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 7 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-589/4065 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B:iyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
1 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı» ile gerekçe ıi ilişik: olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçi Teri Kanununun 3 nsü maddesinin, bekçi para
larının tâyini, tevzii, cibayet ve tediyesiyle ilgi1! kısmının Anayasa Mahkemesince iptal edilme 
si üzerine, iptal kararma dayanak teşkil eden hususlar göz önüne alınmak suretiyle hazır
lanan 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanun ile bekçi teşkilâtına ait kadroların ve gelir ve giderlerinin il özel idare bütçesine 
bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilmesi ve her türb'i işlemlerinin bu idarelerce yürütülmesi öngö
rülmüş ise de, kamu hizmeti görmekle beraber mahallî bir teşkilât niteliğini bu güne kadar muha
faza etmiş bulunan bekçi teşkilâtının giderlerini karşılıyacak paranın, müesses örf ve adete göre 
yine halktan toplanması esası muhafaza edilmiş, ancak bu paraların takdir ve tevziindc objek
tif kıstaslar tesbit edilerek, takdir ve tevzi işi belediyelerde kurulacak komisyonlara bırakıl
mıştı. 

22 . 7 . İ966 'günü yürürlüğe girmiş olan sözü geçen kanunun bugüne kadarki tatbikatın
da, bekçi paralarının toplanması hususunda örf ve adet esas alınarak Anayasa prensiplerinin 
hâkim kılınmasına rağmen, büyük zorluklarla karşılaşılmış ve bu teşkilâtın giderlerini karşılıya
cak paranın gayri âdil bir şekilde temini gibi zararlı bir durum ortaya çıkmıştır. Bilhassa, 
takdir ve tevzi komisyonlarının adalet ve müsavat ölçüsünü aşan bir tarzda tesbite girmesi, hal
kın haklı şikâyet ve sızlanmasını mucibolmuştur. 

Emniyet hizmetinin, iktisadi yatırımlara zemin hazırlıyan temel bir yatırım olduğu gerçeğin
den hareket edilerek, bu hizmetin gerekli şekilde işliyebilmesi ve genel zabıtaya yardımcı ola-

437 



— 2 — 
rak vazife gören ve bünyesinde 15 000 e yakın personeli barındırmakta olan bu teşkilâtın ha
yat damarını teşkil eden malî kaynağın yeni bir sosyal problemin vukuuna ve halkın bekçi para
larının toplanması ile ilgili olarak eskiden beri devam eden şikâyet ve sızlanmasına meydan 
vermeden sağlanması maksadiyle, bekçi teşkilâtının bütün giderlerinin genel bütçeden karşı
lanması gerektiği prensibine varılmış ve tasarı bu sebeple hazırlanmıştır. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in teklifi) (2/479) 

1 Nisan 1967 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına : 

Bekçi parasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in kanun teklifi) 

BEKÇt PARASININ KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

GEREKÇESİ 

Ş'elhir ve kasabalardaki bekçilik görevi 29 Nisan 1330 (1914) tarihli «Çarşı ve Mahallât Bek
çileri Kanunu» çerçevesinde yerine getirilmekteydi. Beikçi ücretleri bu kanunun 3 ncü mad
desine göre il ve ilçe idare kurulları taraıfmdan bina ve işyerleri sahip ve kiracıları namına her 
yıl tesbit edilen (mükellef listelerine göre, mahallî bekıçi muhasip ve tahsildar! arınca tahsil 
edilmekteydi. Kanuna dayanarak «örf ve teamüle» göre çoğu zaman keyfi olarak tesıbidedi-
len beikçi paralarına vatandaş takdiri öğrenip itiraz imkânını dahli bulamıyordu. 

Ötey andan 10 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren ve yıllık toplamı 60 milyonu aşkın bu 
paranın harcanması da Sayıştaym murakabesi haricinde kalıyordu. Bekçi parasının bekçilere ve 
bekçi bkımetlerine sarf edilmeyip, başka hizmetlere harcandığı, hatta partizan emellerin gerçek
leşmesine dahi kullanıldığı Rahmetli Avni Doğan tarafından Millet Meclisinde dile getirilmiştir. 

Bu durumlariyle Bekıçiler Kanunu hükümleri Anayasamızın 61 ve 12-6 ncı maddelerine aykırı 
bulunuyordu. 

Bütün bunların yanında polis görevinden hemen, hemen hiç faırlkı olmıyan bu emniyet hiz
metinde çalışanların durumları düzensiz ve güven venmiyocek durumda idi. 

İşte bütün bu hususları nazara alarak geçen devre (1. nci Devre) sonunda 1965 yılında Bek
çiler Kanun Teklifimizi yüce Meelise sunduk ve i 

— Bekçilerin genel bütçeye bağlanmasını yani halktan bekçi parası namıyla bir para alın
mamasını, 

— Belkıçilerlin Devletten maaş almalarını ve Emeklilik Kanununa tabi olmalarını ve mıesleike 
giriş, atanıma, staj, yer değiştirtme, sicil, terfi, disiplin işleri, mükâfat, kurs, kadro işlerinde bu 
kanunla düzenlenmesini teklif ettik. 

Fakat 10 Eıkiım 1965 seçimlerinin gelmesiyle teklifimiz kanun 10 Ekim 1965 seçimlerinden 
sonra 10 milyondan fazla vatandaşımızı ilgilendiren bu kanun teklifimizi 29 . 11 . 1965 te yeniden 
Meclise sunduk. Bekçi parasının vatandaştan alınmamasını ve Devlet bütçesinden ödenmesini 
tekrar istedik. 
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Bu arada 26 . 10 . 1965 tarihinde Anayasa Mahkemesi Bekçi Parası ile ilgili Kanunun İlgili hük

münün Anayasamızın 61 ve 126 ncı maddelerine aykırı olduğuna karar vererek, bu kararın 6 ay 
sonra yürürlüğe girmesini de uygun buldu. Bu karar 8 Aralık .1965 tarihli Resmî Gazetede yayım
landı. Bu müddet 26 "Nisan 1966 da bitiyordu. Hükümet çok büyük bir gecikmeyle ancak 21 . 3 . 1966 
tarihinde bir Bekçiler kanunu tasarısını Meclise sevk etti. 

Bu tasarıda bekçi paralan ufak tefek farklarla yine eskisi gibi halktan alınması uygun 
görülüyordu. Bu tasan ve teklifimiz komisyonda bir arada görüşüldü. Teklifimiz iltifat görmiye-
rek tasan esas alındı? Millet Meclisi kürsüsünde yaptığımız « Fakat ifade etmek mecburi
yetindeyim ki, getirilen tasarı Anayasa Mahkemesinin verdiği karardan vatandaşın ihtiyaç
lardan uzak bir kanun tasarısıdır 1330 tarihindeki kanundaki sistem ne ise, bugün ta
sarı tarafından getirilen sistem aynıdır Yine takdirlere, malî güç takdirlerine gidilecektir. 
Aynı sistem aynı mahzurlar bu kanunla getirilmektedir. Muhterem arkadaşlarım bu yanlış bir 
yoldur. Sebebine gelince bekçi parasiyle tarihimizde, yol parası diye tanınan müessese birbi
rine benzemektedir. Miktan azdır. Eziyeti suiistimali çoktur. Bütün vatandaş bu az miktar 
için muazzam bir işkence içine sokulmaktadır.» «Vatandaşlarımızın derdini bilen insanlar ola
rak bu reformu yapalım. Çok dua alınacak, çok vatandaşı sevindirecek bir iş olacaktır.» uyar
malar fayda vermedi ve 772 sayılı «Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu» çıktı. 

Hem de eskisinden daha ağır hükümlerle çıktı. Uygulamaya başlanmasıyla da Türkiye'nin 
her tarafından şikâyetler yükseldi. Ve şikâyetlerin bir türlü arkası kesilmedi, işte biz ev
velce de ileri sürdüğümüz gerekçelerle ve bu uygulamaları da bir tecrübe olarak ele alarak bekçi 
parasının kaldırılmasını ve bu hizmetlerin Devlet bütçesinden karşılanmasını teklif etmekte
yiz. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in kanun teklifi) 

Bekçi parasının kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1966 tarihli ve 772 sayılı «Çarşı ve mahalle bekçileri Kanununun» 1 nci 
maddesinin ikinci fıkrası, 12, ve 13 ncü maddeleri ile malî hükümler taşıyan üçüncü bölümündeki 
21 - 38 nci maddeleri ve 44 ncü fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 14 . 7 . 1966 tarih ve 772 sayılı «Çarşı ve mahalle bekçüleri Kanununa» aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Bekçi teşkilâtının meslek ve maaş dereceleri ile unvanları aşağıda gösterilmiş
tir : 

?lek 
îcesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Maaş 
derecesi 

800 
600 
500 
400 
400 
350 
300 

Memuriyet unvanı 

Başbekçi 
Başbekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 

EK MADDE 2. — Bekçi Teşkilâtı mensupları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri
ne tabidirler. Polis memurlarının tabi olduğn hizmet fiilî zammı bunlara da uygulanır. 
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EK MADDE 3. — Bekçi Teşkilâtının personel, yönetim, hizmet masrafları, motorlu ve motorsuz 

taşıt ihtiyaçları, resmî giyecek ve teçhizat bedelleri Devletçe temin edilir. 

EK MADDE 4. — 3656 sayılı Devlet, memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına (Bekçi Teşkilâtı) başlığı al
tında bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

EK MADDE 5. — Her ile o yıl için verilecek bekçi teşkilâtı mensuplarının aded ve dereceleri 
malî yılm birinci ayı içinde içişleri Bakanlığınca belli edilir, ve illere bildirilir. 

Valiler kadro tahsisine esas olmak üzere bunların il içinde dağıtımını yapar ve Bakanlığa bil
dirir. 

GEÇÎCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallât bekçilerine ait 
her türlü, taşınır, taşınmaz mallar ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve taahhütler Hazineye 
devredilir. 

GEÇÎCt MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde çıkarı
lacak bir yönetmelikle intibak muameleleri yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Geçici 10 ncu madde gereğince yeniden atananlardan yaşlan 40 ı geç 
miş bulunanlar atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Emekli Sandığına müracaat ettikleri 
takdirde bekçilikte geçmiş hizmetlerinden en çok 10 yılı borçlandırılarak emekliliklerine sayılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 13 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/393,2/479 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen 772 sayılı Çarşı ve mahalle bekçileri Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit (İlker'in, bekçi para
sının kaldırılmasına dair kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcisinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Aynı konuda olan kanun tasarı ve teklifinin tevhidon görüşülmesine ve müzakereye esas olarak 
da Hükümet tasarısının alınmasına karar verildi. 

Tasarının tümü üzerinde vereyan eden görüşmeler neticesinde, tasarı gerekçesi tamamen benimsen
miş ve tasarı maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle (îencl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

K. Eroğan 
Çankırı 

T. Akman 

Söz 
Ordu 

Sözcü 
Eskişehir 
1. Angı 

Gaziantep 
İV. Sanca 

hakkım mahfuz 
K, , Aybar 

E 
0. 

Kâtip 
Kütahya, 

M. Er soy 
Kayseri 

Söz hakkım mahfuzdur 

Irzurum 
, Karaca 

M. Yüceler 
Ti 

H. 
:*abzon 
OrKon 

Adıyaman 
A. Atalay 

Konya. 
M. Keskin 
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HÜKÜMET TASARISI 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensuplarına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. Şu 
kadar ki, il polis divanlannın bekçiler hakkında verdikleri kararlar valinin tasdiki ile kesinleşir.» 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilâtının personel, yönetim ve hizmet masrafları 
ile araç, g*ereç, kurs ve diğer her türlü masrafları ve yönetmelikle tesbit olunan giyecek, silâh ve 
teçhizat masrafları Devletçe, (îl özel idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu maksatla konulmuş bulu
nan ödenekler toplamını geçmemek üzere, il özel idarelerine ödenir. 

Ancak, yeni kurulacak belediyelerle, teşekkül edecek çarşı ve mahalleler için masrafa yapılacak 
ilâveler ve bekçi teşkilâtı masrafları için her ile tahsis edilecek ödeneğin tevzi esas ve usulleri her 
yıl içişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 nci maddeleri yürürlülkten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu İçişleri Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

1 . 7 . 1967 
Devlet Balkanı 

K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
F. Silkan 

Dışişleri Balkanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bankanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Balkanı 
S. Bilgiç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeeğlu 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Balkanı 
R. Sezgin 

Köy işleri Bakanı 
T. Toker 
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