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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Edirlne Milletvekili Türkân Seçkinin, Türk -

Yunan hudut meseleleri hakkındaki demecine 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin 
cevap verdi. 

Gümüşane Milletvekili ©afbri Özcan San da, 
eğitmen ve geçici öğretmenlerin durumu hak
kında gündem dışı demeçte bulundu. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanuln tasarısının maddeleri üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

Birleşime saat 19.13 te 10 dakika ara verildi. 

ikinci Oturum 
Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 

birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısının maddeleri üzerimde bir sü
re daha görüşüldü. 

14 . 4 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,30 da son 
verildi. 
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3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
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larımla) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahitmoğlu'-
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nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/87.1) (Ulaştırma, Çalışma, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 
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komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/404) (S. Sayısı : 
857) 

7. — Eskişehir Milletvekili ismet Angı'nm, 
24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Ka
nununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Şe
refli Koçhisar Savcısına yapılan silâhlı tecavüz 
olayı hakkında demeci ve Adalet Bakanı JI asan 
Dinçer'in cevabı. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker, Şerefli Koçhisar Savcısına yapılan te
cavüzle ilgili olarak gündem dışı söz istemişti
niz. Buyurun Sayın Ülker, lütfen beş dakikayı 
geçmemek üzere beyanda bulunmanızı rica ede
ceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, Şerefli Koçhisar Savcısı Rahmi Gönül-
taş, 10 Nisan gece saat 19 sıralarında, iddia edil
diğine göre bâzı polislerin silâhlı tecavüzüne uğ
rayarak beş yerinden ağır şekilde yaralanmış ve 
Ankara'ya getirilerek yapılan ameliyatla dalağı 
alınmıştır. 

Geçici Komisyoiı raporu (2/785) (S. Sayısı : 
858) 

8. — Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda 
münlhal buulnan o üyelik için seçilen 10 adayın 
832 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ni
hai seçimin icrası için Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/1024) (S. Sayısı: 859) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

Savcıya sonradan da üç ameliyat daha yapıl
mıştır. Olayın, bir gardiyanın polis karakolun
da dövülmesi nedeniyle iki bekçinin savcı tara
fından tevkif edilmesi üzerine meydana geldiği 
ileri sürülmektedir. 

Olay, ne sebepten çıkmış olursa olsun, vahim 
bir olaydır. Gazetelerdeki başlık; «Bir savcı po
lis kurşunu ile vuruldu.» şeklindedir. 

Cumhuriyetin ve Cumhuriyet kanunlarının 
koruyucusu olan bir Cumhuriyet Savcısı, canı
mızın, malımızın, ırzımızın koruyucusu olan po
lis tarafından vurulmuştur, vurulduğu iddia 
edilmelrtedir. O savcı ki, adlî işlerde polisin âmi
ridir. Bunu, ne millet, ne de Meclis olarak basit 
bir olay, bir zabıta vakası olarak ele alamayız. 
Bu olayın üzerine önemle eğilmek zorundayız. 

Polisin gözü önünde, polisin himayesinde in
san öldürülür; «Polis vazifesini yapmıştır.» de-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nirse, bu ağır suçların siyasi sorumluları için 
peşin olarak «Değiştirilmesi bahis mevzuu de
ğil» denilebilirse, Meclis tahkikatlarının bir ne
ticeye ulaşamıyacağı kanaati kamu oyunda ve 
Mecliste yaratıhrsa, elbette ki, her gün Devlet 
otoritesinin çözüldüğünü, Devlet fikrinin parça 
parça koparıldığını, kemirildiğini görmemiz mu-
kader olacaktır. 

Nitekim, bugün de bir gazetecinin polis ta
rafından dövüldüğünü, adlî zabıta vakası gibi, 
gazetelerde okumaktayız. 

Bu gidişe dur demenin zamanı gelmiştir. Sav
cılara atılan kurşunlar, gazetecilere vurulan 
copları hukuk Devletine vurulmuş darbeler ola
rak görmek lâzımdır. 

Bu darbelerle irkilmeliyiz ve hepimiz görev
lerimizi yerine getirmeliyiz, sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hasan 
Dinçev, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Şe
refli Koçhisar Savcısının 10 u 11 e bağlayan ge
ce, evine gitmekteyken polisler tarafından ateş 
edilmek suretiyle vücudunun muhtelif yerlerin
den yaralandığı bir vakıadır. 

Hepimizi ve bu meyanda adlî camiayı büyük 
üzüntüye sevk eden bu olay duyulur duyulmaz, 
hâdise mahalline bir müfettiş ve bir de yetlrili 
savcı gönderilmiştir. 

Yetkili savcının mahalline varmasına kadar 
delillerin zayi olmaması için de oradaki Sulh 
Hâkimi meseleye el koymuş ve hâdisenin tesbi-
tine medar olacak bütün delilleri toplamıştır. 

Hâdise üzerine alınması icabeden bütün ted
birler alınmış ve hâdisenin önemi, vahameti göz 
önünde tutulmak suretiyle meseleye tahkik yö
nünden, tesbit yönünden gerekli önem verilmiş
tir. Buna muvazi olarak da hâdise mahalline 
İçişleri Bakanlığımız müfettiş göndermek, yet
kilileri göndermek, Ankara Valisini göndermek 
suretiyle eğilmiş bulunmaktadır. 

Şu anda hâdisede suçlu görülen dört polis 
tevkif edilmiş vaziyettedir. Adlî tahkikat de
vam etmektedir. İdari tahkikat da ayrı bir yö
nüyle devam etmektedir. 

Maalesef vücudunun muhtelif yerlerinden 
yara almış olan Savcı Hak'kın rahmetine ka
vuşmuştur. Yarın cenazesi kaldırılacaktır. Üzün
tümüz hakikaten büyüktür. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, bu üzüntü
nün bir polemik mevzuu yapılması, bu ıstırabın 
bir istismar konusu yapılması sanıyorum ki, doğ
ru değildir. 

Bunu dile getiren arkadaşımın konuşmala
rında bu kokuyu hep beraber aldık. Üzüntüme 
bu, bir kat daha üzüntü ilâve etmiştir. Hâdise
lerin oluş şekli ne olursa olsun, işleniş tarzı ne 
olursa olsun, faili ne olursa olsun mutlaka ka
nunlarımız işliyecektir, işlemektedir ve üzerinde 
en büyük hassasiyetle durulmaktadır. 

Konu, adliyeye intikal etmiş olması itibariy
le deliller üzerinde ve diğer veçheleri üzerinde 
daha fazla durmam mevzuatımız bakımından 
mümkün değildir. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

2. —• Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, son gendik olayları ve bunların sebep
leri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın 
Ahmet Nihat Akay, son gençlik olaylariyle il
gili gündem dışı bir konuşma istemiştiniz. Buyu
run Sayın Ahmet Nihat Akay. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Son senelerin Türkiyesinde ciddî ve ilmî tah
lillere muhtaç hâdiseler cereyan etmektedir. 

Bu hâdiselere, bugüne kadar sadece bir poli
tikacı gözüyle bakıldığı, siyasi ve ideolojik te
mayüller bu bakışta hareket noktası yapıldığı 
için, hâdiselerin sebepleri üzerinde durmayan, 
ilmî karakterden mahrum, sathi görüşler ileri 
sürülmüş, bu çok yönlü içtimai hâdise sadece 
takdir veya tel'in edilmiştir. Bu suretle, ya tak
dirdeki delâlete veya tel'indeki çaresizliğe dü
şülmüştür. Fabrikayı, okulu işgal eden, yakan, 
yıkan, işçinin, gencin arkasında onları bu fiille
ri işlemeye teşvik ve tahrik eden kişiyi, zihniye
ti bir suçlu olarak teşhir etmenin, zannederim, 
bu hâdiselerin hiç olmazsa bir tarafının aydın
latılmasında faydası olacaktır. 

Yanlış bir garplaşma anlayışı, millî ve mâ
nevi değerleri, millî kültürü, terbiyesine bir te
mel yapmayan maarif sistemi, Türk çocuğuna 
tarihe sevgi ve saygıyı telkin etmesi icabeder-
ken maziye küfrü öğreten, maziyi bir değerler 
ve şerefler manzumesi olmaktan çıkarıp bir esiri-
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ler dengi gibi Türk çocuğunun sırtına yükleyen 
zihniyet bu hâdiselerin suçlusu değil midir? 

Dünyanın en medeni milletleri maddi saade
tin beşeriyeti gerçek saadete ulaştırmaya yeter
li olamıyacağma inanırken, bizde maddenin sa
adetinden başka bir saadetin mevcudolmadığını 
telkin eden materyalist görüş, Allah'ına, dinine 
bağlı insanı gerici diye alaya alan, onun mukad
des Kitabına (Bir çöl Arabının romanı) diyen, 
din adamını keçi sakallı, onu yetiştiren okulu 
Türk Maarifine musallat olmuş bir virüs diye 
takdim eden, Türk radyolarından takdim eden 
- profesör, gazeteci, yazar, politikacı - velhasıl 
Türk çocuğunu maddenin esiri yapmaya çalı
şan zihniyetin bu hâdiselerde hiç suçu yok mu-
du.? 

Rus eserlerinin hemen hemen tamamını se
neler önce neşreden, ve hattâ bu tercümeleri ha-
pisanedeki bir vatan hainine yaptırarak onu 
besliyen, onu beslerken Türk çocuğunun zehir
lendiğini fark etmiyen zihniyetin dün ektiği to
humlar bugün yeşeriyorsa, bunda suç ekenin de
ğil midir? 

Her gün millî kültüre darbeler indiren, millî 
kıymet hükümleriyle alay eden, «Yahya Han'la 
beraber Pakistan'a sükûn ve huzur geldi» diye 
bizde de bâzılarına davetiye çıkaran, bir şeyi 
haber vermenin aceleci heyecanı içinde bulunan 
evimizin bize yabancı sesi bu hâdiselerde suça 
orta!: değil midir? 

Atatürk'ü Lenin'e, Millî Mücadelesini yapan 
Türk Milletinin bu ayaklanmasını 1917 Rus 
ayaklanmasına benzeten, Atatürk'ün arkasına 
gizlenip Atatürk adına fetvalar veren, «Her gör
düğünüz yerde komünisti eziniz» dediği için ola
cak Atatürk'ten intikam ahrcasına her gün ona 
saldıran kalemin, zihniyetin işlediği suç ortada 
değil midir? 

Düzmece bir nutku Atatürk'ün nutku diye 
Türk çocuğuna «Yık, yak, vur, öldür» diye ade
ta bir emirname haline getiren ve ne hazindir 
ki, bunu Türk tarihinin hiçbir devrinde kudsiye-
ti asla gölgelenmemiş olan ilim kürsüsünden, 
adaletin en yüksek makamından yapan zihniyet 
bu hâdiselerde suçlu değil midir? (A. P. sırala
rından «bravo» seslen, alkışlar.) 

«Üniversitemde tam bir fikir hürriyeti var
dır» diyen ve Nazım Hikmet köşesini de bu an
layışla üniversitesinde açan, Mao'nun tablosunu 

gördükten sonra uyanmışa" benzeyen ve fakat 
uyandığı için yakasından tutulup üniversiteden 
atılan rektör bu hâdiselerde suçlu değil midir? 

Güftesinde kan, barut ve hilâl vardır diye 
istiklâl Marşını değiştirmeye kalkan, buna karşı 
koyan o günün milliyetçisini ithamların dışın
da, işkenceye lâyık gören zihniyet bugünün az
gın komünistini daha o günden yetiştirmemiş 
midir? 

Bir vatan hainini bu ulvî çatının altında bir 
vatan kahramanı olarak takdime yeltenen ağız, 
her gün köşesinden millî değerleri taşa tutan 
kalem, suçlu değil midir? 

İşgalle boykot arasında bir fark yoktur di
yen, tarlayı,, fabrikayı, okulu işgal ediniz derce-
sine; köylüyü, işçiyi, genci teşvik ve tahrik eden 
ve bunu doğa kanunu diye bir felsefenin içine 
oturtan siyasi fetvacının bunda hiç mi suçu yok
tur? 

Bir avuç komüniste devrimci gençlik diye al
kış tutan sol basın bu hâdiselerin en büyük suç
lusu değil midir? 

Bir sol taassubun, bir sol irticaın karşısında 
bütün gerçek milliyetçiler her türlü siyasi düşün
celerin dışına çıkarak birleşmeli, onlara karan
lık tarihlerinin içinde hiçbir milletinkine benze-
miyen yumruklarını indirmelidirler. Bu bir avuç 
kızıl ruhlu, bu millete istediklerini kabul ettire-
miyecek, onu tarihinden, dininden, millî ve mâ-' 
nevi varlığından koparıp bir sürü yapamıyacak-
tır. Tarihin her devrinde âdeta bir kıtayı mun-
tazıra gibi ayakta olan bu millet, bekamızın en 
büyük teminatıdır. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

3. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'-
ın, yurt dışındaki işçilerimizin ve yurt dışına gi
den bâzı yurttaşlarımızın durumunu dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Sayın Sü
leyman Onan, siz de efendim, yurt dışındaki 
işçiler ve bâzı vatandaşların durumlariyle iligi-
li olarak gündem dışı söz istemiştiniz, lütfen 
sizden de istirham ediyorum, 5 dakikayı geç
memek üzere beyanda bulununuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisiniz tarafından lütfetmiş oldu
ğunuz 15 günlük yurt dışındaki iznimi yurt 
dışında çalışan Türk işçilerinin durumlarını 
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mahallinde tetkik etmekle geçirdim. Bir mil
letvekili olarak sorumlusu olduğumuz işçi dâ
valarımız ve meseleleri üzerinde yaptığım in
celemelerimi Yüce Meclise ve Sayın Hüküme
timize arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Nafakalarını yurt dışında kazanmak için 

binbir meşakkatlere maddi ve mânevi fedakâr
lıklara göğüs gererek çeşitli devletlere giden 
işçilerimizin halleri üzerinde ehemmiyetle du
rulması icabediyor. İşçilerimiz memleketimiz
den iki şekilde yurt dışına gitmektedirler: Bi
risi, tş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile mu
kaveleli olarak gidenler, ikincisi, turistik pa
saport çıkarmak suretiyle re'sen gidenlerdir. 
İş ve işçi Bulma Kurumu vasıtasiyle giden iş
çilerimiz işe yerleşme ve yaşama düzeni kur
mak bakımından kısmen iyidir. Fakat turistik 
pasaport çıkartmak suretiyle Avrupa'ya çalış
maya giden işçilerimizin halleri yürekler acısı
dır. Yıllarca İş ve İşçi Bulma kanalı ile yurt 
dışına gMemiyenlerin pek çokları varını yo
ğunu seferber ediyor, bağını - bahçesini, çifti
ni - çubuğunu, koyununu - keçisini, hülâsa her 
şeyini satarak yol parasını tedarikleyip bir de 
turistik pasaport alarak yurt dışına gitmekte
dirler. Bu şekilde giden vatandaşlarımızın du
rumları hakikaten çok acıklıdır. 

Turistik pasaportu eline alan her işçi ban
kalarımızdan da 200 dolar karşılığı dövizini 
alıyor, binbir hayalle Avrupa'ya revan oluyor. 
Lâkin ne yazık ki, büyük ümitlerle giden va
tandaşlarımız ilk darbeyi Yugoslavyafta, ikin
ci danbeyi Avusturya'da, üçüncü darbeyi de 
Almanya hudut kapılarında yemektedirler. Bu
ralarda Türk işçileri ellerindeki ay-yıldızlı pa
saportla bindikleri vasıtalardan indiriliyor ve 
gerisin geriye Türkiye'ye iade ediliyorlar. 
Günlerce, hattâ haftalarca hudut kapılarından 
dağlara tırmanarak, tel örgüleri yararak emel
lerinde muvaffak olabilmek için ellerindeki 
ay-yıldızlı Türk pasaportu ile Avrupa'da per
me perişan olmaktadırlar; aç, susuz ve sahip
siz olarak ıstırap çekmektedirler. Dili ayrı, di
ni ayrı olan yabancı ülkelerde Türk vatandaş
larının böyle acıklı hallere düşmesine hiçbir 
kimse razı olmaz ve esasen olmamalıdır. Lâkin 
(tertemiz niyetli olan bu sâf vatandaşlarımızı 
bâzı açıkgöz çıkarcılar ve vurguncular hileli 

I yollardan kandırmaktalar ve h&ttâ soymakta
dırlar. Yurt dışında iş bulacaklarını ilân ede
rek bir büro kuran ve sahte pasaport tedarik-
leyen vurgunculara artık fırsat verdirmemek 
lâzımdır. Onun için yurt dışına gitmek isti-
yenlere pasaport verilirken âzami titizliğin 

| gösterilmesi ve uluorta her istiyene pasaport 
verilmemesi lâzımdır. Pasaport verilmiş olan
ların da yurt dışındaki seyahat serbestileri için 
Sayın Hükümetimizin yabancı devletlerle sıkı 
bir işbirliği yapması gerekmektedir. Beynelmi
lel anlaşmalara uyularak normal seyahat yap
mak hakkını haiz bulunan elindeki ay-yıldızlı 
pasaportlu her Türk turistine hürmet edilmesi 
ve kolaylık gösterilmesi lâzımgeldiğini garanti
ye almak icabediyor. Böyle olursa bu masum 
vatandaşlarımızın hudut kapılarındaki perişan
lıkları önlenmiş olur. 

Sahte pasaport ticaretine mutlaka mâni 
olunmalıdır, işçi simsarlığı yaparak açıktan 
vurgun vuranlara asla fırsat verilmemelidir. 
Daima ahlâklı ve kaliteli olup, temsil kabiliye
ti bulunan kimselerin yurt dışına gönderilme
sine hassasiyetle dikkat edilmelidir. Hukukî 
ve kanuni yollardan işçilerin gönderilmesi için 
gerekli müessir tedbir derhal alınmalıdır. Ya
pılacak işçi kontratlarında kötü halleri görü
lenler için kontratın iptal edileceği müeyyidesi 
de mutlaka şart koşulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; halen yurt dışın
da bulunan yüzbinlerce Türk işçisinin bütün 
yaşantıları ile ilgilenmek mecburiyetindeyiz, 
Esefle arz ediyorum ki, yurt dışındaki Türk 

r işçileri maaleeısf umduklarını bulamamaktalar 
ve ilgisiz kalmaktadırlar. Yurt dışında Türki
ye'yi temsil eden görevlilerimiz bu önemli ko
nu ile ilgilenmemektedirler; mahdut kadrolar
la ve pek çok iş kolleksiyonları içinde bunalan 
hariciye mensuplarımız, işçilerimiz için bekle
nilen ilgiyi maalesef mecburen gösterememek
tedirler. Çalışma ataşeliklerimiz de aynı şekil
de, aynı dertten mustariptirler, işçilerimizi iş 
yerinde gidip bizzat görebilmek için muhta-
coldukları vasıtaları dahi altlarında yoktur. 

Bâzı devletlerdeki Türk işçileri tamamen 
sahipsiz kalmışlardır. İsviçre'de bilhassa Zü-
rih'teki Türk işçileri başıboş bırakılmıştır. 
K&ndi kaderleriyle başbaşa bırakılan ve yekû
nu bir hayli kabarık bulunan İsviçre'deki Türk 
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işçilerimiz için hükümetimizin ilgi göstermesi 
mutlaka lüzumludur. 

Yabancı memleketlere giden Türk işçileri
nin karşılaştıkları zorluklar meyanmda bilhas
sa, lisan bilemediklerinden, muhitlerini ve ya
şantılarını yadırgadıklarından, bulundukları 
yerin havasına ve yiyeceklerine intibak edeme
diklerinden, iş hayatına ve iş disiplinine birden 
adapte olamayışlarından, işlerinin ve iş hayat
larının gerektirdiği formaliteleri bilemeyişle-
rinden, izinli gidiş - gelişlerinde uğradıkları 
zorluklar yüzünden sıkıntı çekmektedirler. Bü
tün bunlara muvazi olarak bir de Türk makam
larından ve Türk büyüklerinden umdukları il
giyi göremedikleri için de çok muzdariptirler 
ve şikâyetçidirler. 

Muhterem milletvekilleri; isviçre'de ve Al
manya'da Türk işçilerimizin ayaklarına kadar, 
hattâ kaldıkları haymlarma kadar giderek biz
zat kendileriyle konuştum; dertlerini, istekleri
ni kendi dillerinden dinledim. Tesbit ettiğim 
istekleri ve şikâyetleri şunlardır : 

Gerek Hariciye mensuplarımızın ve gerekse 
çalışma ataşeliklerimizin kendileriyle candan 
ilgilenmediklerini, dertleri veya işleri icabı 
kendilerine vâki müracaatlarında çok sert mu
ameleye muhatabolduklannı ve hattâ hakaret 
dahi gördüklerini, işyerlerinde tercümanlar ol
madığı için dertlerini, hastalıklarını tam mâ-
nasiyle anlatamadıklarını ve anlaşamadıkları
nı, Türk doktorlarına şiddetle lüzum ve ihti
yaç duyduklarını, Türk giriş gümrük kapıla
rında daha suhuletli davranılmasmı arzu ettik
lerini, Türk haberlerine hasret kaldıklarını, 
Türk gazetelerini bulamadıklarını, bulabildikle
ri zaman da ancak 1 Mark'a yani 350 kuruşa 
alabildiklerini, arada sırada dahi olsa memle
ket havalarından ve seslerinden Türk sanatkâr
larının oralara ve aralarına gelmelerini, bütün 
bunların üstünde Türk işçilerinin bulundukları 
yerlerde Türk köşelerinin kurulmasını ve Türk 
kültür sahalarının genişletilmesini bilhassa ta
lep etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Onan lütfen sözlerinizi 
bitirmenizi rica edeceğim efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) _ Değerli 
milletvekilleri; yurt dışındaki işçilerimizin bu 
talepleri çok haklıdır. Çünkü, anavatandan, ev-
lâdü ayalden uzun yıllar uzak kalmış, alışmış 
olduğu anane ve akidelerimizden mahrum ola

rak yaşamaktadırlar. Dertlerini dökecek sala
hiyetli bir Türk büyüğünü yanlarında görme
nin hasretini çekmekte ve arzusunu duymakta
dırlar. Her türlü sıkıntılara katlanarak pazula-
rının gücü ile para kazanan ve memleketimize 
döviz temin eden bu değerli vatan evlâtlarımı
zın dertlerine ve isteklerine eğilmek her yetkili 
şahsiyetin veya makamın asli vazifesi olmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; bütün yurt dışındaki 
Türk işçilerimizin meselelerini iki grupta top
lamamız lâzımdır : 

1. İşçilerimizin çalışma hayatından doğan 
meseleleri ve şahsi meseleleri. 

2. Her devlette bulunan Türk toplumunun 
umumi meseleleridir. 

Birinci gruptaki şahsi meselelerin daha ça
buk ve kolay halledileceğine inanarak, asıl 
ikinci grupta özetlediğim Türk toplumunun 
anameselelerini çok hayati buluyorum, bunları 
sırasiyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfen özet olarak 
söyleyin efendim. Konuşmanız beş dakikayı 
geçti. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem Başkanım, değerli arkadaşlarımdan rica 
ediyorum, bu büyük bir külfetin eseridir. 

BAŞKAN — Efendim, umumi teamülün dı
şına çıkmıyalım, Sayın Süleyman Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Almanya'daki küçük Türk çocuklarının 
kreş meselesi çok önemli bir konudur. Türk 
çocukları bu kerşlerde tamamen Alman bakıcı
larının ve terbiyecilerinin elinde, Alman çocuk
larının arasında, Almanların disiplini altında 
yetişmektedirler. Her av 200 mark verilmek 
suretiyle bu kreşlerde yetişen yavrularımız 
her şeyden bihaber olarak yetişmekte ve süb
yan Türk çocuklarına Alman terbiyesi, Alman 
kültürü, Alman gelenekleri aşılanmaktadır. 
Din yönünden de Almanlar kendi inançlarını 
öğretmektedirler. Akşamları kreşten evlerine 
dönen bu küçük Türk yavruları besmele çe
kecekleri yerde istavroz çıkartma tatbikatını 
yapmaktadırlar. Bu hali, gündüzleri işlerinde 
çalışan Müslüman Türk anne ve babalarını faz-
lasiyle üzmektedir. Bu ortam içerisinde ye
tiştirilmekte olan Türk çocuklarının ileride 
duçar olacakları tabloları yüksek takdirlerinize 
bırakıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Onan, konuşmanızın 
geri kalan kısmını 'başka bir sefer yapmanızı 
rica edeceğim, efendim. Hazırladığınız .yazının 
hepsini okumanıza imkân yok, bir gündem 
dışı konuşma içinde. Daha üç sayfa yazı var, 
önümüzde. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri; çektikleri bütün müşkülâtlara 
rağmen dünya devletleri işçileri arasında ve 
içerisinde her bakımdan temayüz eden şe
refli Türk işçileriyle ne kadar fazla iftihar 

. etsek, onlara ne kadar çok hizmet ve yardım
da bulunsak yine de azdır. Onların Türk 
Milletine ve vatanımıza çok şeyler kazandır
dıklarına inanıyorum ve kendilerine takdir 
ve minnet duygularımla sağlıklar ve üstün ba
şarılar diliyorum. 

Beni dinlemek nezaketinde bulunduğunuz 
için Yüce Meclisin değerli milletvekillerine en 
derin hürmetlerimi takdim eylerim. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakam Ahmet Topaloğlu'na Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1124) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar, 
Millî Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, 
Baştoakan'ın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
toprak reformu ve zirai reform konuları üze
rinde bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/41) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Kemal Sa-
rıilbrahimoğlu ile Trabzon Milletvekili Sayın 
Ahmet Şener'in toprak reformu konusu üze
rinde bir genel görüşme açılmasını istiyen öner
geler vardır, önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz edeceğimiz mevzuların enine bo

yuna görüşülerek gerekli tedbirlerin alın
masına medar olmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince genel görüşme açılması için 
gereğini saygıyla arz ederiz. 

Adana Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu Ahmet Şener 

1. Yayınlanan istatistikler şahsi görgü ve 
bilgilerinin Türkiye'de geciktirilmeden ilmî ve 
gerçek mânada ve gereği kadar şümullü bir 
toprak reformunun zaruri olduğu kanaatini 
vermektedir. 

Anayasamızın 37 nci maddesi toprak re
formunun yapılmasını emretmektedir. 

Anayasamızın neşir ve ilân tarihi 20 Tem
muz 1961 dir. O günden bu yana 8 sene 
geçmiştir. Bu müddet zarfında C. H. P. azın
lık Hükümeti tarafından Meclise intikal etti-
len ve fakat çoğunluk oyu ile reddedilen top
rak reformu kanun tasarısı dışında A. P. İk
tidarlarının her hangi bir olumlu çabası gö
rülmemiştir. 

Aksine 1905 seçimleri arifesinde kampanya 
boyunca zamanın Başbakan Yardımcısı Süley
man Demirel C. H. P. nin toprak reformun
daki kesin ve Anayasa hükmüne uygun tutu
munu solculuk, sosyalistlik ve hattâ ima vo
liyle komünistlik açılarından sert ve acı şe
kilde eleştirilmiştir. 

Seçim sonrası kabinelerinin değişmez Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş toprak reformunu 
mülkiyet düşmanlığı, komünistlik gibi kanun 
ve Anayasa dışı tâbirlerle mahkûm eylemek 
gayreti içine düşmüştür. 

Umumiyetle A. P. iktidarının toprak ra-
formu ve toprak reformuna taraftar partiler 
ve politikacılar karşısındaki tutumu sert ve 
ithamkâr olmuştur. 

Sajyın Seyfi öztürk gibi kanundan ve 
hukuktan anlar bakanları dahi Meclis kür
süsünden toprak reformunun Anayasanın ke
sin emri olmadığı, hir siyasi tercih meselesi 
olduğunu ifade edebilmiştir. 

Şu halde; 
Zirai reformun, Anaya/saya ve sosyal Devlet 

ve sosyal adalet ilkelerine uygun şekilde gerçek-
letşirilmesinin anaşartı ve amentüsü mahiyetin
deki toprak reformu mefhumu ve mevzuun üze-
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rinde siyasi partiler, ve politikacılar arasında 
mutabakat mevcut değildir. 

İktidar partisinin bu konudaki görüşü 
aydınlar efkârı umumiyesinin görüşlerine, tüm 
memleket gerçeklerine ve Anayasanın 37 nci 
maddesinin sarahatma aykırı düşmektedir. 

Bugünlerde Hükümet çevrelerince Meclise 
getirileceği sık sık basına aksettirilen zirai re
form tasarısının, arz edilen görüş ihtilâfı önce
likle Yüce Meclis huzurunda münakaşa edile
rek, asgari müştereklerde görüş birliğine va
rılmadan, Meclise şevkinin olumlu bir neticeye 
ulaşılması müşkül görülmektedir. 

Bu sebeple genel görüşme müessesesinin ön
celikle ve ivedilikle harekete geçirilerek Meclis 
ve millet önünde vuzuha varmanın zaruretine 
inanıyoruz. 

Ayrıca, gerek Anayasanın 37 nci maddesi ve 
gerekse aşağıda arz edeceğimiz âmir hükümleri
nin yerine getirilmemekte ısrar edilişi Anaya
sayı ihlâl suçunu teşkil edecek bir mahiyet arz 
etmektedir. Maksadımız, birer parlömanter ola
rak iktidarı ve Parlâmentoyu ikaz etmektir. 

2. Anayasanın 37, 51 ve 52 nci maddeleri, 
tarımsal üretimin artırılmasını, halkın gereği gi
bi beslenmesini, kooperatifçiliğin geliştirilmesi
ni, zirai ürünlerin ve tarımla uğraşanların eme
ğinin değerlendirilmesini, bir kelime ile gerçek 
mânada zirai refrmun yapılmasını emretmekte
dir. 

8 senedir bu konuda atılan adımlar Koalis
yon Hükümetleri ve C. H. P. azınlık iktidarı za
manındaki gayretler ve teşebbüslerden illeri gi
dememiştir. Talihsiz toprak reformu tasarısında 
zirai reformu gerçekleştirici bir kısım hükümler, 
tasarının reddiyle gerçekleşememiştir. 

A. P. nin iktidara hâkim olduğu 1965 seçimi 
öncesi ve büyük çoğunlukla iktidara geldiği 
1965 seçimi sonrası yıllarında zirai reformun 
anaesaslarından biri olan kooperatifçilik, küçük 
politika oyunlarına kurban edilegelmiştir. 1965 
seçimlerinde C. H. P. nin toprak reformuna bağlı 
kooperatifçilik anlayışı, komünistlik, aşın sol
culuk ve hattâ Rusya'daki uygulamalarla kıyas
lanmak suretiyle sathı vatanda kooperatifçiliğe 
karşı ürküntü hâsıl edilmiştir. Kısa görüşlü ve 
bilgisiz birtakım politika adamları bilerek veya 
bilmiyerek memlekete büyük kötülük etmişler
dir. 

I Kooperatiflere A. P. iktidarları tarafından 
uygulanan politika da olumlu ve akıllıca olma
mıştır. örneğin; Çukolbirlik'e bu yıl ortak dışı 
mal alımı vazifesi de yüklenmek suretiyle gaye
si dışına itilmiştir. Kooperatifin tüzüğüne aykırı 
ve mevcut elemanları ve imkânlariyle başaramı-
yacağı böyle bir yükü yüklemek, keyfî idarenin 
ve kooperatifçilik anlayışının ne derece sakat 
olduğunun en açık bir delilidir. 

Türk çiftçisi istihsalin anaunsuru olan zirai 
alet ve vasıtaları istihsal yerindeki fiyatının bir
kaç misline almak zorunda bırakılmaktadır. Ye
dek parça bulma ve satmalabilme ayrı bir dert 
ve dâva olmuştur. 

Zirai gübre ve zirai mücadele ilâçları kâfi de
recede kaliteli ve zamanında ve kâfi miktarda 
elde edilemediği gibi dağıtım esaslan da bozuk
tur. Bu yıl Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Ma-
raş, Antep illerini içine alan bölgedeki onbinler-
ce dönüm pamuk tarlasının zirai mücadele üâç-
lariyle cayır çayır yakılmış olması vakıası, ikti
darın sakat tarım politikasının bir neticesidir. 

Zirai âlet, zirai gübre ve zirai ilâçların ithal, 
istihsal ve satışının Devlet eliyle yapılarak, mon
tajcıların ve kökü dışardaM ithalâtçıların Türk 
köylüsünü ve çiftçisini haksız ve aşırı şekilde 
istismarım önlemek maksadiyle Meclis Riyaseti
ne verdiğimiz ve yıllardır mücadelesini yapagel-
diğimiz kanun teklifimiz, A. P. iktidarları tara
fından komisyonlarda uyutulmuş ve tâbir caizse 
hasır altı edilmiştir. 

İktidarın bu davranışı dahi halktan ve köy
lüden yana olmayıp montajcı, kapkaççı ithalât
çının yanında olduğunun açık bir delilidir. 

Zirai kredinin zirai istihsalde ne derece, 
önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Dağıtılan 
kredinin yaklaşık olarak 21 milyar olduğu söy
lenir. Bunun 15 milyarının tüccara, özellikle it
halâtçı, ihracatçı tüccara ve montajcı sanayici
lere verildiği, tüm Türk köylüsüne ise 5 milyar 
civarında bir kredi tahsis edildiği, esnafa veri
len kredinin ise birkaç yüz milyon ğifbi cılız bir 
rakama ulaştığı herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Köylünün aldığı kredileri vasıtasızlık ve ve
rilen kredinin yetersizliği sebebiyle ilk yıl alıp 
ondan sonraki yıllar faizini ödemek suretiyle 
ertelediği ve bu suretle kâğıt üzerinde görünen 
5 milyarlık kredinin de büyük kısmının ölü kre-

I di olduğu acı bir gerçektir. 
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Türk köylüsü bu koşullar içinde tefecilerin 
yemi olmakta ve bir türlü ekonomik ve sosyal 
bağımsızlığına kavuşamamaktadır. Seçimler de 
bu yüzden gerçek millî iradenin yüzde yüz bir 
inikası mahiyetini taşımamaktadır. Bu durum 
zenginden ve güçlüden yana bir politikayı insaf
sızca yürütmekte devam eden partilerin ve poli
tikacıların işine gelmektedir. 

A. P. iktidarından, bugünkü güçlüden yana 
politikası karşısında köylüden ve zürradan ya
na olumlu bir zirai reform anlayışı ve bunun ta
sarı şekline inkılâbetmiş tedavi çaresi beklemek 
müşkül görünmektedir. 

Zirai mahsullerin ihracı, pazarlanması ve ta
ban fiyatlarının tâyin edilmesi, sulama ve sulu 
ziraat bilgilerinin verilmesi gibi hayati mevzu
lar, ciddî, memleket hizmetinde samimî şekilde 
halktan yana bir ortanın solu politikasının halle 
kaadir olabileceği dev problemlerdir. Türkiye'nin 
gerçek kalkınmasının temel şartlarıdır. 

Zirai mahsuller ve gıda sanayii Türkiye'nin 
kalkınmasının ve kapkaççı ve müstemlekeci 
montaj sanayiinden kurtulmasının temel şartı
dır. 

A. P. iktidarı, bugüne kadar ki, tutum, dav
ranış ve yetkililerinin beyanlariyle bütün bu ko
nularda olumlu ve Anayasanın açık hükümleri
ne ve esprisine uygun bir yolda bulunmadığının 
pek çok delillerini vermiştir. 

Müşahede edebildiğimiz bu zihniyetin sahip
lerinin getireceği zirai reform tasarısının gerçek
lere ve geleceğin Türkiye'sinin ihtiyaçlarına ce
vap vereceğinden ciddî endişelerimiz vardır. 

Sayın Tarım Bakanının, bilim adamlarının 
ve söz sahibi politikacıların ikazlarına kulak tı
kayan ve kolay şöhret ariyan tavrı ve tutumu 
bu endişelerimizi haklı kılmaktadır. Örneğin; 
1967 yılı Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda 
Tarım Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Avus
tralya ve Kanada'da dönüme 600 ilâ 750 kilonun 
üzerinde buğday üretildiği, Türkiye'de de gerek
li toprak ve zirai reform esasları yerine getiril
diği takdirde dönüme 500 kilo buğday üretile
bileceği ve bu suretle süratle kalkınabileceğimiz 
tarafımızdan iddia edildiğinde, ancak 250 kilo 
(dönüme) buğday üretilebileceği cevabını ve
ren ve görgüye müstenit bu iddialarımızı çürüt
meye çalışan Sayın Dağdaş'm; bir yıl sonra, 
şerefi de, mesuliyeti de Çukurova çiftçisine aido-
llan Meksika buğdayı üretimi sebebiyle, aklı ba

şında herkesi tebessüm ettiren ve üretimdeki yer 
yer olumlu artışın bütün şerefini şahsında top
lamak ve taşımak havasına ve davranışına gir
mesi ve fazla olarak bu dâvaları yıllardan beri 
savunan ve hattâ kendisine ve grupuna rağmen 
savunan ve fakat bilâhara kendileri tarafından 
da kabul ve tatbik edilen haklı tenkidlerden de 
çekinmiyen bizlere tariz cüretinde bulunmaları, 
zirai reform hazırlıklarının ciddî ve samimî gö
rüşlerden nasibini almadığı kanısını vermekte
dir. 

Genel görüşmenin açılması, bütün bu sayılan 
konularda siyasi kadroların ve politikacıların 
görüşlerini net olarak ortaya koymalarını müm
kün kılacaktır. Bu suretle toprak reformu ile 
zirai reformun ilişkileri ve zirai reformun sair 
anaesasları nelerdir? Sorusuna cevap bulmak 
kolaylaşacaktır. îktidar, bu baptaki hazırlıkla
rında daha sağlam esasları tesbit etmiş olacak
tır. 

Ayrıca memleket nüfusunun % 70 ini doğ
rudan doğruya ve mütebaki % 30 unu da dolay
lı şekilde ilgilendirmekte olan ve memleket ik
tisadının temel sorunlarını teşkil eden bu mese
lelerin, Meclis zabıtlarına geçen beyanlarla siya
si kadrolarca nasıl anlaşıldığının ve ne şekilde 
çözümleneceğinin tesbiti, seçim sathımailinde, 
halkın, hakiki anlayış ve görüşlere uymıyan be
yanlarla aldatılarak iradei milliyenin gerçek is
tikametinin şaşırtılmamasmı mümkün kılacak
tır. 

A. P. iktidarının bu önergeyi öncelikle ve 
ivedilikle gündeme aldırarak görüşülmesine im
kân vereceğini ümidetmekteyiz. Aksi halde top
rak reformu ve zirai reform konularında millet 
önünde açık bir tartışmadan ve Türk köylüsü
nün ve Türk çiftçisinin meselelerinin g\m ışığına 
çıkarılarak çözüm yolları bulunmasından kaç
makta olduğu ve Anayasanın açık hükümlerini 
hiçe saydığı tescil ve tesbit edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Okunan önerge, genel görüşme
lere ayrılan günlerin gündemine girecek ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

6. — Avrupa Konseyi Istişari Meclisi 21 nci 
dönem çalışmalarına Millet Meclisinden katıla
cak 7 asıl ve 7 yedek üye ile ilgili Başkanlık su
nuşu. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi îstişari Meclisi 
21 nci dönemine Millet Meclisinden katılacak 7 
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asıl ve 7 yedek üye ile ilgili olarak Başkanlığın 
bir sunuşu vardır, okuyorum. 

«Avrupa Konseyi istişari Meclisi 21 nci dö
nemine Millet Meclislinden katılacak 7 asıl, 7 
yedek üyeden (4 Adalet Partisi, 1 Cumhuriyet 
Halk Partisinden ve 1 Güven Partisinden) ol
mak üzere, 6 asıl ve 6 yedek üyenin isimleri 
7 . 4 . 1969 tarihli 75 nci birleşimde okunarak 
üyelikleri keısinleşmişti. 

7 nci üyenin; Millet Partisi, Türkiye İşçi Par
tisi ve Yeni Türkiye Partisinin oranlarının mü
savi olması dolayısiyle, bunlardan birine veri
lebilmesi için, gösterecekleri adaylar arasından 
Millet Meclisince bir asıl, bir yedek üyenin se
çilmesi hususu Millet Meclisi Başkanlığınca adı 
geçen gruplara bildirilmiş ve alman cevabi ya
zılarda : 

Y. T. P.; (Sakarya Milletvekili Ekrem Ali-
can'm asıl, Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'yi 
de yedek üyeliğe seçtiğini), 

T. 1. P.; (Anayasanın 85 nci maiddesi 2 nci 
fıkrası gereğince siyasi parti gruplarının, Mec
lisin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılmalarını âmir bulunduğundan.) 

(Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 21 nci dö
nemine T. B. M. Meclislinden katılacak üyelerin 
termitinde bütün siyasi parti gruplarının mutla
ka en as bir üyelikle katılmasını sağlıyacak şe
kilde taksimat yapılması ve daha sonra kuvvet 
oranlarına göre geri kalan üyeliklerin dağıtıl

ması lâzımgeldiği kanaatinde olduğunu, bu iti
barla, Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi 
grupları ile birlikte bir tek üyelik için seçöime 
katılmalarının mümkün olamadığını), 

M. P.; (Anayasanın 85 nci maddesi hüküm
lerinde Avrupa Konseyinde de Meclisin diğer 
bütün faaliyetlerinde olduğu gibi her partinin 
temsil edilmesi gerektiği, bu itibarla, bir üyeli
ğin üç parti arasında taksim edilmesini Anayasa
nın bu hükmüyle bağdaştıramaidıklarından Av
rupa Konseyine aday göstermemeyi gruplarının 
uygun bulduğunu), 

Bildirmişlerdir. 
Avrupa Konseyi İstişari Meclisi Statüsünün 

26 nci maddesiyle Türkiye'ye tahsis olunan 10 
üyelikten Millet Meclisine isabet öden 7 asıl ve 
7 yedek üyelik için 1961 yılmidan beri bu şekil
de muamele yapılmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde; Avrupa Konseyi 
Isıtişari Meclisi 21 nci dönemine Millet Meclisin-
den katılacak 7 nci üyenin tesbiti için, üç parti 
arasm'dan yalnız isim bildiren Yeni Türkiye Par
tisi aıdayı Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm 
anıl ve Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin de 
yedek üyeliğe seçilmssi hususu bilgilerinize su
nulur.» 

Muhterem arkadaşlar, şimdi gündeme geçi
yoruz. Saat 16,20, bir saatlik işlerin görüşülme
sine başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜIJ1N İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay-. 
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cumhuriyet Se
natosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

Efendim, Yüce Heyetinizce malûm olduğu 
üzere bu teklif üzerinde görüşmeler devam eder
ken Komisyon bir maddeyi geri almış idi. Şu 
ana kadar da Başkanlığa bu maddenin yeniden 
tedvin edildiğine dair bir bilgi verilmemiştir. 

Komisyon da yoktur. Bu itibarla bu işi geçi
yoruz. 

2. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/505) (S. Sayısı : 842) 

BAŞKAN — İkinci işimiz, yine gündemin bi-
rinoi madesinin dördüncü sırasında yer alan 
«Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ih
tiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veyahibe edilmesi ve eğitim göre
cek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkuı-
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da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporlarıdır.» Sayın Hükümet ve Ko
misyonun yerini almasını rica ederim. 

Efendim, tasarının birinci maddesi hakkında 
bâzı sayın arkadaşlarımız görüşmüş idi. Şimdi, 
söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Solmazer'indir. ıSonra da Türkiye îşçi Partisi 
Grupu adına Sayın Behice Boran. 

Buyurun Sayın Solm:azer. 
G.P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 

(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; SiıâJhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen ve 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemenin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim göre
cek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkın
daki kanun tasarısının birinci maddesi üzerinde 
geçen birleşimde görüşlerimizi sunmuştum. 

Burada son konuşan Sayın Komisyon Söz
cüsünün de belirttiğine göre, Millî Savunma Ko
misyonunca değiştirilen Hükümet teklifinin da
ha düzgün, daha ihtiyaca cevap verecek şekilde 
kaleme alındığını, fakat sehven Hükümet tek
lifi üzerinde görüşmeler açılmış bulunduğunu da 
sözlerine ilâve etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; Güven Partisi Grupu 
olarak Millî Savunma Komisyonunun değiştir
diği şek! esas itibariyle kabul ediyoruz. Yalnız, 
biraz sonra Saym Başkanlığa sunacağım bir 
önetfge ile bu metnin de ihtiyaca kâfi gelmiye-
oeği ve yazılışında hatalar bulunduğunu anlat
maya gayret edeceğim. 

Her şeyden evvel Hükümet teklifinin (c) fık
rası çok noksanlarla yazılmıştır, (c) fıkrasında 
sadece (a) fıkrasındaki işlemlere cevaz verildi
ği halde, (b) fıkrasında yazılam «Türküyedeki 
miHî kuram ve müesseselere devredilmesi veya 
«atılmasına»» dair hiçbir hükmü ilcine almadığın
dan yarım bir metindir. Halbuki, Millî Savunu
ma Komisyonunun değiştirdiği şekilde, tamamen 
(a) ve (b) fıkralarını içine alan bir yazılış şekli 
mevcuttur. 

Bunun yanında esas münakaşa konusu olan 
Bakanlar Kuruluna yetki verilip verilmeme hu
susu münakaşa konusu olmuştu, -Biz, onu da 
takririmizde halletmiş bulunuyoruz. Bakanlar 
Kurulu elbette bu gibi malzemenin hibe edilme
sine, satılmasına veya yarı fiyat ile dost ve müt
tefik devletlere verilmesine karar vermelidir. 

Bunu da bir hüküm halinde yeni baştan geti
riyoruz. 

Yalnız, bütçe kanunlarında bir özel fon, bö
lüm bulunmadığı bugün sabit olmuştur. Her ne 
kadar geçmiş birleşimde 269 sayılı Kanuna gö
re bu işlerin yürütüleceği belirtilmiş ise de, 269 
sayılı Kanunda şöyle bir hüküm mevcuttur : 
«Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde Deniz 
Kuvvetleri için açılacak özel) bir bölüme Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydolunur») kaydı. De* 
mek ki, bütçemizde özel bir fon olmadığına göre, 
269 sayılı Kanuna da uygunluğu sağlamak 
- çünkü, aynı mahiyette kanun bunlar - üzere 
Güven Partisi teklifi olarak yeni bir önergeyi 
sunuyor ve (b) fıkrasının sonuna «Bakanlar Ku
rulu yetkilidir» cümlesinin konması, (c) fıkrası
nın da şu şekilde kaleme alınmasını taletoediyo-
ruz. 

«Bu gibi malzeme silâh ve mühimmatın (a) 
ve (b) fıkrasındaki satışlardan sağlanacak ge
lir, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb sanayiini 
geliştirmek maksadiyle kullanılmak üzere Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
bölüme gelir kaydolunur. Bu bölümde yılı için
de kullanılmıyan paralar iptal olunmayıp, er
tesi yılın aynı maksatla açılacak özel bölümüne 
devrolunur» demek suretiyle de, bütün parti 
gruplarının ve Hükümetin anlaştığı ve muta
bakata vardığı Türk Harb Sanayiinin, millî 
harb sanayiin geliştirilmesine yardımcı olma du 
rumu sağlanmış olacaktır. 

1938 - 1969 yıllarında, İkinci Dünya Har
binin başladığı yıllarda bizim millî harb sana
yimizin, Avrupa'nın en ileri olan harb sanayi
lerine eşit seviyeye yükseltilmiş idi. Çekoslo
vak Skoda Fabrikaları olsun, Fransız harb 
sanayiinin imal ettiği makinalı tüfekler olsun; 
hepsinin ayarında ve enaz onlar kadar mükem
mel olan silâh imal eden millî harb sanayimiz, 
maalesef çok yakın bir tarihe kadar işlemez, 
bütün tezgâhları durdurulmuş, çalışmaz duruma 
getirilmişti. Millet Meclisi ve Hükümet son üç 
yıldır Genelkurmayın da talebi ile bunun üze
rinde ısrarla durmuş, bugün millî harp sana
yiimiz süratle gelişir duruma gelmiştir. Bu ba
kımdan aynı zamanda Maliyeye bir yardım, 
bütçeye bir gelir sağlamış olacağız. Yalnız, Millî 
Savunma Komisyonunun gerekçesinde de belir
tildiği gibi, bu paraların şu veya bu sebeple ak-
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tarmasına mâni olacak bir hükmü de buraya 
koymak zarureti vardır. Çünkü, Millî Savunma 
Komisyonu, gerekçesinde, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harp sanayiini geliştirmek maksadiy-
le kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde özel bir fona yatırılmasına Bakan
lar Kurulunun yetkili olmasını bâzı mücbir se
bepler dolayısiyle, aktarmayı önliyebileceği dü
şüncesi ile sakıncalı bulmuştur. Bu bakımdan 
bütün bu malzemelerin devrinin, hibe edilmesi
nin, millî kurulllara verilmesinin yetkisi elbette 
Bakanlar Kurulunun olmalıdır. Yalnız, bun
lardan temin edilecek paraların 269 sayılı Ka
nundaki tâbirleri aynen ihtiva eden önergemiz-
deki gibi, (c) fıkrasındaki gibi kabulünü say
gılarımızla talebederiz. önergemizin bir nüs
hasını da tetkik edilmek üzere Komisyona sunu
yorum. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Behice Boran. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE BORAN 
(Urfa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun bize çok önemli, ama 
önemi nisbetinde mahiyeti açık ve seçik oku
yan bir kanun gibi görünüyor. Bunun için de 
hemen baştan itiraf edelim ki, bu kanunun ge
tirdiği hükümler üzerinde ciddî tereddütleri
miz ve hattâ kuşkularımız var. 

tik bakışta kanun teknik bir kanunmuş gi
bi görünüyor; kadro dışı veya ihtiyaç fazlası 
malzemenin elden çıkarılmasına ait bir kanun 
gibi. Oysa dikkat edilirse, bu kanun asla tek
nik bir kanun değil, tamamen politik mahiyet
te bir kanundur, öngörülen hedef, bâzı ülke
lere askerî yardımda bulunmak... Tabiî hangi 
ülkeler düşünülüyor, derpiş ediliyor onu da 
bilemiyoruz, yalnız, «dış politikası Türkiye 'nin-
kine aykırı olmıyan» gibi bir umumi şart var, 
fakat her halde daha somut olarak belli ülke
ler düşünülüyor ve bu kanundan maksat o ül
kelere yardımdır. Eğer politik sebeplerle her 
hanıgi bir ülkeye yardım edilmeye karar veri
lecekse veya münasip görülecekse, hiç şüphe 
etmem M, o zaman mutlaka o yardımı gerçek
leştirmek için kadro dışı veya ihtiyaç fazlası 
malzeme bulunacaktır. Ama hiç tereddüt etmi
yorum ki, yardımın esas sebebi, «Elde gerçek
ten kadro fazlası malzeme var, ihtiyaç fazlası 
malzeme var da, e onu şu şekilde de elden çı-
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karabiliriz, e, işte bu şekilde çıkaralım» gîbi 
birşey olmıyacak; aslında karar, politik karar 
olacak ve dediğim gibi, yardıma karar veril
dikten sonra nasıl olsa «kadro dışı ihtiyaç faz
lası» denen malzeme bulunacaktır, silâhlar bu
lunacaktır. Onun için kanun, görünüşüne rağ
men, tamamen politik nitelikte bir kanundur. 

Biz gerek teknik, gerek politik bakımından 
bu kanuna karşı çıkıyoruz. Teknik bakımdan 
karşı çıkıyoruz, çünkü Türkiye kendisi, meş
hur tabiriyle, «Muhtacı Mmmet» bir durumda; 
kendimiz sağdan soldan yardım, hibe peşinde 
koşuyoruz. Bütün övünülen, milyarları bulan 
yardımlara rağmen, yıl yılın arkasında Millî 
Savunma bütçesiyle ilgili raporlarda, maalesef 
•Silâhlı Kuvvetlerimizin kaJbul edilebilir asgari 
bir seviyeye bile ulaşmadığı belirtiliyor ve biz 
bu durumda iken başka memleketlere ya değe
rinden düşük olarak, hattâ, hiç bedelsiz hibe 
olarak yardımda bulunacağız. 

Türkiye'nin durumunda olan bir memleke
tin kimseye ne hibe edecek, ne de değerinden 
düşük satacak hiçbir şeyi olmaması gerekir. 
Olsa olsa ancak, gerçekten malzeme kadro dı
şı ise, gerçekten fazla malzeme veya silâh nite
liğinde ise, tam bedeli karşılığında satılması 
düşünülebilir, başka türlüsü düşünülemez. He
le bu mühimmat, silâh, gereç, araçların, dâhil
de, «Millî kurum» ve «millî müesseseler» deni
len müesseselere satışını derpiş eden hükümle
ri tasvibetmeye hiç imkân bulamıyoruz. Hangi
leridir bu millî kurumlar, müesseseler? Gerek
çede bunu hafifletmek için, özellikle araç ve 
gereçlerin bu kurumlara devri veya satışı veya 
hibesi öngörüldüğü söyleniyorsa da, maddenin 
kendisine baktığımız zaman böyle, «özellikle» 
gibi bir tâibir dahi yok, doğrudan doğruya ge
rek silâhların, mühimmatın, teçhizatın ve ge
rekse araç ve gereçlerin, (B) fıkrasında, «Tür-
kiye»deki millî kurum ve müesseselere devre
dilmesine veya satılmasına» hükmü var. Biz, 
böyle millî denilen, ama her halde resmî dev
let müessesesi olmıyan kurumlara silâh, mü
himmat devir, hattâ bedeli karşısında satılma
sına katiyen taraftar olamıyoruz. Zaten bütçe
den, «kamu yaran veya kamu hizmetinde» di
ye birtakım derneklere, aslında Anayasa niza
mı ve demokratik rejimle bağdaşmıyan der
neklere birtakım bağışlar yapılarak, bu der-
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nekler Anayasa nizamımızın ve demokratik 
rejimimizin başına musallat ediliyor. Son za
manlarda komando teşkilâtı gibi birtakım teş
kilât ve zorba kuvvetler ortaya çıktı; bir de 
simidi, «millî kurum ve müessese» diye ne ol
duğunu bilemediğimiz, tasrih, edilmiyen ku
rumlara böyle silâh mühimmat ve saire verile
cekse, bunun gayet vaJhîm neticeler doğurması 
düşünülebilir demokrasimiz bakımından. Bina
enaleyh kurum ve müesseselere değil hibe şek
linde, tam bedeli karşılığında dahi satış yapıl
masına karşıyız. Bunu katiyen uygun görmü
yoruz. 

Sonra maddelere ve gerekçelere baktığımız 
zaman görüyoruz ki, bir 3 ncü madde var, çok 
önemli, fakat bu maddenin gerekçesi hakkında 
tek bir söz yok. Bu 3 ncü madde şöyle başlı
yor: «Dost yabancı silâhlı kuvvetler perso
neline Türkiye'de veya kenidi ülkesinde yaptın 
lacak askerî eğitimin gerektirdiği masraflarla» 
ve saire... 

Bakın, bu hüküm de gösteriyor, bu kanun 
katiyen gerçekte ihtiyaç fazlası kadro dışı mal
zemenin elden çıkanlmasiyle ilgili bir kanun "de
ğil, son derece politik bir kamun. Çünkü, bu 
yardımın yanı sıra, o yabancı dost memleketin 
askerî personelinin bizim tarafımızdan kendi 
ülkesinde veya Türkiye 1de yetiştirilmesi de söz 
konusudur. Demek ki son derece politik bir 
kanunla karşı karşıyayız ve bu 3 ncü madde bi
ze, ister istemez, Türkiye bakımından daima 
ve çok haklı olarak yakmadığımız ikili anlaşma
ları hatırlatıyor. Hani, ikili anlaşmalarla bize 
de yardım yapılıyor, personelliniz Amerika ta
rafından yetiştiriliyor ve saire. Ve bir zaman
lar Türkiye'de bir edebiyattı; «Türkiye ikinci 
küçük Amerika olacak» diye. Galiba bu konu
da da ikinci küçük Amerika olma özentisi var. 
Kendi çapımıza, kendi yardıma muhtaç halimi
ze bakmadan diğer Devletlere hem bol keseden 
hibe olarak malzeme vereceğiz, hem de onların 
personelini kendi memleketlerinde veya Türki
ye *de yetiştireceğiz. Türkiye bunları da yapa
cak durumda değildir. Kendi şartlanmızı, vazi. 
yetimizi iyi bilelim ve kendi başımıza belâ olan 
ve istemediğimiz çeşitten birtakım ilişkileri baş
ka devletlerle kurmaya kalkmıyalım. 

Kaldı ki, esasında kuramayız da... Çünkü, 
Amerika'nın bizimle kurduğu silâh yardımı ve 
eğitim ilişkileri dış görünüşleri ve şekliyle bura

da anlatılan vaziyete benziyorsa da, aslında bu 
münasebetlerde tâyin edici faktör, Amerika'
nın süper bir devlet oluşu, hâkim bir ekonomi
ye sahiboluşudur. Biz ise kendi yağı ile bile 
kavrulamıyan, kendi iç meselelerini, kenidi ge
lişmesini, kalkınma problemlerini halledemiyen 
bir memleketiz. Kalkıp da kendi kısıtlı kay
naklarımızı başka memleketler uğruna harca
maya ve ne gibi neticeler doğuracağı bilinmiyen 
birtakım askerî ilişkilere girmeye her halde ya-
naşmamalıyız. 

Nihayet bir geçici madde var, o maddeyi de 
okuduğumuz zaman biraz şaşırıyoruz. Çünkü, 
o geçici maddeden öğreniyoruz ki; 1965 yılın-
dan itibaren esasen bu çeşit yardımlar ve satış
lar yapılmaktaymış, 1965 yılından beri yapılan 
bu çeşit yardımlara ve satışlara da bu kanun 
hükmü uygulayacakmış... 

Yardım ve satışlar 1965 te başlamış, bugün 
1969 da bulunuyoruz, 4 sene geçmiş. Peki, t>u 
kanun şimdi yeni getiriliyor, acaba 4 senedir bu 
çeşit satışlar ve yardımlar hangi ısesaslaTa göre, 
hangi kanuni mevzuata göre yapılmış, bu bir. 

ikincisi, 4 senedir yapılagelen bu işlemleri 
neden 4 sene sonra böyle bir kanuna bağlamak 
zarureti duyulmuş? Bunları da öğrenmek ister
dik ; bu konuyu Ida bilmiyoruz. 

Bu çok önemli noktalar dışında fon mesele
si Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi gibi mese
leler ikinci plânda kalıyor. 

Sadece, tam bedel karşılığı yapılan satışla
ra taraftar olabiliriz. O satışlar da eğer gerçek
ten kadro dışı ve fazla malzeme ise, onların sa
tış bedellerinin bir fona ayrılması münasibola-
bilir. Bu kadar önemli ilişkiler ve yardımlar 
kurmakta, böyle, bir açık bono olarak Bakan
lar Kuruluna yetki vermek bize şüpheli görünü
yor. Çünkü, dediğim gibi, bu bir teknik yardım 
meselesi değil, bu çok politik maksatlı biır ka
nundur. Bu arada, her halde bu kadar açık bir 
bono halinde, bu kadar tam bir yetki verilme
mesi icabeder. 

Gerçi, malzemenin tesbiti ve onaylanması 
yetkisi Genelkurmaya bırakılmıştır. Genelkur
may Başkanlığı sadece, malzemenin Türk Or
dusu bakımından lüzumlu olup olmadığı, ilerde 
kurulacak yeşil birlikler bakımından lüzumlu 
olup olmadığı hususunda karar verecek. Tek
nik bir karardır ama, burada esas mesele poli-
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tikltir ve politikaya bağlı askerî yardımdır. 
Onun için her halde bu konuda Bakanlar Kuru
lu böyle yardımlara ve anlaşmalara girişmeden 
önce, Yüksek Meclisin bundan haberdar olması 
ve konuyu onaylaması gerekir kanaatindeyiz. 

Bu gerekçelerledir ki, Türkiye işçi Partisi 
bu kanunun tümüne ve maddelerinde getirilen 
tahminini yaptığım hükümlerine karşıdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlıkta bulunan 

ve söz istiyen arkadaşların isimlerini ihtiva eden 
listede, grupları adına başka söz istiyen arka
daşımız... 

İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Grup adı
na söz istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Grup adı
na söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, sisin isminiz 
var. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına buyurun Ça-
taloğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ÇATAL-
OĞLU (İçel) — Halk Partisi Grupu Komisyo
nun son verdiği tadil önergesine - gerçi henüz 
okunmamıştır ama, biraz sonra okunacaktır - ta
mamen iştirak eder. 

Ancak, şurada belirtmek isterim ki, «Millî 
müesseseler ve kurumlar» bizim anladığımız mâ
nada, Demir-Çelik Sanayii, Makina ve Kimya 
Endüstrisi ve bunun emrinde çalışan Kırıkkale 
Fabrikası gibi müesseselerdir. Yoksa, her han
gi bir kuruma ve müesseseye devir muamelesi 
bahis konusu değildir. Bunu bilhassa Komis
yonun da burada tavzihan anlatması ve sayın 
milletvekillerinin fikirlerini tenvir etmesi lüzu
munu ben de hissetmekteyim. 

Bu son verilen önerge, eğer Sayın Başkan 
tarafından emredilir ve okunursa, bunun üzerin
de daha fazla konuşmak lüzumu hissedilmiyecek-
tir sanıyorum. Çünkü, Komisyon da bütün mil
letvekillerinin istediği bir şekle yönelmiş ve ona 
göre yeni bir önerge vermiştir. Bu önergenin 
okunmasını rica eder, hürmetlerimi sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 6 arkadaş görüşmüş 
ve bir kifayet önergesi gelmiştir. 

Komisyon adına görüşecek misiniz? 
KEMAL DOĞAN SUNGUN (içel) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Doğan Sun

gun. 

I PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş-

ı kan, sayın arkadaşlarım, bugün bu kanun tasa
rısı üzerinde görüşmüş olan arkadaşlarımızın be
yan etmiş oldukları hususlara cevap vermek is
tiyorum. 

Evvelâ, sözüme başlamadan evvel şunu arz 
etmek isterim M; geçen toplantıdaki görüşme
ler, müzakereler neticesi ortaya sürülen fikirler
den mülhem olarak Komisyonumuz 1 nci mad
dede küçük bir tadil yapmak suretiyle bir öner
geyi Başkanlık Divanına takdim etmiş bulun
maktadır. 

Sayın Çataloğlu'nun da temas ettiği üzere, 
bundan sonraki görüşmelere faydalı olur mülâ
hazası ile size bu önergemizi okumakta fayda 
görüyorum. 

1 nci maddenin (a), altındaki (1.), (2.) ve 
(b) fıkraları tamamiyle aynıdır. Yalmz arkadaş
larımızın üzerinde en fazla hassasiyetle durduk
ları (c) fıkrasını da şu şekle sokarak teklif et
miş bulunuyoruz: «Bu gibi malzeme, silâh ve 
mühimmatın satışından veya düşük bedelle yar
dım olarak verilmesinden sağlanacak gelirin 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb sanayiini geliş
tirmek maksadiyle kullanılmak üzere Millî Sa-

[ vunma Bakanlığı bütçesinde özel bir fona yatı
rılmasına» altında, «Bakanlar Kurulu yetkili
dir.» 

Burada tasarıya nazaran yapmış olduğumuz 
değişiklik; tasarıda (c) fıkrasında şöyle bir ifa
de vardı; «Bu gibi malzeme, silâh ve mühimma
tın.» Burası aynen, bundan sonra, «Diğer, bir 
Devlete gerçek bedeli üzerinden» tâbiri çıkarıl
mış ve satış umumileştirilmiştir. Yani her türlü 
satıştan gelecek gelir ve fona yatırılmış olacak
tır ki; bu şekilde yalnız yabancı devletlere sa
tıştan gelecek gelir özel fona yatırılıp harb sa
nayii için kullanılmak değil, onun dışında daha 
geniş mânada yapılacak olan bütün satış.bu özel 
fona yatırılacak ve harb sanayiinin gelişmesine 
sarf edilecektir. Bu bakımdan, bunu çok daha 
yerinde ve şümullü görmüş olduğumuz için, ge
çen günkü müzakerelerin ışığı altında Komisyon 
Gİarak böyle bir ufak değişikliği huzurunuza 
getirmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın irfan Sol-
mazer arkadaşımızın vermiş olduğu önergede: 

I (c) fıkrası ile ilgili «Bakanlar Kurulu yetkili-
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dir.» tâbiri kaldırılıyor, bu (b) fıkrasının altına 
konuluyor. Yine geçen oturumdaki müzakere
lerde bunun için ortaya sürülen sebep, «Şayet 
Bakanlar Kurulu bu hususta da yetkili olur ise, 
o takdirde özel fonu kurmamak yoluna da gide
bilir ve bu para başka şekilde, başka maksatlar 
için de sarf olunabilir» endişesi idi. Geçen top
lantıda da böyle bir endişeye mahal olmadığım 
Komisyon olarak tebarüz ettirmiştik. Çünkü, bir
çok paragrafları sıraladıktan sonra, «Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» deniyor ama, (c) fıkrasında 
da bu işin nasıl yapılacağı anlatılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, çok basit bir misal
le bunu açmakta fayda var. Meselâ, «Çocuğun. 
adını ebeveyni koyar» şeklindeki bir hüküm, 
«çocuğun adını ebeveyni koyar ama, hiçbir za
man için çocuğa da ad vermez» mânasında dü
şünülemez. Bu bakımdan burada, «Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.» tâbirini koyduktan sonra, bu
nun ifade ettiği mâna, yukarda da bunu saraha
ten açıkladığımıza göre, harb sanayii ve saire 
özel fonda toplanır diye, bu maksat için, o mak
sadın ifası için. 

Bunun bir muamelesi var. Bir yerden inti
kal ettirilecek bu. îşte buna yetkili olan Bakan
lar Kuruludur. Bu bakımdan, bir Komisyon 
olarak bundan bu mânayı anlamaktayız ve bu 
mânaya göre de Komisyondan bunu geçirmiş bu
lunmaktayız. 

Bu bakımdan bu endişeyi biz zait addederiz. 
Bir de Sayın îrfan Solmaızer, yine teklifinde, 

özel fondaki paraların yıl sonunda iptal olun
maması veyahut devri hususunda bir madde ge- I 
tiıiyor. Buna da lüzum yoktur. 269 sayılı Ka
nun, biir kanundur ve bunun tatbikatı var. Ona 
bağlamak da bunu doğru değil ve bugüne ka
dar bu şekilde ımevcudolan Özel fonlar ki, 269 
sayılı Kanunla kurulan özel fon da buna bir 
misaldir, bu şekilde çalışmıştır. Hiçbir zaman 
için, bütçe yılı bittiği vakit bu iptal edilmez; 
otomatikman bu para oradaki maksadı görün
ceye kadar sarfa devam eder. Bunun için, hiz 
bunu da zait g'örmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Benice Boran 
bu kanunun, mahiyeti itibariyle açık ve seçik ol
madığını, tereddüt ve kuşkuları bulunduğunu, 
bunun teknik bir kanundan ziyade politik bir 
kanun olduğunu ve icabında hükümetlerin, iste
diği deıvlete, istediği şekilde yardım yapma ka- | 

I pisim açtığını, hattâ kadro dışı malzeme mev-
cudolmasa dahi sırt böyle bir dost devlete, böy
le bir yardım yapılabilmesi için bunu teminen, 
hattâ kadro dışı etmek hususunda da geniş dav
ranabileceğini, muhtacı himmet olduğumuzu, bu 

' bakımdan başkalarına yardımın lüzumsuz oldu
ğu veyahut da iktisadi ve malî imkânlarımızla 
bağdaştırılamadığımı ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun elbette 
teknik bir kanundur, ama bu malzemelerin kıs
men yabancı dost devletlere satılması, kısmen 
bâzı kurumlara satılması gibi, teknik yönün dı
şında da bir yönü olduğu muhakkaktır. Niha
yet bir satış ameliyesi var ortada. Şurasını 
açıkça elbette tebarüz ettirmek lâzımdır ki, ka
nunun maddesinde de mevcudolduğu gibi, bu 
gibi satışlar, gerek hibe olsun, gerek değerin
den düşük olsun, gerek değeri üzerinde olsun 
yapılacak saltışlar elbette Hükümet politikasına 
ve Büyük Millet Meclisinin tutmuş olduğu ama-
politikaya uygun olarak bu dost memleketlere, 
bu hibe veya devrin yapılması mümkün olabile
cektir. Bundan daha tabiî bir şey düşünebil
mek nasıl vâridoluyor, yahut aksi vâridoluyor 
hakikaten hayretimizi mucibolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, «Türkiye muhtacı 
himmettir» dediler, ama unutulmaması ıcabeder 
ki, Sayın Boran'm da unutmaması icabeder ki, 
Türkiye büyük bir devlettir. Her zaman bu, 
maddî imkânlarla ölçülmez ve neticede, devre
decek olduğumuz malzeme artık Türk Ordusu
nun standartları dışına çıkmış, Türk Ordusun
da kullanılamıyacak olan malzemedir, ama bunu 
kullanacak daha küçük devletler vardır, gerek 
harb maksadı için veyahut da daha ziyade ken
di askerî eğitimleri için. Bu balkımdan Türki- -
ye'riin, asırlarca bütün Avrupa'ya ve Asya'ya 
hâkim olmuş Türkiye'nin, Türk Devletinin bu 
şekildeki dost memleketlere büyük bir Devlet 
gibi muamele etmesinden veyahut da o seviyede 
gözükmesinde büyük bir fayda vardır ve bu da 
bizim ancak millî gururumuzu okşamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Sayın Boran, 
«Millî kurul ve müesseseler nelerdir» dediler. 
Bunu çok tehlikeli buldular. «Bu gibi müessese 
ve kurumlara silâh satıp, acaba bunları silâh 
bakımından teçhiz mi ediyorlar, teslh mi edi
yorlar?» şeklinde anladık ifadelerini. Buna ce
vap vermek bile doğru olmıyacaktır. Çünkü, 
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böyle bir şey düşünmek dahi hakikaten çok aca
yip olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, size bir iki misal 
verelim. Bu millî kurul ve müesseseler, evvelâ 
îktisadi Devlet Teşekkülleridir, katma bütçeli 
bazı müesseseler, idarelerdir. 

Geçen defa da arz etmiştim, Sayın Boran 
zannediyorum ki toplantıda yoklardı; meselâ 
Orman Genel Müdürlüğü bâzı zararlı hayvan
ların itlafı için bu gibi silâhlara sahibolmak 
istemekte ve Millî Savunma Bakanlığına mü
racaat etmekte ve zaman zaman da bunlardan 
istifade etmektedir. Meselâ yine Et ve Balık 
Kurumu, bunlar fiilî misallerdir diye veriyo
rum, Et ve Balık Kurumu da açık denizlerde, 
Karadenizde yunus avı için silâh talebetmekte, 
onlara da bu kâbîl silâhlar verilmektedir. Bun-
k r gayet açık misalleri. Bunun dışında, elbet
te diğer millî kurul ve müesseselere silâh satıl
maz. Çünkü İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
Demir - Çeliğin yahut Makina ve Kimya En
düstrisinin silâJha ihtiyacı yoktur, ama yine 
askerî kamyonlar, vasıtalar, araçlar var. On
lara verilenler de elbette bunlardır. Bunları 
ayrı aynı tasrih etmeye de bizce lüzum yok. 
Çünkü biz, evvelâ Meclislerden kanun yapıp çı
kardıktan sonra, bunun tatbiki, icraı için tes
lim etmiş olduğumuz hükümetlere inanmakta
yız. 

Bir de madde 3 e temas ettiler. 3 ncü madde 
de konulan hususlar; hakikaten bir yabancı 
dost devlete bu silâhlar verildiği takdirde, bu 
silâhların kullanılmasının öğretilmesi için, bu
nun eğitimi için de dışarıya, bu yabancı devlet
lere buradan personel gitmekte veya Türkiye'
ye personel gelmektedir. Bu madde sırf bunlar
la ilgilidir ve bunların münasebetlerini tanzim 
edici bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çatanoğlu 
da «Bu millî müesseseler nelerdir?» diye Ko
misyonun açıklamasını istemişlerdi. Bunların 
da İktisadi Devlet Teşekkülleri ve kaftma bütçeli 
idareler olduğunu, iki tane de misal vermek su
retiyle, arz ettim. Eğer biz bunu buraya koy
mazsak, bu kapıları tamamiyle kapatmış olu
ruz. 

Teşekkür ederim. 
HAMDİ O&HON (Trabzon) — Sual sormak 

istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Do
ğan ıSungun soru var efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 
şimdi bu millî kurum ve müesseselerin bâzıları 
izah buyuruldu. Sonra, maddeler geldiği za
man eğer tenvir edilirsem söz almıyacağun, bu 
ihtiyaç fazlası malzemelerin verilişinde bunlara 
özel idareler, belediye ve köyler dâhil midir? 
Bu bir. 

İkinci sorum şu: 3 ncü maddenin sonuna doğ
ru, «Bütün msraflara taraftarların hangi oran
da -taraflar deyince burada Devlet anlaşılı
yor - ve şekilde katılacağını belirtecek anlaşma
lar yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir: deni-
T'yor. Anayasanın 64 ve 65 nci maddeleriyle 
'bunun izahı nasıl mümkündür? Bu hususların 
açıklanmasını rica ediyorum. 
" PIÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın Haımdi Orhon arkadaşımız, Türki
ye'deki millî kurum ve müesseselere belediyeler 
ve özel idarelerin de dâhil olup olmadığını söy
lediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «Millî kurul 
ve müesseseler» deyince, elbette belediye ve özel 
idareler de girebilir, girer. Bunların böyle bir 
ihtiycı olduğu takdirde ve bu gibi müesseselerin 
bu gibi ihtiyaçlarını bu kanaldan temin etmek 
mümkün olduğu takdirde, elbette Bakanlar Ku
rallı bunu tetkik edip, bunu mâkul gördüğü 
takdirde verebilecektir. Çünkü hüküm o mâna
yı da sinesinde taşımaktadır. 

Sayın Orhon madde 3 ün sonundaki bir pa
ragrafa dolgundular, buradaki, «Tarafların bu 
masraflara iştirak bakımından hangi oranda ve 
şekilde katılacaklarını belirtecek anlaşmalar' 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir hususunu 
Anayasanın şu maddesi ile nasıl kabili telif gö
rüyorsunuz?» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
burada Sayın Orhon'un son cümleyi tahlilinde 
eksiği var gibi geldi, çünkü masraflara taraf
larca hangi oranda ve şekilde katılacaklarını 
Bakanlar Kuruluna veriyor. «Anlaşmalar» de
yince bu, muhakkak ki milletlerarası anlaşma
lar, .politik, askerî anlaşmalar değil. Gayet 
tabiî, bu şekildeki bir hibe yoluna gidildiği 
takdirde bu eğitim ve öğretim masrafları için 
yapılan karşılıklı bir anlaşma nihayet Özel bir 
anlaşmadır, doğrudan doğruya ücretlerle ilgili 
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bir anlaşmadır. Bunun ne askerî ve ne de po
litik bakımdan bir rolü vardır. Bu bakımdan, 
bu anlaşmaların yapılmasından kasıt, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, politik ve askerî anlaş
malar değil. Onların tasdiki elbette Meclisler
den geçer. Zaten birçok anlaşmaları Hükümet 
yapar ve yaptıktan sonra da Mecliste tasdik et
tirir. Bu bakımdan bunun da yerinde olduğu 
kanaatini taşıyoruz. 

BAŞKAN — Son söz G. P. Grııpu aJdına Sa
yın Fethi Çelikbaş'm. Buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem üyeler, 
müzakere konumuz birinci madde olduğu için 
konuşımalarım tamamen birinci maddenin hu
dutları içerisinde kalacaktır. Benden evvel ko
nuşan bâzı hatip arkadaşlar, 3 ncü madde ile 
ilgili olarak mütalâalaonı da sard ettiler. Onun 
yeri elbette 3 ncü maddenin müzakeresi sırasın
da olmak lâzımgelir. 

Şimdi, evvelâ Sayın Bütçe Komisyonu Söz
cüsünün 299 sayılı Kamına atfen beyanı ile il
gili mütalâamızı serd etmek isteriz: 

Bu madde Türk Silâhlı Kuvvetlerimde ihti
yaç fazlası olan çeşitli malzemelerin satılarak 
Millî Savunma bütçesinde açılacak özel bir bö-
lüm'deki fona yatırılmasını derpiş eden bir 
maddedir. 269 sayılı Kanunla bu, ihdas edil
miştir, Kanun 1963 yılında çılkmıştır ve o ka
nımda kullanılmıyan tahsisatın niütaakıp yıla 
devredileceğine ait madde olduğu içindir ki, de
vir yapılabilmektedir. Devirle alâkalı madde 
olmaz ise müzâkere ettiğimiz kanunda,. 289 sa
yılı Kanuna atfen bu devir muamelesi yapıla
maz. Meğer ki, kanunun maddesi içerisine «269 
s'ayıb. Kanun gereğince Millî Savunma bütçesin
de açılan özel fona gelir kaydedilir» diye bir 
sarahat verilmesin. Böyle bir kayıt olmadığı 
müddetçe, bütçe hukuku bakımından, Muha
sebei Umumiye Kanunu bakımından, bugün
kü yazılış şekliyle devir mümlkün değildir, iza
hatı sırasında dafiıi sayın arkadaşımız 269 sayılı 
Kanuna atıf yapmıştır ve 209 saylı Kanunla, 
ne gerekçede ne madde içerisinde bir irtibat 
vardır. Geçen defa bunu ortaya attık; şahsan 
ben ileri sürmüştüm, teknisyenler «209 sayılı 
Kanun var, ona göre olacak» dediler. O da esa
sen 1060 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
göre özellik getiren bir kanun olduğu için ve 

kullanılmıyan tahsisatın mütaâkıp yılın yine 
özel fonuna intikaline ait sarih hüküm olduğu 
için yapılabilmektedir. Buna fcatî ihtiyaç var
dır. Böyle bir hüküm olmadığı müddetçe özel 
fona konacak para mütaâkıp yıla devredilemez, 
arkadaşlar. 

269 sayılı Kanun şudur; «Tahsis edildikleri 
gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum 
kalmıyan harb sefinelerinin satılmasına yetki 
verilmesi hakkındaki Kanun» Burada deniyor 
ki: «Madde 3. — Satıştan elde edilecek gelirin 
tamamı her yıl bütçesinde açılacak özel bir bö
lüme gelir kaydolunur. Bu miktardan Deniz 
Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb sefineleri veya 
'bunlar için lüzumlu her türlü silâh, teçhizat ve 
malzemenin satınalmması veya inşası için 100 
milyon liraya kadar sarfiyat icra edilmek üzere 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde Deniz Kuv
vetleri için açılacak özel bir bölüme Maliye Ba-
kanlığmea ödenek kaydolunur. Mevcut öde
nekten yılı içinde sarf edilmiyen miktarlar erte
si yıllar bütçelerine aynı maksatlarla sarf edil
mek üzere devredilir» 

Sarahat meydanda. Şimdi, bu saraJhati koy
madan, «Efendim, bu fona konacak paralar kul
lanılmazsa, ertesi yılın isonuna devredilir» de-
mGkle olmaz arkadaşlar. 1090 sayılı Kanun bu
na sureti katiyede mânidir. Bakın, onun da 
48 ncı maddesi ne diyor: «Bir sene bütçesiyle 
verilen tahsisat ancak o sene zarfında ifa edi
len Ihidematın karşılığıdır. Senesi içinde ifa 
olunmıyan hidemata ait tahsisat sene nihaye
tinde iptal olunur. Gelecek senelere devri meş
rut tahsisat usulü mülgadır.» 

Ama, 1963 yılında zaruretler dolayısiyle, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
55 nci maddesinden faydalanarak, ki, o da isa
betli değil, çünkü o inat ve teberruatla ilgili 
gelirlerden bahsediyor, Devlet bütçesinin vari
datından değil, ama Muhasebei Umumiye Kanunu 
da bir kanundur, 269 sayılı Kanun da bir ka
nundur, 269 sayılı Kanunla demin arz ettiğim 
şekilde özel bir bölüm açılmış, harp sefinelerinin 
satışından elde edilen gelir oraya kaydedilmiş 
ve kullanılmazsa ertesi yılın aynı maksatla açı
lacak bölümüne devredileceğine dair sarahat 
konmuş. Bu sarahat olmadan, bugünkü yazılış 
şekli ile buna imkân ve ihtimal yoktur. 

Güven Partisinin vermiş olduğu takrir bunu 
mümkün kılmaktadır. Bu teknik bir meseledir. 

614 — 
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Bizim bildiğimize göre, kanunda mevcut tah
sisatın devrine ait madde olmaz ise, o devre
dilemez, veya böyle bir devre imkân veren ka
nuna atıf yapılmak suretiyle bu imkân altma 
alınmazsa, devredilemez. Şimdi, ne atıf var ne. 
sarahat var. Sözcünün beyanlarına göre: Dev
redilir. Hayır arkadaşlar, devredilemez. 

Bu bakımdan rica edeceğiz, bütçe tekniği 
ile alâkalı bir şeydir, Muhasebei Umumiye Ka
nununun hükümleriyle ilgili teknik bir konu
dur. Güven Partisi memleketin harp sanayiinin 
gelişmesini, millî ihtiyaçlarımız yönünden za
ruri telâkki ettiği için, bu devrin kolayca ya
pılabilmesini mümkün kılan sarahatin verilme
si maksadiyle maddeye vuzuh getiren, tatbik 
kaabiliyetini getiren bir teklifte bulunmuştur. 
Buna Komisyonun iltihak etmesini bilhassa rica 
etmekteyiz. Kendi beyanlariyle böyle bir şey 
devredilmez, kâfi değildir. 

Sonra, yine konuşmalarda birtakım beyan
lar üzerine Sayın Komisyon sözcüsü açıklama
larda bulundular. 

Bir arkadaşımız sordu, «Acaba özel idareler 
ve belediyeler millî kurumlardan ve müessese
lerden madut mudur?» arkadaşımız bu sual
den evvel millî kurum ve müesseselerden kas
tedilen mânanın iktisadi Devlet Teşekkülleriy
le katma bütçeli idareler olduğunu tasrih et
miştik. Bu sual üzerine «Elbette onlar da dâhil 
olabilecektir» dediler. Bu kadar vuzuhsuz hü
kümlerle madde tedvin edilmez. Komisyon, Millî 
Savunma Komisyonunun noktai nazarına katıl
mış, hattâ Hükümetten de öyle gelmiş. 

Eğer gerçekten vazıı kanun olarak maksa
dımız İktisadi Devlet Teşekküllerine, mülhak 
bütçeli idarelere, özel idarelere ve belediyelere 
devrine ait ise, bunlar hukukî birer terimdir, 
muhtevası bellidir, şüphe götürmez; ama, «millî 
müesseseler ve millî kurumlar» denince bu şüp
he götürebilir. Meselâ, denir ki, «Kızılay millî 
müessese değil midir, Çocuk Esirgeme Kuru
mu millî müessese değil midir?» üstelik, umumi 
menfaatlere hâdîm millî müesseselerdir. Ka
nun tekniği bakımından maddeler ele alınıp ya
zılırken, muhtevasının ne olduğu zabıtların tet
kikine ihtiyaç kalmadan belli olacak şekilde 
açık ve seçik olmak gerekir, kanaatindeyiz, bu
na da yer verilmemiş arkadaşlar. 

Bizim vazifemiz, burada, hiçolmazsa bu çeşit 
vuzuhları mümkün olduğu kadar kanun metni

ne ithal etmektir. Madem murat belediyelerdir, 
şunlardır, bunlardır; o zaman buna bir vuzuh 
vermek lâzımdır, arkadaşlar. Ama, bizim görü
şümüz odur ki, madem ki, memleketin harb gü
cünün, harb sanayiinin gelişmesine hizmet edil
sin, istemekteyiz, bunu hattâ devretmek değil, 
muvakkaten devretmek ise, onu anlarız. Demin 
misal verdiler; Et ve Balık Kurumunun mu
ayyen ihtiyaçları için muvakkaten verilir, kul
lanılır, tekrar eski yerine gelir. Orman Umum 
Müdürlüğünün ihtiyacı için, ziraatin ihtiyacı 
için helikopterlerle ilâç püskürtmek için verilir, 
geri alınır; yani bunlar hep karışmış. Buna 
vuzuh vermekte biz zaruret görmekteyiz, eğer 
gerçekten bu maddenin işleyişi ile elde edilen 
meblâğın, Türkiye'nin millî harb gücünün ge
lişmesine tahsis edilmesi isteniyor ise... Yok, 
öğle değil de, çeşitli âmme hizmetleri bir arada 
gösterilsin, görülsün isteniyorsa, o zaman me
sele yok. Bu bakımdan, hakikaten maksada gö
re vuzuhsuz telâkki etmekte kendimizi biraz 
haklı mütalâa etmekteyiz. 

Şimdi, her kanunda - en teknik olan kanun
da dahi - bir siyasi veçhe bulunacağı şüphe gö
türme*;. İşçi Partisi sözcüsü, «Bu, mahiyeti iti
bariyle teknik gibi gözüküyor, ama aslında po
litiktir.» dedi. Elbette, hiç şüpheniz olmasın, 
politiktir. 

Arkadaşlar, Türkiye Bu'du mücerrette bir 
Devlet değildir. Türkiye, dünya politikası içe 
risinde, kendi menfaatlerine uygun birtakım 
bağlantalar içerisinde veya bağlantı yapmamak
la beraber, kendi menfaati içerisinde giden dev
letlerle dostluk münasebetleri içerisinde bulun
mak durumunda olan bir Devlettir. Arkadaşlar, 
hem bir taraftan, Amerika Birleşik Devletleri
nin «Süper Etat» olduğunu ve katiyen iştirak 
etmediğimiz şekilde bizim de «Kendisi muhtacı 
himmet bir memleket»... H^yır arkadaşlar. Bir 
kere bu, noktai nazara karşı, sayın sözcüye ka
tılarak diyoruz İd, milletlerin gücü sadece mad
di kaynaklariyle orantılı değildir. Biz, mânevi 
gücün harb sahasında da büyük değer taşıdığı
nı. biliriz. Uzağa gitmeye lüzum yok; Türkiye, 
tek bir müttefiki dahi yok iken, ikinci Dünya 
Harbi bittikten sonra, bizimle olan dostluk mü
nasebetini, muahedesini feshederek, Türkiye'
den üsler ve arazi ilhakı istiyen büyük Kuzey 
komşumuz Rusya'ya karşı direnmesini bilen bir 
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millettir. Bcjyle küçümsiyerek beyan etmeyi 
katiyen yersiz buluruz. Bir taraftan maddi ve 
mânevi güçlerimizi değerlendiririz, beri taraf
tan dünyanın içinde bulunduğu şartlara göre 
birtakım savunma münasebetleri içinde bulunu
ruz. Bunun içerisinde, bir süper devlet olarak, 
Amerika Birleşik Devletleri, ki NATO'da üye
dir,,, biz de üyeyiz. Bu arkadaşlarımız, Türkiye'
nin NATO'dan çıkmasını isterler. O zaman, bir 
paraftan «Büyük güç sahibi» dediğiniz NATO 
ile beraber, NATO içerisinde bu süper devlet 
ile bir münasebet içerisinde bulunmuşuz, bir 
taraftan da - kendi ifadeleridir, biz oraya ka
tılmıyoruz - «Hiç gücü kuvveti yokmuş, muh
tacı himmet bir halde, NATO'dan çıksın». Peki, 
ne olsun, arkadaşlar? Binlerce kilometrelik hu-
,dudu olmasına ve asırlar boyunca dost görün
düğü halde, imkân bulduğu zaman, Türkiye'nin 
dostluk muahedelerini feshetmek pahasına Tür
kiye'den arazi ve üs talebeden memleketlerle 
çevrili bulunmasına rağmen, Nötralist politik?. 
taikibetsin.. işçi Partisinin politikası, tasarının 
politik yönü itibariyle, burada hakikaten bi
raz daha açık seçik hale gelmiş oldu. Tasarının. 
politik yönünden,, hakikaten, b^yle bir faydası 
olduğu, için biz pek memnun olduk, arkadaşlar. 

Yalnız, bu politik yönünde, şahsan bir tak
rir arz etmiştim, komisyon iltifat etmedi. O tak
ririmde demiştim ki, «Yardım yapacağımı veya 
hibe vereceğimiz yabancı devletlerle olan mü
nasebetlerimizin, dış siyaset ve menfaatlerimize 
ayıkm olmamak şartı ileri sürülmüş, doğrudur. 
Şunu menfisinden alacağımıza, müsbetinden 
almakta daha büyük bir fayda yok mudur»? Ar
kadaşımız, «Hiç fark yoktur» dedi. Yani, hiç 
fark yok değil, biraz fark var, ama eğer Hü
kümet, komisyon sözcüsünün noktai nazarın
da ise, yani «Türkiye'nin dış politikası ve dış 
menfaatlerine uygun politika taMbedenler» tâ
biri /yerine, metinde bulunan tâbiri tercih eder 
durumda ise, Hükümetin noktai nazarına şah
san katılarak, takririmi geri alırım. Çünkü, 
dış münasebetler yönünde Hükümetin birta
kım bilgileri olmak lâzımgelir ki, bâzı ahval
de bunları açıkça söylemekte millî menfaat
ler yönünden mahzur mütalâa edebilir. Mecli
simizin İçtüzüğünde buna ait sarih hükümler 
vardır; bâzı ahvalde her hangi bir sözümüze, 
beyanımıza cevap vermemekte Hükümet ihzar-

lı olabilir. İçtüzük, buna ait hükmü tesbit et
miştir, vardır. Hükümet eğer, benim daha açık 
bir maksatla ifade ettiğim, «Türkiye'nin dış 
politikasına ve menfaatlerine uygun politika 
takibeden memleketlere yardım yapılmalıdır» 
şartını - ki takririm öyledir - mahzurlu telâkki 
G diyor da, kendi noktai nazarlarında ısrar edi
yorlarsa, ki komisyon onu savundu, bendeniz 
o takririmi de geri akrım,, şahsan verdiğim için 
kolaylıkla geri alabilirim. 

Sinildi, maddede temas etmek istediğimiz, 
bir hüküm de, devredilme kısmında, «muvakka
ten devredilebilir» şeklinde bir ibare koymak 
veya hiç etmemek arkadaşlar. 1963 yılmda çı
karttığımız bir kanun, o zaman sadece Deniz 
Kuvvetlerinin takvijyesi maksadına matuf ola
rak, «Deniz Kuvvetlerinin satılacak silâhla
rı» diye, çıkmıştı. Şimdi elimizdeki tasarı umtı- , 
mi, bütün Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki mal
zeme, vasıta, teçhizat ve saire ile ilgili. Eğer 
«Türkiye harb sanayiinin gelişmesine bihak
kın faydala olsun, görüşü daha hâkim ise, bu 
devredilme sayın komisyon sözcüsünün verdi
mi misallerden anladığımıza göre «muvakkaten , 
devredilme» şeklinde olarak, mameleki bakı
mından Türk Silâhlı Kuvvetlerinin içinde kal
sın veva katî olarak elinden çıkacaksa,, satıla
rak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güçlenmesi im
kânını verecek bu özel bölüme bir gelir sağlan
sın, dıiye düşünürüz. 

Mâruzâtımız budur; eğer komisyon takriri
mize katılırlarsa, (Bilhassa rica edeceğiz, ya-
mn Sayıştay ile ihtilâfa düşmemek için, ver
diğimiz takrir maddeye vuzuh veriyor) memnun 
oluruz; katılmadıkları takdirde bunun ilerde 
Sayıştay yönünden tatbikatı bakımından bâzı 
mahzurlar tevlidedeceğini, bir kere daha hatır
latmayı vazife biliriz. 

1 nciı madde ile ilgili olarak görüşlerimiz 
bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde

ki müzakerelerin kifayetini teklif eden önerge
yi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesi üzerindeki müzake

relerin kifayetini arz ederim. 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğlu 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, «Bir saatlik işler» e 
tahsis ettiğimiz müddet dolmuştur. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkanım, müzakerenin devamı hususunda bir 
takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, takririnizi lüt
fediniz. 

Sayın Pehlivanlı, takririnizde talebettiğiniz 
husus, bu kanunun müzakeresinin bitene ka
dar devama mıdır? 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanunun müzake
resi bitene kadar,, 1 saatlik sürenin uzatılması, 
bir önerge ile teklif ediliyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bu önergenin aley
hinde görüşmek istiyorsunuz. Şu halde bir da
kika müsaade buyurunuz, şu önergeyi okuta
yım efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının bitinceye ka-

dan müzakerenin devamını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bu önergenin 
aleyhinde görüşmek üzere buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; Meclisin çalışması için müştereken 
bâzı esaslar tesbit edildi, «Bir saatlik iş» den
di. Bir saat doluyor, şimdi de buna «Devam» 
edelim, diyoruz. O zaman «Bir saatlik iş» olmu
yor ve yapılan programın dışına çıkılıyor. 
Program yapılmasının bir esası var; herkes 
ona göre hesaplıyor, kitaplıyor, hazırlanıyor. 
Bu bakımdan, programın dışına çıkılmasının 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Aldığımız ka
rarları kendimiz değiştirmiyelim, ama çok 
önemli bir durum olur» bir ihtiyacolur, onun 
için bir şey demiyorum. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Zaten 
üç maddelik bir kanun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Üç madde, 
ama hepsinin üzerinde konuşacağız, meselâ ben 
de konuşacağım, yani. 

Bu sebeple, bu önergenin Başkanlıkça oya 
konmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin lehin
de veya aleyhinde başka mütalâa var mı?.. Yok. 

Evet, şimdi Başkanlıkça oya konulmaması, 
mütalâasına bendeniz iştirak etmiyorum. Çün- ( 
kü, bu bir saatlik işlerin görüşülmesi de bir 
Meclis kararı ile oldu, Meclis bunu değiştirebi
lir. 

Efendim, Sayın Zühtü Pehlivanlı'nın öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde, tasarı bitene kadar görüşmelere 
devam edeceğiz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Zaten Meclis
te ekseriyet de yok. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde müzake
renin kifayeti kabul edildi. Önergeler var, on
ları okutacağım. 

Komisyon 1 nci maddefyi tamamen tadil edi
yor, sonra tadilini de tadil ediyor, galiba, şim
di. yeni. bir önerge daha geldi. 

Efendim, evvelâ komisyonun ilk tadil tek
lifini bendeniz yavaş yavaş okuyayım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, komisyon ilk tadil teklifini geri alsın, ikin
ci tadil teklifi esas olsun. 

BAŞKAN — Hayır, jyalnız bir ibare değişi
yor, ikinci teklifle. 

Komisyonun birinci teklifini okuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Silâhlı Kuvvetlerde kad

ro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan mal-, 
zemelerin satılması, devredilmesi veya hibe 
edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuv
vetler personeli hakkındaki tasarının 1 nci mad
desinin, belirtilen görüşlerin ışığı altında aşa
ğıdaki gibi kabulünü arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Zonguldak 

Kemal Doğan Sungun 
Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 

k?|!ro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 
silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin, 
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a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset ve 
inenfaatlerine aykırı olmamak şartiyle lüzumu 
halinde dost ve müttefik devletlere. 

1. Hibe edilmesine, 
2. Değerinden az bedel karşılığında yar

dım olarak verilmesine. 
3. Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki millî kurum ve müessese

lere devredilmesine veya satılmasına, 
c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmatın 

satışından veya düşük bedelle yardım olarak ve
rilmesinden sağlanacak gelirin Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harb sanayiini geliştirmek mak-
sadiyle kullanılmak üzere Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde özel bir fona yatırılmasına, 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Şimdi verdikleri ikinci öner
ge ile de (b) fıkrasını şu şekilde değiştiriyor
lar : «Türkiye'deki millî kurum ve müesseselere» 
tâbiri yerine «Türkiye'deki kamu kurum ve mü

esseselerine».. 
Şimdi, komisyonun okuduğum bu önergesi, 

muvacehesinde evvelce önerge vererek 1 nci 
maddede tadilât istiyen arkadaşlarımızdan bu 
önergelerini geri almak istiyenler, zannedersem 
olacak. 

Meselâ, Sayın Sadi Binay, «Bakanlar Ku
rulu yetkilidir» ibaresinin eklenmesini istiyor. 
Komisyon o telklifi getiriyor. 

Sayın Binay, geri alıyor musunuz, efendim? 
ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Alıyorum, efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Şadı Binay'ın önergesi 

geçi verilmiştir. 
Sayın Fethi Çelikbaş, 1 nci maddede (a) ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim, diyorsunuz. «Türkiye Cumhuriye
tinin dış siyaset ve menfaatlerine uygun ol
mak şartiyle lüzumu halinde dost ve müttefik 
devletlere..» Komisyon da aynı şeyi teklif edi
yor. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hayır.. 
BAŞKAN — «Türkiye Cumhuriyetinin dış 

siyaset ve menfaatlerine aykırı olmamak şartiy
le.» 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Benimki 
«Uygun olmak şartiyle» şeklinde.. 

BAŞKAN — Evet,, «Uygun olmak şartiyle» 
var. Siz İsrar ediyorsunuz önergenizde, şu hal
de. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hükümetin 
noktai nazarına göre vaziyet alacağım. 

BAŞKAN — Evet, pelki efendim. 
Şimdi komisyonun önergesini okuttuk, efen

dim. Madde bu şekli alacak, bu önergeler ka
bul edilmezse. 

Sayın Fethi Çelikbaş'm önergesini tekrar arz 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddede (a) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

Fethi Çelikbaş 

(a) fıkrası: Türkiye Cumhuriyetinin dış si
yaset ve menfaatlerine uygun olmak şartiyle 
lüzumu halinde dost ve müttefik devletlere..» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hükümetin 
noktai. nazarını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar; komisyonda ka

tılmıyor, Hükümet de katılmıyor, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Geri alıyo

rum, öyle ise.. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'in önergesi geri 

verilmiştir. 
Sayın Adnan Şenyurt'un önergesini okutu

yorum. 
Sayın Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 842 
S. Sayısındaki kanun tasarısının 1 nci madde 
(b) fıkrasındaki «Deviredilmesi» kelimelerinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Komisyon önergesinde «Tür
kiye'deki kamu kurum ve müesseselerine dev
redilmesine veya satılmasına..» diyor. Siz bura
daki «devredilmesine» kelimesinin çıkarılma
sını teklif ediyorsunuz, 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Evet, 
efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Maru
zatım olacak, önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu
yurun, Sayın Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Tasarının ilk müzakeresi sırasında Grupum 
adına maruzatta bulunurken, prensip itibariyle 
tasarının lehinde oy kullanacağımızı, ancak bir 
tadilin yapılması hususunu yani maddenin tadili 
hakkında verdiğim takririmde görüldüğü üze
re, millî kurum ve müesseselere devredilmesi 
keyfiyetine muarız olduğumuzu beyan etmiş, 
bu hükmün, bu fıkaranın bu haliyle birçok ih-
tilât ve ihtilâflara sebebiyet vereceğini arz et
meye çalışmıştım. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün, bilhassa bu 
^birleşimde, Muhterem Hamdi Orhon Beyefendi 
tarafından vâki bir sual üzerine verdikleri ce
vap bizim bu endişemizin daha da fazlasiyle 
varidolduğunu gösterdi. Filhakika, Sayın Ko
misyon SÖZCÜSÜ, ilk önce, bunun mülhak ida
relere ve aynı zamanda İktisadi Devlet Te
şebbüslerine aidolduğunu ifade etmiş olmasına 
rağmen, bilâhara sual üzerine, belediyeler ve 
özel idarelerin de buna dâhil olaibileecğini, ifa
de etti. 

Muhterem arkadaşlarım, şekil ve esas ba
kımlarından muhalif olduğumuzu arz etmek 
isterim. Şekil bakımından muhalif oluşumu
zun sebebi, bugün birtakım müesseselere, Ma
liye Bakanlığı tarafından, İller Bankası tara
fından, verilen hu gibi malzemeler muayyen 
ölçüler içerisinde tevzi ve taksim edilmemekte, 
ihtiyaçlar nazarı itibara alınmamaktadır ve 
bunun misalleri de vardır. Bunu, ilgili bir ve
kâlet (bütçesinde, delileriyle arz etmeye çalışmı
şız ve henüz şimdiye kadar da cevabını almış 
değiliz. 

Bu itibarla, demin arz ettiğim gibi, bu yö
nüyle birtakım ihtilâfları ve ihtilâtlan cedbe-
debilecek olan hu fıkradan «devredilmesine» 
kelimesinin çıkarılarak, sadece « satışa» inhi
sar ettirilmesi çok daha uygun olacaktır. Kal

dı ki, maksat bakımından da bunda fayda 
mülâhaza ederiz. 

Esas bakımından muhalif oluşumuzun sebebi 
ise; narh sanayiimiz diğer müesseselerden daha 
fazla bir imkân içerisinde değildir, yeni kurul
maktadır. Hasreti çekilen böyle bir müessese
nin harfb sanayiimizin daha gelişmesi, inkişaf et
mesi bakımından ihtiyaç fazlası olan malların, 
malzemelerin devredilmesi değil de, satılması 
çok daha uygun olur. Bunlar yekûn tutar. 
Kombinaya, Et ve Balık Kurumuna verirsiniz, 
Tarım Bakanlığına verirsiniz. Zirai Mücadele 
için verirsiniz, Orman Genel Müdürlüğüne ve
rirsiniz, 50 000 lira, 100 000 lira, 10 000 lira, 
bunlar belki o idareler tarafından biraz kolay
lıkla temin edilebilecek meblağlardır, elde edile
bilir, alınabilir, yerine yenisi ikame edilebilir 
veya ihtiyacı duyulan maddeler alınabilir. Ama, 
harb sanayiimiz bakımından bunlar büyük bir 
yekûn tutar ve yerine konulması kolay kolay 
mümkün olmaz. Binaenaleyh, iki şıktan bir tane
sini tercih etmek durumundayız. 

Muhterem arkadaşlarımızın bâzıları madde
nin vuzuhsuz olduğunu ifade ettiler. Filhakika 
vuzuhsuzdur, demin arz ettiğim gibi, Komis
yon sözcüsüne burada bâzı sorular sorulduğu 
takdirde bunun hududunu daha da genişletmek 
durumunda kalabilecektir. Yarın bu şekli ile 
daha geniş bir tefsire tabi tutulması mümkün
dür ve bunun altından çıkılması da kolay kolay 
imkân dâhilinde olamaz. O itibarla, ihtiyaç faz
lası bulunan malzemelerin böyle bazan da ölçü
süz, bazan da birtakım esaslara dayanmaksızın 
dağıtılmasından ise, demin de arz ettiğim üzere,. 
hasreti çekilen bir mevzuda teksif edilmesi, o 
fonda toplanması harb sanayiimiz için çok daha 
uygun ve verimli olacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şenyurt'un 
önergesini biraz evvel arz etmiştim. Birinci mad
denin «b» fıkrasındaki «devredilmesi» iba
resinin çıkarılmasını teklif ediyorlar. Komis
yon bu önergeye katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet kabul edildi. 
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Sayın Adnan Şenyurt'un önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

'Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu «Komisyo
nun birinci maddenin tadili hakkında verdiği 
önergedeki «gerçek değer» tâbirinin «raiç de
ğer» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim» diyor. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Çok sarih ama, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, önergede 
tasaca belirttim Komisyonun, birinci maddenin 
tadili sadedinde verdiği önergede malların sa
tılmasına dair olan fıkrada «gerçek değeri üze
rinden satılması» diyor. «Gerçek değer» deyince 
bir malın maliyet değeri anlaşılır. «Raiç değer» 
ise başkadır, meselâ bir mal 10 000 lira değerin
dedir, o gün için 30 000 liraya çıkmıştır, raiç 
değer budur. Bu bakımdan birtakım ihtilâflara 
yol açabilir. Binaenaleyh, «raiç değer» tabirinin 
kullanılması daha uygundur. Komisyon her hal
de iştirak eder. O fıkranın «raiç değeri üzerin
den satılması» şeklinde değiştirilmesini ve ver
diğim önergenin kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. Çünkü «raiç değeri» biz «gerçek değerin» 
içinde telâkki ediyoruz. Aynı zamanda 1,2 ve 
3 ncü fıkralarda «hibe edilmesi» ve «değerin
den az bedelle satılması» ve «gerçek değer» de
yince bunların hepsini kapsıyor, istenilen şekil 
Bakanlar Kurulu tarafından seçilebilir. Bu ba
kımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu önerge
ye katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kırca sizin önergeniz zaten Komisyon 
tarafından tadil edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Efendim, 
iki tane önergem vardır. 

BAŞKAN — Şunu arz ediyorum efendim. Bi
rinci maddenin «b» bendindeki millî kurum ve 
müesseseler... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bu önerge
mi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergenizi geri alıyorsunuz. 
önerge geriverilmiştir. 

Şimdi Sayın Orhon'un bir önergesi var, 
okutuyorum. 

«b» fıkrasının kamu teşekkülleri ile kurum
ları olmasını. Yani «Türkiye» deki kamu kurum 
ve müesseselerine devredilmesine veya satılma
sına, yerine «kamu teşekkülleri ile kurumlarına» 
şeklinde olmasını istiyor. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — önergemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Efendim 
Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Meclisin takdirine bırakıyorlar. 
Sayın Orhon buyurunuz. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar; mutlup olan mevcut mevzuatımıza 
göre metnin güzel olması, kelimelerin iltibasa 
mahal vermemesidir, önergeyi bunun için tak
dim ettim. 

Elinizde 440 sayılı Kanun var. «Kurum» ve 
«müessese» kelimeleri birbirinin içinde yaşar. 
Bunları ayırmak lâzım. Bakınız, daha evvel ka
nun yapmışsınız, ayırmışsınız. 440 sayılı Kanun 
«teşekkülleri ile müesseseleri» tâbirini kullan
mış. Yani, ona muvazi metnin tashihi suretiyle 
440 sayılı Kanunu ifade etmiş olursunuz. O za
man ben ne dedim? Kamu teşekkülleri ile ku
rumları. Yani, 440 sayılı Kanunun başlığını koy
duk. O zaman kurumla müessese iç içe girmez, 
ve ifadesi güç mânadan da kurtulmuş oluruz. O 
maksatla önergemi takdim etmiş bulunuyorum. 
440 sayılı Kanunun başlığıdır. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu husus
taki takdiri Meclise bırakıyor, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Âdil Toközlü «Hükümet tasarısının 
birinci maddesinin «c» fıkrasının aşağıda yazılı 
olduğu üzere değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim» diyorlar. 

«Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmatın di
ğer bir Devlete gerçek bedeli üzerinden satıl
ması veya düşük bedelle yardım olarak veril-
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mesi halinde sağlanacak gelir, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harib sanayiini geliştirmek malcsadiyle 
kullanılmak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile 
gelir bütçesine gelir kaydiyle Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinde açılacak bir bölüme tahsisat 
olarak ilâve olunur. Artan bakiye ertesi yıl ke-
sinhesap ve bütçelerine dercolunur.» 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞÂ T SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Sayın Coşkun Kırca'nm bir takriri 
vardır. 

Yüksök Ba'şkanlığa 
Birinci maddedeki «Bakanlar Kurul yetkili

dir» ibaresinin, «Bakanlar Kurulu kararnamesi 
ile karar verilebilir» şeklinde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İzah etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Ktılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılıyor, her halde izaha lüzum görmiyeceksi-
niz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırca'nın öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Solmazer'in Grup adına veril
miş bir önergesi var. Komisyonun yeni teklifi 
üzerine, acaba geri alma bahis konusu olur mu? 

Okutalım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının birinci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Grupu adına 
Tokat 

İrfan ıSolmazer 

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kad
ro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, 
mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin. 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset ve 
menfaatlerine aykırı olmamak şartiyle lüzumu 
halinde dost ve müttefik devletlere; 

1. Hibe edilmesine, 
2. Değerinden az bedel karşılığında yar

dım olarak verilmesine, 
3. Gerçek değeri üzerinden satılmasına ve 

Türkiyedeki millî kurum ve müesseselere devre
dilmesine veya satılmasına Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmatın 
(a) ve (b) fıkrasındaki satışlarından sağlanacak 
gelir Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb sanayiini 
geliştirmek maksadiyle kullanılmak üzere Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bö
lüme gelir kaydolunur. Bu bölümde yılı içinde 
kullanılmıyan paralar iptal olunmayıp ertesi yı
lın aynı maksatla açılacak özel bölümüne devro-
lunur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Benim 
de önergem var Başkanım. 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim, burada 
önergeniz. Sayın Zeytinoğlu'nun da bir önergesi 
var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1. «(C) fıkrasının «özel bir fona veya büt

çedeki harb sanayiini geliştirme faslına yatırı
lır» şeklinde, 2. — «Bakanlar Kurulu yetkilidir» 
ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Şimdi, «Bakanlar Kurulu yet
kilidir» ibaresi.. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — O ibare
yi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Onu geri alıyorsunuz, çünkü za
ten başka bir şekilde kabul edilmiş bulunuyor. 

«özel bir fona veya bütçedeki harb sanayiini 
geliştirme faslına yatırılır.» 
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Bunda ısrar ediyorsunuz. 
Komisyon bu teklife katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin bu kısmını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Efendim, Sayın Fethi ÇelM>aş'm, maddenin 
fıkralarının ayrı ayrı oya konulması hususunda
ki İçtüzüğün 108 nci maddesine istinaden yap
mış olduğu teklifin muamele görmesi, Yüce He
yetin kabulüne vabestedir, tatbikatımız böyle
dir. 

Binaenaleyh, görüşülmekte olan tasarının bi
rinci maddesinin fıkralarının ayrı ayrı oylan
ması hususunu oyunuza suacağım. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 1 nci maddeyi, kabul buyurmuş oldu
ğunuz değişiklik önergeleriyle birlikte, oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Silâh, mühimmat, teçhizat, araç 
ve gereçlerin kadro dışı olduğu veya ihtiyaç faz
lası bulunduğu hususu, Genelkurmay Başkan
lığı tarafından tesbit olunur. 1 nci madde kap
samına giren işlemler sonuçlandırılmadan evvel 
Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Reşit 
Ülker söz istemiştir, buyurun. 

Sayın Zeytinoğlu siz de istiyorsunuz.. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, ikinci maddede Millî Savunma Ko
misyonunun değiştirdiği metinde şöyle denmek
tedir : «Silah, mühimmat, teçhizat, araç ve ge
reçlerin kadro dışı olduğu veya ihtiyaç fazlası 
bulunduğu hususu Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tesbit olunur. 1 nci madde kapsa
mına giren işlemler sonuçlandırılmadan evvel 
Yüksek Askerî Şûranın mütalâası alınır.» 

Müzakereye esas olan Hükümet teklifinde 
ise, aynı sözler söylendikten sonra, son cümle
de; «1 nci maddenin kapsamına giren işlemler 
sonuçlandırılmadan evvel Genelkurmay Baş
kanlığının mütalâası alınır.» deniyor. Yani 
birisinde «Genelkurmay Başkanlığının müta
lâası», birisinde «Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınması» gerektiği ifade edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonunun raporunda 
aynen, tasarının ikinci maddesinin son satırın

daki «Genelkurmay Başkanlığının mütalâası 
alınır» ibaresi benzeri hususlarda yetki 636 sa
yılı Askerî Şûra Kanununun 1 nci maddesinin 
(A) bendi gereğince Askerî Şûranın mütalâa
sının alınmasını âmirdir. Bu sebeple madde, 
«Askerî Şûranın mütalâası alınır» şeklinde de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten de Millî Sa
vunma Komisyonu gayet doğru olarak ve bu 
konuda bir anakanun niteliğini, esas kanun 
niteliğini taşıyan «Şûrayı Askerînin teşkiltâ ve 
vazaifi hakkındaki Kanuna» uygun hareket et
miştir. Aksi halde, Hükümetin teklifindeki şe
kilde geçtiği takdirde, yani, «Genelkurmay Baş
kanı yetkilidir» dendiği takdirde, Askerî Şûra
nın vazaifi Kanununda bir nevi bu konuyla sı
nırlı olmak üzere, değişiklik yapılmış olacaktır. 
Nitekim/ 636 sayılı 29 Nisan 1341 tarihli Şû
rayı Askerînin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinde şöyle demektedir : 

«Yalnız vakti hazarda icrayi faaliyet etmek 
ve Merkezi Hükümette bulunmak üzere Âli 
Şûrayı Askerî ihdas olunmuştur.» Aradakileri 
atlıyorum, bizi ilgilendiren kısım; «Mühim 
tesisatı askeriye ve fabrikalar inşaatı ve tesli-
hat..» 

Bu sebeple, biz iki arkadaş, Sayın ilfoami 
Sancar'la birlikte bir önerge sunuyoruz. Millî 
Savunma Komisyonunun metni doğrudur, buna 
yardımınızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, buyu
run efendim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millî Savunma Komisyonunun metnindeki; 
«Askerî Şûranın mütalâasının alınması» hükmü 
bence fazladır. Çünkü, bir ifade Genelkurmay 
Başkanlığı bu işi yaparken düşünecek, eğer 
icabediyorsa, gayet tabiî Askerî Şûranın mü
talâasını aldıktan sonra yapacaktır. 

Genelkurmay Başkanı tarafından tesbit olu
nur. Ne tesbit olunur? Kadro dışı olduğu ve
ya ihtiyaç fazlası bulunduğu hususu. Bütün 
bunlar askerî birer idare olduğuna göre, eğer 
icabediyorsa gayet tabiî Askerî Şûranın müta
lâasını alacaktır. Binaenaleyh, bu bence faz
ladır. Yalnız Genelkurmay Başkanının bu hu
susta vereceği karar, hem kadro dışı bulundu
ğunun, hem de ihtiyaç fazlası bulunduğunun 
tesbiti kâfi gelmelidir. Esasen de bunu yürüte-
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cek olan Bakanlar Kuruludur. Bu bakımdan, 
«Askerî Şûranın mütalâası alınır» ibaresinin 
çıkarılması yerinde olur kanaatindeyim. 
Bu şekilde bir önerge veriyorum. Kabulünü 

rica ederim. 
•BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyuru

nuz efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo

nu) — Sayın Başkan, komisyon «Askerî Şûra
ya danışılır» şeklini zaten kabul etmemiş. Bu 
hususta komisyon bir açıklama yaparsa, arka
daşlarımız kovuşmazlar belki. 

BAŞKAN — Komisyon arzu ettiği zaman 
söz istiyebilir. O hakka her zaman sahiptir 
ef emdim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Millî Savunma Komisyonunun tadili, diğer 
kanunlarımıza daha uygun bulunmaktadır. Bir 
kere Askerî Şûra Kanununda, bu çeşit konu
larda Şûranın mütalâasının alınmasını lüzumlu 
görmüşüz, o, bir teşkilât kanunudur. 

Şimdi, bir teşkilât kanununun kurduğu mü
esseseye verdiği bir vazifeyi Bütçe Komisyo
nu, müzakere ettiğimiz tasarı ile almaktadır. 
Müsaade buyurursanız teşkilât kanunlarının ha
zırlanması daha uzun çalışmalara ihtiyaç gös
terir, çok düşünülür, taşınılır, mütalâalar iyi
ce tartışılır, ona göre müesseselere vazifeler 
verilir. Bu yönü dikkate alınmış olacaktır ki, 
Bütçe Komisyonunun demin arz ettiğim Muha-
sebei Umumiye Kanunuyla alâkalı hükümlerine 
atıf yaptığı 269 sayılı kanunda aynen : «Satış 
için Yüksek Askerî Şûranın uygun mütalâası 
ve Millî Savunma Bakanının istemesi şarttır.» 
denmiştir. 269 sayılı Kanun, kullanılmıyacak 
askerî harb gemilerinin satılmasına dair olup 
1963 tarihinde çıkarılmıştır. O kanunda, As
kerî Şûranın teşkiline dair Kanun hükümleri 
dikkate alınmış, hattâ sadece «mütalâa» ile 
de yetinilinmemiş «uygun mütalâası» denmiştir. 

Şimdi, burada Askerî Şûranın hiçbir müta
lâasına ihtiyaç görülmüyor. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bunu tesbit 
edecek olan, metne göre, Genelkurmay Baş
kanlığıdır. Genelkurmay Başkanlığının tesbi-* 
tinden sonra, yıllarca ordunun çeşitli kademe
lerinde hizmet etmiş olup da fiilî güç bakımın
dan hizmetlerinden değil, fakat geniş tecrübe

lerinden faydalanmak üzere bir Şûra kuruyor
sunuz. Bu kadar mühim bir konuda «onun da 
bir mütalâasını alalım» demenin ne mahzuru 
vardır? Kaldı ki, Askerî Şûranın teşkiline dair 
Teşkilât Kanunu açıkça bu çeşit meselelerde 
bu teşkilâta vazife vermiş arkadaşlar. Diyelim 
ki, «uyygun bir mütalâa» olmasın, ama «bir 
mütalâa» alınsın arkadaşlar. Bunun bir mahzu
ru yoktur. 

Burada en yetkili heyet Genelkurmay Baş
kanlığı ve bir de Askerî Şûradır, üst tarafta, 
Sanayi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bunlarla 
uzunboylu ilgisi yok. Bu bakımdan, ihtiyatlı 
davranmış olarak, 269 sayılı Kanundan hadi 
biraz geriye gidelim, «uygun mütalâa» şartı
nı ileri sürmiyelim, ama hiç olmazsa Millî Sa
vunma Komisyonunun değiştirgesini kabul 
edelim. Millî Savunma Komisyonu gayet man
tıki olarak bu araçlar, gereçler, mühimmat 
«Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir» de
miş. Karışmıyor tesbitine başka bir heyet. 
Ama onun tesbitinden sonra Askerî Şûranın 
teşkiline dair kanunumuz var. O kanunda, bu 
kabîl meseleler için tecrübeli zevattan mürek
kep heyet kurmuşuz. Bir de onun mütalaasını 
alalım. Bakınız, 269 sayılı Kanun, «mütalâa» 
almakla yetinmemiş, «uygun mütalâa» demiş 
arkadaşlar. Diyelim ki, «uygun» olmasın ama bir 
mütalâa alınsın ki, bu mütalâanın ışığı altında 
asıl bu işlerin Parlâmentoya karşı sorumlulu
ğunu taşıyan Hükümet Başkanı ve Millî Sa
vunma Bakanı, kendileri de düşünerek ona 
göre hareket etsinler. 

Bu bakımdan ben Millî Savunma Komisyo
nunun metnini gerek mevzuatla, gerek çeşitli 
organların üzerine aldığı vazife, yetki ve so
rumluluk prensipleriyle daha bağdaşır müta
lâa ettim. Onun için ben de bir takrir hazır
ladım. Millî Savunma Komisyonu metninin ka
bul edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, buyu
runuz efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

2 nci madde üzerindeki görüşlerimi kısaca 
arz edeceğim. Çünkü, benden evvel görüşmüş 
olan arkadaşlar esasen bunlara müdellel olarak 
değindiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de Millî 
Savunma Komisyonunun değiştirisinin aynen 

— 623 — 



M. Meclisi B : 79 14 . 4 . 1969 O : 1 

Yüksek Meclisinizce kabul edilmesi taraftarı
yım. Çünkü, Askerî Şûranın mütalâasını almak
ta hiçbir mahzur görmemekteyim. Bilâkis, As
kerî Şûranın mütalâası alındığı takdirde, bir 
nevi süzgeçten geçme mânasını taşıyacağı için 
mutlaka faydalı olacaktır. Yalnız Genelkurmay 
Başkanlığına işi bırakmak, süzgeçten geçirme
mek gibi, bir mâna taşır ki doğru değildir. Mil
lî Savunma Komisyonu «Askerî Şûranın müta
lâası alınır» demek suretiyle daha da perçin-
leştirmiş bulunmaktadır. Aynen kabulünde bü
yük fayda görmekteyim. 

Benden evvel konuşan Sayın Çelikbaş bu 
hususu düşünceleri zaviyesinden arz ettikleri 
için, tekraren arz etmemek istiyorum. Komis
yon değiştirisinin aynen kabulünü Yüksek Mec
listen rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 

buyurunuz efendim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

milletvekilleri, 
Bendeniz Millî Savunma Komisyonunun tek

lifine karşı olarak konuşacağım. Zira, Genel
kurmay Başkanlığı teknik yönden, askerî tek
nik yönden her bilgiye sahip ve düşündüklerini 
Hükümet tasarısına, teklifine uygun olarak ya
pacağı kanısındayım. 

Diğer taraftan ikinci bir husus da : As
kerî Şûranın, malûmuâliniz, üyeleri ordu ko
mutanlarıdır. Ordu komutanlarının bir araya 
gelip toplanmaları gayet güç ve zordur. Bu ba
kımdan Hükümet teklifi yahut Millî Savunma 
veya Genelkurmay Başkanlığının getirmiş ol
duğu araç ve gereçlerin gerek hibesi, gerek sa
tılması teklifi hakkında verilecek kararı uzun 
zaman beklemek icabeder. Halbuki elde bulu
nan araç ve gereçlerin biran önce satılması 
hakkındaki kararın biran evvel çıkması mem
leket menfaatleri yönünden lüzumlu olabilir. 

Bu komutanların sık sık toplanamıyacağı-
nı da nazarı itibara alarak, Askerî Şûradan 
mütalâa alınmasına lüzum yoktur, kanısında
yım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, bu

yurunuz efendim,. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
aslında böyle kanun maddesi olmaz arkadaşlar. 

Fakat biz Devlet ölçüsünü unuttuğumuz için 
maddelerde biz «nizamname yapar, talimat
name yapar» diye bir işin içişlerini dahi kanu
na koya koya mevzuatımız, içinden çıkılmaz 
hale geliyor. 

Şimdi Genelkurmay Başkanlığı, ordu strate
jisinin mesulü bir makamdır. Kuvveden düşü
lecek her hangi bir geminin, kuvveden düşül
mesi Genelkurmay Başkanının mütalâası alın
madan yapılması mümkün müdür? Mümkün 
değildir. Devlet hayatında bu, olacak şey mi
dir? Genelkurmay Başkanı böyle bir işi Şûraya 
danışmadan yapabilir mi? Aslında yapamaz. 
Böyle bir maddeyi götürseniz arkadaşlar, bu
günkü Devlet anlayışı içerisinde herkes, «Al
lah, Allah, millî savunmanın tabiî mercilerinden 
geçmeden demek ki, Türkiye Devleti içerisinde 
keyfî kararlar alınmak suretiyle lâalettayin 
bir adam çıkar gelir, şu gemiyi kuvveden düşü
relim, şu kadar silâhı bırakalım, şu uçağı kuv
veden düşürelim, diye karar alabilir» der. Bu
nu akla getirmek mümkün değildir. Ama biz, 
bir şahsi idare geleneğinden geldiğimiz için 
kanun fikri de, Devlet fikri de daima perişan 
olmuştur. Buraya çıkıyoruz, ne yapalım, kimin 
acaba mütalâasını alalım? 

Mevzuu iyice anlatabilmek için size söyli-
yeyim; Bakanlıkların fen heyetleri vardır, Ba
yındırlık Bakanlığının fen heyeti, hiçbir zaman 
fen heyeti olarak çalışmaz. Birtakım yüksek 
kadrolu elemanların dağırcığı olarak telâkki 
edilir, onun için de Bayındırlık işlerimiz yürü
mez. 

Bir Devlet kararı, bu derecede mühim bir 
Devlet kararı verilirken, Millî Savunma Bakan
lığının, yani mesul Bakanlığın Genelkurmay 
Başkanlığının Şûranın mütalâasını almadan ka
rar verebilmesini abes telâkki ediyorum. Bu 
itibarla bu maddeye, bu tafsilâtın girmesi ar
kadaşlar; kanunları tüzükler talimatnameler 
haline getirmektir. Gitmiyelim bu yola. Tak
dir sizindir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi ve

rildi. 
Komisyon adına görüşecek misiniz Sayın 

Doğan Sungun? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Müsaade 
rica edeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Ben de söz 

istemiştim? 
BAŞKAN — Son sözü size vereceğim. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, gayet kısa olarak 2 nci 
madde hakkında şunu arz etmek istiyorum; 
Genelkurmay Başkanlığına bu işin bırakılmış 
olması, esasen 'oütün bu gibi malzemenin mik
tar ve kadroları askerî Şûra tarafından tasdik 
edilir, o kanaldan esasen bu geçmektedir. 
Bu bakımdan ayrıca «Askerî Şûra» tâbirinin bu
raya ithaline lüzum olmadığı kanaatini taşımak
tayız. Bu bakımdan Hükümet tasarısının lehin
de oy kullanılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Son söz olarak C. H. P. Grupu 
adına Sayın Çataloğlu, buyurun. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (tçel) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler, ordunun içinden yetişmiş bir 
subay olarak, sizi tenvir maksadiyle, şöyle bir 
misal vereceğim; bir banka tasavvur edin, ban
ka bir genel müdür tarafından idare edilmekte
dir. Bankanın bütün müesseselerinin, bütün per
sonelinin ve elindeki bütün malzemenin sorum
luluğu genel müdürlüğün üzerindedir. Ancak, 
genel müdürlük her hangi büyük mikyasta bir 
kredi açacak olursa, bunu idare meclisinden ge
çirmek zorunluğundadır. 

Genelkurmay Başkanlığı da aynen böyledir. 
Genelkurmay Baş/kanlığı, ordunun sevk ve ida
resinden sorumludur. Orduda kadro fazlası mal
zemenin tesbitinden, bu malzemenin tefritinden, 
bu malzemenin nerelerde depo edilmesi lâzımgel-
diğinden sorumludur. Fakat, bu madde ile biz, 
birçok hususları içine alan bir kanun teklifi kar
şısındayız. Bu madde, dış devletlere satış yap
mak, hibe etmek, müesseselere ve teşekküllere 
hibe etmek, satış yapmak, özel fona toplamak 
gibi hususları ihtiva ediyor. Madde bu hususları 
ihtiva ettiğine göre, biz Askerî Şûranın mütalâa
sını almak zorundayız. 

Askerî Şûra kimlerden teşekkül eder arka
daşlar? Askerî Şûra ordu kumandanlarından, 
Millî Savunma Genel Sekreterliğinden, Savun
ma Bakanından, Başbakandan, Genelkurmay 
Başkanından ve emekliliği yaklaşmış, orduda 
hizmet süresi sona ermek üzere olan çok yüksek 
rütbeH generallerden teşekkül eder. Bunların 

mütalâası yabana atılmamalıdır. Bunların mü
talâası alınmalı ve ondan sonra bunların satışı 
mı yapılacak, devir mi yapılacak, ondan sonra 
bu teşebbüse geçilmelidir. 

Onun için Millî Savunma Komisyonunun bu 
maddesinin aynen kabulünü istirham eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterdik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesini arz ederim. 
Hatay Milletvekili 

Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde bir mütalâa? 
Yok. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 2 nci madde ile ilgili tadil teklifleri 
vardır efendim. 

Sayın Zeytinoğlu siz; «Askerî Şûranın müta
lâası alınır» ibaresi çıkarılsın, diyorsunuz. Za
ten yok ki. Hükümet tasarısında yok. Bütçe 
Plân Komisyonu da, Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesini aynen kabul etmiş. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hamdi Orhon, 
Sayın Fethi Çelikbaş. Sayın Reşit Ülker ve İlha-
mi Sancar müşterek önergeleri ile Millî Savun
ma Komisyonunun kabul ettiği şeklin, yani; 
«Askerî Şûranın mütalâası alınır», ibaresinin 
ilâvesini istiyorlar. 

Komisyonunuz bu önergelere katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — önergemi 
izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurun 
efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sual sora
cağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, bir dakika, Sa
yın Hamdi Orhon'u dinliyelim de. 

HAMDİ ÖRHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, kısa dahi olsa bâzı metinlere müda-
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hale ederken en iyisini çıkarmak, eln iyi yolu bul
mak şarttır. 

Şimdi, bu işin Yüce Meclisteki Teknik Ko
misyonu, Millî Savunma Komisyonudur. Yüce 
Meclisler adına faaliyette bulunan komisyon
larımızın görüşlerini değerlendirmek başta ge
len vazife olsa gerektir. 

Millî Savunma Komisyonunuz bakın ne di
yor? Ve nihayet Sayın Arkadaşım Tahtakılıç'm, 
«Millî Savunma Bakanının bu gibi işlerde müta
lâası alınmasın endişesi olmaması lâzımdır», be
yanının da, bu methiin değiştirilmesine esas ge
rekçe olduğuna kaaniim, izah edeceğim şimdi. 

Millî Savunima Komisyonunuz diyor ki; «336 
sayılı Askerî Şûra Kanununun birinci madde
sinin (A) bendi Askerî Şûranın mütalâasının 
alınmasını âmirdir.^ 

Yani, Personel Kanununun, Askerî Şûra'nm 
görevlerini taJdadeden hükümlerine göre şart
tır. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz, Askerî Perso
nel Kanununu kabul eden Yüce Meclisin bu 
'hükmünü, buraya özel bir madde koymak sure
tiyle kaldırıyoruz. Askerî Şûra yerine neyi ko
yuyoruz? Genelkurmay Başkanını koyuyoruz: 
«Genelkurmay Başkanının mütalâası alınır.» di
yoruz. Yani demek istiyoruz ki, bu gibi ahval
de Personel Kanununda bulunan, «Askerî Şû
ranın mütalâam alınır.» kaydını, burada lüzum
lu görmüyor, reddediyoruz, «Gelnlelkurtmay Baş
kanının mütalâasını kâfi görüyoruz.» diyoruz. 
Bunun izahı aor. Bu bir. 

ikincisi; Askerî Şûranın harb gücü yönün
den önemi aşikâr. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
her türlü malzemesinin ihtiyaç içi veya dışı bir 
malzemenin satışı veya başka devletlere aktarı
lırı yönünden Genelkurmay tesbitini yapar ve 
icra yeridir. Onu anlarım, o tamam. Ama satış 
ve devri konusunda Askerî Şûranın mütalâası
nın alınması şa.rttır. Neden şart? O öyle bir he
yet ki, bu memleketin savunmasında Genelkur
mayın arkasında büyük mesuliyet taşıyan, ordu 
kumandanlarından, Askerî Şûraya şu veya bu 
vecdleyle o rütbeyi almış ve bu memleketin harb 
gücünde mesuliyet taşımış insanlardan kurulu
dur, Başvekilin Riyasetinde, ondan başka Millî 
Savunma Bakanı var, böyle bir heyet; bütün 
bu insanların mütalâası alınmıyacak. Ne yapı
lacak? Genelkurmay; bunlar ambarlarımda faz
ladır diye tesbit edecek, ondan sonra bunları, 

1 nci maddede sayılan yerlere vereyim mi, sa
tayım mı veya bağışlıyayım mı diye Millî Mü
dafaa Vekili - ki, Genelkurmay Başkanlığı Baş
vekalete bağlıdır, mesuliyet oraya karşıdır - Mil
lî Müdafaa Vekili bir tezkere yazıp, diyecek ki; 
«Ben şu malzemeleri satacağım, devredeceğim, 
bağışlıyacağım, müsaade eder misin?» Bunlar 
ne hiyararşiye uyar, ne de sorumluluk sistemine 
uyar. Binaenaleyh Millî Savunma Komisyonu
muzun gösterdiği yola iltifaidelderök, bu yönde 
verilmiş olan önergelerin Yüce Meclisçe kabulü, 
kanuinun süratle çıkmasına ve Yüce Senatoda 
da bu gibi noktalara dokunulmadan kanunlaş
masının sağlanmasına faydalı olacağı mütalâa-
siyle mâruzâtta bulundum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, arz ettiğim gibi üç 

önerge de mahiyet itibariyle aynıdır, Millî Sa
vunma Komisyonunun değiştirdiği şeklin kabu
lünü, yani, «Genelkurmay Başkanının mütalâ
ası alınır.» yerine, «Yüksek Askerî Şûranın mü
talâası alınır.» ibaresinin eklenmesini istemek
tedirler. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Efendim, 
bir sorum vardı. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sorum bu 
noktayla iligilidir. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeceğim onu. 
Şunun için, kifayet kabul edildiğine göre içtü
züğün 111 nci maddesinin 63 numaralı dip no
tu da, «Yeterlik suallere de şâmildir» dediğine 
göre, o bakımdan size sual sormanıza müsaade 
edemedim. 

Komisyon, bu önergelere katılıyor musu
nuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmı
yor. 

Önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

2 nci madde ile ilgili Sayın Kırca'nm bir 
önergesi var. 

«2 nci maddenin ikinci cümlesinin satırbaşı 
olarak yazılmak suretiyle, 2 nci fıkra olmasını 
arz ve teklif ederim.» diyorlar. 
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Komisyon, tiu teklife katılıyorlar mı efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, bir tereddüt hâsıl oldu, onun için 

soruyorum, Sayın Kırca; «2 nci maddede 1 nci 
madde kapsamına giren» diye başlıyan cümle, 
2 nci cümle ve satırbaşı olarak yazılacak, değil 
mi efendim? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Kabul ettiğiniz tâdil önergesiyle 2 nci mad

deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Dost yabancı silâhlı kuvvetler 

personeline Türkiye'de veya kendi ülkesinde 
yaptırılacak askerî eğitimin gerektirdiği mas
raflarla eğitim personelinin yolluk, aylık ve 
diğer özlük haklarının ödenmesi esaslarını ve
rilecek malzemenin sevk ve tösümü ile ilgili mas
raflar da dâhil olmak üzere yapılacak bütün 
masraflara tarafların hangi oranda ve şekilde 
katılacaklarını belirtecek anlaşmalar yapmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu maddenin güttüğü maksatla, 
aslında dış politikamızın çeşitli veçhelerinin 
desteklenmesi bakımından çok önemli bir vası
ta, Hükümetin eline verilmiş olmaktadır. 

Bu madde hakikaten çok yerinde bir madde
dir. Vereceğim bir tek misal bunu aydınlatmaya 
yeter. 

Bugün israil Devleti inançları ve ideolojisi 
bakımından kendisinden hayli uzak memleket
ler tarafından dahi Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda takbih edilmiyorsa, bu memleketler 
bazen İsrail lehinde oy kullanıyor, bazen çekim
ser kalabiliyorlarsa bunun belli başlı sebeplerim
den bir tanesi de İsrail'in bu gibi yardımlara 
muhtaç memleketlere bu yardımları yapmakta 
son derece becerikli bir siyaset takibetmesinden-
dir. 

Temenni olunur ki Devletimiz, umumiyetle 
kooperasyon adiyle anılan bu yola, sadece as

kerî eğitim sahasında değil, mümküi olduğu ka
dar diğer teknik eğitim sahalarında da girsin. 
Bilhassa Asya ve Afrika memleketleri açısından 
bunun büyük ehemmiyeti vardır. Bu gibi alan
larda yapılacak kooperasyon ve bu gibi teknik 
yardımlar, eğitim yardımları o memleketlerde 
yaratttığı sempati sayesinde, umumi dış politika 
hedeflerimizin, desteklenmesinde bu memleket
lerin yardımını sağlamakta büyük bir rol oy
narlar. O itibarla bu madde son derece yerinde
dir. 

Yalnız bu maddede teknik olarak bir iki 
hususun tadilini istirham edeceğim. Birincisi; 
maddenin başında «Dost Yabancı Silâhlı Kuv
vetler Personeline,» deniliyor. Bunun «Dost Ya
bancı Devletler Silâhlı Kuvvetler ve Jandarma 
Personelinle,» olarak tadilini rica ediyorum. 

Sebebi şudur; Devletler Hukuku açısından 
bir memleket devlet vasfını iktisap etmemiş sa
dece muharip vasfım iktisap etmiş silâhlı kuv
vetleri de dost telâkki edebilir, onlara sempati 
duyabilir. Fakat, bunlara dahi yardım edebile
ceği mânasını taşıyabilecek bir ibare genişliği 
Zannederim Türkiye gibi Devlet Hukuku açısın
dan son derecede kıskanç bir riayet ananesi için
de olan bir devlet için uygun değildir. Bu iti
barla «Dost Yabancı Silâhlı Kuvvetler» ibaresi 
fazla geniştir. ^ > j 

Devletler hukukunun muharip dediği silâh
lı kuvvetleri de içine alabilecek mahiyette tef
sir edilebilir. Bu itibarla «dost yabancı devlet 
silâhlı kuvvetleri» demekte fayda vardır. Yani 
devlet deyince bundan anlaşılan anlam, Tür
kiye Cumhuriyetinin Devlet olarak tanıdığı 
memleketler bunun içine girer. 

ikincisi; buna jandarma kelimesinin de ek
lenmesini talebediyorum. Bunun sebebi şudur; 
biraz evvel bu maddenin kooperasyon açısından 
önemine işaret ettim. Fakat bilinen bir şeydir 
ki, bilhassa Afrika'da bu gibi yardımlara muh-
tacolacak devletler, silâhlı kuvvetlerini ortaya 
koymadan evvel jandarma kuvvetlerini yetiştir
meye önem verirler. Çünki, evvelemirde iç asa
yişi kullanmakta askerî eğitimden geçmiş ve 
askerî mahiyetteki emniyet kuvvetlerinin öne
mi, onlar için hattâ dış güvenlik ihtiyaçların
dan daha önce gelir. Kaldı ki bu gibi kuvvet
leri her memleket dış güvenlik ihtiyaçları için 
de kullanır. 

— 627 — 
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Bu itibarla, maddenin dış politika hedefleri
mizi desteklemekte kooperasyon imkânlarımızı 
mümkün mertebe açmak bakımından jandarma 
kelimesinin ilâve edilmesine ihtiyacı var. 

Binaenaleyh bir tahdit getirmek lâzım. Mu
haripleri bunun dışına atmak bakımından, 
«Dost yabancı devlet» demek lâzım. Ve aynı 
zamanda buna «jandarma» kelimesini de ekle
mek lâzım. Böylelikle, «Dost yabancı silâhlı 
kuvvetler» ibaresinin, «Dost yabancı devletler 
silâhlı kuvvetler ve jandarma» olarak tadilini 
istirham ediyorum. 

Diğer teklif ettiğim tadil, maddenin sonuna 
mütaalliktir. Burada «anlaşmalar yapmıyan Ba
kanlar Kurulu yetkilidir» deniyor. Burada da 
teknik bakımdan bir tadilâta ihtiyaç var. 

Bu anlaşmalar milletlerarası anlaşmalardır. 
Fakat Anayasamızın 65 nci maddesinin kullan
dığı tâbir anlaşma değil, andlaşmadır. Anaya
sa tasarısının müzakereleri sırasında da and-
laşma kelimesinin, milletlerarası hukukî netice
ler doğuran devletlerarası âkıdların bütün çe
şitlerini ifade ettiği söylenmiştir. Binaenaleyh 
Anayasadaki tâbiri aynen kullanmak yerinde 
olur. 

Kaldı ki ayrıca 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 
sayılı bir Kanun mevcuttur. Bu kanun, millet
lerarası andlaşmalarm yapılması, onaylanması 
ve saire işlemleriyle ilgili olarak Anayasanın 
65 nci maddesinin tatbikatını düzenliyen bir 
kanundur. 

Bu kanunun ilgili hükmüne atıfta bulun
mak lâzım geliyor zannediyorum. Bakanlar 
Kurulu neyi yapmaya yetkililir? Andlaşmala
rm yapılması pek çok tasarrufları istilzam 
eden bir husustur. Bakanlar Kurulu bir andlaş-
mayı doğrudan doğruya müzakere etmez. Bir 
andlaşmanm metninin tesbiti işlemini yapmak 
da Bakanlar Kurulunun işi değildir. Hattâ pa
rafe etmek, imzalamak gibi işlemler de Bakan
lar Kurulu tarafından bizzat yapılmaz. Bakan
lar Kurulu neyi yapabilir? Onaylıyabilir bir 
anlaşmayı. Daha doğrusu, onaylanmanın, mil
letlerarası hukuk işlemi olarak yapılmasına 
mesnet teşkil edecek iş hukuk işlemini onayla
ma anlamında bir kararname ile yapar. 

Nitekim 244 sayılı Kanunda bütün bu ince
likler göz önünde tutularak hükümler tedvin 
edilmiştir. 
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Şimdi, 244 sayılı Kanunun bu meşgul oldu
ğumuz hususla ilgili olan hükmü, 2 nci madde
sinin 4 ncü ve son fıkrasıdır. Orada deniyor ki; 
«kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakan
lar Kurulunca yapılan iktisadi, ticari, teknik 
veya idari andlaşmalardan Türk kanunlarına 
değişiklik getirmiyenleri onaylamak veya bun
lara katılmak için bunJlarm süresi bir yılı aşsa 
veya Devlet maliyesi bakımından bir yüklenme
yi gerektirse veya kişi hallerine veya Türk va
tandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülki
yet haklarına dökunsa dahi onaylama veya ka
tılmayı uygun bulmak üzere kanun yapılması 
zorunluğu yoktur.» 

Şimdi, böyle olunca meselle bütün açıklığıyla 
meydana çıkmaktadır. Bu metne atıf yapmakta 
mevzuatımızın bütünlüğünü korumak bakımın
dan fayda vardır. 

244 sayılı Kanun bir anakanundur. 244 sayı
lı Kanunun şimdi okuduğum hükmü, bir kanun
da Bakanlar Kuruluna onaylama veya katılmayı 
uygun bulmak için kararname çıkarmaya cevaz 
verdiği anda zaten uygulanır. 

Şimdi, huzurunuzdaki kanun tasarısıyla bu 
cevazı vermeye gayret ediyoruz. Zaten öyle an
lıyorum ki, tasarıyı sevk eden Hükümetin de, 
sayın komisyonların maksadı da bundan farklı 
değildir. 

Hükümetten ricamız; bundan böyle sevk edi
lecek bu gibi bütün kanun tasarıllarmda da bu 
244 sayılı Kanuna atıfların yer alması suretiyle 
amel edilmesidir. Verdiğimiz teklifte de, «anlaş
malar yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir» ye
rine, «andlaşmalan 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
gereğince onaylamaya veya bunllara katılmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir» demek suretiyle 
mesele teknik bakımdan - hem de maksada da 
uygun olarak - tam olarak halledilmiş olur. Ko
misyonun bu takrirlerimize iltifat buyurmasını 
rica ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, banden evvel konuşan hatip arkada
şımız bu maddenin milletllerarası seyyaliyet, 
devletlerle temas yönünden zaruri olduğu müta
lâasını serd ettiler. 

Hakikaten bu madde Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine birtakım dostlarla rahat tasarruflarda 
bulunmak imkânını sağlıyor. 

628 — 
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Ancak, 1 nci madde konuşulurken Sayın Ko
misyon sözcüsüne tevcih ettiğim, Anayasa ile 
bunu nasıl bağdaştırabiliriz sorusu üzerine ver
miş bulundukları izahat beni tam tatmin etme
diği için tekrar söz almış bulunuyorum. 

Şimdi, benden evvel konuşan arkadaşımız, 
Devletler Hukuku yönünden «dost devlet» tabi
riyle bu maddenin dondurulmasını arzu buyur
dular. Yani ifade etmök istediler ki, öyle bir 
devlet vardır ki, bu devletler hukukuna göre 
tanınmış bir devlet değildir; buna da mı yardım 
yapılacaktır? Bunun da mı elemandan eğitile
cektir? Bunun üzerine burada enine boyuna düş
mek istemem, ama Türkiye Cumhuriyeti Devle
tini idare edenler ve Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin menfaatleri yönünden 1 nci metnin bu şe
kilde seyyal kalmasında fayda mütalâa ederim, 
dondurmak Devletin elini kolunu bağlar. Fikri
mi, az da olsa, izah ettiğime kaaniim. Onun için 
bu metin bu şekli ile kalmalıdır. Ve yine arkada
şımız - metnin iyi olması için mütalâada bulunu
yorum - jandarma kuvvetinden bahsettiler. Jan
darma kuvveti dünyanın her yerinde silâhlı kuv
vetlere dâhildir. Ama öyle devlet tasavvur ediniz 
ki, yeni kurulmuştur, jandarması vardır.. Bun
lar benoe teferruat olur. Türk Devletinin silâhlı 
Kuvvetlerini tadadederken üş ordusu vardır, 4 
ncü ordusu da jandarma teşkilâtıdır ve başında 
bir orgeneral bulunur. Diğer devletlerde de aşa
ğı yukarı silâhlı kuvvetler tâbirinden anlaşılan, 
budur. 

Şimdi ben yine Anayasa konusu üzerinde esa
sa döneceğim. Bu kadar geniş yetkiyi hükümet
lere tanırken Anayasa hükümleriyle bir iltibas 
var mı, yok mu bunu araştırmakta büyük fayda 
var. Ne diyoruz? Satış, devir ve az bedelle satış. 
Bütün bu arz edilen muameleler ticari muame
lâttan maduttur. Bunlar ticari muameledir. Baş
ka türlü ifadesi mümkün değil. Bir malı mal sa
hibi değer fiyatı ile satar, değer fiyatından aşa
ğı satar, değer fiyatından yukan bir fiyatla sa
tar veya devreder. Bütün bu muamelât, nâçiz 
kanaatimce, devletler arasında cereyan eden ti
cari muamelâttır. Öyle bir devlet kabul ediniz 
ki, rejimi itibariyle yalnız devlet alır, devlet sa
tar, ticari muameledir. Benim görüşüm ,bunlar 
ticari muamele olarak mütalâa edilince işin ka-
rekteri değişiyor. Ama bunlar ticari muamele 
değildir, bunlar devletler arasında cereyan eden 
muamelâttır konusu ağır basarsa o zaman bir 

Anayasa çelişmesi ile karşı karşıya kalmıyabili-
riz. Bu bir, 

İkincisi; ne diyor? Bu gibi silâh aktarılması 
veya dostlarımızın, dost devletlerin bu silâhlan 
kullanabilmesi için eğitime tâbi tutulması gere
kirse devlet bunlan yapar. Nasıl yapar? Mas
rafları nasıl taksim eder? Bir orantı, bir denge 
içinde taksim eder. Paraya vuralım farzedelim; 
bu gibi bir devlete bir silâh aktarması yapılmış
tır, bu silâhlan Türkiye'de öğreteceği subayını, 
astsubayını, erini çağırmışızdır, 500 000 lira 
masraf olmuştur. Bu 500 000 liranın, anlaşma
mız itibariyle, 250 000 lirası o devletindir, 
250 000 lirası da benim devletimindir. 

Anayasanın 65 nci maddesi ne diyor? Malî 
külfet tahmil etmiyen işler icra edilir, mukavele
ler icra edilir... Şimdi metni de okuyacağım; 
«Malî külfet tahmil edildi mi, özel kanuna ihti
yaç vardır.» diyor. Metni de arz edeceğim. Böy
le olunca, bu noktanın, ya muhterem sözcü ar
kadaş tarafından, her türlü iltibası bertaraf ede
cek şekilde burada açıklanması veya Hükümet 
adma bulunan sayın Bakan arkadaşımızın bizi 
tenvir etmesi zaruridir. 

Bu 65 nci madde ya oraya girecektir, ya 
1 nci maddeye girecektir. Çünkü «taraflar» tâ
biri de var. Yani burada bunu münakaşa ede
rek kesin halledebileceğimize de kaani deği
lim. Tereddüt ve endişelerimi arz ediyorum. 
1 nci maddesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin tasarruflanndan bahsediliyor, uzun bir 
madde, yalnız 2 fıkrasını okuyacağım. «Tür
kiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle 
ve milletlerarası kurullarla yapılacak andlaş-
malann onaylanması Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bul-
masaına bağlıdır.» 

Hatırlarsınız, bundan evvel, bendeniz o za
man aranızda yoktum; zannediyorum Libya'
ya verdiniz, Pakistan'a veya Libya'ya verdi
niz. bunlan kanunla verdiniz. Bu maddeye 
göre kanunla verdiniz. (A. P. sıralarından «Pa
kistan'a» sesleri.) 

Pakistan'a mıydı? Olabilir. Benim Öyle ba
tınında kaldı, gazetelerde okumuştum çünkü. 
Ama diyeceksiniz ki, şimdi Öyle bir kanun ya
pıyoruz M, artık kanun yapmaya lüzum yok. 
Doğru, bu fikir de doğru. Ama yapacağımız 
kanunun şunun özünü zedelememesi lâzım. 
Çünkü metinde ne diyorsunuz? «Taraflar» di-
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yorsunuz. Taraf, şahıs değil. Taraflar Devlet,. 
1 nci fıkra bu. 

İkinci fıkra; iktisadi, ticari veya teknik mü
nasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı aş-
mıyan andlaşmalar, Devlet maliyesi bakımın
dan bir yüklenme gerektirmez ise, bunlar ya
pılır, kanuna lüzum yoktur, diyor. Ama ben 
de diyorum ki; burada Türkiye Cumhuriyeti 
Hazinesine bir yükleme var. Nedir bu? De
min de arz ettim; eğitim yönünden, eşyanın 
nakli yönünden, celbi yönünden, yani kanu
nun metninde yazılan masrafları karşılamak 
için iki Devlet anlaşlıyor, ne diyor? «Ben ya
rısını vereceğim, sen de yarısını ver», diyor. 
Yahut, sen dörtte birini ver, senin halin ben
den iyidir, senin şanına yakışır, Türkiye Cum
huriyeti Devleti olarak, ben 100 000 lirasını 
vereyim, sen 400 000 lirasını ver.. Doğru, 
olabilir. Devlet maliyesine, metinde yazıldığı 
şekilde, bir yük tahmil ediyor, ama fondan 
ödensin, ama bütçeden ödensin, hepsi Devletin 
malı. Bu bakımlardan kendimi endişeli gfördüm. 
Anayasanın bu maddesinin özünün açıklanma
sında yarınki tatbikatlarda her türlü sürtüşme
leri önlemesi bakımından, sözcüden veya Sayın 
Bakan arkadaşımızdan izahata ihtiyacım var. 
Şayet tatmin edilmezsem, kusura bakmayın, 
Meclis zaptına geçmesini arzu ederim, bu mad
deye oyum menfidir. Arz eylerim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 

Evvel emirde bu madde, Devlet demirbaşı
na geçmiş olan birtakım malzeme ve araçların 
devri açısından Devlet Hazinesi için malî yük
lem gerektirmiyor. Bu bir malî yüklem gerek
tiriyor; bu malî yüklem nedir? ister tara
fımızdan devredilecek veya satılacak veya hi
be edilecek malzemenin kullanılması için, ister 
ilgili Devletin kendi kendisine temin edeceği 
malzemenin kullanılnlası için yapılacak askerî 
eğitimde kullanılacak eğitim personelinin mas
raflarından bahsediyor. Bu noktadan malî bir 
yüklem gerektirebilir. Bu açıdan bizim Anaya
sa bakımından her hangi bir endişemiz yoktur. 
Çünkü, bu husus Anayasanın 65 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası ile tanzim edilmiş hususattan de
ğildir. Anayasanın 05 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası, ikisadi, ticari veya teknik münasebetle-
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ri düzenliyen ve süresi 1 yılı aşmıyan andlaşma
lar Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme 
gerektirmemek, ilâhare, şartiyle yürürlüğe ko
nabilir, diyor. Yani muhtelif şartlar sevk ede-
r'ek Anayasanın 2 nci fıkrası, ayrıca bir millet
lerarası andlaşımada veya bir kanunda cevaz ve
rilmemiş olsa dahi doğrudan doğruya Anayasa
dan doğan bir yetkiyi Bakanlar Kuruluna veri
yor. 

Şimdi, huzurunuzda tetkik olunan 3 ncü 
madde Anayasanın 65 nci maddesinin 2 nci fık
rasında derpiş edilen andlaşınalardan değil. 
Hangilerinden? 3 ncü fıkrasında derpiş edilen
lerden. 2 nci fıkrasında derpiş edilenlerden de
ğil. 3 ncü fıkrasında Anayasa iki şekil andlaş-
ma, iki farklı anlaşma nev'i derpiş etmiş. Mil
letlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları. Şimdi tetkik ettiğiniz 3 ncü mad
dede bu da söz konusu değil. Ya Anayasanın 
05 nci maddesi «ile» diye devam ediyor, 3 ncü 
fıkrasında; «..île kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak yapılan iktisadi, ticari, teknik veya ida
ri anJdlaşmalarm Türkiye Büyük Millet Mecli
since uygun bulunması zorunluğu yoktur.» Şim
di burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin; 
Anayasanın 05 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yazılı andlaşmalardan farklı olarak bir müda
halesi lâzım; anidlaşmanm yürürlüğe konma
sından evvel. Bu müdahale ya usulüne uygun 
olarak bir milletlerarası andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunması için kanun tas arısı
nın kabulü yoliiyle olacak veyahut bu konuda 
yetki veren bir kanunun evvelemirde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden geçirilmesi yolu ile 
olacak. Şimdi, işte bu kanunu yapmakla meş
gulüz. Bu yetkiyi Hükümete verelim mi, ver-
miyelim mi? Hükümete bu yetkiyi vermiyelim 
diyenler olursa, bu endişelerini burada izlhar 
edeceklerdir, ama hemen beyan edeyim ki, bu 
yetkinin verilmesi Anayasanın metnine ve ru
huna asla aykırı değildir. 

Nitekim, biraz evvel bahsettiğim 31 Mayıs 
1903 tarihli ve 244 sayılı Kanunun -ki Türki
ye İşçi Partisinin yaptığı bir iptali talebine rağ
men, Anayasa Mahkemesince bütün maddele
riyle Anayasaya uygun bulunmuştur- 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasıdır ki, Anayasanın 05 
nci maddesinin 2 nci fıkrasına tekabül eder. 
244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin biraz ev
vel zikrettiğim 4 ncü ve son fıkrası ise, simidi 
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tetkik ettiğimiz şıkka mütaalliktir. Yani, ay
nen okuyorum: «Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan iktisadi, 
ticari, teknik veya idari andlaşmalardan» Şim
di, orada şartlar koşmuş; «Türk kanunlarına de
ğişiklik getirmiyenleri onaylamak veya bunlara 
katılmak için.» ilâve ediyor, «Bunların süresi 
bir yılı aşsa veya» dikkat buyurulsun; «Dev
let maliyesi bakımından bir yüklemeyi gerektir
me veya kişi hallerine veyahut Türk vatandaşla
rının yabancı memleketlerdeki mülkiyet hakla
rına dokunsa dahi onaylama veya katılmayı 
uygun bulmak üzere kanun yapılması zorunluğu 
yoktur.» Yani, evet burada Devlet maliyesi ba
kımından yüklenme gerektiren bir husus var
dır, şimdi tetkik ettiğimiz tasarının üçüncü 
maddesinde, ama 244 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrası diyor ki; Devlet ma
liyesi bakımından bir yüklenmeyi gerektirse da
hi eğer, daha önce Meclis çıkardığı bir kanun 
ile şu tarz bir andlaşmayı Hükümet olarak ya
pabilirsin diye Bakanlar Kuruluna bir yetki ver
miş ise, o zaman Bakanlar Kurulu bir hakkı 
hıyara sahiptir, isterse, bu şekilde yapılan bir 
andlaşmayı bir kanun tasarısına ekli olarak 
onaylaması uygun bulunmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunar. İsterse, bunu yap
maksızın onaylama veya katılmayı bir Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ile yapar ve onaylama 
ve kait.ılma için milletlerarası hukuk işlemlerinin 
yapılmasına iç hukuk mesnedini böylelikle ya
ratmış olur. 

Neden burada 244 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasında ayrıca sayılmış ve 
«Bunların süresi bir yılı aşsa veya Devlet ma
liyesi bakımından bir yüklenmeyi gerektirse ve
ya kişi hallerine veyahut Türk vatandaşlarının 
yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına 
dokunulsa dalhi» denmiş. Çünkü Anayasanın 
65 nci maddesinin üçüncü fıkrası dahi, ikinci 
fıkrasında yer alan bu kayıtlamaları uygulan
masını arzu etmiş olsa idi, o zaman ayrıca 
milletlerarası bîr andlaşmaya dayanarak veya
hut bir yetki kanununa dayanarak andlaşma 
yapmanın mânası kalmıyacaktı. 

Eğer, Anayasanın 65 nci maddesinin üçün
cü fıkrasının bir tatbik yönü olacak ise kit Ana
yasa vazıının maksadı elbetteki budur - elbet
te ki, bunun tatbik edilebilmesi için farklı bir 
andlaşma nevini derpiş eden Anayasanın 65 

nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki andlaşmalar 
için konulmuş kayıtlardan bu andlaşmalar istis
na edilmişler demektir ki, Anayasa Mahkeme
si de bu görüşü benimsemiş bulunmaktadır. 
Gerçi doktrinde pek muhterem bâzı kişilerin 
aksi kanaatleri var ise de ve gerçi bizim kana
atimizce de Anayasa Mahkemesinin kararları 
ve gerekçeleri de lâyüs'el değil ise de, her ha
lükârda şimdi eğer Yüce Meclis tasarıyı bu 
şekilde kabul ederse, her halükârda Anayasa
ya aykırı bir işlem yapmış sayılamaz. Hiç de
ğilse, bile bile bu işi yapmış sayılamaz ve zan
nediyoruz ki, bu ahvalde dâhi yani kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca yapılacak bu gibi andlaşmalarda dahi 
Devlet maliyesi bakımından bir yüklenme ge
rektiriyorsa o zaman Bakanlar Kuruluna onay
lama için yetki verilemez tezi, Türk doktrinin
de gerçekten çok ufak bir ekalliyetin kabul et
tiği tezden ibarettir. Bu itibarla grupumuzun 
bu noktadan bir endişesi yoktur. Kaldı M, ko-
operasyon denilen şeyi askerî eğitim sahasın
da gerçekleştirecek isek, bu gibi andlaşmala-
rın mahiyetinin de her defasında eğer Hükü
met büyük bir siyasi emniyet atfedip de hakkı 
hıyarını kullanıp bunları Meclise göndermez 
ise, her defasında Meclise gönderilmesine koo-
perasyon denilen faaliyet tarzının müsaidol-
madığı da bir bedahettir. Bu husus nitekim 
Temsilciler Meclisi müzakerelerinde de zabıt
lara intikal etmiştir. 

Tekrar arz ediyorum; takririmize muhte
rem komisyon iltifat buyurduğu takdirde, bu 
maddeye müspet oy vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Efendim, üçün
cü madde, kanun mevzuu ve gayesinin tabiî 
icap ve sonucu olan bir yetkiyi Bakanlar Kuru
luna tanımamızı gerektiren bir maddedir. Tür
kiye'de veyahut da araç, gereç veya malzeme
nin sevk edildiği memleketteki personelin eği
timine ve bu personelin özlük haklarına, harcı
rahına taallûk eden meblâğı veyahut da bu 
araç, gereç yahut malzemenin nakline, teslimi
ne aidolan masrafların iki devlet arasında ve
ren, alan veyahut da yardımı yapan devlet 
arasında ne şekilde paylaşılacağının tesbit ve 
tanzim edilmesini, andlaşmanın yapılmasını 
Bakanlar Kuruluna bırakılması lâzımgelen bir 
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maddedir. Bu itibarla, Anayasa konusuna gir
miyorum, yetkili arkadaşlar hakikaten güzel 
temaslar yaptılar. Yalnız, benim temas edece
ğim nokta, kanunda ve bilhassa geçici madde
de dost ve müttefik devletlere ibaresi konuldu
ğu halde, üçüncü maddede sadece «Dost yaban
cı silâhlı kuvvetler personeline» şeklinde zikre
dilmiştir. Bu maddenin de «Dost ve müttefik 
yabancı devletler silâhlı kuvvetler personeli
ne» şeklinde düzeltilmesi lâzımdır. Bendeniz 
de, jandarmanın silâhlı kuvvetler içerisinde 
mütalâa edildiğine inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; bir de kanunun bu 
maddesi 14 satır ve tek cümle halinde ve an
laşılması zaman zaman uzun bir tetkike ihtiyaç 
gösterecek şekilde kaleme alınmıştır. Esasen, 
bu kanunda tartışmaları gerektiren birçok hu
suslar da, maddelerin iyi bir şekilde tanzim ve 
redakte edilememiş olmasından ileri gelmiştir. 
Meselâ, burada, «Bütün masraflara tarafların 
hangi oranda ve şekilde katılacaklarını» cüm
lesini ele alırsak «Hangi oranda ve ne şekilde 
katılacakları» şeklinde olması teamüle ve dili
mize daha uygundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Coşkun Kırca. 
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(istanbul) — Hakikaten dış politikamızın he
deflerine hizmet bakımından büyük önem taşı
dığı için bu madde üzerinde dikkatle durmak 
ihtiyacını hissediyoruz. 

Sayın Binay'm görüşünün külliyen karşı
sındayız. Burada «Dost ve müttefik» tâbiri 
kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde bizim 
müttefik olarak teknik yardım yapabileceğimiz 
iki memleket kalır. Onlar da İran ile Pakis
tan'dan ibarettir. Halbuki, asıl maksat zanne
diyorum, daha geniş bir kooperasyonu sağla
maktır. 

Bir hususu da belirtmek ve zabıtlara geçirt
mek için huzurunuzda bulunuyorum. Bu met
ne «jandarma» kelimesinin ilâvesinde kesin za
ruret görüyorum. Sebebi şudur; Türk mevzu
atına göre jandarma silâhlı kuvvetlerden ma-
dut mudur, değil midir? Bâzı bakımlardan ma-
duttur, bâzı bakımlardan değildir. Farz ede
lim ki, külliyen ve tamamiyle maduttur. Ehem
miyetli olan bu nokta değildir. Teknik yardım
da bulunacağımız yabancı devlet mevzuatı açı

sından jandarma, silâhlı kuvvetler mefhumuna 
dâhil midir, değil midir? Bunun böyle olmadı
ğı aşikâr. En bariz misali, devletler arası tat
bikat bakımından bizzat Lozan Muahedesine 
ek Boğazlar Mukavelenamesinde görülür. Bu 
mukavelename, Türkiye'nin bâzı bölgelerini 
bir yandan gayriaskerî hale ifrağ ederken, o 
bölgelerde muayyen jandarma kuvvetlerinin 
bulunmasına cevaz verir. Buna benzer pek çok 
anlaşmalar da vardır. Meselâ hâlâ sahillerimiz 
yakın, gayriaskerî hale ifrağ edilmiş. Yunan 
adalarında da bu şekilde jandarma bulunur. 

Binaenaleyh jandarma, Devletlerarası Hu
kuk tatbikatı ve mefhumları açısından da si
lâhlı kuvvetler mefhumuna dahil değildir. Bu 
balamdan jandarma kelimesinin oraya ilâvesin
de zaruret vardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu
run, 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarım, sayın hatipler bu maddenin 
Devletler Hukuku yönünden çok değer taşıdı
ğı cihetle, üzerinde durmaktadırlar, haklıdır
lar. Hakikaten burada bâzı meseleler ileri sü
rülmüştür. Meselâ, «dost, yabancı silâhlar» tâ
biri yerine, «dost devletlerle yabancı silâhlar» 
şeklinde konulmasında hiçbir mahzur yok, 
normal. Gerçi burada maddenin son kısmında 
«taraflar» şeklinde bir ibare kullanılmıştır. 
Bu taraflardan da maksat her halde bir devlet 
olmasını icabettirir veya onun hiç olmazsa bir 
hükümet olmasını icabettirir, ama maddeye sa
rahat vermek bakımından burada bir devlet 
kelimesinin konulmasında fayda çoktur. 

Şimdi Sayın Kırca, burada jandarma tâbi
rinin konulup konulmaması meselesini getirdi. 
Jandarma silâhlı kuvvetler içerisine girer mi 
girmez mi? Kendisinin de beyanlarına göre, 
hakikaten jandarmanın silâhlı kuvvetlerin içe
risine girer diyen görüş de vardır, girmez di
yen görüş de vardır. Şu halde, jandarma keli
mesini de koyarsak hiçbir zararımız olmaz. 
Onu da koyalım da, maddeye daha sarahat 
vermiş oluruz. Fakat benim de kanaatim, jan
darmanın silâhlı kuvvetler içerisine gireceği 
şeklindedir. 

Şimdi Sayın Kırca burada yine bir mesele
yi getirdiler, 244 sayılı Kanun, ki, hangi hal
lerde hükümetlerin, kanun Meclise sunulma-
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dan andlaşmalar yapabileceği şeklinde yetki 
veren bir kanundur, buraya bir atıf yapmanın 
da faydalı olduğunu beyan ettiler. Ben bunda 
bir fayda görmemekteyim. Bir hususi kanunu, 
diğer bir hususi kanuna bağlamakta fayda ol
maz. Hususi kanundur, yarın o 244 sayılı Ka
nunun her hangi bir maddesi değiştiği zaman 
bu kanun kendiliğinden kalkmış veya değiş
miş olur. O bakımdan zaten Hükümete yetki 
veren bir kanundur. Anayasanın emrettiği bir 
kanundur. Şu hale göre müstakil bir kanun
dur. Bunu diğer bir kanuna bağlamakta fay
da yoktur. Müstakil bir kanun ve Anayasanın 
emrettiği yetkiyi veren bir kanundur. O bakım
dan bunu 244 sayılı Kanunun filânca maddesi
ne bağlamakta bir fayda mülâhaza etmemekte
yim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen yoktur. Komisyon söz istiyorlar mı? İste
miyorsunuz. 

İki tadil önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin başındaki «dost ve yaban

cı islâhlı kuvvetler» ibaresinin «dost yaban
cı silâhlı kuvvetleri ve jandarma» olarak ta
dilini arz ve teklif ediyorum. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? Katılıyorsunuz. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Di
ğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddedeki «anlaşmalar yapmaya Ba

kanlar Kurulu yetkilidir» ibaresinin, «andlaş-
malan, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 asyılı Ka
nunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası gere
ğince onaylamaya veya bunlara katılmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir» tarzında tadilini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu önergeye? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Vuzuh ver
mesi bakımından katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi, kabul ettiğiniz bu İM deği
şiklik önergesi ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiştir. 
Mevcut kalan maddelere ilâveten yeni geçici 
maddeler ilâvesi vardır. Mevcut geçici madde 
üzerinde de pek çok söz alan arkadaşımız var
dır. 

Bu itibarla 15 Nisan 1969 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 
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I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine daıir İkamın tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal | 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum- I 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . i968] 

X 4. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı ve Millî (Savunma ve Plân 
komisyonları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 
842) [Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1969] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN IŞLEÎR 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karaham'ın, 

yanama dokunulmazlığının kaldırılması hakfkm-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, İmar ve iskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve ÎPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
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hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (ıS. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat "Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 c 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakıhç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — îzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Boısna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (ıS. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 saydı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cıımlıu-



riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karına Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
('Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler' 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Aralık 1968 Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait Hesapları İnceleme Komisyonu ra
poru. (Ö/48) (S. Sayısı : 856) (Dağıtma tari
hi : 9 . 4 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Damıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştiriliuesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 5. — Su ürün'leni kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik lııci'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 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 7. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların-



dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Genel nüfus yazımı Ikanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı7331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 11. — Konut kanunu tasarısı İle İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 12. — Kayserli Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
fcomlfcıyonlftrından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ©k) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

13. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Seıuatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 eır üyeden kurul/u Geçici Komisyon 
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I raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtana tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Aydın Milletvekilli Reışat Özarda'nun, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

16. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ueuzal'ın, 931 sayılı lg Karnıun/unum 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalınma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

18. — Umumi Hıfzıısısihha'Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 19. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11 .1968 ) 

X 20. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11.1968) 

X 21. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşıl eri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 



22. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

23. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — 31.12 .1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 25. — 4 .1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti-
rümeaine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
•dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komijyon-
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 26. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

27. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
n/uın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
mun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (& (Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasnıa ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
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(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 31. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Ozarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

33. — 3530 sayılı Kanunun 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 cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ye Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

34. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

35. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 



Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

36.— Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 neü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

37. — 1076 sayılı Yedek ,Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

39. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] 

X 40. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

41. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenimi Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

42. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkm-
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da kanım tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

43. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 'Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 44. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı nıad-
delenkıin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve IPlân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden toarulu 
Geçici (Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 45. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

46. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğraşız o ğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

47. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(iS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

48. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 



değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

49. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
•(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

51. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve 'Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

52. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

53. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nm, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

54. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci ma'd-
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân 'komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 
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X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 

56. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kincl'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1909) 

X 57. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalet ve Plân kamisyoınkırından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

58. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
paıla'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra ekleiiımıesi halûkunda kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Hiimmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka
nuna geçici madde efelenmesi hakkında kamun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden (kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarfrhi: 15 . 2 . 1969) 

X 59. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Millet vekfilli Hüdai Ora! ve 
24 arkadaşımın teklifi ve Bayındırlık, îmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaireıt, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

60. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 

i fıkralarının değistinilmasıi. hakkında kanun tek-



lifi ve Maliye, Ulıaştırma ve Plân komisyonla
rından sıeçdllen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtana tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 61. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalınması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 62. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

63. — 45 sayıh Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

64. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla 
rina döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 . 3 . 1969) 

65. —• Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

66. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununum 7368 sayılı Kamunla değişik 18 ve 27 
mci .maddeleriyle ek 2 ve '3 ncü maddelerinin de-
ğiştirilmıeısimıe ve Ibu ıkanuna Ibir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, '3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununum değişik 27 nci maddesine ibir 
fıkra 'eklenmesine dair kıanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
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raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

67. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

68. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
vo Adalet [komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 , S » 1969] 

69. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

70. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi vo Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

71. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü bane 
1.8, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

72. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmcttinoğlu Emine'dcn doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 



73. —• Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Aralan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/6Ü5, 2/697, 2/7.13, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

74. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na 'geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1969) 

75. — Cumhuriyet Sematosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, ' 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 .4 .1969) 

76. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Ki 
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

77. —• İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticıari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlar. (1/622) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

78. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

79. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Konya Milletvekili M. Necati Kalaycıoğlu'-
nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesinin (b) fıkrasına ilâve ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/830) (S. Sayısı: 854) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

80. •— Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

(79 ncu Birleşim) 




