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4. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan 
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* • * » • 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısının uzaması ve 
vaktin de gecikmiş olması sebebiyle; 

20 . 3 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,47 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ordu 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacıroğlıı 

Memduh Ekşi 
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Yazılı sorular 
1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, boy

kot nedeniyle işten el çektirilen öğretmenlere 
dair yaaılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/116) 

2. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm An
kara'da bulunan, Tarım Kredi Kooperatifleri 
•yardımlaşma Derneğinin, gübre satınalma yet
kisinin bir kararname ile kaldırılış sebebine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye, Tarım ve Ti
caret bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/117) 

3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Ege bölgesinde mevsim, şartlarından zarar 
gören zeytin müstahsilinin borçlarının faizsiz 

II - GELEN 

Tezkereler 

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/222) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/223) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
3. — iatanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair kanun teklifi ile eski istanbul Milletvekili 
Kaya Özdemir'in, 031 sayılı iş Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

taksite 'bağlanmasına dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/118) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, sağlığa zararlı ilâçlara dair yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/119) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurt dışından gönderilen paraların, alıcısına za
manında ulaştırılamaması sebebine dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/120) 

6. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
muk üreticilerine dair yazılı soru önergesi, Ta
rım ve Ticaret bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/121) 

KÂĞITLAR 

hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu 
ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan seçi
len 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu
riyet Senatosu 2/206) (Millet Meclisi S. Sayı
sı: 18 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-
yılsı: 1317) 

4. — Maraş Milletvekili Atillâ îmamoğlu 
ve 2 arkadaşının, 205 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/222; Cumhuriyet Senatosu 
2/279) (Millet Meclisi S. Sayısı: 43 e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1373) 

I » I I 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER: Mem&uh Ekşi (Ordu), Naci Cacıroğiu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — isim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın mil
letvekillerinin yüksek sesle beyanda bulunma
larını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 'GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. -— Ordu Milletvekili Ferda Gül ey'in, An
kara Fen Fakültesinde cereyan eden olaylar ve 
onu t akib e den gençlik hareketleri hakkında gün
dem dışı demeci ve Devlet Balamı Lîefet ti ezgin 
ile Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un cevabı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; An
kara'da Fen Fakültesinde cereyan eden son olay
lar Ve onu takilbeden, «gençlik olayları» tesmi
ye e'rliilen olaylar üzerinde konuşmak için bâzı 
arkadaşlarımız söz istemişlerdir: 

Sayın Ferda Güley Çarşamba günü bu konu
da söz istemiştir; onu takiben Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Cenigizhan Yorulmaz ve Sayın Celâl 
Karigılı da aynı konuda söz istenmişlerdir. Bu 
sebeple aralarından ancak bir arkadaşa söz ve
rebileceğini. Sayın Ferda Gdiley hakkından fe
ragat ederse diğer arkadaşlara sıra gelecektir. 

FERDA C-ÜLEY (Ordu) — Konuşacağım. 

BAŞKAN — Evvelemirde zaıtıâlinize söz ve
receğimi beyan etmişim; buyurunuz efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Biz 
Ferda G-üley lehine feragat ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten hak onundu sizin fera-
gat'niz rol oynamadı. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Lütfettiniz sordunuz, müsaade edin bu kadar 
da biz cevap verelim. 

BAŞKAN — Hayır. Kendileri eğer feragat 
etselerdi size sıra gelecekti. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Saym arkadaş
lar, İstanbul Kanlı Pazar, Konya, Kayseri, 
îmran öktem, Yıldız Teknik Mimar ve Mühen
dislik Akademisi ve en son Halide Edip Adı-
var'm büstünün tahribedilmesi ve benzeri olay
lar gibi, çoğu kanlı, çoğu bâzı gençlerimizin 
ve vatandaşlarımızın ölümleriyle sonuçlanan 
kanlı olaylar zincirinin bugün için son halka
sı olarak, üç gün önce Ankara Yüksek Öğret
men Okulu ve Fen Fakültesinde vukubulan 
olaylarla Saym Süleyman Demirel yönetiminin 
zimmet hanesine, tarih önünde esef verici, esef 
verici olduğundan daha fazla, hicap verici yeni 
bir borç daha kaydedilmiştir. 

Can ve mal güvenliğini ve kanun egemen
liğini korumakla yükümlü bulunan, Devletin 
emniyet kuvvetlerine dâhil bulunan toplum 
polisi, maalesef, sık sık vukubulan bu öğrenci 
çatışmasını vesile sayarak Anayasamızın temi
natı altında bulunan özerk üniversiteye zorla 
girmiş; kendisini tanıtan ve müdahale edil
mezse öğrencilerini teskin, varsa suçlularını 
adalete teslim edeceğini söyliyen bir saym fa
külte dekanını galiz küfürlerle tahrik ederek 
ve coplıyarak 27 Mayıs devriminden ve 1961 
Anayasasından bu yana başka bir örneği gös-
terilemiyerek, kaba kelimesinin tanımlamaya 
yetmiyeceği bir saldırıda bulunmuştur. 

O toplum polisi ki, çağırıldığı ve içine gir
meye yasalarla haklı bulunduğu bir yüksek 
okula ancak 1,5 saat sonra gitmiştir. Bu okul-
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da can güvenlikleri tehlikeye düşmüş olanla
rı, bu kadar uzun süre kendi kaderleriyle baş 
başa bırakılmıştır. 

Yüksek öğrenim yapan çocuklarımızın bir 
kısmı niçin böyle sık sık kendi aralarında ve 
siyasal iktidarla kavga halindedirler? Ne is
tiyorlar? Hangi bunalımın itmesiyle, hangi öz
lemin çekmesiyle böyle kutuplaşmışlardır; 
kamplaşmalardır? Sürekli bir çatışma ve bo
ğuşma içindedirler... Onların genç kafalarını 
ve kalblerini dolduran düşünce ve heyecanları, 
böyle sıkılmış yumruklar halinde şekillendiren, 
ifadelendiren baş etken nedir? Neyi, ne kadar 
elde ederlerse sükûnet bulacaklardır ve ders
lerine, dershanelerine döneceklrdir? 

Daha da önmlisi, gençliğin olduğundan faz
la, kendisi bunalım içinde çırpman bir toplu
mun, gözle görünen, açık, cesur bir ifadesi mi
dirler? 

Gündem dışı bir konuşmanın dar zaman ve 
imkân çerçevesi içerisine bütün bu soruların 
karşılıklarını sığdırmamız mümkün değildir. 
Ancak, bu hususta önceki gün üstünde durdu
ğumuz olaylar üzerine yayınlanan Ankara 
Üniversitesi Senatosu bildirişimdeki bir pa
ragrafı aynen nakletmekle yetineceğim. Sena
to bildirisinden aynen okuyorum : 

«Senatomuz, ülkemizde kendisini gösteren 
bunalımın temel nedenini, Anayasamızın ön
gördüğü sosyal, lâik hukuk devletini gerçek
leştirme yolunda sorumlu organların yeterli ve 
ümit verici bir çaba göstermemelerinde bul
maktadır.» 

Aziz arkadaşlarım, bu olayda da maalesef 
yine kan dökülmüştür : ikisi ağır yaralı ola
rak 10 dan fazla çocuğumuz hastanededir. Bir 
çocuğumuzun patlayıcı maddeyle parçalanan eli 
fakülte bahçesinden toplanmıştır. Fakat, ben, 
olayın bu yönünü daha fazla genişletmeden, 
asıl soruna; olayın beni bugün huzurunuza çık
maya zorlıyan kısmına geçmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi hiçbir parti 
ayırımı yapmadan, doğrudan, şu kutsal çatı
nın altında toplanan Yüce Meclise hitabediyo-
rum : 

Devletin güvenlik kuvvetleri, onun fedakâr 
bir parçası olan polis, polisin de, gerçekten 
ağır şartlar içinde görev ifa eden bir diğer 
parçası olan toplum polisi iyi ellerde yöneltil-
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diği zaman toplum güvenliğini sağlamaktan 
başka hiçbir kasdı, isteği, amacı olmıyan top
lum polisi, çağrılmadığı halde, bir Anayasa 
kurumu olan özerk üniversiteye gider ve onun 
içine girebilir mi? Giremez. 

A.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Anarşist yatağı haline gelmişse girer. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ağır cezayı 
gerektiren suçüstü haller hariç, polisin, çağrıl
madan özerk üniversiteye girmesi asla düşünü
lemez. 

Ankara Üniversitesi Sayın Rektörünün de
diği gibi; üniversite içinde cereyan edecek 
olayların, hizmet salâbetini ne derece aksata
bileceğinin ve bunlara karşı ne tedbir alınaca
ğının takdiri yalnız özerk üniversiteye aittir. 

Aziz arkadaşlar, özerkliği başka türlü an
lamaya imkân yoktur. 

Esasen son Demirel Hükümetinden önceki 
Demirel hükümetleri zamanında da tatbikat 
bu yolda ofrmuştur. Bundan çok daha önemli olay
larda toplum polisi üniversiteye girmeyi dü
şünmemiştir ve girmemiştir. Üçüncü Demirel 
Hükümeti neden 5 yıldır riayet ettiği bir yasa 
anlayışına, gösterdiği bir medeni saygı anlayı
şına bugün sırtını çevirmiştir? Değişen nedir; 
polis mi, onun başındaki emniyet âmiri görevli
ler mi? 

Hayır. Hiçbiri değil. Değişmiyen baş so
rumluyu bir tarafa bırakarak söylüyorum : 
ıSadece İçişleri Bakanı... Değişen sadece İçişle
ri Bakanı ve kendisinden beklenen reaksiyonu 
göstermediği için, bu şerefli olmıyan olayı pro
testo etmek üzere kendisine düşen şerefli gö
revi maalesef hâlâ yapmıyaıı Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşımız. 

Şimdi yüzümü bu iki sayın arkadaşımıza 
dönerek soruyorum : - birisi burada değiller -
boş sandalyelerine dönerek soruyorum : 

A.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Burada, burada ön sırada oturuyor. 

BAŞKAN — Neyse ISaym Güley; zaten He
yeti Umumiyeye hitabetmek zorundasınız; sual 
soramazsınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Siz, içişleri 
Bakanı, ne hakla hukuk devleti polisini özerk 
üniversiteye soktunuz? Türkiye müstemleke 
mi, şerefli Türk polisi müstemleke idaresi po
lisi mi? 
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Ve yine siz İçişleri Bakanı; «Ben dekanım» 
diye kendisini tanıtan şerefli bir bilimi ada
mını, bir üniversite yöneticisini galiz küfürler
le tahrik, tahkir etmekle ide kalmayıp, onu, 
bir sokak serserisi gibi coplayan... Evet copla
yan. Çünkü, bu bilim adamı savcılık vasıtasiy-
le Hükümet doktoruna gitmiş ve rapor almış
tır. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Polis de 
dâva açmış ve rapor almış. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, rica ederim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Veya cop
latan suçlular hakkında ne gibi bir işlem yap
tınız? 

Sizin yerinize ben cevap vereyim : Ankara 
gibi bir hükümet merkezinde, bir üniversite 
ve aydınlar kentinde vali olarak hizmete ge
tirdiğiniz zatın ağzından, şu talihsiz, şu iptidai 
sözleri söylettiniz : O sözleri aynen valinin ba
sın bürosundan verilen demecinden alıyorum : 

«Fakülte Dekanı, polisin girmesine mâni 
olmak suretiyle polisin vazifesine müdahale 
ederek adlî bir suç işlemiştir. (A.P. sıraların
dan «Doğru» sesleri) Dekan talebeleri tara
fından dövülmüştür. (A.P. sıralarından «Doğ
ru» sesleri) Fakat, «Beni polis dövdü» demek 
suretiyle basit ve mûtadolan bir yolu seçmiş
tir.» 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Tahrif 
etme. 

BAŞKAN — Sayın Keskin; müdahale et
meyiniz. Cevaibı buradan... 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Tahrif et
miyorum; basın bürosunun valiye atfen yayın
ladığı demeçten alıyorum. 

Ankara gibi bir başkentte valilik yapan bir 
zatın, gençliğe, özerk üniversiteye, bir şerefli 
bilim adamına saygı anlayışı, yasa anlayışı işte 
budur. 

Sayın İçişleri Bakanı size iki sorum daha 
var : 

1. Bu beyanı tasdik ve tasvibediyor mu
sunuz? 

2. Üniversiteye zorla giren ve öğrencileri 
kıyasıya döven ve sayın dekanı bile bile cop-
lıyan polislerin yakalarında neden dolayı yaka 
numaraları yoktu?.. 

İLHAMI ıSANCAR (İstanbul) — ®uç işle
sin diye. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Polisin ya
kasında yaka numarası yok idi; yok imiş. Bu
nu tesbit ettim. Soruyorum, neden dolayı Dev
letin polis memurunun yakasında kimliğini 
tanıtacak yaka numarası yoktur?.. Acaba, bu 
miğferli, üniformalı, coplu vatandaşların ara
sına aynı kıyafette Devlet memuru olmıyan ta
limli başka vatandaşlarda girmiş midir?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O sizin ihti
sasınız dâhilinde. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Ve şimdi 

müsaadenizle sayın Millî Eğitim Bakanı arka
daşımıza soruyorum : Bir bakanlık koltuğunu 
feda etmek karşılığında bütün gençlerin, bü
tün üniversite öğretim üyelerinin, üniversite 
camiasının, başta Yüce Meclis bütün temel mü
esseselerin, aydınların, bütün sağduyu sahibi 
vatandaşların minnettarlığını kazanmaktan, 
kendinizi hâlâ mahrum bırakacak mısınız?.. 

Huzurunuzdan Millî Eğitim Bakanı arka
daşımızın en doğru kararı mutlaka vereceği 
inancı ile ve saygı ile ayrılıyorum. (O.H.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Refet 
Sezgin, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — ıSayın 'Başkan, muhterem milletve
killeri; son günlerin olaylariyle ilgili olarak 
Sayın Ferda GüleyUn biraz önceki vâki maru
zatını değerlendirme bakımından, evvelâ ce
reyan eden olayların nelerden ibaret olduğu
nu ve mahiyetini kısaca gözden geçirmekte fay
da umuyorum. 

Olayları, bugün layrıntılariyle dikkate ala
bildiğimiz takdirde, Sayın Güley arkadaşımın 
yüce huzurunuzda verdiği bilginin, sorduğu 
suallerin ve genel olarak yapmış bulunduğu 
konuşmanın ne derece değer taşıdığı ve önem
li olduğu hakkında da, bir kanaat edinmek 
mümkün olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; son günlerde İs
tanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bâzı olaylar 
cereyan etmiştir. Genellikle sol temayüllü ku
ruluşlar ve bunlara yakın çevrelerce «parlâ
mento dışı muhalefet» adı altında yürütülmek
te olan faaliyetler, Mart ayı içinde ve hususiy
le öğrenci kesiminde plânlı bir şekilde artırılmış 
ve anarşik hareketler haline sokulmuştur. 
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ORHAN OKAY (Konya) — Sağ yok mu, 
sağ?.... 

BAŞKAN — Sayın Okay, müdahale etme
yiniz. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Eğer Sayın Okay dinlerse, ümidede-
rim M, resmî ve doğru bir vuzuha kavuşma im
kânını elde eder. 

Bu hareketlerin organizatörü, tahrik ve teş
vikçisi olduğu bilinen Türkiye Devrimci Genç
lik Federasyonu, yani DEVGENÇ bütçeye ret 
oyu verilmesinden sonra hâsıl olan siyasi duru
mu istismar ederek, bâzı eylemlere girişmek üze
re bir bağımsızlık haftası tertiplemiştir. 

Mart ayının ilk günlerinde açılması kararlaş
tırıldığı ve Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı, Tür
kiye öğretmenler Sendikası, üniversite Asistan
ları Sendikası gibi kuruluşların da desteMiyece-
ği haber alman bağımsızlık haftası, bilâhara 
Hükümet programının Parlâmentoda okunma
sından sonraya bırakılmış ve bu hafta, 14.3.1970 
tarihinde açılmıştır. 

Bağımsızlık haftasının başladığı günden iti
baren girişilen faaliyetler, şöylece tesbit edile
bilir : 

Kanunsuz olarak gösteri ve saldırılar tertip
lemek, üniversitelerle forumlar tertibetmek, se
minerler ve açık oturumlar düzenlemek, muhte
lif merkezlerde bildiri ve broşürler dağıtmak ve 
afişler asmak, öğrenci boykotlarını yaygın hale 
getirmek, okul idarecilerine karşı tecavüzkâr 
hareketlerde bulunmak, şeklinde özetlenebilir 
ve vakıalar da böyle tezahür etmiştir. 

6 . 3 . 1970 tarihinde saat 18,00 - 18..30 sıra
larında Ankara'da Amerikan Haberler Merkezi
ne tecavüz edilmiştir. 

Türlriye Devrimci Gençlik Federasyonunda 
toplanan öğrenci ve gençler, Federasyon Genel 
Başkanı Atillâ Sarp, Genel Sekreteri Ruhi Koç, 
Hukuk Fakültesi öğrencisi Aktan İnce, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi Fikir Kulübü Üyesi 
Gün Zileli, Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü Baş
kanı Atıl And, Siyasal Bilgiler Falıültesi öğren
cisi Çelik Cesuroğlu, iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisi öğrencisi Mehmet Demir ve Ahmet 
Zafer Ergun adlı öğrencilerin direktif ve orga
nizesi ile, Siyasal Bilgiler Fakültesinden saat 
17,00 sıralarında hareketle Kızılay'daki Ameri
kan Haberler Merkezi önüne gelmişler ve saat 
18,00 den itibaren saldırıya geçmişlerdir. 150 

kadar öğrencinin katıldığı saldırı hareketi so
nunda, bu binadaki vitrin camlarmın kırıldığı 
ve asılı bulunan Amerikan Bayrağı indirilerek, 
yerine Türk Bayrağının çekildiği görülmüştür. 
Olayda methaldar oldukları tesbit olunan altı 
kişinin, gayrimevkuf olarak duruşmaları devam 
etmektedir. 

13 . 3 . 1970 günü saat 17,00 sıralarında ço
ğunluğu DEVGENÇ'e bağlı bir öğrenci toplu
luğu, Kızılay'da kanunsuz bir gösteri yapmıştır. 
Bu gösteri sırasında polis ile çatışan öğrenciler, 
8 polisin yaralanmasına sebebolmuşlardır. Olay
lara sebebiyet veren öğrencilerden 15 kişi zabı
taca nezarete alınmış, bunlardan 6 sı hakkında 
mahkemece tevkif kararı verilmiştir. 

14 . 3 . 1970 günü saat 12,15 te Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi önünde, diğer fakülte ve 
yüksek okulların da iştiraki ile, bir forum dü
zenlenmiş, yapılan konuşmalardan sonra, saat 
13,50 de topluluk fakülte önünden hareket ede
rek, Ulus'taki esM Meclis binasına gelmişler
dir. Bir kısım öğrenciler binaya girerek, toplu
luğa hitaben konuşma yapmış ve önceden hazır
ladıkları bildirileri dağıtmışlardır. Zabıtanın 
müdahalesi ile topluluk dağıtılmıştır. 

16 . 3 . 1970 günü öğretmen okullarının ku
ruluş yıldönümü münasebetiyle Yüîssek Öğret
men Okulunda bir tören düzenlenmiş ve aynı 
gün gruplar arasında «bağımsız Türkiye» ve 
«milliyetçji Türkiye» sloganları üzerinde tartış
malar meydana gelmiştir. Bâzı solcu öğrenci
ler, sağcı olarak bilinenleri okula sokmak iste
memişler, bunun üzerine 17 . 3 . 1970 günü okul
da yaratılan bu fiilî durumu kaldırmak üzere, 
yöneticilerin polise vâki müracaatları ile zabı
taca duruma müdahale edilmiş ve fiilî durum 
kaldırılmıştır. 

Aynı gün saat 11,00 sıralarında Fen Fakül
tesi bahçesinde kümelenen solcu öğrenciler, 
Yüksek öğretmen Okuluna geçip, sağcı öğren
cilerle çatışmışlardır. Duruma müdahale eden 
polise de fiilî mukavemette bulunmuşlar ve 
kezzap dolu şişeler ve molotof kokteyli ve taş 
atmışlardır. Bu suretle polis ile öğrenciler ara
sında da çatışma başlamıştır. 

Hâdiseler Fen Fakültesine intikal etmiş ve 
polisin devamlı takibi neticesinde bastırılmıştır. 
Fen Fakültesi bahçesinde toplanan solcu öğren
ciler, buraya kadar gelen polisi tekrar taşla-
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mıya (başlamış ve bâzı öğrenciler tarafından 
polise, taş ve sopanın dışında, molotof kokteyli 
de atılmıştır. Bu sırada Fen Fakültesi dekanı 
öğrenciler arasına gelmiş ve olayları bizzat mü
şahede etmiştir. Ancak, olaylar sırasında Fen 
Fakültesi Dekanının polis tarafından polise 
göre döğülmediği; burada Sayın Güley'in 
de beyan ettiği şekilde bâzı çevrelerce döğül-
düğü ifade edilmiş, ancak görgü şahitlerinin 
şahadet ettiği bu olay yerine gelen TRT yetkili
lerine olayı nakleden sayın dekan «döğülmedi-
ğini» .sadece «nerede ise polis tarafından tar
taklanabileceğim» ifade etmiş ve aynı gün te
levizyon yayınında bu durumu halkın da gör
mesi ile halen dekanın - ileride mahkemenin 
hangi hükmü vereceği tabiatiyle bilinemez, bu 
kısım mahfuz kalmak kaydiyle - döğülmemiş 
olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bu noktada istidraden şunu ifade etmek is
terim, tabiatiyle bir sayın dekanın, bir pro
fesörün ne polis tarafından, ne de öğrenci ta
rafından görülmesi gibi bir olayı, sureti ka-
tiyede tervicetmemiz mümkün değildir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Bu noktaya tek
rar avdet edeceğim. 

Olaylar sırasında Ertan Ünil isminde bir 
öğrencinin elinde dinamit patlamış ve parma
ğı kopmuştur. Ayrıca, 5 öğrenci muhtelif yer
lerinden hafif surette taş ve sopa ile yaralanmış
lardır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde 
18 . 3 . 1970 tarihinde saat 13,00 te kantin
de bulunan öğrenciler arasında çıkan tartışma
lar, kavgaya dönüşmüş ve neticede akademi 
talebelerinden Naim Aydoğan atılan tabanca 
kurşunu ile ağır yaralanmış ve Hacettepe Has
tanesine yatırılmıştır. Aynı olayın devamı sıra
sında Süleyman özmen, İmam Hüseyin Ünal 
ve Neşet Aşkın isimli öğrenciler de yaralan
mış ve Numune Hastanesine kaldırılmışlardır. 

18 . 3 . 1970 günü Yüksek öğretmen Okulu 
kapanışı sırasında okul idaresinin isteği üzeri
ne okula gelen toplum polisi binanın boşaltıl
ması esnasında istek üzerine yaptıkları arama
da şu maddeleri ele geçirmişlerdir : 10 aded 
molotof kokteyli, 8 aded yangın çıkarmak için 
kutu içinde kimyevi terkipler, patlayıcı mad
de imaline yarayan kimyasal maddeler, Orta
çağda kullanılan zincirlere benzer - zincire vur- , 

maya yarıyan - bir miktar zincir, fazla miktar
da sopa, boşaltılmış yatak kılıfları içinde bol 
miktarda taş, uzun namlulu silâh için kullanı
lan 18 aded mermi. 

istanbul'daki olaylara gelince; Halide Edip 
Adıvar'm /Sultan Ahmet meydanındaki büstü
nün parçalanışı dolayısiyle, kanunsuz bir yü
rüyüş yapılmıştır. Devrimci Gençlik Federas
yonuna mensup öğrenciler tarafından 16.3.1970 
günü Hukuk Fakültesinde bir forum düzenlen
miştir. Bu forumdan çıkan 700 kişilik bir top
luluk iSultan Ahmet meydanına doğru kanun
suz yürüyüşe geçmiş ve Halide Edip Adıvar'ın 
büstü önünde istiklâl Marşı söylendikten son
ra grup grup dağılarak fakültelerine intikal 
etmişlerdir. 

Bağımsızlık Haftası münasebetiyle istanbul 
Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde forumlar 
düzenlenmiş ve birtakım kanunsuz hareketlere 
tevessül edilmiştir. 

16 . 3 . 1970 günü istanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 1 No. lu anfisinde 1 000 ka
dar öğrencinin işitraki ile bir forum düzenlen
miş ve bu forumda Devrimci Gençlik Federas
yonuna mensup öğrencilerle, Mustafa Taylan 
özgür'ün babası Hasan özgür birer konuşma 
yapmışlardır. 

Forumu mütaakıp 450 ilâ 500 kişilik bir 
öğrenci topluluğu Hürriyet Meydanına doğru 
yürüyüşe ıgeçerek Mustafa Taylan özgür'ün vu
rulduğu yerde saygı duruşunda ıbulunmuşlar-
dır. öğrenciler yol boyunca hep bir ağızdan 
«Bağımsız Türkiye», «Bağımsız Adalet», «Kah
rolsun Amerika» diye bağırmışlardır. 

17 . 3 . 1970 günü Fen Fakültesi konfe
rans salonunda muhtelif fakültelere mensup 
350 ilâ 400 kadar bir öğrenci topluluğunun 
iştiraki ile bir forum yapılmıştır. Bu forumda 
da Devrimci Gençlik Federasyonuna mensup 
öğrenciler ve Mustafa Taylan özgür'ün babası 
Hasan özgür bir konuşma yapmıştır. Foru
mu mütaakıp rektörlük binası önüne gelen Öğ
renciler burada iki aded molotof kokteyli pat
latıp, protesto gösterilerinde bulunduktan son
ra dağılmışlardır. 

18 . 3 . 1970 günü Yıldız Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisinde öldürülen 
Battal Mehetoğlu olayını istismar etmek gaye
siyle, Malatya'dan istanbul'a uçakla getirtile-
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cek olan adı geçen öğrencinin annesini karşıla
mak üzere, Yeşilköy Hava Alanına 70 ilâ 80 
kadar sol temayüllü öğrenci topluluğu gelerek, 
hava alanında bulunan binaların muhtelif yer
lerine ve orada park etmiş olan otoların cam
larına «Bağımsız Türkiye», «Bağımsızlık Hafta
sı» yazılı küçük el ilânlarını yapıştırmışlardır. 
Bu öğrenci topluluğu, adı geçen kadının Yeşil
köy Hava Alanına gelmiyeceğini öğrenmeleri 
üzerine, hâdiaesiz olarak buradan ayrılmışlar
dır. 

Aynı gün İstanbul Teknik Üniversitesi Ma
den Fakültesi konferans salonunda 1 000 ka-
dar öğrencinin iştiraki ile bir forum yapılmıştır. 
Forumu mütaakıp, 750 ilâ 800 kadar bir öğ
renci topluluğu Maçka'dan, Taşkışla binası önü
ne doğru yürüyüşe geçmiştir. Taşkışla binası 
önüne gelindiğinde, Divan Oteli ve Harbiye is
tikametine doğru koşar adımlarla molotof ko'k-
teyli patlatmak suretiyle hareket edilmiş, Hil-
ton Oteli girişinde bulunan Pan Amerikan Ha
vayollarına ait binanın bütün camları, Alman 
Havayollarına ait binanın birkaç camı, Türk Tu
rizm Bankasının bir camı, Türk Amerikan Ban
kasının bütün camları taşlanmak suretiyle kı
rılmıştır. 

Saat 13,00 sırasında Atatürk Müzesi önüne 
gelen topluluk, göndere Türk Bayrağını çek
miş ve yine koşar adımlarla «Bağımsız Türki
ye», «kahrolsun Amerika» sloganlarını tekrar-
lıyarak Şişli istikametine yönelmiş ve Şişli Ada
let Parti ilçe Teşkilâtının önüne gelindiğinde 
attıkları taşlarla binanın beş aded camını kır
mışlardır. Hâdisenin tahrik ve teşvikçisi ola
rak beş öğrenci yakalanarak adalete teslim 
edilmiştir. 

19 . 3 . 1970, günü Yıldız Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademisi konferans salonunda 
muhtelif fakültelere mensup 550 - 600 kadar öğ
rencinin iştirakiyle bir forum yapılmıştır. Bu 
forumu mütaakıp Yıldız Devlet Mimarlık ve Mü
hendislik Akademisinde cereyan eden olaylar
da ölen Mehmet Sevinçbüyük'ün öldürüldüğü 
yere gelen öğrenciler saygı duruşunda bulun
duktan sonra, Hukuk Fakültesinde yapılacak 
olan açık oturumda bulunmak üzere dağılmış
lardır. 

Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda 17.3.1970 
günü okul müdürünün odasında tabanca atılmiş 
ve okul müdürü dövülmüştür. 

17 . 3 . 1970 günü Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulunda okuyan sol eğilimli öğrenciler, Dev
rimci Gençlik Federasyonuna mensup ö'kren-
cilerden takviye alarak saat 20,30 sıralarında 
okul müdürünün odasına girmişler ve müdü
rün telefonunu kestikten sonra, okul müdürünü 
dövmüşlerdir. Hafif yaralı olan müdür, pence
reden dışarı atlıyarak kurtulmuş ve bu arada 
sol bileği çatlamıştır. Olayla ilgili olarak 14 
öğrenci adalete verilmiş ve serbest bırakılmış
lardır. 

19 . 3 . 1970 günü gecesi bir kısım talebe
nin Konya Öğrenci Yurduna girmesi sırasında 
yurt kapısına «Bağımsızlık Haftası» yazılı afiş
leri asmakta iken bir patlamanın vukubulduğu 
ve bir kısım öğrencinin kaçtığı görülmüş, bun
lardan aynı yurtta yatan ve Hukuk Fakültesin
de öğrenci olan Kemal Lûtfi Ertuğrul isimli 
talebe de polis tarafından yakalanmıştır. Bu sı
rada yurdun bir penceresinden sarkıtılmış olan 
ip dikkati çekmiş, ipin sallandığı odada yapı
lan tetkikat sonunda 4 fitilli bir dinamit ile, bir 
tarafı kaynakla kapatılmış ve içine dinamit yer
leştirilmiş su borusu ele geçirilmiştir. Yakala
nan Kemal Lûtfi Ertuğrul'un aynı odada kaldı
ğı tesbit edilmiştir, olayla ilgili tahkikat devam 
etmektedir. 

18 . 3 .1970 günü solcu öğrenciler tarafından 
iki sağcı öğrenci dövülmüş ve Edebiyat Fa
kültesi Dekanının koltuğu pencereden aşağıya 
sarkıtılmıştır. 

18 . 3 . 1970 günü saat 10,000 sıralarında sol 
grupa mensup 30 - 40 kadar öğrenci toplulu
ğu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kerim 
Erim Anfisine girerek, burada ders dinlemekte 
olan iki sağcı öğrenciyi dershaneden çıkarıp, 
Edebiyat Fakültesi Talebe Oemiyeti odasında 
dövmüşlerdir. Bu hâdiseyi mütaakıp aynı toplu
luk, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı önüne gele
rek protesto gösterilerinde bulunmuşlar ve De
kanın odasına girerek makam koltuğunu, Lâle
li Caddesine bakan pencereden aşağıya iple 
sarkrtmışlardrr. Ayrıca, koltuğun üzerine «Sa
tılmış Dekan istemiyoruz» ibaresi yazılı bir kar
tonu asmışlardır. Her halde bu Dekan da bir 
sayın dekandır ve bir profesördür. 
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Muhterem milletvekilleri, Gümüşsüyü Öğ
renci Yurdunda, istanbul 4 ncü Sulh Ceza Mah
kemesinden ahnan 970/11 ©ayılı arama kararı 
üzerine, 19 . 3 . 1970 günü saat 6̂ 15 sıralarında 
bir arama yapılmış ve bu aramada bir aded 
astra tabanca, 6 aded demir çubuk, 1 aded tor
navida, 1 aded tek makası, 1 aded bıçak, 1 aded 
sutalı çakı, 2 tahta cop (bunlardan birinin üze
rinde devrim için vur yazılı) 118 aded molotof 
kokteyli (içleri henüz doldurulmamış) bir aded 
kasa ki, açıldığında içinden 3 aded tabanca, 38 
aded mermi, 2 700 Tl. zuhur etmiştir. 

Arama malzemelerinin bulunduğu odada 
nöbet b'eikliyen 5 öğrenci ile bu maddelerle ilgili 
ve şüpheli görülen 35 öğrenci, sorguları ya
pılmak ve gerekli tahkikata tevessül edilmek 
üzere ilgili mercie tevdi edilmiştir. 

Ayrıca, binanın 2 nci katında 54 nolu oda
da, Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Talebe Cemiyeti Başkanı Targal 
Ulbey'in üzerinde astra marka 7,65 mm. çapın
da 99 470 numaralı bir aded otomatik tabanca, 
şarjöründe 7 aded mermi ve ayrıca bir kutu 
içinde 25 aded mermi bulunmuştur. Bugün 
aldığımız bilgiye göre öğrenci Targal Ulbey, 
mahkemece tevkif edilmiş bulunmaktadır. 

Ege Üniversitesinde, 18 . 3 . 1970 tarihinde 
izmir'de kanunsuz bir yürüyüş yapılmıştır. Ege 
Üniversitesinin muhtelif fakültelerine mensup 
35 öğrenci, aralarında aldıkları bir kararla 
18 . 3 .1970 günü saat 11,30 da Buca'ya gi
derek Buca Belediyesi tarafından yıktırılmış 
olan gecekondu sakinlerini yürüyüşe geçirmek 
istenıişlerse de, zamanında yetişen polis kuvvet
leri tarafından kayalanmışlardır. Öğrencilerin 
üzerinde, bıçak, zincir, orak çekiç işareti bulu
nan cop bulunmuştur. Adalete sevk edilen 35 
öğrenci hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Kanununa aykırı hareket, halkı toplu hare
kete teşvik ve tahrik ile 6136 sayılı Kanuna 
aykırı hareketten dâva (açılmıştır. Necini Öz-
taş adındaki öğrenci tevkif edilmiş, diğerleri 
serbest bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, son günlerin cereyan 
eden olaylarını resmî bilgilere göre huzurunuz
da arz etmiş bulunuyorum. Bu olaylara göre, 
Sayın Ferda Güley'in gündem dışı konuşmasın
da ileri sürdüğü mütalâaları da bir ölçü içinde 
eleştirmeme müsaadelerinizi rica ederim. 
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Sayın Güley diyor ki, Neden bu öğrenciler 
siyasal iktidarla kavga halindedirler? 

ÇALIŞMA BAKANI !SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Rejimle kavga halindedirler. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bunu ev
velâ bütün -öğrencilere teşmil etmek gıiibi bir ha
taya düşmekten dikkatle kaçmıyorum. Bundan 
herkesin de dikkatle kaçınması lâzımgelir. Bu 
olayları meydana getirenler küçük bir zümre
dir, ama, (bunların asıl kavgası siyasal iktidarla 
değil, bunların kavgası rejim iledir, bunların 
kavgası memleket iledir. (A.P. sıralarından al
kışlar ve «bravo» sesleri) Bunlar Türkiye'ye kı
zıl emperyalizmi getirmek istiyenlerdir. Bu 
kavga Türkiye'de cereyan etmektedir. Asıl dile 
getirilmesi lâzınıgelen konu da, bu hâdiseler se
bebiyle bu olmak icabederdi. Nasıl ki, bir saym 
profesörün, bir dekanın talebe tarafından veya 
polis tarafından, her hangi birisi tarafından en 
hafif mânasiyle ufak, kötü bir muameleye mâ
ruz kalmasını kınıyorsak, rejimi başka akıbet
lere götürmek istiyen insanları ve toplulukları 
da bu kürsüden, demokratik parlömanter niza
ma gönül vermiş ve o sebepten burada bulunan 
herkesin kınamlası ve tel'in etmesi icalbeder. 
(A.P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) 
Siyasi iktidarla kavga halinde olmaları gayet 
tabiî. Parlömanter nizamla kavga halindedirler 
bunlar. 

C.H.P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Sen Parti Meclisi tebliğini oku. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Parti Meclisi tebliğini okudum, ama, 
Parti Meclisi tebliğinin altında bu hâdiseleri 
meydana getiren öğrencilerin de masum arzula
rından bahsedilmektedir. Onu da dikkate alınız. 
Aslında, bu harekete katılanlarla, bu hareket
lerle ilgisi olmıyan Türkiye'nin istikbalinin te
minatını teşkil eden üniversite öğrencilerinin 
durumlarını birbirinden ayırmak lâzımdır. Ne 
çare ki, Parti Meclisinizin tebliğinde böyle bir 
tefriki de yapmamaktasınız. 

Sıkılmış yumruğun baş etkeninin ne olduğu
nu söylüyorlar. Sol kol havaya kaldırılmak su
retiyle sıkılmış yumruğun etkeni belli, yapmak 
istediği belli, hangi rüzgârı bu memlekette es
tirmek istediği belli. Böyle bir sualin Meclis 
kürsüsünden, hâdiseler bu kadar günün ışığına 
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çıkmışken iraıdedilmesine elbette şaşıyorum ben. 
(A.P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) 

CELÂL KARGILI (îçel) — Senin Başbaka
nın, beni Cumhurbaşkanına methediyordu. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, rica edeyim, 
Mecliste sükûneti ihlâl etmiyelim. Görüştüğümüz 
konu, esasen hepimizi müteessir eden kavgaların 
Mecliste muayyen bir hal çaresine bağlanması
dır. O halde müsaade buyurunuz da Mecliste 
çatışmayı icabeUiren bir hal yaratmayınız. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sizin konuşma
larınız yapmıyor :)iıı? 

BAŞKAN — Benim konuşmalarımın Sayın 
Kargılı'yı rahatsız edeceği tabiî Sayın Kargılı'-
nın da işgal olaylarının, boykot olaylarının içe
risinde olduğu devir her halde uzak bir devir 
değildir. (A.P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Böyle bir anar
şistten ne beklenebilir? 

'BAŞKAN — Sayın Doğan,.. Sayın Kargılı... 
Beyler, bu Mecliste milletvekillerine ancak 

Başkan hitbedebilir. Milletvekili milletvekiline 
hitabedemez. 

Sayın Kargılı, çok rica ediyorum sinirlerinize 
hâkim değilseniz kendinize geliniz ve sinirleri
nize hâkim olunuz. Eğer dinleme kabiliyetiniz şu 
anda yoksa, lütfediniz kendinizi ona göre ayar
layınız .Mecliste konu;;an hatipler dinlenecek, 
onun için rica ediyorum susunuz ve dinleyiniz. 

Sayın Aygün ve Sayın Doğan rica ediyorum, 
siz de, milletvekilinin kürsüdeki hatibe her hangi 
bir müdahalesi sırasında onu önlemeye gayret 
etmeyiniz, Başkan kâfi derecede önlemek ikti-
darmdadır, rica edeyim. 

Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGlN (De
vamla) — İşgal ve boykot olaylarının itiyadı 
içindeki bir konuşmayı, Meclis müzakerelerinde 
talibik imkânsızlığı aşikâr bulunduğu cihetle, 
başka cevap vermem mümkün olamıyor. 

«Üçüncü Demirel Hükümeti neden yasa hük
müne sırtını çevirmiştir?» diyor Sayın Ferda 
Güley. Üçüncü Demirel Hükümeti, bundan ev
velki Demirel hükümetleri gibi yasa hükümleri
ne sırtım çevirmemiş tir. Hangi yasaımzda suç 
işlenen yere, âmme kuvvetini temsil eden zabıta 
kuvvetlerinin giremiyeceğine dair bir hüküm 
vardır? Böyle bir hüküm yok. Üniversitenin 

özerkliğine evet, buna hürmetkarız, buna taraf
tarız, şiddetle taraftarız. Ama, özerklik namına 
özerkliği bir kalkan addetmek suretiyle, 
özerklikle uzaktan yakından alâkası bulun-
mıyan, ilmi muhtariyetle uzaktan yakından il
gisi Ibulunmıyan, suç işleme imtiyazının mevcu-
dolmadığı kanaatindeyiz. Nerede suç işlenirse 
oraya zabıtanın girmesinden tabiî bir şey tasav
vur edilemez. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sösleri.) Her halde bir yanlış gö
rüş ile, bir yanlış anlayış ile hür demokratik 
nizamı sokağa boğdurmamak, anarşik hare
ketlere, anaşistlere bu nizamı boğdurmamak 
kararındayız. 

Böyle yapacağına hepimiz, Parlâmentonun 
bütün kanatları, bütün siyasi partilerimiz ki, 
birçoğu böyledir, anarşiyi reddetmekte birle
şelim. Demokratik nizamı muhafaza etmek 
istiyorsak, Türkiye'nin bağımsız kalmasını, 
Türkiye'nin başka emperyalistlere esir olma
masını gerçekten arzu ediyorsak - ki, bundan 
şüphe etmiyorum - anarşiyi reddetmekte de
mokratik nizamın, parlömanter nizamın fay
dası vardır. Bunda birleşmek, bu tarzı hareketi 
kamu oyuna, Millet Meclisi kürsüsünden, her 
vesile ile ilân etmek ve efalimizle, düşünceleri
mizle, beyanlarımızla bu fikrin samimî bir ta
kipçisi olduğumuzu ortaya koymak lâzımdır. 

Türkiye'de bir müstemleke üniversitesinin 
mevcudiyeti şüphesi içinde bulunan Sayın 
Ferda Güley'in bu düşüncesini tabiatiyle bi
zim paylaşmamız mümkün değil. Öyle bir sual 
soruyor ki, »Bu üniversite müstemleke üniver
sitesi mi?« Hayır, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Türk Milletinin üniversitesi, özerk üniversite, 
içinde suç işlemeye, bu nizamı, özerk üniver
site nizamını dahi yıkmaya kasdeden birtakım 
insanlar var. Gerçekten teşhis bu, bize göre. 

Neden polisin yaka numarası yoktu?.. Po
lisin yaka numarası olup olmaması hususu
nu şu anda cevaplandıracak durumda deği
lim. Çünkü, bu hususta bilgim yok. Sayın iç
işleri Bakanı vazife seyahatinden avdet etti
ğinde, Sayın Güley'in bu beyanını tabiatiyle 
cevaplandıracaktır. Ancak, Ankara gibi bir 
başkentte ve Türkiye'nin en ücra bir kasaba
sında, bir köyünde her hangi bir vatandaşın, 
değil bir profesörün, bir dekanın, her hangi 
hir vatandaşın zabıta tarafından, polis ta
rafından dövülmesini sureti katiyede tasvibe t-
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meyiz ve bunu kabul de etmeyiz. Böyle bir 
hâdise varsa, bunu elbette kınarız. Böyle bir 
hâdise varsa onu yapanların yakasına herkes
ten evvel yapışmak Hükümet olarak bizim va
zifemizdir. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Dekan kendi 
kendisini dövmüş?.. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Profesörün televizyonda 'beyanı var. 
Mahkeme yerine hepimiz kendimizi ikame 
ederek, polis tarafından sayın dekan dövül
müştür, yahut, polis tarafından dekan dövül-
memiştir, gibi bir yanlış hükme varırsak 
suçu ve suçluyu Millet Meclisinin muhterem 
azaları ve Heyeti olarak biz tâyin etmiş oluruz. 
Her halde, bu, bizim yetkimizin dışındadır. Bu 
konu adliyeye intikal etmiş bir meseledir. Bâ
zılarının söylediği ıgibi, dekana böyle bir iş
lem yapılmış mıdır veya yapılmamış mıdır, 
neticede meydana çıkacaktır. Ancak, sayın 
dekan; izahlarımda da arza gayret ettiğim veç
hile, «Nerede ise ben de polis tarafından tar-
taklanacaktım.» şeklinde bir beyanda bulun
muş. Televizyonda da böyle bir iddiada bu
lunmamıştır. 

C. H. P. sıralarından bir milletvekili — 
Tahkikata tesir edici tarzda konuşmayın. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Şimdi ben itham karşısında beyanda 
bulunurken ıbeyanımla tahkikatı tağşiş ve iğlâk 
ediyorum da, Sayın Güley söylerken bu tahki
kata tesir icra etmiyor. Bu mantığı anlamanın 
da imkânı yok. Söyleyeceksiniz, cevap vermiye-
ceğiz, itham altında kalacağız. Bu mümkün de
ğildir. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Şu anda ilgililerin, vazifelilerin bana gön
derdiği Ibir nottan anladığıma göre, bütün po
lislerin yaka numaralarını takmaları mecburi
dir. Bu sıkı, şekilde tâkibedilmiştir ve edilmek
tedir. Polislerin yaka numaralarının bulunma
dığına dair Sayın Güley'in vâki beyanı kendisi
ne intikal ettirilmiş yanlış bir malûmattan iba
rettir. 

Her halde bu konu ile ilgili olarak Sayın 
içişleri Bakanı daha tafsilâtlı bilgiyi, 'geldikleri 
zaman huzurlarınızda beyan edeceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Gülay hâ
diseyi doğru teşhis etmemiştir. Doğru teşhis et
mesi gerektiği halde, bu hâdiseleri üstün bir 
tahlil kabiliyetiyle tahlil imkânlarına sahip bu-
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lunmasma rağmen, nedense gerçek şekliyle tah
lil etmemiş ve «Bu öğrenciler, anarşik hareket
te bulunan öğrenciler siyasi iktidarla neden 
kavga halindedirler, bunun etkeni nedir, bu sı
kılmış yumrukların etkeni nedir?» diye bir sual 
de sormuş 'bulunmaktadır. 

Bütün milletin gözlü önünde cereyan eden, 
herkesin etkenini bildiği bu sıkılmış yumruk
ların mahiyeti, zannediyorum huzurunuzdaki 
mâruzâtımla bir kere daha, zait olmasına ve bu 
beyanım haşiv olmasına rağmen, ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu hareketleri, bu anarşik ha
reketleri ve davranışları takbihte, redde iştirak 
halinde bulunduğumuz takdirde, anarşi hare
ketlerinin içerisinde bulunanların hareketleri 
söner. Bulunduğu yerde boğularak kalır. 

Bu düşünce içerisinde, bu kanaatlerle Yüce 
Meclisi saygılarımla selâmlıyorum efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aynı konuda Sayın Millî Eği
tim Bakanı, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, çolk üzgünüm; bir Millî Eğitim Ba
kanı olarak asayiş meselelerinin mümkün ol
duğu kadar dışında kalmaya guyret sarf ettim, 
hugünedek. Bugün de, halen o gayretin içinde
yim. Şayet Sayın Güley, benim adımı karıştır
mamış ve beni vazifeye davet etmemiş olsaydı 
gene huzurunuzu işigal etmiyecektim. Ama, üni
versite olaylarını ele alarak beni de bu mesele
lerin İÇİ113 kaitması, bende büyük üzüntü yarattı. 
Bu hususu bilhassa belirtmek için kürslüye gel
miş bulunuyorum. 

Ben, bütün Türk milletinin evlâtlarına eği
tim hizmetini giötüren bir müessesenin başı ola
rak, hiçbir zaman tarafsızlıktan ayrılmama ka
naatiyle hareket ederken, beni illâ bir tarafa it
me, bir tarafa mahkûm etme gayreti her halde 
hoş olmıyacaktır. 

Türkiye'de son hâdiselerden bütün Türk 
milleti, köylüsü ile, işçisi ile, esnafı ile, herkesi 
ile şikâyetçidir, tedirgindir. Bu hâdiseleri sade
ce bir açıdan ele almak, bir tek cepheden ele 
almak ve onu kendi fikir düzeyimizde değerlen
dirmek doğru sonuçlar vermez. O bakımdan, bu
rada sayın milletvekillerinin, bilhassa eğitim 
konularını, her iki tarafıyla dikkate almaları 
ve onun üzerinde tek taraflı değil, beraberce eği-
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lerek bu problemi, bu sorunu burada beraberce 
çözüme kavuşturmanın gayreti içinde olmaları 
gerekir. 

Bu takdirde bugünkü, sadece üniversitelere 
değil, üniversitelerin dışında birçok hususlara 
yönelmiş, rejime yönelmiş tehditleri ortadan 
kaldırmak, onları temelden halletmek suretiyle 
üniversiteler, yüksek öğretim kurumları, bu 
problemlerden kurtulma imkânlarına kavuşmuş 
olurlar. 

Sayın arkadaşlarım, bâzı gazetelerden pa
sajlar okuyacağım. Ben bunları mensubolduğum 
siyasi partiye karşı yönelmiş bir hareket olarak 
kabul etmiyorum. Bu hareketleri, son olayları, 
doğrudan doğruya rejime ve Parlâmentoya kar
şı görüyorum. 

15 Mart 1970 tarihli Vatan Gazetesi: «Genç
ler, Parlâmentoyu tanımıyoruz, dedi. Öğrenci
ler, eski Meclis binasında gösteri yaptılar.» 
Millî hâkimiyeti tanırmyanlar, bağımsızlıktan, 
haktan, adaletten bahsediyorlar oralarda. 

Yine 15 Mart 1970 tarihli bir gazete, Milli
yet'ten okuyorum: «Teknik Üniversitede öğren
ci işgalleri ve protestolarından sonra rektör; 
12 000 liralık IBM makmasmın, kristal kül 
tablolarının, v. s. lerin kaybolduğunu söyledi.» 

Ben bir Eğitim Bakanı olarak, o camianın 
içinden gelmiş bir insan olarak bunları okur
ken utanıyorum. 

Şurada bir hususu belirtmek istiyorum: bun
lar bütün Türk yüksek öğrenim gençliğinin malı 
değildir, büyük ölçüde öğrenimini dikkatle, ti
tizlikle yapmak istiyenlerin dışında, küçük bir 
ekalliyetin, küçük bir militan grupunun işleri
dir. Bunları, öteki temiz gençlerimize maletmek, 
sureti katiyede doğru olmıyacaktır. Bunu bil
hassa belirtmek isterim. 

Diğer taraftan, 16 Mart 1970 tarihli Yeni 
Gazete, tabiatiyle madalyonun öteki yüzünü 
aksettiriyor: «Teknik Öğretmen Okulu Müdü
rünün evi dinamitlendi.» 

Sayın arkadaşlar, Yüksek Teknik Öğretmen 
Okulunun Müdürünü o hâdiselerde çağırdım, 
izahat aldım. Dokuz yüz öğrencisi var, 870 kişi 
öğrenime devam etmek ister. Forum yapılır, top
lanırlar, 870 kişinin oyu ile öğrenime devam et
mek kararı alınır. Müdür bu karara uygun ola
rak hareket eder ve mektebi açar, mektepte öğ
renimi sağlar. Fakat otuz kişi, sayın arkadaş-
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larım otuz kişi bütün öğrenimi aksatma duru
munda kalırlar. 

Bugün Yüksek Teknik Öğretmen Okulu öğ
renimine devam eder, hâlâ devam eder. Orada
ki müdür arkadaşlarımız, yönetici arkadaşları
mız üniversitedeki yönetici arkadaşlarımızın 
hepsi basiretli arkadaşlardır. Onları kınamaya 
hakkımız da, yetkimiz de yok. Onların bugün 
içinde bulundukları şartları eğer değerlendire
bilecek oluüsak, hakikaten ne kadar güç şart
lar altında görev yapmış olduklarını hepimiz 
teslim ederiz. 

Gene, 16 Mart 1970 günü, «Zorba öğrenciler 
Eğitim Fakültesi Dekanını istifa ettirdi.» 

Çok sevdiğim kıymetli bir arkadaşım, Eği
tim Fakültesi Dekanı Sayın Yaşar Karayalçm. 
Milliyetçi, memleketini sever; asla şüphe et
mem onun memleket sevgisinden. Ne diyor isti
fa ederken?.. «Bâzı öğrencilerin saygısız, sevi
yesiz, sorumsuz sözleri ve davranışları kamu ve 
üniversite hizmeti görenlere usanç ve bıkkınlık 
veren zhniyette olmaları, eğitim seviye ve sü
resini düşürmeleri, ayrıca siyasi maksatlarla 
üniversite meselelerini sömürenlerin tümünü 
protesto etmek amaciyle istifa ediyorum.» 

Şimdi arkadaşlar, bu, bizim meselemiz de
ğil, hepimizin meselesi, sadece bir grupun mese
lesi değil, bütün Türk milletinin meselesi, şu 
halde Parlâmentoyu teşkil eden bütün arka
daşlarımın meselesi. Bu mesele üzerinde şayet 
beraberce eğilme imkân ve fırsatını bulursak, 
ki bu imkânı yaratmaya çalışıyoruz, huzurunu
za sıra sıra bir çok kanunlar getiriyoruz, ko
misyonlara. takdim ediyoruz ve komisyonlarda 
anlayış görüyoruz. Onu da ralhatlıkla ifade ede
yim. Bu anlayışlı zihniyet içersinde, bu mese
leleri halletme gayreti içinde oluyoruz. Ondan 
sonra bir sayın arkadaşım çıkıyor, Orhan 
Oğuz'u vazifeye davet ediyor... 

Sayın arkadaşım, evvelâ en az Orhan Oğuz'
un sizin kadar haysiyetli, sizin kadar şerefli 
bir insan olduğunu kabul edin. (A. P. sırala
rından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Ben polemiğe girmek istemiyorum ve bun
dan kaçındım. Size büyük bir saygım vardı, 
sizin hakkınızdaki fikirlerim çok daha değişik 
idi, ama, beni buraya karıştırmanızla bu fikirle
rim maalesef biraz tadile uğradı. 

Arkadaşlarım, bu hâdiselerden sonra taraf
sız kalmadım. Sayın matbuatımızda sık sıJk, bir 
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iş yapıyormuş, şeklinde görünme zihniyetine 
kapılmadan, sessizce bütün rektörlerimizi ça
ğırdım, onlarla görüştüm. Kendileriyle, Hükü-
meit olarak iyi münasebetlerimiz devam etmek
tedir. Geldiler, meseleleri ariz-amik tartıştık. 
Fen Fakültesi Dekanımız Sayın Rıza Bey arka
daşımızı da çağırdım. O da geldi, meseleleri 
onunla gömüştük. O da memleketini seven bir ar
kadaşımız, heyecanlı bir arkadaşımız, iyi bir 
yönetici. 

Bunları, bu meseleleri nasıl çözüme kavuş-
turaMliriz? Bu meseleleri satıhta değil, bu me
seleleri temelden naısıl halledebiliriz, diye mü
nakaşa öttük. Bugün, buraya gelmeden, daha 
iki saat önde Ankara üniversitesinin Sayın Rek
törü ile uzun uzun konuştuk ve önümüzdeki 
hafta üniversitelerimizle hükümet'imiiz arasında 
işbirliğinin şeklini tâyin ve tesibit etmek üzere 
nasıl çalışma yapacağımızı karara bağlatmak 
amaciyle yeni toplantı tarıüMeri düzenledik. Bu 
çalışmaların gayreti içinde bulunuyoruz. 

Hükümet olarak, üniversite özerkliğini has
sasiyetle koruma azmimizde devalm edeceğiz. 
Yani, bizi, üniversite özerkliğine karşı gibi gös-
tertnıe gayretinde sureti katiyede olmayın, ar
kadaşlar. 

Biz, hele, Millî Eğitim Balkanı, üniversiter1 

öğretim yapan bir müessesenin içindlsn geüecek, 
sonra üniversite özerkliğinin karşısında cdıacak. 
Bu büyük bir çelişme olur. Böyle bir gayretin 
içerisine hiçbir arkadaşımın düşrniyeceğmi 
ümideiderim. 

Biz, 'her türlü anartşi ve şiddet hareketlerin 
'karşısındayız. Bu türlü davranışların üniversi
te ve yüksek öğretim kurumlarımızın görevleri
ni yerine getirmelerine engel olduğu inancını 
taşıyoruz. Bütün öğretim üyelerimizin uğradığı 
kötü muaimele, nereden gelirse gelsin, hangi ce
nahtan gelirse gelsin, kimiden gelirse gelsin bi
zi ziyadesiyle üzmektedir. Biz, bunların kökten 
halletmenin gayreti içerisinde oluruz, 

ÜniveMtelerimizle diğer yüksek öğretim 
yapan kurumlarımızın fonksiyonlarını yapabil 
meleri için, evvelemirde bu müeöseıselerimizide 
mevcut şiddet ve anarşi hareketlerini mutlaka 
sona erdirmek, bu müesseselerimizi bu tür dav
ranışlardan arındırmak zaruretinidleyiz. Bunu 
yaptığımız takdirde, milyarlarda lira harcadı
ğımız öğretim kurumlarımız öğretim fonksiyon
larını selâmetle yerine getirebileceklerdir. 

Bunun dışında dalha beklediğimiz görevler 
vardır; Üniversitelerden, yüksek okullardan, 
akademilerden araştırma bekliyoruz, danışma 
bekliyoruz, yayın bekliyoruz. Bu faaliyetlerini 
yapacak, her gün bir talebe hareketine konu 
teşkil eden yüksek öğrenim kuruluşu öğrenimi
ni, normaıl öğrenimini yapamazsa, diğer fonk
siyonlarını nasıl yerine getirecek? Şu halde bu 
kuruluşları, Parlâmento olarak hepimizin göre
vi, biran önce, neler eksikse onları tesbit etmek, 
düzeltmek suretiyle normal çalışma düzenine 
kavuşturmamız gerekmektedir. 

Sayın Arkadaşlarım, halkımızı, öğretim üye
lerini ve sevgili öğrencilerimizi geniş ölçüde te
dirgin eden, eğitimi felce uğratan anarşi ve 
şiddet hareketlerini nihayete erdirebilmek için 
bugün her günden fazla serin kanlı ve basiret
li hareket etmeye mecburuz. Bu anlayışı Yüce 
Parlâmentonun göstereceği muhakkaktır. Biz, 
buna inanıyoruz. Bu duygularla hepinize say
gılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, siz; Baş
kanlığa göndermiş olduğunuz yaziyle, sataşma 
dolayısiyle söz istiyorsunuz. 

Halbuki Yüce Meclis topluluğu şahittir ki, 
size sataşılmadan evvel, siz aslında milletin kür
süsüne sataştınız. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri» O bakımdan, lütfediniz, bir daha yeri
nizden, kürsüde konuşan hatibe müdahalede 
bulunmayınız. Müsamaha göstererek, size ceza 
tertibetmedim. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Saym Başkan, 
«sataşma yok» diyorsunuz. Konuşabilir miyim 
acaba? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Lütfen oturu
nuz 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Ege Üniversitesinin açacağı 
ikinci Tıp Fakültesinin yerinin Afyon Karahi
sar olması gerekliğine dair gündem dışı demeci 
ve Millî Eğilim Bakanı Orhan Oğuz'un ceva
bı. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, gün
dem dışı kısa bir beyanda bulunmak istiyorsu
nuz,. 

Sayın Mutlu, biliyorsunuz, gündem dışı ko
nuşmalar çok uzadı, lütfen kısa bir beyanda bu
lununuz. 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Ege üniversitesi Tıp Fakültesi, kendi pat
ronajı altında Ege'ye yakın göller bölgesinde 
ikinci Tıp Fakültesi açmaya karar vermiştir. 

3 . 5 . 1969 tarihinde alınan karar gereğin
ce 5 kişilik bir tetkik heyeti, 9 ili dolaşmış, çe
şitli yönlerden 11 sualin cevabını aramış ve ya
pılan puantaj da Afyon Karahisar ili en uygun 
yer olarak tesbit edilmiş olmasına rağmen, sa
dece geri kalmış ve kalkınamamış olmasından 
menfi puan almıştır. 

Sayın Başbakan, Tıp Fakültesinin Afyon 
Karahisar'da kurulacağı yolunda söz vermiştir. 

Sonradan, İsparta'nın partili ve parti ilgili
leri işe karışınca, Sayın Başbakan bu defa İs
parta'ya kurulması için, Ispartalılara da söz 
vermiştir. Bu duruma muttali olan Afyon Ka-
rahisarlı Adalet Partililer, derhal Sayın Başba
kanı ziyaret etmişler ve bu ziyaretleri sırasın
da; «Ben, Ispartalı hemşerilerime söz verdim, 
bu sebeple Tıp Fakültesi İsparta'da açılacaktır, 
bu hususta bana fazla İsrar etmeyiniz.» cevabı
nı almışlar ve bu sözler kapalı kapılan geçe
rek basına sızmıştır. Elimde buna ait gazete ku
pürleri vardır. 

Şimdi, Tıp Fakültesinin nereye kurulması 
hususu, Ege Üniversitesi Senatosunda görüşü
lürken, bâzı profesörler Sayın Başbakanın bas
kısı altında kalmmamasını, Senatonun özerkli
ğine uygun tarafsız kararlar alınmasını savu
nurken, bâzı profesörler de, malî yönden des
tek temini için, mutlaka Başbakanın memleke
ti olan İsparta'nın gözden uzak tutulmamasını 
salık vermişlerdir. 

Bu hususları; Ege Üniversitesi Senatosunun 
toplantısında konuşulmuş ve tutulmuş zabıtlar
dan bir kısmını okuyacağım, arkadaşlar. 

Bir profesörümüz, Afyon Karahisar üzerinde 
durmuş ve «Demiryollarının birleştiği bir yer 
ve memleketin geri kalmış bir bölgesi olması 
göz önünde tutulmalıdır. Niçin geri kalmış bir 
bölgede kurulmuyor da, Devletin birtakım ni
metlerinden faydalanmış bölgelerde kuruluyor» 
denmiş ve bu görüş kuvvet kazanmıştır, fakat 
Afyon şehri seçilmemiştir. 

Aynı Senatoda konuşan başka bir profesör 
arkadaşımız; «Mesele kişisel davranışlara ge
lip düğümleniyor. İsparta'da, bir Başbakanın 
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koyduğu ağırlık var. Bunu unutmamamız lâ
zım. Üniversite olarak bunu bertaraf edebiliyor 
muyuz? O zaman üniversite ağırlığını ortaya 
koymuş olur.» demiştir. 

Yine başka bir profesörün konuşması; 
«Başbakanla görüştüğüm zaman, ne zaman İs
parta'ya geliyorsunuz, diye bana sormuştur...» 

BAŞKAN — Sayın Mutlu; bu, genişçe tar
tışılabilecek mahiyette bir sözlü soru konusu 
olabilirdi. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bitmek üzere, başka bir şeyim yok
tur, özür dilerim. 

«...Bence, yerin isabetli seçilmesi en büyük 
faktördür. Ege üniversitesi, yeni bir tıp fakül
tesi açarken yerini isabetli olarak seçmesi ge
rekmektedir. O halde yerini çok isabetli seç
meliyiz ki, arkadaşlarımız seve seve oraya git
sinler. Ben, seçilen yer için düşündüm; niçin 
Afyon düşünülmemiştir? Buna akıl erdirmiş 
değilim. Afyon ve Uşak'a gidilmemiştir.» de
miştir. 

Yine başka bir profesör, arkadaşlarım; «Hü
kümet, İsparta'da bir fakülte açmayı düşünmüş, 
bizim fikrimizi soruyor. 

ikinci mesele, Hükümet Başkanı, ben bunu 
burada açıyorum dediği zaman, yadırgamamız 
lâzımdır. Ben, işi esas bakımından ele alıyo
rum; burada bahis konusu olan üniversite değil 
fakültedir. 

İkincisi, Devlet imkânı. Bu imkân olmadan 
üniversite yaşıyama^. Üniversiteyi Devletin des
teklemediği bir yere açtığımız zaman bu bir 
hayal mahsulü olur. Bu bakımdan Hükümete 
karşı olan konuşmalar gerçekçi değildir.» 

BAŞKAN — Sonuç, efendim; sizin beyanı
nız, sizin fikriniz? Bu profesörlerin fikirlerini 
daha geniş mânasiyle tartışmak için, bir sözlü 
soru yapmanız lâzım. Gündem dışı konuşmaya 
bunlar sığmaz. Sizin görüşünüzü, düşüncenizi 
ifade buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, düşüncemi anlatıyorum, yarıda bırakı
yorum, bitti. 

Muhterem milletvekilleri; Antalya - İzmir'e 
541 kilometre, İsparta izmir'e 420 kilometre, 
Afyon izmir'e 300 kilometredir. Ayrıca Afyon, 
doğal yapısı itibariyle İsparta'da olmıyan fizik 
tedavisinin temelini teşkil eden sıcak su kay
naklan ve kaplıcalara da sahiptir. 
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Sayın Başbakana şunu anlatmak isterim; 
Afyon ili Türkiye'nin dışında bir il değildir. Hiç 
olmazsa her yönden kalkınmış İsparta'nın men
faati hesabına Afyon'a ceza verilmemelidir. 

Zaten Afyon, işsizler diyarı halindedir. Hat
tâ il genel meclisi, vatandaşlar ve meclis aza
ları bir dilekçe ile müracaat etmişler, Afyon'a 
Devlet kolunun uzanabilmesi için İsparta'ya il
çe olarak bağlanmasını dilemişlerdir arkadaş
larım. 

Sayın Başbakan Afyonluların hakkını ver
melidir. İlk sözün tutulmasını veya Ege Üniver
sitesi Senatosunca yeniden bir ilim heyetinin 
9 ilde inceleme yapılmasını biz arzu ederiz, il
mî olarak varılacak karara razıyız. Saygılarımı 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; ikinci defa huzurunuzu işgal ettiğim 
için özür dilerim. 

Türkiye'de bir mesele vardır; Türkiye'de 
yüksek öğrenim kuruluşlarını memleketin sat
hına yayma meselesi. Bir de aksi görüş büyük 
ilim merkezleri teşkil ederek, orada, bu bilim 
merkezlerinde yüksek öğretim veyahut üniver
siteleri toplama siyaseti. Bu iki siyaset uzun 
yıllardan beri memleketimizde tartışılagelen bir 
problem olarak ortada durmaktadır. Her ikisi
nin de iyi tarafları vardır, kötü tarafları var
dır. 

Ancak, 1958 yılından beri bölge üniversite
lerinin kurulmasını savunan bir insan olarak 
karşınızda bulunuyorum. Bu inancımı tekrarlı
yorum. 

Arkadaşlarımız haklıdır. Türk Milletinin de
ğerli evlâtlarına imkân ve fırsat eşitliğini ver
mek için yüksek öğretim kuruluşlarını imkân
lar oranında yurt sathına mutlaka yaymak za
rureti vardır. Buna inanıyoruz. 

Ancak, bâzı meseleleri gözden ırak tutma
mak durumlariyle karşı karşıyayız. Çünkü üni
versiteler kuruluşlarda binalardan önce, düşü
nülecek, husus öğretim üyelerinin bulunması ve 
oralarda istihdam edilme, yetiştirilme kayfiyeti-
dir. 

Türkiye; birçok tatbikatın içerisine girmiş
tir. Yeni üniversiteler açmıştır, uzak illerimiz

de üniversiteler açmıştır, yakın illerimizde üni-
versiter müesseseler açmıştır. Bunların geliş
meleri birbirine paralel olamamıştır. 

Bu meseleye biraz daha açıklık kazandırmak 
için şunu belirtmek istiyorum; bilhassa öğretim 
üyesi yönünden üniversite sorununu ele alma 
zarureti vardır. 

Arkadaşımızın değinmiş olduğu Tıp fakülte
leri konusuna tesadüfen aşina bulunuyorum. 
Milletvekili seçilmeden önce Eskişehir'de kurul
ması takarrür eden üniversitenin tıp fakülte
sini, Ege Üniversitesinin patronajı altında kur
ma konusu ile ilgili olarak temaslarda bulun
muştum; akademi reisi olarak ve üniversiteyi 
kurma derneğinin başkanı olarak. 

Orada profesör arkadaşları tahrik ettik. Se
nato bir heyet seçti ve Ege Tıp Fakültesinde te
şekkül eden komite Batı Anadolu'yu taradı, 
bütün vilâyetleri dolaştı. Afyon'a da geldi, 
Eskişehir'e de geldi, İsparta'ya da, Denizli'ye 
de gitti, diğer vilâyetlere de gitti. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Konya'ya 
ela gitti mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Efendim, Konya'yı Batı Anado
lu'nun içinde değil, iç Anadolu'nun içinde mü
talâa ediyorum. 

Bu arada Eskişehir'de görüşmeler oldu. Ta-
biatiyle bir tıp fakültesinin kurulması - kendi 
konumuz olmadığı için detayına, aynntılarına 
giremiyorum - evvelâ hastane, hasta ve yatak 
meselesini karşımıza getiriyor, öğretim üyeleri
nin toplanması meselesini getiriyor ve bir süre 
hangi fakültenin patronajı altında yürütülecek
se o üniversiteden öğretim üyelerinin gidip gel-
melerindeki kolaylığı önplâna çıkarıyor. 

Efendim, bu zaviyeden Afyonu, Eskişe
hir'i - tekrar ediyorum - tetkik ettiler ve git
tiler. Giderken bana da söylediler; «Gezmiş ol
duğumuz vilâyetler içerisinde en çok beğendiği
miz ve derhal teşebbüse geçebileceğimiz vilâyet, 
Eskişehir.» dediler. 

Gittikten sonra ben de işittim ki, Eskişehir 
üzerinde durmuyorlar. Diğer bir vilâyet; İs
parta veyahut Denizli üzerinde durduklarını 
öğrendim ve gücendim. Çünkü, en nihayet, Se
natonun seçtiği yetkili bir komite bu işi kemâli 
ciddiyetle tetkik etmiştir. Elbette kendilerine 
göre argümanları vardır. 
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Şimdi, Tıp Fakültesinin kurmuş olduğu bu 
komite meseleyi Senatoya intikal ettirmiştir. 
Ege Üniversitesi Senatosunda bu mesele tezek
kür edilmiştir, konuşulmuştur. Senatodaki za
bıtları getirip burada okuyarak bâzı insanları 
bu zabıtlara göre bağlamak doğru değildir. Her 
profesör, tabiatiyle, kendi görüşünü büyük bir 
rahatlık içerisinde söyliyebilir. Söyledikten 
sonra, bu profesörün söylediği mutlaka ayniy
le vâkıdır şeklinde ifade etmek yanıltıcı ola
bilir. Binaenaleyh, henüz verilmiş bir karar 
yoktur. 

Biz, önümüzdeki öğretim yılı içerisinde Dev
let Plânlama Teşkilâtı ile de çalışmalar yapmak 
tayız. 

Mutabık kaldığımız illerde, tamamen objek
tif kriterleri dikkate alarak, politik etkilerden 
kendimizi tamamen sıyırarak, memleketin ger
çeklerine uygun ve, maliyeti ucuz olacak fakül
teler kurma, akademik müesseseler kurma gay
reti içerisinde bulunuyoruz. Huzurunuza yakın 
gelecekte bâzı kuruluş kanunlarını getireceğiz 
ve orada göreceksiniz, bu çıkan kanunlar so
nunda memleketin muhtelif illerine muhtelif 
yüksek öğretim müesseseleri, üniversiteler, öğ
retim kuruluşları götürmek kararını alacağız 
ve 1970 - 1971 öğretim yılının Türk yüksek öğ
retiminde bir hamle yık olmasına gayret sarf 
edeceğiz, eğer kısmet olursa, tabiatiyle. 

O bakımdan henüz kesinleşmiş bir şey yok
tur. Sayın arkadaşımın belirtmiş olduğu gibi, 
tıp fakültesi bir bölgeye giderse ora
da istihdam yaratma gücü de gayet sınırlıdır. 
Tıp Fakültesinde çalışacak insanlar en nihayet 
profesör, asistan seviyesinde, belli bir öğrenim 
seviyesine ulaşmış insanlar olacaktır. Afyon ili
ne de gitse, İsparta iline de gitse, Eskişehir'e 
de gelse, bunun istihdam yaratma gücü çok sı
nırlı olacaktır. Endişeye mahal yoktur. Her vilâ
yetimiz bizim için eşit değerdedir. Hiçbirini ih
mal etmeye sureti katiyede gönlümüz razı ol
maz. Yalnız, dediğim gibi, objektif kriterleri 
dikkate alacağız ve bu kuruluşların, politik 
baskıların dışında, tamamen gerçeklere uygun 
olarak, yerlerini seçme eğiliminde olacağız. 

Hürmetlerimle efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı konuşmalar çok fazla uzadığı cihetle, 

bunun haricinde söz istiyen arkadaşlarımın ta
leplerini karşılıyamıyorum, özür dilerim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sıra 
ihlâl edildi Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sıra ihlâl edilmedi Sayın Ak-
şık. Hiçbir zaman sıra ihlâl edilmedi; onu siz 
kendinize göre ölçüyorsunuz, halbuki ölçü be
nim şahsıma mevdu. Çünkü, bana müracaat 
eden kişilerin sırasını ben bilirim, siz bilemez
siniz. Sayın Ferda Güley ve Sayın Süleyman 
Mutlu Çarşamba günü müracaat etti. Onlara söz 
verip de size söz vermememi mümkün kılacak 
bir düşünce tarzına ulaşmış olmanızdan dolayı 
üzüntü duydum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Be
nim de üzüntüm şudur; Pazartesi günkü konuş
mamı size hatırlatmak isterim... 

BAŞKAN — Yüce Meclis zatıâlinizin mi, 
yoksa Başkan olarak benim mi haklı olduğumu 
takdir edecektir. Şu anda Mecliste yeni bir gün
dem dışı konuşma vermiş olmaktan dolayı, 
Meclis Heyeti Umumiyesi reaksiyon göstere
cektir. Onu hesabettim, size söz veremedim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Tak
dir şahsa göre olmaz. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/224) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığın birçok su-
nuçlan var, onları okutacağım. 

Evvelâ bâzı milletvekillerine izin verilmesine 
dair Başkanlığın tezkeresini, okutuyorum: 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı olan sayın milletvekil
lerinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
19 . 3 . 1970 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 82 
gün hastalığına binaen, 4 . 2 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 21 gün has
talığına binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren. 
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Mardin Milletvekili Abdülkadir özmen, 10 
gün hastalığına binaen, 17 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Adana Milletvekili Fâzıl Güleç, 20 gün ma
zeretine binaen, 23 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Van Milletvekili Fuad Türkoğlu, 15 gün 
mazeretine binaen, 15 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Samsun Milletvekili İsmet Yalçıner, 10 gün 
mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Samsun Milletvekili Nafiz Yavuzkurt, 15 
gün mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Gümüşane Milletvekili Necati Alp, 30 gün 
mazeretine binaen, 16 .. 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç, 30 gün mazeretine binaen, 19 . 3 . 1970 ta
rihinden itibaren. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 10 gün 
mazeretine binaen, 18 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan, 10 gün ma
zeretine binaen, 18 . 3 .1970 tarihinden itiba
ren. 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar, 10 
gün mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet, 15 
gün mazeretine binaen, 18 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Necmettin Gönenç, 
10 gün mazeretine binaen, 20 . 3 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Hatay Milletvekili Mehmet Aslan, 15 gün 
mazeretine binaen, 2 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu, 20 gün 
mazeretine binaen, 20 . 3 .1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım: 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 82 
gün hastalığına binaen, 4 . 2 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 21 gün has
talığına binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mardin Milletvekili Abdülkadir özmen, 10 
gün hastalığına binaen, 17 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adana Milletvekili Fâzıl Güleç, 20 gün ma
zeretine binaen, 23 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Van Milletvekili Fuad Türkoğlu, 15 gün 
mazeretine binaen, 15 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Samsun Milletvekili İsmet Yalçıner, 10 gün 
mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Samsun Milletvekili Nafiz Yavuzkurt, 15 
gün mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gümüşane Milletvekili Necati Alp, 30 gün 
mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç, 30 gün mazeretine binaen, 19 . 3 . 1970 ta
rihinden itibaren. 
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BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 10 gün 
mazeretine binaen, 18 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

tçel Milletvekili Mazhar Arıkan, 10 gün ma
zeretine binaen, 18 . 3 .1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar, 10 
gün mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet, 15 
gün mazeretine binaen, 18 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 16 . 3 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diyarbakır Milletvekili Necmettin Gönenç, 
10 gün mazeretine binaen, 20 . 3 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hatay Milletvekili Mehmet Aslan, 15 gün 
mazeretine binaen, 2 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu, 20 gün 
mazeretine binaen, 20 . 3 .1970 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 .— Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'a 
ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/225) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Mehmet 
Ali Aybar'a ödeneğinin verilebilmesi, rahatsız
lığı sebebiyle iki aydan fazla izin aldığı cihet
le, Meclisin karanna vabestedir. 

Bu hususta yazılmış tezkereyi okutuyorum: 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde iki 

aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili Meh
met Ali Aybar'a ödeneğinin verilebilmesi, içtü
züğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kuru
lun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tasviplerinize arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu'nun, 1/190 esas numaralı kanun tasarısı
nın havale edildiği komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi (1/190, 4/52) 

BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakanı 
tarafından verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum : 

Müllet Mecisi Başkanlığına 

Anayasamızın 49 ncu maddesi hükmüne ve 
Kalkınma Plânı ilkelerine bağlı kalınarak hazır
lanan konut kanunu tasarısı, Başbakanlık ta
rafından 30 . 1 . 1970 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Memleketimiz için büyük bir önemi bulunan 
gerek Kalkınma Plânında ve gerekse Hükümet 
programında kanunlaşması öngörülen ve seçim 
döneminin sona ermesi dolayısiyle hükümsüz sa
yılan tasarının biran önce kanunlaşmasını ve 
müştereken tetkikini teminen havale edilmiş ol
duğu Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve 
iskân ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
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üyeden teşkil olunacak Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hayrettin Nakiboğlu 
imar ve İskân Bakam 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Geçici Komisyona havale edi
lecek, mezkûr kanun tasarısı görüşülecektir. 

6'. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
2/254 esas numaralı kanun teklifinin havale 
olunduğu komisyonlardan. seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da
ir tezkeresi (2/254, 3/226) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanı ta
rafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 9 ar

kadaşının, bölge tiyatroları kanun teklifinin, 
mevzuun lüzum ve ehemmiyetine binaen, biran 
evvel kanunlaşmasında fayda mülâhaza edildi
ğinden, mezkûr teklifin, havale edilmiş bulun
duğu, Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden müte
şekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesini Ge
nel Kurulun tasviplerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

istanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Mezkûr kanun, Geçici Komisyon
da görüşülecektir. 

7. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 2/139, 
2/140, 2/240, 2/287 ve 2/288 esas numaralı ka
nun tekliflerinin komisyonlarına havale edilme
sine dair tezkeresi. (2/139, 2/140, 2/240, 2/287, 
2/288, 3/227) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı ye
rine Sözcü Enver Turgut tarafından Başkanlığa 
bir önerge verilmiştir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu kanuna Mr madde ile 35 
nci maddesine bir bend eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kuru-
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lun 4 . 2 . 1970 tarihli 40 nci Birleşiminde ku
rulan Geçici Komisyona halen Adalet Komisyo
nunda bulunan 2/139 numarada kayıtlı Yozgat 
Milletvekili Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşı
nın, 275 sayılı Toplu iş ıSözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun bâzı maddelerinim değişti
rilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 316 
ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hakkın
da kanun teklifi, 2/140 numarada kayıtlı Yoz
gat Milletvekili Abdullah Baştürk ve 4 arka
daşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi, 2/240 numarada kayıtlı Zonguldak Mil
letvekili Ahmet Güner'in, 275 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, 2/287 
numarada kayıtlı istanbul Milletvekili Rıza 
Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bir 
kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi, 2/288 numarada kayıtlı istanbul 
Milletvekili Rıza Kuas'm, 275 sayılı Kanunun 
adının değiştirilmesi, bir kısım maddelerinin 
değiştirilmesi, bir kısım maddelerinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifleri aynı mahi
yette olduğundan, Geçici Komisyonumuza ha
valesine karar verilmiştir. 

'Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Geçici Komisyon Başakanı 

yerine Sözcü 
Kayseri 

Enver Turgut 
BAŞKAN — önerigeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gereği buna göre intacolunacaktır. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üretici ka
zancının üreticiye bırakılması için genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/9) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; iki 
genel görüşme önergesi, bir Meclis araştırması 
açılması önergesi gelmiştir, bunları sırasiyle 
okutuyorum : 

16 . 3 . 1970 
{Millet Meclisi Başkanlığına 

Nüfusumuzun 3/4 ü köylüdür. Türkiye'de 
geçimini toprağa bağlıyan insan sayısı dünya
nın birçok ülkeleri ile kıyaslanmıyacak derece
de yüksektir. 
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Buna karşılık tarımla uğraşan vatandaşla
rımızın içerisinde bulunduğu durum, Türkiye'
deki düzen bozukluğunun en belirgin örnekle
rinden biridir. 

Bugün memleketimizde tütün ihraceden, 
ekenden onbin misli daha fazla kazanmakta, 
227 bin tütün ekicisi aile ise yılda ortalama 
223 lira kazanırken, 100 ihracatçısı, yılda 231 
milyon ura safi kâr sağlamaktadır. 

Yine 240 bin pamuk ekicisinin ürettiği pa
mukları dışarıya ihraceden 117 pamuk ihra
catçısının yıllık kazancı 200 milyon lirayı bu
lurken, pamuk üreticisi çoğu zaman kaldırdığı 
ürünün satışından, yaptığı masrafı dahi karşı-
lıyamamaktadır. 

Fındık üreticisinin de durumu aynıdır. Fın
dığın köylüye kıraç toprakta maliyeti 306 ku
ruşa, taban toprakta da 303 kuruşa mal olur
ken, fındığın satış fiyatı 4 ilâ 5 lira arasında 
oynamakta, buna karşılık fındık ihracatçısının 
da kazançları milyonları aşmaktadır. 

Diğer yandan çay üreticisinin ise her yıl 
ürettiği 10 milyon kilo çay satılmadığı için ya 
yakılıp gübre olarak kullanılmakta veya deni
ze dökülmektedir. 

Bugün müstahsilin kilosunu 10 ilâ 20 ku
ruş arasında sattığı sebze ve meyvenin vatan
daş kilosuna 200 - 250 kuruş ödiyerek satına-
lıp yiyebilmektedir. 

Hayvansal ürünler de aynı çıkmazla karşı 
karşıyadır. 

Köylünün ürettiği ürünlerin köylünün elin
den satış fiyatı hemen, hemen 10 yıl öncesi fi
yatlarının aynıdır. Çoğu yerde bu ürünlerin 
satış fiyatlarında on yıl öncesine nazaran dü
şüşler de kaydedilmektedir. Buna karşılık, 
yapılan istatistiğe göre, aynı derecede Türki
ye'de fiyat farklılıklarında genel olarak % 200 
oranı civarında bir yükseliş kaydedilmiştir. 

Yine yapılan ıbir istatistiğe göre 1965 ten 
bu yana köylü vatandaşlarımızın ürünlerinin 
satışında bir değişme olmamışken, bunların 
satınaldığı zaruri mallar üzerinde % 36 ora
nında bir artış kaydedilmiştir. 

Bugün Türkiye'de köylü vatandaş perişan
dır. Köylü, kredi bulamamak, malını satama
mak, malının para etmemesi yüzünden peri
şandır. 

Dünyanın pek çok ülkesinde tarım ürünleri
nin fiyatları bir yıl öncesinden ilân edilmekte, 

oniM ay süreli destekleme alışları yapılmakta, 
taban fiyat esasları üreticinin korunması esa
sına göre ayarlanmakta, gerçekten halka dö
nük kooperatifler kanaliyle, üreticinin kazancı 
üreticiye bırakılmakta ve tutarlı bir pazarlama 
metodiyle tarım ürünleri değerlendirilmekte
dir. 

Bugün Türkiye'deki tarım üreticisinin içe
risinde bulunduğu durum ise, memleketimiz
deki bozuk düzenin bir büyük parçasıdır. Bu 
nedenle tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
üreticinin kazancının üreticiye bırakılması için, 
gerekli tedbirlerin ortaya konması bakımından 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince tarım 
ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda bir 
genel görüşme açılmasını saygıalnmla öneririm. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
ge, Yüce Meclis huzurunda okunmuş bulun
maktadır, gündemdeki sırasına alınacaktır. 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm; son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ları önleme çarelerini belirtmek, millet ve Dev
letin huzurunu sağlıyacak gerekli tedbirleri tes-
bit etmek maksadiyle birer genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/10) 

BAŞKAN — Diğer bir genel görüşme öner
gesi vardır, onu okutuyorum. 

18 . 3 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletimizin hürriyet ve selâmetini tehdide-
den çatışma ve kışkırtmalar tehlikeli ölçülere 
varmıştır. 

Milletlerarası komünizmin tertiplerine alet 
olanlar ve her dâvayı istismar ederek memleketi 
<bir sol maceraya sürüklemek istiyenler kadar 
Türkiye'yi yüzyıllarca geriye götürmek istiyen 
karşı maceracılar da yanlış yoldadırlar. Mem
leketimizin dışardan beslenen zıt kutupların 
çatışma alanı haline gelmesi mutlaka önlenme
lidir. 

Üniversite ve yüksek okulların silâh deposu 
olmaktan çıkarılması, öğretim kurumlarının si
lâhlı çatışma alanı haline gelmekten kurtarıl
ması şarttır. 

Yılların yetiştirdiği ilim adamlarının öğre
tim üyesi profesörlerin, dekanların mal ve can 
emniyeti korkusuyla vazifeden kaçınmaları, her 
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gün yeni bir tehdit ve saldırı ile karşı karşıya 
bulunmaları bir hukuk Devleti olan demokratik 
Cumhuriyetimizin yüz karasıdır. 

Demokratik rejim, başıboşluk rejimi değil
dir. Hürriyet, anarşi demek değildir. Kanun 
hâkimiyeti olmıyan yerde hürriyet de kalmaz. 

Hiçbir şahıs, hiçbir kuruluş hürriyetleri yok 
etme hürriyetine sahibolamaz. Binlerce yıllık 
şerefli bir tarihe sahilbolan büyük milletin ka
deri, milletlerarası komünizm şebekesinin tertip
lerine veya Ürdün'den beslenen bir avuç hilafet
çinin kışkırtmalarına terk edilemez. 

Milletin varlığını ve temel inançlarını ko
rumanın zamanı gelmiş çatmıştır!... 

Devletin emniyetini, milletin huzurunu, ka
nun hâkimiyetini sağlıyacak çareler, hür demok
ratik rejim içinde bulunaJbilir ve bulunmalı
dır!... 

T. B. M. M. bunu yapmaya muktedirdir. T. 
B. M. M. için bunu yapmak kaçınılmaz bir va
zifedir. 

Hukuk dışı cereyanlar ve özellikle komünizm, 
eğitim, öğrenim kurumları da dâhil, Devlet bün
yesine sızmaya çalışmaktadırlar. Aralarında an
laşmazlık halinde bulunsalar dahi, aşırı solcula
rın ortak amacı, Anayasa düzenimizi temelinden 
devirecek bir ihtilâli, kendi anlayışlarına göre, 
uygun gördükleri zamanda ve uygun sandıkları 
araçlarla gerçekleştirmektir. 

Hukuk dışı cereyanlar birbirini beslemekte
dir. 

Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının, ül
ke ve bütünlüğünün korunması ve demokratik 
rejimin yaşaması için, rejim düşmanlarına kar
şı, kanun ve fikir yoliyle tesirli şekilde mücade
le edilmesi şarttır. 

Bu mücadele, özellikle eğitim alanında bü
yük önem taşır. Hiç bir millet, seçkin gençleri
nin millî varlığı ve milletin temel inançlarını 
tehdideden telkin ve propagandalara tabi tutu
larak yetiştirilmesine müsamaha edemez. Üste
lik, hukuk dışı cereyanların dayandıkları gö
rüş, doktrin ve ideolojiler, çağdaş bilime de ay
kırıdır. 

İlmî muhtariyete sahip müesseselerin bahçe
sinde anarşi muhtariyeti kurmaya çalışan so
kak serserilerinin, hareketleri artık huzur kaçı
ncı olmuştur. 

Eğitim ve gençlik dâvaları sokak dâvalariy-
le, uclann çarpıştırılmasiyle veya meselelere 
seyirci kalmakla çözülemez. 

Eğitimin her kademesinde, maddi ve mânevi 
şartlar bakımından yapılması gereken bir çok 
ıslahat geciktirilmiştir. Hürriyet ve nizam düş
manı maceracılar bundan yararlanarak kışkırt
malarını hızlandırmışlardır. Eğitim camiasının 
gerçek dertleri yapıcı bir tutumla ve azimle 
ele alınmalıdır. Yüksek öğretim kuruluşlarının, 
asıl görevlerini yapmalarına engel olan hukuk 
dışı hareketlerden ve siyasi parti tasallutlann-
dan kurtarmak lâzımdır. 

Yüksek eğitim kurumlarındaki öğrencilerin 
öğrenim, yurt, burs, kitap gibi ihtiyaçlarını tam 
olarak karşılamak gerekmektedir. 

Büyük milletimiz huzur ve güven istiyor. 
Anarşiden ve iç kavgadan nefret ediyor. 

Olaylan, milletimizin bu haklı isteği ve 
memleketin yüksek menfaatleri açısından izle
yip değerlendirmek maksadiyle Anayasamızın 
88 nci maddesi uyarınca Genel Görüşme açılma
sını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Muhterem aıkadaşlarım, bu 
genel görüşme önergesi de gündemdeki yerine 
alınıp sırası geldiğinde görüşmeye tabi tutu
lacaktır. 

10. —Sinap Milletvekili Hilmi İşgüzar'm; 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki köy
lerin kalkınmama sebebini tesbit etmek maksa
diyle bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/22) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız da Meclis araş
tırması açılmasına dair önerge vermiştir,, öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Orman içerisinde yaşıyan ortalama 7 milyon 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik-
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki 
bu köylerin kalkınmama sebebini öğrenmek 
maksadiyle Anayasamızın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırmasının açılması-
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nı talebediyorum. Bu hususta tavasutlarınızı ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

1. Memleketimizin orman varlığı azdır. Bu 
miktar her yıl daha da çeşitli tahrip faktörle-
riyle azalmakta, toprak bozulmakta ve bu yüz
den her yıl yağmurlarla denize taşınan top
rak miktarı 1 milyar metrekübü bulmaktadır. 
Bu taşınan toprağı kazanabilmek için asgari 
100 - 400 sene beklemek lâzımdır. Bu düzensiz
lik bir çok faktörlere yol açmakta sel seylâp, 
arazi kayması ekonomimiz bakımından büyük 
zarar doğurmaktadır. 

2. Ormanların geç yetişen ağaçlarını de
vamlı tahriple ortadan kaldırmak;, orman top
rağının ziraata ayrılmasına sebebolmakta fa
kat birkaç sene sonra ziraate de yaramıyan 
bu topraklar akıp gitmektedir. Yeniden bir ağa
cı yetiştirmek ise, 60 -100 sene beklemekle müm
kündür. Bu da çok zordur. 

3. Tahrip edilen ve bu yüzden açılan or
manların yeniden yetiştirilmesi büyük mad
di güce, tekniğe, paraya ve uzun bir zamana 
bağlıdır. Bunu yapmak ekonomik yönden za
yıf milletler için güç olduğu kadar da iklim 
bakımından zordur. 

4. Orman varlığının yok olması orman için
de yaşıyan vatandaşların sosyal ekonomik ve 
kültürel gücüne de bir katkı yapmamaktadır. 
Azalan orman varlığına paralel olarak orman 
köylüsü de fakirleşmekte, yoksullaşmakta ve 
her türlü imkânlarını kaybetmektedir. 

5. Ormanların işletilmesi ve orman köylü
lerine öteden beri verilen zati ihtiyaç kereste 
ve odun düzensizliği açılan iş sahalarında or
man içi köylülerinin yeteri kadar faydalana-

1. — Maraş Milletvekili Atillâ İmamoğlu ve 
2 arkadaşının, 265 say ili Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapüan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/222; Cumhuriyet Senatosu 

madiği, Orman Kanununun köylülere yardım 
faslına ait kısmının işletilmemesi orman köylü
sünü daha zor duruma düşürmüştür. 

6. Küçük el sanatlarını geliştirmek;, orman 
köy kooperatiflerini ve orman sanayiinin kurul
masını sağlamak ve böylece orman köylüsünün 
normal yaşama imkânına kavuşturulması müm
kün olmamıştır. 

7. Orman içinde yaşıyan orman köylüle
rinin çoğu normal meskenden mahrumdur. Yıl
lık gelirleri ortalama olarak 200 ilâ 500 lirayı 
geçmemektedir. Okullarda okuyan orman köy
lü çocukları gıdasızlık yüzünden çeşitli has
talıklara duçar olmaktadır. İş bulmak için bir 
çok köyler yan yarıya nüfusunu kaybetmekte 
ve iç göç başlamaktadır. Dağ köylerinde nor
mal yaşama imkânları da yoktur. Yol, su, okul 
dışında hiçbir şey köye girmemiştir. Girenler 
çok iptidaidir. En zengin tabiat kaynağı olan 
orman mıntakasında en fakir, insanların ya
şamaları bir tezat teşkil etmektedir. Bunla
rın kendileri ve nesilleri bu çile içinde hayat
larım geçirmektedirler. Devamlı iş bir yana 
muvakkat işten bile faydalanan kişilerin sa
yıları azdır. Bir çok köylerin arzileri yoktur. 
Köylünün yatacak evi, yatağı, yiyecek gıda
sı yoktur. Proteinli gıdaları tesadüfen alırlar. 
Kendilerinin hiçbir sigortalan yoktur. Ban
kalardan kredi imkânları da verilmiş değil
dir. Bu bakımdan orman köylülerinin 20 nci 
asırda insanlık için asla kabul edilmiyen bir 
hayat içinde yaşamaları acıdır. Bu hususta açı
lacak bir Meclis araştırması orman içi köylüle
rinin yeni bir imkâna kavuşturulmasında vesi
le olacaktır. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan Meclis araş-. 
tırması önergesi gündemde yerine ve sırasına 
konulacak, sırası geldiğinde görüşmeye tabi tu
tulacaktır. 

2/279) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43 e 1 nci ek 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1373) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçmeden önce, Cumhuriyet Senatosu ta
rafından incelenmiş bulunan bir kanunun gö-

(1) 43 e 1 nci ek S. Say ili basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rüşmesi sona ermiş, Cumhuriyet Senatosu ta
rafından vukubulan tadilât Meclisimizce be
nimsenmiş olan bir kanunun görüşülmesi isten
mektedir. Buna ait önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka

nununa,, 5 madde ile bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi Cumhuriyet Senatosun
ca, bir maddede değişiklik yapılmak suretiyle 
geri gelmiştir. 

Bu değişiklik komisyonumuzca da benimsen
miş olup, gelen kâğıtların raporlara ait 2 nci 
sırasında olan, bu değişikliğin diğer maddeler 
ile birlikte kesinleşerek yürürlüğe girmesi ve 
ayrıca işin önemi bakımından, gündeme alın
masını ve daha sonra da 48 saat geçmeden ön
celikle ve bütün işlere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir maddeden ibarettir. Şimdi bu hususta 
düzenlenmiş bulunan raporu okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞİKANVEKÎLÎ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Affedersi
niz efendim, matbaada bir hata olmuş. 

IBAŞKAN — önergenizi aldım. Onu, kanu
nun tümü biterken düzeltme şeklinde okutaca
ğım. 

ıBuyurun yine izahatınızı yapınız. Zabta geç
sin efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Ko
misyon raporunda, raporun üçüncü paragrafın
da «Genel müdür yardımcısı» tâbiri sehven ko
nulmuştur. Cetvelde olduğu gibi, «Turistik te
sisler uzman denetçisi» doğrusudur. Bu şekilde 
tashih ederim, maddî bir hatadır. 

BAŞKAN — Esasen bu hususta verilmiş bu
lunan önerge de var. Bu önergeyi de okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunmak suretiyle tashihat 
yapacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici mad
de eklenmesi hakkındaki Kanuna bağlı (2) sa

yılı cetveldeki derece değişikliği, Turistik tesis
ler uzman denetçisine aidolduğu halde raporu
muzda Genel müdür yardımcısı olarak sehven 
yazıldığı anlaşılmıştır. 

Bu hususun düzeltilmesini saygı ile arz ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Düzeltmeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, müsaade 
ederseniz Millet Meclisinin önce kabul etmiş 
olduğu ek madde 4 deki metni okutacağım. 
Daha sonra Cumhuriyet Senatosunun bu ek 
madde 4 ü değiştirmiş olduğu şekli okutacağım. 
Bu değiştirmeye Millet Meclisiniz uymuş bulun
maktadır, benimsemiş bulunmaktadır. Şayet 
Yüce Meclis Ibenimsemeyi kabul ederse madde, 
Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş olduğu 
şekli ile kabul edilecektir. (C.H.P. sıralarından, 
«Millet Meclisi uymuştur» diyorsunuz sesleri) 

Gayet tabiî Meclis Komisyonunuz uymuştur 
efendim. 

Okutuyorum efendim. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 
Ek madde 4. — Bakanlıkta en az beş yıl hiz

met görmüş bulunan memurlar yurt dışı teşki
lâtı idari memurluklarına bir defaya mahsus ol
mak kaydiyle atanabilirler. Bunların atanma 
şartları ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır. 

İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yardım
cılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet ede
mezler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisi daha önce Kanunun ek 4 ncü madde
sini bu şekilde kabul etmiş. Kanun Cumhuri
yet Senatosuna gittikten sonra şimdi okutaca
ğımız şekli almıştır. Okutuyorum : 
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(CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN) 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun 

Ek Madde 4. — Bakanlıkta en az beş yıl-
hizmet görmüş asgari lise veya muadili bir 
okul mezunu bulunan memurlar yurt dışı teşki
lâtı idari memurluklarına bir defaya mahsus 
olmak kaydiylle atanalbilirler. Bunların yabancı 
dil bilgilerini tesbit usulü ve diğer atanma 
şartları ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır. 

İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yar
dımcılığı ve daha yüksek görevler yapamaz
lar, bu görevleri tedvir veya bu görevlere ve
kâlet edemezler. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Komisyonu bu 
değişikliği benimsemiş bulunmaktadır. Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsemeyi kalbul 
edenller.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle benimsenmiştir. Madde bu şekil
de kanunlaşmıştır. 

İkinci maddenin Millet Meclisinde kabul 
edilmiş olan şeklini okutuyorum. 

Madde 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna 
(bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarıl
mış ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — İkinci madde Cumhuriyet Se
natosuna gitmıiş ve şimdi okutacağım şekli al
mıştır. 

Madde 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, .265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmış 
ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — İki sayılı cetveli okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Aded tutarı 

Merkez Teşkilatı 
3 Müsteşar Yardımcısı 1 1 500 
3 Bakanlık Müşaviri (İh. Yeri) 2 1 500 

Aylık 
D. Görevin çeşidi Aded tutarı 

5 Genel Müdür Yardımcısı 4 1 100 
5 Turistik Tesisler Uzman De

netçisi (İh. Yeri) 3 1 100 
6 Turistik Tesisler Uzman De

netçisi (İh. Yeri) 3 950 
Yurt dışı teşkilâtı 

4 Turizm ve Tanıtma Müşaviri 
(İh. Yeri) 4 1 250 

7 idari Memur 2 800 
t' İdari Memur 3 700 
9 idari Memur 3 600 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kaidrolarda vücut bulan küçük değişikliği Milet 
Meclisi Komisyonumuz kabul etmiş, benimse-
raş bulunmaktadır. Benimseme hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsemeyi kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişik bu şekliyle kanun maddesi kesinleş-
tt'iştir. Diğer maddeler de daha önce kesinleşmiş 
olduğu cihetle teklif kanunlaşmış bulunmakta
dır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN — Şimdi uzun bir müddet sonra 
gündeme geçebiliyoruz. 

Gündemin birinci maddesinde izmir Millet
vekili Şükrü Akkan, Cumhuriyet Senatosu iz
mir üyesi Beliğ Beler ve Konya Milletvekili 
Özer ölçmen'in Seçim Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırıl
mam hakkında kanun teklifi var. 

Ancak bir maddeden ibaret bir küçük ka
nunun görüşülmesini öngören bir önerge var. 
Gündemin sekizinci sırasını teşkil ediyor. Bu 
önergeyi okutuyorum. Bir maddeden ibarettir. 
Yüce Heyet kabul ederse onu servise alacağız. 

(1) 68 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Sayın Başkanlığa 
Gündemin 8 nci sırasındaki kanun teklifi

nin, önemine binaen, diğer maddelere takdimen 
ve ivedelikle görüşülmesini saygiyle arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Lütfen Hükümet temsilcisi ve Komisyon ye
rini alsın. 

Bu hususta düzenlenmiş raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen.. 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenfler... Kabul etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

ivedelik teklifi var. ivedelikle görüşme tek
lifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etaıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu ve 10 
arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına raportör kad
roları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet Memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı böttümünde değişiklik yapılmasına dair 

kanun 
Görev ve atama 

Madde 1. — Yargıtay Teşldlâtında bulunan 
ve Yargıtay Başkanı ile daire başkanlarının ve
receği görevleri yapan, hâkimlik ve savcılık 
meslekinden olmıyan, Hukuk Fakültesi mezu
nu raportörlerin de atanma ve sair özlük işle
rinde, Hâkimler Kanununun 7 nci babında ya
zılı, Yargıtay memurlarına ilişkin hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen... Yok? Birinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen kalbul edilmiştir. 

ödenek 
Madde 2. — Birinci maddede gösterilen ra

portörlere aylıklarından başka ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı miktarda ödenek verilir. 

ödeneklerin verilmesinde 5017 sayılı Ka
run hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
tiyen... Yok? 2 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Kadrolar 
Madde 3. — 3656 sayılı Devlet memurları

mı] aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan-
lığ: böflumünden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış ve yerine (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
tiyen?. Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — Bu kanuna bağlı (2) sayıüı 
cetvelde gösterilen, kaldırılan kadrolarda olup 
da 5439 sayılı Kanun gereğince Yargıtayda fi
ilen görev ifa etmekte olan hukuk mezunu baş
kâtiplerin (3) sayılı cetvelde gösterilen kadro
lara atanmaları, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapı
lır. Bunların raportör kadrolarına atanmaları
na kadar geçecek sürede eski görevleri devam 
eder. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerimde söz isti
yen... Buyurun Sayın Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ — Sayın 
Başkan, muhterem miletvekilleri; kanunun tü
mü üzerinde cereyan eden müzakerelere yetişe-
memiş olduğum için madde ile ilgili mâruzâtta 
bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir masraf kanu
nudur ve bir tazminat kanunudur. 

Hatırlarsınız, Meclislerimizde böyle bölük 
pürçük pürçük masraf kanunları, tazminat ka
nunları kabul edilegelmiştir. Bu suretle hare
ket edilmesi Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümlerinin düzeltilip huzurunuza reform ni
teliğinde bir tasarı ile gelme hususundaki çalış
maları öteden beri yavaşlatıcı şekilde tesir et
miştir. 

Çeşitli tarihlerde yaptığımız beyanlarda Dev
let Memurları Kanununun kısa zamanda Mec
lislere sunulacağını ifade ettik. En son 1970 
bütçesi ile birlikte Devlet memurları ile ilgili 
kanun tasarısının Meclise sevk edileceği beyan 
edildi. 
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Şimdi, huzurunuzda görüşülen bu teklifi bir 

kısım memurlarımıza yeniden tazminat verilme
sini derpiş eden bir tekliftir. Devlet Memurları 
Kanunu bu kabîl işleri kül halinde halledecek 
olan bir kanundur. Binaenaleyh, bir defa Dev
let Memurları Kanunu açısından baktığımız za
man böyle bir teklifin şu sırada kanunlaşması
nın lehinde olmaya imkân göremiyoruz, Hükü
met olarak. 

İkincisi; bu teklifin mahiyetine bakılacak 
olursa şu husus müşahade edilir: Temyiz Mah
kemesinde raportörlük vazifesini gördükleri 
halde kâtip kadrolarında bulundukları için ra
portörler kadar tazminat almıyan ve zannedi
yorum adedleri 30 u geçmiyen memurları ilgi
lendirir. 

Esbabı mucibe bu olunca gayet tabiî şöyle 
düşünmek icabeder: Raportörlük vazifesi gör
dükleri halde, niçin raportör olamamışlar? Çün
kü kadro yoktur. 

O arkadaşlarımızın durumunu ıslâh etmek 
için bunlara tazminat verici bir metin değil, 
Temyiz Mahkemesine raportör kadrosu ilâve et
mek istiyen bir teklif ile gelmek gerekir. Böy
le olduğu halde, yeniden raportör kadrosu ve
rildiği takdirde memurları raportörlük kadro
suna geçirmeye yetkili merci müesses usulleri 
dairesinde tetkikatını ifa ettikten sonra bu me
murları "reportörlük kadrosuna geçirir ve bu su
retle raportörlerin aldığı tazminatı bunlar da 
alırlar ve mesele böylece halledilir. 

Halbuki, şimdi huzurunuzda görüşülen me
tinde bu yol ihtiyar edilmemiş, raportör almı
yan memurlara da tazminat verilmesi yoluna 
gidilmiştir. 

Üçüncü bir noktaya daha temas etmek isti
yorum, muhterem milletvekilleri; bütçe bir den
ge meselesidir. Böyle birbirini takibeden mas
raf kanunlariyle bütçenin yükü artırıldığı 
takdirde, ister bu yük küçük olsun, yüzbin li
ralarla ölçülsün, ister milyonlarla ölçülsün, bir
birini takibeden kanunlarla bütçenin masraf ra
kamları artırıldığı takdirde bütçenin dengesi 
bozulur. Takdir edersiniz ki, bu defa bütçeler 
açık verir. 

Muhterem millevekilleri, açık bütçelerden 
hepimiz şikâyetçiyiz; ama açık bütçelerden şi
kâyet ede ede bütçelerin açıklarını artırıcı ta
sarruflara gidiyoruz. 

Bu bakımdan da Maliye Vekili olarak, Hü
kümet olarak teklifi tervicedemediğimizi ve 
bunun kanunlaşmamasının daha isabetli olaca
ğını arz ederim. 

BAŞKAN — Başka geçici madde üzerinde 
söz istiyen... Buyurun Sayın Sanaç. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz Komisyona maddeyi 
geri almak istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon başkanının talebi 
üzerine Komisyona, geçici madde geriveril-
miştir. 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, başka 
her hangi bir kanun üzerinde öncelik öner
gesi verilmemiştir. Bu sebeple, gündemin bi
rinci maddesine geçiyorum. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cumhuri
yet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 saylıı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi
nin görüşmesine geçiyoruz. 

Kanun teklifi sıra sayısı 20 de dağıtılmıştı, 
okutuyorum. 

(tzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, tekli
fin gündeme alınmasına dair önergesi okun
du.) 

BAŞKAN — Esasen gerekli muamele buna 
göre yapılmış ve gündeme biraz evvel bahset
tiğim şekilde girmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifini okutacağım. 
(Kanun teklifi okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aslın
da mecburi bir usul değil, ama müsaade 
ederseniz bâzı arkadaşlarımızla bu dağıtılmış 
olan kanun teklifinin nüshası su anda belki 

(1) 20 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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bulunmıyabilir, o sebeple hafızalarında yer et
mesini temin için gerekçesini de okutacağım. 

(Kanun teklifinin gerekçesi okundu.) 
BAŞKAN — Maddelerin gerekçesini de 

okutuyorum, çok kısadır efendim. 
(Kanun teklifinin maddelerinin gerekçeleri 

okundu.) 
BAŞKAN — Madde 2 ve 3 esasen yürürlük 

maddeleridir. 
Saym Şükrü Akkan buyurunuz efendim. 

Bu konuda görüşmek istiyorsunuz. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Saym Başka

nım, muhterem milletvekilleri; 
ıSaym Başkanın lütfedip okuttukları gerek

çemizde de izahını bulduğu veçhile, Yüce 
Meclislerimizce kabul buyurulan 6 . 11 . 1969 
gün ve 1188 sayılı Kanunla Anayasanın milletve
kili seçimi yeterliğini düzenliyen 68 nci mad
desinden «Affa uğramış olsalar da milletvekili 
seçilemezler.» cümlesinden «affa uğramış olsa
lar da» ibaresi çıkarılmıştır. 

Bu hüküm muvacehesinde, 780 sayılı Ge
nel Af Kanunu ile affa mazhar olmuş bulunan 
bilûmum siyasi suçlular ve diğer affa, genel 
affa mazhar olmuş suçlular yeniden seçmek ve 
seçilmek hakkına kavuşmuş bulunmaktadırlar. 

Hâl böyle iken ve Anayasanın 8 nci mad
desindeki hükme göre kanunların Anayasaya 
aykırı olamıyacağı da aşikâr iken, bu hükmün 
yasama organlarını da bağlayıcı bir hüküm ol
ması muvacehesinde, seçim kanunlarımızda bu 
hükme paralel bulunan «affedilseler de seçile
mezler» ibaresinin çıkarılması zarureti vardır. 
Çünkü kanunlar Anayasaya aykırı hükümler 
taşıyamazlar. Biz Meclis olarak bu hükümle 
bağlıyız. îşte bunu temin etmek için sevk edil
miş bulunan bu teklifimiz burada görüşülüyor. 

Sadece biraz evvel bir arkadaşımızın bir sua
li üzerine şüpheleri izale etmek için bir açıkla
mada bulunmak zaruretini duymuş bulunmak
tayım. «Bu sevk edilen kanun ile, yüz kızar
tıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar da seçilme 
haklarına sahibolacaklar mıdır?» Diye bir muh
terem arkadaşımızın sorusu vaki oldu. 

Arkadaşlar, bu husus Yüce Meclisinizin Ana
yasa Komisyonunda enine boyuna tartışılmış
tır. 1188 sayılı Anayasa değişikliğini temin 
eden kanunun müzakeresi esnasında denilmiştir 
ki: «Şimdiye kadar hırsızlık, irtikâp, rüşvet, 
irtişa, dolanlı iflâs gibi suçları bizim Meclisi

miz affetmemiiştir. Binaenaleyh, genel affa 
mazhar olmadıkları için bu hükümden istifade 
edemiyeoekler ve seçmek ve seçilmejk hakları
na da safaiboiamıyaoaklardır.» 

780 sayılı Kanun bir Genel Af Kanunudur 
ve cezanın umumi prensiplerine göre genel af, 
hukuku âmme dâvasını ve cezaları bütün neti
celeriyle ortadan kaldırır. Bu kanun değişikli
ğini Anayasaya uygun olarak kabul etmek mec
buriyetindeyiz hattâ. Fakat böyle bir tered
düdümüz de olmamalıdır. Çünkü genel af çı
kartmak Meclislerimizin yetkisi içindedir. Mec
lislerimiz yüz kızartıcı suçları affetmemekte 
çok hassas hareket etmiştir ve edegeleceğine de 
eminiz. Eğer Yüksek Meclisler lüzum görülür 
de yüz kızartıcı suçlan da affedilme yoluna gi
derse, elbetteki genel affa mazhar olanlar bu 
haklarını kazanırlar. Ama, ben Yüksek Meclis
lerin bu konuda çok hassas olduklarına, on se
neden beri üyesi bulunduğum bu Mecliste çıka
rılmış bulunan af kanunlarının müzakerelerin
de gösterdikleri hassasiyetten inanıyorum ve bu 
sebeple bu şekildeki şüphelerin izale ©dilmesini 
istirham ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasanın 8 nci madde
si muvacehesinde apaçık Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 306 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin 9 ncu fıkrasındaki hükmü değiştiril
mek üzere sevk ettiğimiz kanuna, bu kısa iza
hatım muvacehesinde de, iltifat edeceğinizi ve 
bu suretle çok uzun münakaşalar sonunda kabul 
buyurduğunuz eserinizi tamamlıyacağınızı ümit 
ediyor ve hepinizi selâmlıyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz efen
dim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Saym Baş
kan, ben daha önce müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — özür dilerim, şimdi muttali olu
yorum, takdim tehirin ehemmiyeti yok zanne
diyorum, hakkınız baki. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri; 

1961 Anayasası, YassıaJda Yüce Divanı siya
si mahkûmlarının, siyasi hayata avdetine mâni 
idi. Evvelâ 1188 sayılı Kanunla, Anayasanın 
68 nci maddesindeki bir ibare kalkmakla, Yas-
sıada mahkûmlarına siyasi hakları iade edil
mişti. 
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Ancak, milletvekili seçilebilmelerine 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ncu fıkrası mâni ildi, bu yol kapalı 
ildi. Şimdi getirilen teklif şüphesiz bu maniayı 
kaldırmak ve bu kapıyı açmak kasdını taşır. 

Arkadaşlarım, C. H. P., siyasi mahkûmlar 
adı altındaki Yassıada Yüce Divan hükümlüle
rinin siyasi hayata avdetine esasen taraftardır 
ve hattâ buna bir ölçüde öncülük yapmıştır di
yebiliriz. Siyasi mahkûmlar adı altındaki Yas
sıada mahkûmlarının affına, siyasi hayâta av
detine taraftar olmuş değil, hattâ öncülük yap
mıştır. Seçimden evvel bunun öncülüğünü yap
mış olduğunun münakaşasını yapmaya lüzum 
yok. Ancak münakaşayı, gerekli olduğu müna
kaşa prosedüründen ve rayından çıkarmamak 
için bu mevzua temas etmeden geçiyorum. 

Şunun üzerinde durmak lâzımdır arkadaş
larım : Biz inanmaktayız ki, mahkûm olanları 
mahkûmiyete götüren davranışlar daha ziyade 
kenidilerinden neşöt dtmekle beraber bir kısım 
mütebasbıs ve halkın etten duvar adını verdik
leri bir kütlenin de onların eyleminde etkisi ol
muştur. Bu sebeple. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, «biz» değil 
«ben» diye bahsetseniz daJha iyi. Çünkü şahsınız 
adına konuşuyorsunuz, grup adına konuşmuyor
sunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Peki 
efendim. 

Gerek bu sebeple, gerek siyasi hayâttaki ya
raların sarılması sebebiyle, gerekse, C.H.P. nin 
esasen hoşgörürlülüğü esas alması, siyasi hayatın 
geleceği ve gelişmesi bakımından esas olduğu 
içindir ki, biz bu affın yalnız siyasi hayata dö
nüş değil, yalnız seçmek değil, seçilmek şeklin
de de genişletilmesine taraftarız. 

Arkadaşlarım, ancak teklifi getiren sayın 
Şükrü Akkan'ın ve arkadaşlarının kanunu geti
riş sebeplerine rağmen, burada enldişe ettiği
miz bir cihet var. Kendileri de dile getirdiler. 
Ancak, «endişeyi mucibolması gerektir» diye
rek ileri sürdükleri teze bendeniz müsaade eder
lerse katılmadım. 

Şöyle ki; Derler ki, - hakikaten biz de diyo
ruz ki, hep bunun üzerinde duruyoruz - «bu 306 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkra
sı kaldırıldığı takdirde..» yani hatırlatmak için 
ar2 edivereyim. 

9 ncu maddenin 9 ncu fıkrası şu, bu madde 
der ki; «5, 6, 7 nci fıkralarda belirtilenler af
fedilmiş obalar dâhi milletvekili seçilemezler.» 

Nedir bu 5, 6, ve 7 nci fıkralar? Ağır hapis, 
taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan 
fazla hapis ve yüz kızartıcı suçlar ki, bunların 
neler olduğu malûm. Bunlar affedilmiş olsa da
hi milletvekili seçilemezler. 

Şimdi Sayın Şükrü Akkan çok samimiyetle 
der ki; «Bu kanunun bu maddesi yürürlükten 
kalksa dahi, yüz kızartıcı suçlar, beş seneden zi
yâde hapsi mucip suç işleyip de mahkûm olan
lar, ağır hapis mahkûmiyeti almış olanlar su
reti katiyede, bu kanunun çıkmasına rağmen 
Bu Meclise seçilerek gelemezler.» Neden? Mu
cip sebebi şu : «Bundan evvelki af kanunların
da gördük M, 780 sayılı Af Kanununda da gör
dük ki, yüz kızartıcı suçlar, ağır hapisli suçlar 
affedilmemiışltir. Bundan böyle de affedilmiye-
cektir.» 

Arkadaşlarım, bu, şüphesiz Yüce. Meclisin 
böyle yapması icabettiğini tahmin ettiğimiz bir 
hareket. Haklıdır Şükrü Akkan, ama acaba Yü
ce Meclis bumdan, hiç ümildetmememize rağmen 
az bir dönüş yapacak olsa ve yüz kızartıcı suç
lunda beılki affetmiyecektir, ama ağır hapis ce
zasını mucibolanlardan bir kısmını affedecek 
olursa, burada bugün söylenen bu mucip sebe
be rağmen, kanunun çıkarılış sebebine rağmen 
o şiahıslann da Yüce Meclise girebilmeleri müm
kün olacaktır. O halde kanunun çıkarılış sebe
bine, teklif ediliş sebebine aykırı düşecek, ters 
düşecek bir gidişe, kapıyı aralık bırakmıyalım. 
Sayın Şükrü Akkan ve arkadaşlarının da şüp
hesiz bunda endişesi var ki, burada dile getir
diler. Esas itibariyle kanuna taraftarız, - şah
sım adına konuşuyorum, umumiyet de taraftar
dır, şüphesiz olabilir - ancak endişede müşte
rek olalım ve endişede müşterek isek bu aralık 
kadıyı tamamen kapatalım. Ben bu sebeple bir 
tadil teklifi yapıyorum. 

306 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrası eğer şöyle getirilirse şüphesiz o aralık 
kapı da kapanır ve hiçbir endişe kalmaz. Tek
lifim şu : «Bu maddenin 5, 6, 7 nci fıkralarında 
belirtilenler, (Yassıada Yüce Divanınca mah
kûm olmuş bulunanlar hariç) affedilmiş olsalar 
da milletvekili seçilemezler.» 

Açıklıyayım arkadaşlarım; yani 5, 6, 7 nci 
fıkralarda bahis mevzuu yüz kızartıcı suçlar, 
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ağır hapisle mahkûm olmuş suçlar ve beş sene
den ziyade hapis cezası almış mahkûmlar (şüp
hesiz Yassıada Yüce Divanınca mahkûm olmuş 
bulunanlar hariç) affedilseler de seçilemüyecek-
lendir. Böylece kanunu getiren teklife tamamen 
paralel olarak, uygun olarak biz Yassıada Yü
ce Divanınca mahkûm olmuş bulunanlardan, 
şu 5, 6, 7 nci fıkralarda sayılan ağır hapis, yüz 
ıkızartıcı suç, beş seneden ziyade mahkûmiyeti 
gerektirmiş suç ve ceza almış olanların affın 
kapsamına girmesine taraftarız - şahsım adına 
konuşuyorum - ve ancak bu aralık kapıyı ka
patmak bir teklife şöylece ilâve yapmakla olur. 
Benim ilâvem o maddenin arasına, Yassıada 
Yüce Divanınca mahkûm olmuş bulunanlar ha
riç, ibaresini ilâve etmek şeklinde olacaktır. 

Teklifimi Başkanlığa arz ediyorum. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim öztürk, buyu
runuz efendim. 

Sayın Salih Aygün sizi yazdım, Sayın Yo
rulmaz sizi yazdım, iSayın Karaca sizi yazdım. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

306 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanununun 
9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin mü
zakeresi sebebiyle, düşünce ve görüşlerimi açık
lamak fırsatını bana bahşettikleri için, çok 
Sayın Başkana teşekkürlerimi sunar milletin 
Yüce Meclisini saygiyle selâmlarım. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasiyle, seçme 
ve seçilme haklarından mahrum bırakılan bâzı 
vatandaşlarımızın bu haklarını tekrar kullana
bilme imkânı ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Biz burada 1961 Anayasasının lâfzı ve ruhu 
ile, bir siyasi afla ne derece bağdaşabileceği
nin münakaşasını yapacak değiliz. 

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve 
hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve 
hukuk dışı tutum ve davranışlariyle meşrulu
ğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 
hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini 
yapan Türk Milleti; Türkiye Cumhuriyeti Ku
rucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Ana
yasayı, hürriyete, adalete ve fazilete aşık ev
lâtlarının uyanık bekçiliğine emanet etmiştir. 

Bu kutsal görevin mümessili olarak T. B. M. 
Meclisi, hak ve hürriyetleri kanunla düzen
lerken, bu hak ve hürriyetin nasıl özüne do
kunmazsa, 155 nci maddesinin şekil şartlarına 
uyarak Anayasada değişiklik yaparken de onun 
özüne ve ruhuna dokunamaz. Meselâ; Cum
hurbaşkanı ve Başbakana diktatörlük yetki
leri veren, tek parti sistemi getiren, mülkiyet 
hakkını kaldıran, Atatürk devrimlerini redde
den, 27 Mayıs'in meşruluğunu tanımıyan deği
şiklikler yapamaz. Yaparsa, normal yasama mec
lisi hüviyetinden çıkar, kurucu meclis hüviyeti
ne girer ve karşı bir devrimin aşamasını sağla
mış olur. 

T. B. M. Meclisinin millet egemenliğini 
kullanması, ona Anayasayı değiştirme yet
kisini vermez. Zira, Millet Meclisi Anayasanın 
üstünde delildir ve Millet Meclisinin tasarruf
larını dahi denetliyen Anayasa organları var
dır. 

BAŞKAN — Savın öztürk, Şimdiye kadar 
vücut bulan fikirleriniz... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Geliyo
rum efendim, sadede geliyorum. 

BAŞKAN — Evet.. Yani bunlar Anayasa
nın değişikliği sırasında konuşulabilecek, söy
lenebilecek, güzel beyanlar, fikirler, parlak 
cümleler. Ama bu Anayasa değişikliği yapıl
mış, bitmiş, o geçmiş, şimdi ona aykırı görülen 
bir kanunun.... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Dâhil 
oluyorum efendim. 

Bu mütalâalar önünde 1961 devrim Ana
yasasının 68 nci ve geçici 11 nci maddelerinin 
değiştirilmesinden doğan hukukî durum ve 
sorumluluk tarihe ve hukuka terkedilmiş olup, 
biz bahis konusu kanun teklifi ve bu münase
betle 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 
üzerinde görüşlerimizi kısaca açıklıyacağız. 

306 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrası; «5, 6, ve 7 nci fıkralarda belirtilenler, 
affedilmiş olsalar da milletvekili seçilemezler» 
demektedir. 5 nci fıkra ağır hapis cezasını ge
rektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm 
giymiş olanlar, 6 nci fıkra taksirli suçlar hariç 
olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile 
mahkûm olanları, 7 nci fıkra zimmet, ihtilas, ir
tikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gi-
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bi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak 
hüküm giymiş olanları kapsamaktadır. 

Kanun kabul edildiği takdirde, 6 . 11 . 1969 
tarih ve 1188 sayılı Kanunla affedilenler, yu-
kardaki suçları işlemiş olsalar dahi, seçme ve 
seçilme hakkını elde etmiş olacaklardır. 

Zira, kanunların Anayasaya aykırı olamı-
yaoağı ve genel af âmme hukuku dâvasını ve 
hükmolunan cezaları bütün neticeleriyle bir
likte ortadan kaldırır, kuralları bu sonucu do
ğurmaktadır. Binaenaleyh kanun, bu kurallar 
muvacehesinde ve iktidar muhalefet işbirliği 
sonucunda hiçbir engele raslamadan bir forma
litenin ikmali olarak çıkacaktır. 

Ancak, 306 sayılı Milletvekili Seçim Kanu
nunda yapılacak bir tâdil münasebetiyle, ba
kışları kanunun tümüne yöneltmek lüzumu
nu duyuyorum. Çünkü, 1965 ve 1969 seçim
lerinin işletilmesini temin eden bu kanunun uy
gulanmasında meydana gelen aksaklıklar bu
gün artık tamamen tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Adı geçen kanunun sadece bir maddesinde 
yapılacak değişiklik aksaklıkları kaldırmaya 
yeterli olmıyacaktır. Esasen 1965 seçimlerin
den sonra dâhi özellikle seçmen kütükleri, 
seçmenlerin yaşı, önseçim müessesesi, oy kul
lanma gibi önemli noktalarda kanunun dü
zeltilmeye muhtacolduğu görülmüş ve Hükü
metçe bu konu ele alınarak siyasi partilerin 
mütalâaları dâhi istihsal edilmişti. 

Hatırladığımıza göre, geçen dönemde yüz
den fazla milletvekili arkadaşımız önseçimin 
kaldırılması veya ıslâhı için bir kanun teklifi 
hazırlamışlardı. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, tekrar müda
hale etmeye mecbur kalıyorum, «Özür dilerim. 
Bu Meclisi idare eden bir kişi olarak mecbu
rum konuşmaları takibetmeye. Bu konuştukla
rınız da şahsan benimsediğiniz, tevcih ettiği
niz bâzı fikirler» fakat burada yeri var mı 
bilmiyorum. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi 
bahis konusu olan, benim kanaatime göre, 306 
sayılı Milletvekili Seçim Kanunudur. 

BAŞKAN — O kanunun bir maddesini de
ğiştiriyor ve bu değişikliği yaparken de Ana
yasada esasa indiğine göre, Anayasada esas 
halledildiğine göre, kanunlar Anayasaya aykırı 
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olmaz esprisi dâhilinde bunun da ortadan kalk
ması lâzımgelir deniyor. 

Zatıâlinizin buyurduğu seçim kanununun 
şeklî mahiyeti. Değişik bir faktör içerisinde 
mütalâa edilecek. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bu mü
nasebetle bu hususa da temas etmek.... 

BAŞKAN — Ama, siz bu münasebetle bu 
noktaya temas ederseniz, karşı fikir sahibi de 
bu noktaya temas ederse, o zaman seçim kütük
lerini kürsüye getiririz, nispî temsili kürsüye 
getiririz ve seçilme hususundaki bütün boşluk
ları ortaya getiririz. Önseçimi ortaya getiririz. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Evet Sa
yın Başkan, bütün seçilenleri, seçenleri ıstı
raba mahkûm etmiş olan 306 sayılı Kanunda 
biraz evvel arz ettiğim birtakım aksaklıkların 
giderilmesi hususunda Hükümet programında 
da yer etmiş bulunan bu tadil konusu... 

BAŞKAN — Temenniye şayandır. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Yüksek 

Meclis huzuruna geldiği zaman görüşlerimizi 
ariz ve amik Yüce Meclise açıklıyacağız. 

Burada bahis konusu olan, gerçekte böyle 
bir tâdildir. Bahis konusu olan konuya tama
men iştirak ettiğimizi, esasen biraz evvel de 
prz ett.ıoiıniz pibi. Anayasada yanılmış olan 
bu tadilâta paralel bir kanunda yapılacak ta
dilâtla bu vatandaşlarımızın seçme haklarının 
tfimin edilmiş olacağını arz eder, Yüce Meclise 
sayalar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aygün, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben de 

söz istemiştim, daha evveldi. 
BAŞKAN — Göremedim efendim, daha ev

vel ne zaman istemiştiniz? Çok evvel mi yazdır
mıştınız? Pardon, gözümden kaçmış. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan Halk Partili arkadaş
larımın fikrine iştirak ediyorum. Ancak, bir hu
susu yine belirtmeden geçemiyeceğim: Biz, her 
halde bu müzakere şekline alışamadık. Kanun 
gelir, müzakere başlar, biz yine teferruatla, baş
ka şeylerle meşgul olarak Meclisi fuzuli işgal 
ederiz. Ben fikirlerimi açıkça söylemek istiyo
rum. 

306 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının değiştirilmesi gerek. Ancak, kanun, 
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ilk konuşan Halk Partili arkadaşımın da belirt
tiği gibi bir maksatla gelmiştir. Yassı Ada'da 
mahkûm olan arkadaşlarımızın siyasi haklarının 
iade edilmesi bahis konusudur. Yüz kızartıcı 
suçlardan, ağır hapisten dolayı mahkûm olan 
arkadaşlara bu hakların verilmemesi gerekir. 
Kanunun esası üzerine eğilerek, maksadı da 
kapsıyacak şekilde... (C. H. P. sıralarından 
«maksadı da aşmıyacak şekilde» sesi). Maksadı 
açıklıyacak şekilde kenun teklifçisi arkadaşımız
dan da istirham edelim, lütfetsinler, bu arkadaş
lara seç/ilme haklarını iade edecek şekilde mad
deyi tasrih edelim, fıkrayı değiştirelim. Burada 
iktidar ve muhalefet olarak bir fikirde ittifakı
mız vardır; polemiğe girmeden, her hangi bir 
şekilde açık kapı bırakmadan bu kanunu çıka
ralım. Hem yılların ıstırabı hafifletilmiş, orta
dan kalkmış olacak, hem de iktidar ve muhale
fet olarak bir fikir etrafında toplanmış olaca
ğız. 

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selâmlarım 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın yorulmaz. Buyurunuz. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Görüşülen teklif, 306 sayılı Kanunun 9 ncu 

maddesinin 9 ncu fıkrasının değiştirilmesine ma
tuf. Prensibolarak teklif sahibi ile beraberiz. 
Hattâ üzülerek arz edeyim; bu teklifin geç de 
gelmesinden dolayı daha çok üzülenlerden biri
yim. (A. P. sıralarından «Neden o?» sesleri) 
Bilemezsiniz neden olduğunu, öyledir, gülmeyin, 
öyledir. 

Bu itibarla, yani teklif bugün gelmekle cid
den memnuniyetini duydum ve hassaten müza
kereye iştirak ederek neticeyi almanın da çaba
sı içerisindeyim, izin verirseniz. 

Konu, Anayasa tadilinde enine, boyuna eleş
tirildi. Ben o konu üzerinde durmıyacağım. An
cak, Sayın Akkanla bir noktada ayrılıyoruz : 
Teklif, yüz kızartıcı suçların da affedilseler bi
le bu Meclise gelmesini âmir görünür, işte bu
nun karşısında oluyorum ve buyurdular ki, yüz 
kızartıcı suçlar affedilmez ve bu Mecliste affe-
dilmemiştir. 

Yüz kızartıcı suçların tarifi tatbikatta çok 
değişir. Hemen arz edeyim; 780 sayılı Af Kanu
nunun kapsamına giren suçlar içerisinde esrar 
satanlar affedilmemiştir, ama esrar içenler affe-
dilmiştir. Asliye cezaya ait mevaddan olan bu 

esrar içme suçu affedilmiştir. 
tzin versin de arkadaşımız, bu Yüce Meclise 

esrar içen insanlar gelmesinler. 
Bu yönden, yüz kızartıcı suçların affın şü

mulü dışarısında bırakılması reyindeyim, düşün
cesindeyim ve bunun için de Yüce Meclise bir 
tadil teklifi veriyorum. Takdir Yüce Heyetini
zindir. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Sarfınazar ettim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Sayın Erdem. 
ALt NAİLİ ERDEM (izmir) — Sarfınazar 

ettim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Sayın Kabadayı. Buyurunuz efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) - - Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Peşinen, bu tadil teklifi ile hemfikir olduğu

mu huzurlarızda arz etmek isterim. Esasen af, 
en büyük cezadır, insanlık, tarih boyunca, af 
ve atıfetten ancak ve ancak huzur ve şifa bul
muştur. insanlığın selâmeti, birliği, dirliği de af 
gibi insanları ceza ile tecziye ederek, kinden hu
sumetten berî kılmak yolu en asil yoldur. 

Esasen yine tarih boyunca siyasi mahkûmla
rın ebediyen demir parmaklıklar gerisinde ömür 
tükettikleri görülmemiştir. Yüce Meclisiniz de 
bu anlayış içerisinde bu atıfeti gösterdi, genel af 
çıkardı. 

Ancak, mevcut 306 numaralı Seçim Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrası genel affa 
mazhar olmasına rağmen bu arkadaşları seçmek 
ve milletvekili olmak hakkından mahrum bırak
tığı için, milletvekili seçilemezler hükmünün ba
ki kalışından dolayı çıkan genel af işlemez ha
le geldi, işte bu tadil teklifi kabul edilirse, bu 
adıgeçen kanunun '9 ncu maddesinin 9 ncu fık
rasındaki «affa uğrasalar dahi milletvekili se
çilemezler» hükmü kalkacaktır. Bu anlayışla 
hemfikirim. 

Ancak ve ancak her ne olursa olsun, yüz kı
zartıcı, haysiyet ve şerefi kırıcı, zedeleyici suç
lardan mahkûm olan ikmselerin seçilmemesi 
kayıt ve şartının bulunması ve zapta geçmesi 
kaydiyle buna müspet oy kullanacağımı huzur
larınızda peşinen arz ederim. Saygılarımla 
efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz 
efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

1188 sayılı T. C. Anayasasının 68 nci mad
desinin 'değiştirilmesi ve geçici 11 nci maddesi
nin kaldırlıması hakkındaki Kanun ile değiş
tirilen 1961 tarih ve 334 numaralı T. C. Anaya
sasının 68 nci maddesi hükmü üzerinde görüşü
yoruz. 

Şimdi, bu madde esas itibariyle değişikliğe 
uğradıktan sonra, yani esas itibariyle «Siyasi 
hakların iadesi» tabiriyle şu değişiklik ya
pıldıktan sonra, bu kanun onun tabiî netice
sidir. 

Şunu arz edeyim ki, Yüce Meclisimiz bir ih
tilâl idaresinin bütün yaralarını sarmış, pü
rüzlerini temizlemiştir. Anayasa hükmü ile 
siyasi hakları ellerinden alınmış olan Yassı-
ada mahkûmlarının da siyasi haklarının iade 
edilmesi gilbi bütün partilerin birleştiği bu kut
sal görevde, netice itibariyle, meydana gelen 
bu eseri tamamlamak, yine Yüce Meclisimi
zin en kıymetli görevlerinden bir tanesi olmuş
tur. 

Şunu arz edeyim ki, bu Anayasa değişikliği 
yapılırken, Parlâmentoda konuşan ve bilhassa 
Anamuhalefete mensup Sayın İsmet inönü'nün 
çok değerli tarihî bir konuşamsını hatırlat
makta fayda mülâhaza etmekteyim. «Yassıada 
mahkûmlarının kişisel suçlarından daha çok 
tarihî bir tekâmülün neticesinde hu gilbi suçla
rın kendiliğinden meydana geldiğini» beyan 
eden İsmet inönü, «Demokratik tekâmülün 
dar boğazlarından geçişi sırasında bunlara pi
yango isabet etti» şeklindeki ifadesiyle, haki
katen 9 ncu maddenin şümulüne giren bu suç
ların ortadan kaldırılması tarihî bir görevimiz 
haline gelmiştir. Şu hale göre, Yassıada mah
kûmlarının Türk Milleti muvacehesinde Parlâ
mento huzurunda, «Kusurlarından daha çok, 
tarihî bir tekâmülün neticesinde meydana 
ıgeldiğini» iddia eden ısaym muhalefetle za
ten iştirak halindeyiz. Bir tarihî tekâmülü 
müzü tamamlamak üzereyiz. Bu tekâmülde, 
çok kıymetli parlömanterlerin, sizlerin emeği
nin geçmesi de ayrıca memnuniyet... (C. H. P. 
sıralarından «9 ncu maddenin şümulünde mi 
konuşuyorsunuz?» sesleri.) 

BAŞKAN — Esasen kanunlar Anayasaya 
aykırı olamaz, Saym Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Mem
nuniyet verici bir haldir. 

!Saym Başkanımın da belirttiği gibi, esas 
itibariyle kanunların Anayasaya aykırı olma
ması cilhetiyle, bu kanunun yerinde olduğunu 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alaca, zatıâlinizin is

mini yazdım. Fakat sizden evvel Sayın Ekici 
ve Sayın Akkan var, size onları takiben sıra 
geliyor. Şu anda da, görüşmenin yeterli ol
duğuna dair önerge geldi. Şayet yeterlik öner
gesi kaJbule şayan görülmezse, o zaman söz sı
rası - tahmin ederim - size gelehilir. 

Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mesele açıklık kazanmış olduğundan, görüş

melerin kifayetine karar verilmesini arz ede
rim. 

Çoruım 
İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu görüşme, yeni bir görüşme olarak usu
lümüze girdi. Rapor bunda mevzuuıbahis de
ğildir. Çünkü, komisyonda görülşülmüş değil
dir. Ancak, gerekçesi üzerinde görüşme teati 
olundu. Şimdi bu hususu, yani gerekçe üzerin
de görüşmeyi, âdeta rapora benzediği şekilde, 
maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edil
miştir. 

Esasen kânun, ivedilikle görüşülmesi teklifi 
içerisinde kaJbul edilmiş olduğu için, ivediliği 
tekrar oya sunmuyorum. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

CENaîZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkanım, yaptığımız değişiklik tekliflerini 
havi önergelere komisyon veya diğer teklif ya
pan arkadaşlar iştirak halinde mildirler? Bunu 
Mmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, dıaha birinci maddeyi 
yeni okutuyorum. 
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25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 9 ncu miaddesinin 9 nen fıkra
sının yürürlükten kaldırılması hakkındia [kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 25 . 5 . 1961 gün 306 sayılı 
Milletvekilli Seçimi Kanununun 9 ncu maddesi
nin 9 ncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde üzerinde bâzı değişijklik önergeleri var. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Madde üzerinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aslında, kanun tümü itibariy
le 1 maddeden ibarettir ve görüşmeyi o madde 
üzerinde tahakkuk ettirdik. 

Şimdi önergeleri okutacağım. Değişikliği ar
zu eden 3 önerge var. Komisyonun bunları 
takabbül edip etmediğini soracağım. 

Şimdi, Sayın Atagün, isiz komisyon başkanı 
mısınız? Bu jkanunun komisyonu yok. Komis
yon yerinde oturuyorsunuz, Adalet Komisyo
nu Bıaşkanı olarak mı orada oturuyorsunuz? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Vermiş olduğunuz önerge, Ada
let Komisyonu adına mı verilmiş oluyor? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Adalet 
Komisyonu Başkanı olarak değil, şahsım adına 
önergeyi verdim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi sizin önergeniz, Senato üyelerini de 

kapsamak üzere, maddenin değiştirilmesini ön
görüyor. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, siz de bir önerge 
vermişsiniz. Önerge âdeta 1 nci maddenin aynı 
mahiyettedir. Bir değişiklik var mı efendim? 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — «Fıkra» yeri
ne «benld» deyimini getiren bir değişiklik var 
efendim. 

BAŞKAN — O halde, en aykırı önerge ola
rak, bu «yüz kızartıcı suçtan >af edilenlerin ıseçi-
lemiyeoeklerini» ihtiva eden önergeyi kabul edi
yoruz. 

Verilmiş bulunan bütün önergeleri ayrı ayrı 
okutuyorum; 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

308 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının aşağıdaki şekilde deiğştirilmesini tek
lif ediyorum. 

içel 
Turhan Özgüner 

«306 sayılı Kanun, madde 9, fıkra 9 : Bu 
maddenin 5, 6, 7 nci fıkralarında belirtilenler 
(Yassıada Yüce Divanınca mahkûm olmuş bu
lunanlar hariç) affedilmiş olsalar da milletvekili 
seçilemezler.» 

(A.P. ve CH.P. sıralarından «söz istiyoruz» 
sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usu
lü yerine oturtmaya mecburuz. Görüşme bit
tikten sonra, değişiklik önergeleri okunur. 
Değişiklik önergeleri hakkında komisyona fik
ri sorulur. Şayet komisyon, değişiklik önerge
sine katılmadığını beyan eder ise, önergeyi ve
ren zatın önergesini kısaca izah etmek hakkı 
vardır. Onun haricinde, her önergenin lehinde 
veya aleyhinde söz vermem mümkün değildir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülen kanun teklifinde, (yüz kızartıcı 

suçtan laffedilenlerin) seçdlemiyeceklerine ait 
fıkranın değiştirilmesini arz ederim. 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Sayın özgüner, Sayın Yorul
maz, bu iki önerge aynı mahiyette değil mi 
efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arada bir 
fark var. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) >— 
Yalnız «yüz kızartıcı suçtan mahkûm olanların 
affın şümulü haricinde tutulmasını» belirti
yorum. 

BAŞKAN — Sizinki daha şümullü oluyor. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — B̂en madde üze

rinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 

25 . 5 . 1961 gün, 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
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fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

«Madde 1. — 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 ncu fıkrası, aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 5, 6, 7 nci fıkralarda gösterilenler
den, yalnız 7 nci fıkrada belirtilenler affedil
miş olsalar dâhi milletvekili seçilemezler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tashihini arz ve 
teklif ©diyorum. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

«Madde 1. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 9 sayi.li bendi yürürlükten kaldırıl
mıştır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

tadilini arz ve teklif ederiz. 
Kırklareli 

Mehmet Atâgün 

«Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 
Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosu Üye
leri seçiminde de uygulanan 9 ncu maddesinin 
9 numaralı bendi, yürürlükten kaldırılmıştır» 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergeleri teker 
teker okutup, Komisyonun bu noktaya katılıp 
katılmadığını soracağım. Onu takiben, önerge
leri Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

BURHANETTtN ASUTAY (tzmir) — Bu 
kanun teklifinin Adalet Komisyonunda mü
zakere konusu olmadığı her halde Başkanlığın 
malûmlarıdır. 

BAŞKAN — Evet efendim, biliyorum. 

BURHANETTtN ASUTAY (tzmir) — O ba
kımdan, Komisyon olarak bilmiyorum ne ölçü
de mütalaaları olacaktır? 

BAŞKAN — Komisyon olarak oturmuşlar 
da arkadaşımız, yani acaba bir mütalâada bu
lunabilirler mi, diye sordum. Yani haddizatın
da, Komisyonun mütalâasını, kanaatini al
maya mecbur değilim. Usul yönünden bir ko
laylık olsun, diye. Çünkü, bu görüştüğümüz 
teklif, 10 yıllık parlâmento hayatımızda ilk 
defa konuşulan bir tekliftir. Yardımcı olsun
lar diye düşündüm. 

Şimdi, birinci önergeyi tekrar okutuyorum : 
(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu) 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — önergemi 

izah etmeme müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Sayın özgüner, burada anlat

tınız, konuştunuz ve önergenizi izah ettiniz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Alayehte söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Güley, aleyhinde 

lehinde olduğu zaman, o zaman müzakere çığı
rından çıkıyor. Her önergenin lehinde aleyhin
de biliyorsunuz, şimdiye kadar tatbikatı 
miada... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Mesele teme
linden anlaşılmamıştır. Bu önergelerden bâ
zıları bunu anlatıyor. Müsaade buyurunuz da 
bunu arz edeyim. 

BAŞKAN — Evet işte o zaman Sayın Gü
ley, kifayet önergesinin aleyhinde konuşup, «Me
sele aydınlanmadı, verilmiş bâzı önergeler var, 
yapılmış bâzı izahatların burada karşılanması 
gerekirdi» deyip, beni de Meclisi de sıkıntıdan 
kurtarmanız lâzımdı. Ben de burada uisuli kaide
lere riayetle kendimi medbur ve mükellef ad
dediyorum. işin zorluğu oradan gediyor. Bu 
yaptığımız hareket, ileride kıyas yolu ile başka 
meselelere tatbik edilirse, o zaman bütün usuli 
muameleler karşı veriyor. 

BURHANETTtN ASUTAY (tzmir) — Sayın 
Başkan, şimdiye kadar bütün önergelerin aley
hinde görüşmek mümkün idi. 

BAŞKAN — Değil efendim, yanüış biliyorsu
nuz. öyle mümkün odsa, bu önergenin aleyhin
de söz vermemezlik eder miyim? Aslında, mü
zakereyi kolaylaştırmak için düşünüyorum, yol 
araştırıyorum, çare araştırıyorum, ben sizden 
daJha çok gayret gösteriyorum, usuli yönden bir 
gedik bulayım diye. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Başka
nım, teklifimin anlaşılmamış olduğu bildirildiği 
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içdn izah etmeme müsaade ediniz. (A. P. sırala
rından «Anüadık» sesleri). 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu teklif komis
yonda konuşulmamışlar. 

BAŞKAN — Sayın Güley, bu kanun teklifi
ni tetkik etmiş, görüşmüş ve rapor hazırlamış 
bir komisyon yok ki? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Mevcut 
Adalet Ko'mdlsyonunun Başkanı bu konuda bir 
kıisım aydınlatıcı ifadelerde bulunabilirler efen
dim, o balamdan söylüyorum. 

BAŞKAN — 'Bulunamazlar. Zira bu kanun 
teklifini Adalet Komisyonu olarak oturup görüş
müş değiller, Sayın Atagün'e onu sordum. Sa
yın Atagün, «Ben Adalet Komisyonu yetkilisi-
yim, ama Adalet Komisyonunda bu meseleyi gö
rüşmedik» diyor. 

Onun için, Sayın Turhan özgüner tarafından 
verilen önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Ka'bul etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

'önergeleri dikkatle dinliyeliım. 
'Sayın Yorulmaz ile Sayın Buyrukçu müşte-

u k anlam taşıyan bir önerge vermişlerdir. O 
bakımdan müsaade ederdeniz yalnız Sayın Cen-
gizhan Yorulmaz'ın önergesini okutayım. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın Yo
rulmaz'ın önergesinde madde tedvin edilmemiş
tir, benim önergemde madde tedvin edilmiş va
riyettedir. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizinkini okuta
yım. 

(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Yüz 
kızartıcı suçlar buraya gelecektir, yani.. 

[BAŞKAN' — Sayın Cengiahan Yorulmaz'ın 
önergesi de aynı mahiyettedir. O bakımdan di
ğer önergeyi muameleye koymuyorum. 

Başka bir önerge var, onu okutuyorum. 
(Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin öner

gesi tekrar okundu). 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başka

nım, müzakere edilen maddede 9 ncu fıkra yok
tur. Teknik bir hata yapıyoruz. 9 sayılı bend 
\ ardır. Bu sarahat için önergeyi takdim ettim. 

Arz edenim. 
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BAŞKAN — «Fıkra» yerine «bend» mi den-
pin diyorsunuz 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, 9 ncu fıkra yerine 9 ncu 

'bend deyiminin kullanılmasını istiyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
«9 ncu fıkra» yerine «9 ncu bend» deyimi 

kullanılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 1 nci maddelsinin aşağıdaki şekilde 

tadilini arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Madde 1. — 25 Mayıis 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 17 Ni-
VBJI 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
ııadeısinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
-.maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
spçiminde de uygulanan 9 ncu maddesinin 9 nu
maralı bendi yürürlükten kaldırılırni'şltır. 

BAŞKAN — önerge bu şekli ile redakte edil
miştir. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... (C, H. P. sıralarından «An
laşılmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim, bir defa daha 
okutalım. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Atagün, siz bu önerge
nizle muhtevaya dokunmadan bend, fıkra de
ğişikliklerini ve Kanunun daha muntazam tâbi
ri ile düzenlenmesini istiyorsunuz, 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — öyle 
efendim. Yani, Senato seçimlerinde de bu kanu
nun 9 ncu fıkrasının tadil edildiğine dair bir 
sarahat vermıe bakımından. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Zaten şâ-
'nıildiır, vardır. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ka,bııl etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, madde bu şekilde 
kabul edilince kanun başlığının da bu şekli al
ması gerekir. O hallide kanun başlığının da bu 
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g&küde değiştirilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
van? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isfci-
yen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar etmek için söz istiyen.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) ^-
Aîeyihinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Müzakere edilen kanun değişikliğinin birçok 

arkadaşlar tarafından hukuka aykırılığı belir
tilmiştir. Esasında 'bu kanun kabul edildiği tak
dirde, madde değişikliğe uğradığı takdirde, yüz 
kızartıcı suçlardan mahkûm olan arkadaşların da 
bu Meclis çatısına gelmelerine yol açılacaktır. 

306 sayılı Kanunda mühim değişiklikler ya
pılmak üzere bütün partilerin önkademelerin-
de bir çallışma mevcuttur. Saym ibrahim öz-
türk'ün de işaret ettikleri gibi, bu kanun de
ğişikliği yapıldığı takdirde bunun da o zaman 
nazara alınması gayet mümkündür. Binasna-
ieylh alelacele çok mühim olan bu mevzuu Mec
listen geçirmek bence doğru değildir. 306 sayılı 
Kanunda yapılacak bütün değişiklikler içerisine, 
'önseçimin bozuklukları, seçmen kütükleri ve 
diğer birçok maddeleri değişikliğe uğrıyacaktır. 
Bu arada bir seçim de olmadığıma göre ve bu 
arkadaşların kaybolacak bir hakkı bulunmadı
ğına göre tümü üzerindeki değişiklikle beraber 
bunun da düşünülmesi daha uygundur kanaa
tindeyim. Reddini istirham ediyorum, Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Yalnız muhterem arkadaşlarım, 
şu noktayı açıklamakta zanediyorum fayda var: 
Bu kanun kabul edilmekle yüz kızartıcı suçlar
dan mahkûm olanların Meclise girmesi sağ

lanmış olmuyor. Bunu takiben ileriki yıllarda 
yüz kızartıcı suçlardan dolayı da Meclis bir 
genel af çıkarırsa, o zaman bu kanun kapsa
mına belki girer. («Tamam tamam» sesleri). 

Bu hususu Meclis Başkanı olarak şu anda 
belürtmekte fayda buluyorum. Tabiî, ileride 
yüz kızartıcı suçlardan dolayı bir af teklifi 
yapılırsa onun üzerinde münakaşa edilir. 

Saym Hayrettin Uysal, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Değer

li arkadaşlarım, esasında burada daha önce, 
yani 19 -. 11 . 1969 gününden bu yana Ana
yasanın 68 nci maddesi ile geçici 11 nci mad
desinin Mecl'islerimisde kabul edilmesiyle mey
dana gelen bir Anayasa hükmünün; «Kanunlar 
Anayasaya aykırı cGımaz» gerçeğinin bir unsu
runu yasa üaarinde de değişiklik yapmak sure
tiyle bir görevi tamamlamak işini yapıyoruz. 
Onun için, Anayasanın 68 nci madesmde öngö
rülen «affedilmiş olsalar da seçilemez» hük
münü kaldıran ve dolayısiyle burada bâzı ar-
'îiDJdaşlarımız tarafından öne sürülen ve 306 sa
yılı Milletvekilli Seçimi Kanununun 9 ncu mad
desinin 5 - 6 - 7 nci fıkralarında, bendlerinde 
ifade edilen hususların bir müeyyide olarak bu 
değişiklik kanununun getiril'unasine lüzum yok. 
Çünkü genel af fonksiyonunu ortaya çıkaracak 
olan, işletecek olan bu genel af fonksiyonu içe
risinde hangi suçların bağışlanacağını, hangi 
suçların bağışlanımıyaeağmı ifade edecek olan 
yetki mecliGİerimizindir. O halde, burada, yüz 
kızartıcı suçların ille de bu kanun teklifinin 
içerisin'3 sokulmasına gerek yok. Böyle bir hu
sus konulursa, Anayasanın 68 nci maddesinde 
öngördüğümüz değişiklik, g1eçiei 11 nci madde
sinde öngördüğümüz değişiklik ile «affedilmeler 
de seçilemezler» hükmüne ters düşeriz. O ba
lkımdan bu kanun, teklifi Anayasa değişikliği 
Jle ilgili bir eksik tarafı, Seçim Kanunundaki 
bir boşluğu Anayasadaki yaptığımız değişik
liğe uygun olarak değiştiren bir tekliftir. 

Esasen Şükrü Akkan ve Beliğ Beler arkadaş
larımızın teklifinin, Anayasada yapılan değişik
likten bugüne kadar geçen uzun süre içerisinde 
bir ölçüde, şimdiye kadar bu teklifin çoktan ka
nunlaşmasını gerektirir idi. Olmamış, belli bir sü
re uzatılmış bugüne kadar gelmiş. Bugün bu gö
revi Meclis yapmış oluyor. Onun için Anayasa
da yapılan değişikliğe uygun olarak bu teklifin 
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yerinde olduğunu bu teklife olumlu oy verece
ğimi ifade etmek için söz aldım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü işari oya tabi
dir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kanun tümü itibariyle kabul edil
miştir. 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi
ne, 306 sayılı îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Beledi
ye Kanununda değişiklik yapılmasına dmr Kanu
nun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) (1) 

ORHAN IBİRGÎT (Ankara) — Hükümet gi
diyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümetle ilgisi yok. Tama
men Meclisin malı olmuş, aradan müddet geç
tiği için komisyon görüşememiş, Meclis bunun 
üzerine kendi gündemine hâkim olarak doğru
dan doğruya getirmiş, gündemine almış. 

Şimdi kanun teklifi sahibinin gerekçesini 
okutuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine biraz önceki 
kanunda olduğu gibi bu kanunun da hazırlan
mış bir raporu bulunmadığı cihetle âdeta ra
por yerine kaim olmak üzere teklif sahibinin 
gerekçesini okutacağım. 

Sayın Akkan, siz lütfen şu yerinizi işgal 
edin, kanun teklifinin sahibi olarak Meclise 
siz muhatapsınız. 

(izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 ar
kadaşının kanun teklifinin gerekçesi okundu.) 

BASAN — Muhterem 'arkadaşlarım, şimdi 
teklif sahibi arkadaşlarımın teklifini ve buna 
dayalı gerekçesini okutmuş bulunmaktayım. Ge-

(1) 23 S. Sayılı basnıayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

rekçe ve tümü üzerinde söz almış bulunan arka
daşlarımı okuyorum: İbrahim Öztürk, Vahit 
Bozatlı, Ferda Güley, Orhan Birgit, Salih Ay-
gün. 

Başka söz istiyen var mı efendim?. Yok. 
Sayın Öztürk.. Yok. 
Sayın Bozatlı, buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar. 
Biraz evvel kabul ettiğimiz milletvekili seçi

minin tadiline dair madde bize yeni bir durum 
daha getirmiş bulunmaktadır; okunan gerekçe
ye yeni bir gerekçe daha ilâve etmiş durum
dadır. Milletvekili seçilme hakkını tanıdığımız 
kimseler evleyiyetle, belediye meclisi üyesi, 
muhtar, ihtiyar heyeti üyesi veya il genel mec
lisi üyesi sleçilme hakkını da, bu kanunu kabul 
ettiğimiz takdirde kazanmış olacaklardır. Biz 
işin esasında kanun telklifi yapan arkadaşlarla 
mutabıkız. Toplumlar geçmiş zamanlarının pü
rüzlerini zaman zaman tedavi ıetmek mecburiye
tini duyarlar. Bu insanlığın tarihi kadar eski 
bir gerçektir. Toplumların geçmiş pürüzlerini 
ayakta tutmak, onları yaşatmak sadece gelecek 
için yapılacajk çalışmaları engelliyen birer un
sur olarak, birer tortu olarak gözükürler. Bu 
itibarla getirilen tasarının prensibine tamamiyle 
katılıyoruz. 

Böyle bir seçme ve sieçilme engelinin kanun
larda kalmasının, bugün için arttık hiçbir fayda
sı yoktur; aksine, bunun kaldırılmasının büyük 
faydaları vardır. Geleceğe ait hizmetleri, gele
ceğe ait çalışmaları daha yakın, daha sıkı bir 
iş birliği içinde yapabilmenin temini için geç
mişteki bu pürüzlü maddelerin, pürüzlü hukuk 
kurallarının kaldırılmasında zaruret vardır. 

Teklife katılıyoruz, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Daha evvel ko

nuşmuş ofran arkadaşım söylemem mümkün 
olan her şeyi söylemiş bulunuyor, vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın arka
daşlarım. 

Değerli arkadaşım Şükrü Akkan'm kanun 
teklifinin gerekçesi bizim söyliyeoekleriimizi 
yeterince söylüyor. 
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Ben işin siyasal yönlünden bir noktanın Yü
ce Meclisin tutanaklarına tespit edilmesini im
lân dâhiline sokmak içim, söz almış bulunuyo-
rum. 

Seçim sistemimizde Anayasaya aykırılğı bel
li, dolayı'siyle düzeltilmesi gereken iki yasayı 
görüşmek üzere burada bulunuyoruz. 

1. 11 nci ayda sevk edilmiş olan, Yüce 
Meclise ver'illmiş olan bu iki önemli tasarı il
gili komisyonların ihmali yüzünden komisyon-
lardam geçmemiştir, dolayısiyle yasama haya
tımızda önemli bir mesele var: Komisyonlar 
bulunmadan mesele görüşülüyor, komisyonun 
sırasını teklif sahibi arkadaşımız işgal ediyor. 

2. Yasama hayatımızda son derecede önem
li bu iki't eklif hakkında Hükümet o derecede 
kayıtsızdır ki, sayın üyelerinden hiçbirisi böy-
"e bir tasarıyı takibetmek lûtfımu dahi göster
miyor. 

TALÂT KÖSE OĞLU (Hatay) — Hükümeti 
ne karıştırıyorsun, hepimiz ittifak halindeyiz. 
Taisarı değil, görüştüğümüz tekliftir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, zannediyorum Adalet Partisinin 
ı&eçim beyannamesinde ve meydanlarda oy ol-
rmak için bu konuları işlediğini değerli arka
daşlarım hatırlarlar. Sayın Başbakan güven 
oylaması için buraya konuşmaya çıktığı saman, 
Anayasanın 68 nci maddesindeki değişiklik ba
hir konusu olduğunda, Adalet Partili millet
vekili ve senatörlerin sayılan ile o zaman 
C. H. P. den bu oylamaya katılanların sayıla
rını tutanaklara geçirmişti. Şimdi aynı şeyi hu
zurunuzda bendeniz de tutanaklara geçirmek 
istiyorum.. Adalet Par'tili arkadaşlarım lütfen 
kendi sayılarına baksınlar, parti içerisinde şu 
veya bu nedenle dışarıya çıkarttıkları arkadaş
ların sayılarına baksınlar, muhalefetin sayılarına 
baksınlar... Sırf bunun için söz almış bulunu
yorum, samimiyeti ispat bakımından söz almış 
bulunuyorum. Acaba Hükümetin, Sayın Demi
rci'm buraya gelmemesinde de yeni bir hikme
ti Hükümet varmı diye söz almış bulunuyo
rum. 

ISaygılarımla. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) . 

'BAŞKAN — Saat 19 a gelmiştir, o sebeple.. 
'ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bir önerge 

verdim, müzakereyi uzatalım diye. 
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BAŞKAN — Şimdi, Sayın Birgit, bir taraf
tan uzatalım diyorsunuz, bir taraftan 5 kişiyi 
konuşmak için tahrik ettiniz, sıraya kaydoldu-
lar. Bizimki de can.. Olur mu? 

23 Mart 1970 Pazartesi günü. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — önergemi 

oya koyun., önergem var. 
BAŞKAN — Beyefendiler, yanlış anlıyor

sunuz, bir dakika, lütfen.. 
Ben bu Meclisin Başkanıyım, benim üzeri

me bundan daha büyük bir yük tahmil ede
bilir misiniz? önerge ile, saat 19 a geldik-
tex sonra beni 19 saat daha çalıştırabilir mi
siniz? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Her 
zaman çaJlışıyorsuaruz... 

BAŞKAN — Bu bir müsamaha meselesidir. 
Bıaşkanlar bu şekli ile saat 19 a geldikten son
ra kendilerini muhtar addederler. Yani, öner
geyi muameleye koyma meöburiyeti yok, onu 
demek işitiyorum. Bu, kendi fedakârlığı dâhi
limde Meclisi uzunfooylu devam! ettirme ve 
erteleme düşüncesi içinde mütalâa edilir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bu defa da müsamaha gösterin. 

BAŞKAN — Efendim, ilk noktai nazarım 
o idi ve önergeyi muamleleye koymadan dahi, 
iki arkadaş kaldığı için müzakereyi devam et
tirecektim, ama Sayın Birğit bir yandan önerge 
verip, bir yandan arkadaşları bu şekli ile ko
nuşmaya sevk edince mesele uzadı. Simidi şu an
da 5 arkadaş daha sıraya kaydoldu. Ne malûm 
bundan sonra daha devam etmiyeceği ve ne 
malûm gece yarısına kadar devam etmiyeceği? 
(C. H. P. sıralarından, «Devam etmez» sesleri) 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, tat
lıya bağlamak suretiyle hal edebiliriz meseleyi, 
hepimiz iyi niyetle hareket ediyoruz. 

BAŞKAN — Ben de çıkarmak istiyorum, 
ı̂ a'.yıet tabiî. 

Şunu da ifade edeyim ki, bu önerge verilin
ce Başkan mutlaka mecburi muameleye koya
cak, daha saatlerce çalışacak... Yok öyle şey. 

iSalih Aygün... («Vazgeçti» sesleri) Vaz mı 
geçtiniz efendim? 

Özer ölçmen... («Vazgeçti» sesleri) Vazgeç
tiniz. 

Talât Köseoğlu... («Vazgeçti» sesleri). 
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TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarımı bu işi çabuk bitirmeyi ar
zu ediyoruz. Geç vakitte Sayın Başkanın da 
fedakârlık yaparak beklllemesi, çalışması ile bu
nun biran evvel çıkmasını arzu ediyoruz. 

Şimdi, bir arkdagımız öyle bir şey attı ki, 
«Zabıtlara geçsin» şeklinde, insan tahrik edi-
âiyıor. Sayın Hükümetin burada olmaması ya-
'hutta Meclisite kalaibalığın bulunmaması şek-
liı»:deM bir iddiaya ne lüzum var? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Anayasa ge
reğini yerine getiriyoruz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Bu, 
bütün hepimizin ittifak ettiğimiz bir mevzu
dur, Anayasamın gereğini yerine getiriyoruz. 
Jile Hükümetin de burada budunmamaısını 
zabıtlara geçirip, teşhir etmekte ne var? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Başbakan bizi neye teşhir etti? 

BAŞKAN — .Resmî müzakere devam edi
yor, musahabe değil. 

Başka söz istiyen,.. Yok. Olmadığına göre 
maddelere gieçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi, teklifi daha evvel
den kabul edildiği cihetle ivedilik teklifini 
ayrıca oya sunmuyorum. 

Maddeler okutuyorum. 

236 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılma
lına dair kanunun 25 nci maddesinin değiştiril-
meısine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda mahal
le mulhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
t-âzı kanunların kandırılması hakkında kanu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesinle, 306 sa
yılı İdarei Umumiyei Viiâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair kanunun 105 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanu
nun 24 ncü maddesiiLim değiştirilmesi hakkın

da kanun 

Madde 1. — 288 sayılı Köy Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanunun 25 nci 
maddelsinin 13 ncü fıkrasının sonunda ki, 
«7,8,9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş 
olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi üye

liğine seçilemezler.» ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. 
Buyurun Sayın Ekinci. («Vazgeçti» sesleri). 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Efendim, ka
rar Yüksek Meclisin olacaktır. Arkadaşlarım, 
«Vazgeçti» diyorlar. Teknik bir husustur, o 
i'tibarla sabrınızı istirlham edeceğim. 

Şimdi, elimize gelen şekli ile maddeyi oku
yorum: «288 sayılı Köy Kanununda değişik
lik yapılmasına dair kanunun 25 nci maddesi
nin..» ilâhire. 

Şjmdi, Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair tadil maddesidir 286 sayılı Kanun, 
238 sayılı Kanun Köy Kanunu değildir. Diğer 
maddelerde de maalesef aynı redaksiyon hata
lını görüyoruz. Meselâ «287 sayılı Şehir ve 
KasaJbalarda Mahalle ve Muhtar ihtiyar He
yetleri teşkiline dair Kanun» diyor. Değil, «ta
diline dair 287 sayılı Kanun» dur. 

Bu dunuma göre meselâ 1 nci maddede, 
•şöyle denilmesi gerekir: «442 sayılı Köy Kanu
nunun 286 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci 
maddesinin...» Bu şekildeki bir ifade vuzuh 
getiriyor. 

Bu hususta aynı sekilide dört madde içinde 
önerge takdim ediyorum. Tamamen tekniktir, 
değişılk hiçbir şey yoktur, karar sizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyem... Yok? 
1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de

rişiklik önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesini 
arz ediyorum. 

Ordu 
Cenlgiz Ekinci 

Madde 1. — 442 sayılı Köy Kanununun 
286 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci madde
sinin 13 sayılı bendinin sonundaki; «7,8, ve 
9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş olsa
lar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeli-
ğme seçilemezler» ibaresi yürürlükten kaldı-
rilmıgltır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyonıım. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

O halde madde bu değişik şekli ile kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 287 sayılı şehir ve kasabalar

d a mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşki
line dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kındaki kanunun 8 nci maddesinin 9 ncu fık
rasında... 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin 
olarak hüküm giymemiş bulunmak ibaresin
den sonra gelen «Bu fıkrada belirtilenler af
fedilmiş olsalar da seçilemezler» ibaresi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is-
tiyen... Yok? 

Bu hususta verilmiş bulunan değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde yazılmasını arz 
ediyorum. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Madde 2. — Şehir ve kasabalarda mahal
le muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunun 287 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 8 nci maddesinin 9 sayılı bendinden 
»onra gelen, «Bu fıkrada belirtilenler affedil
miş olsalar da seçilemezler» ibaresi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Teklif sahibi. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Evet efendim, 

bu kanun teklifi diğer arkadaşlarımız tara
fından hazırlanmıştır, 2 nci dönemde; bu hata 
vardır, o sebeple kadük olmuş bir kanun tek
lifini ihya ettiğimiz için muhterem arkadaşımı-
.sın önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde bu değişik şekli ile kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Madde 3. — 306 sayılı idarei Umumdyei 
Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldınlhnıasına dair 
kanunun 105 nci maddesinin 10 ncu fıkrasının 
sonundaki «6,7 ve 8 ci bendlerde belirtilenler 
affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine üye 
seçilemezler.» ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — 3 ncü, madde üzerinde söz is-
liiyen... 

Buyurun efendim. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Saym arkadaş

lar; bu maddede biraz daha fazla sarahata gi
diyoruz. Şu anda mer'i İM tane 306 sayılı Ka
nun var. Birisi, T.B.M. Meclisi 2 nci döneminden 
sonra çıkarılan kanunların aldığı sıra numara
larına göre 306 sayılı Milletvekili Seçim Ka
nunu, 1961 tarihlidir,; diğeri, tdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununda değişiklik yapan 306 sayılı 
Kanun ki o 1963 tarihlidir. 

Şimdi, iki 306 sayılı Kanunun filhal mer'i 
olduğu bir ahvalde şu okunan şekli ile metin 
hakikaten karışıktır. Buna sarahat vermek 
için bu önergeyi takdim ettim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önegesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde yazılmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Madde 3. — idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 19 . 7 . 1963 gün ve 306 sayılı Ka
nonla değiştirilen 105 nci maddesinin 10 sa
yılı fıkrasından sonra gelen «6,7 ve 8 nci bend
lerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il ge
nel meclisine üye seçilemezler» ibaresi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Teklif sahibi... 

ŞÜKRÜ AKAN (İzmir) — Efendim; bu 
3 ncü madde, 306 sayılı idarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgi
li (bâzı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 
1Q5 nci maddesinin 10 ncu fıkrasının sonundaki 
«6,7 ve 8 nci bendierinde belirtilenler affedil
miş olsalar dahi il genel meclisine üye seçile
mezler ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır» de
nildiğine göre kanunun ismi vardır, 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanunu ile karıştırılması
na imkân yoktur. Bu bakımdan önergeye ka-
tıhnamaz. 

BAŞKAN — Evet, değişiklik önergesini 
okuttum, buma karşı teklif sahibi olarak be
yanda bulunuldu. Şimdi değişiklik önergesini 
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Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. KaJbul eden
ler... Etmiyenler... KaJbul ©dilmemişitir. 

3 ncü maddeyi metinde yazılı şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 307 sayılı Belediye Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 ncü 
maddesinin 10 ncu fıkrasının sonundaki «5,7 
ve 8 nci bendlerde belirtilenler affedilmiş olsa
lar dahi seçilemezler» ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
tiyen.. Yok? Bir değişiklik önergesi verilmiş
tir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde yazılmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Madde 4. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 307 sayılı Kanunla değiştirilen 24 ncü 
iLaddesinin 10 sayılı (bendinden sonra gelen 
«5,7 Ve 8 nci bendlerde belirtilenler affedilmiş 
olsalar dahi seçilemezler» ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Evet, değişiklik yerinde. 
Teklif saihibi. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Buna katılı

yoruz, yerindedir. Kadük olan kanunda böyle 
yazıldığı için, biz ihya ettik Zaten sadece. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisinin oyuna sunuyorum. KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 . 3 . 1970 O : 1 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde s>öz istiyen.. 
Yok Maddeyi oyunuza sunuyroum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaTbul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kanun tümü itibariyle hayırlı olsun. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, bir 
istirhamımız var; 2 nci maddede, fıkra olarak 
kaldı, diğerlerini foenld olarak değiştirdik; 
109 ncu maddeye, göre tashihini teklif ediyo
rum, bu şekilde tertJbedilmesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim, 3 ncü madde
deki fıkra kelimesi bıend olarak değiştirilecek
tir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Matlaibm da 
aynı şekilde değiştirilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Gayet taJbiî efendim. Kanun 
r-î&tlaJbı da kabul edilmiş esas dairesinde değiş
tirilecektir. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle 23 Mart 1970 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,15 

l ^ « ^ - « . . . . 
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58 NOÎ BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 25 . 5 .1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştrilme-
sine, 306 sayılı îdarei Umumyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yplmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesnin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarhi: 2 . 2 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. Sa
yısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. Sayısı: 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemmaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özerin bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komsyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı 24) (Dağıtma tarihi 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı.: 172) 
(C. Senatosu : 1/594; S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 (Dağıtma tarihi . 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı: 
27) (Dağıtma tarihi: 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka-



yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlrinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli, 1064 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim 
Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. 
Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

7. — Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 
9 arkadaşı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde Görevli muvazzaf 

veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

* 8. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1970) 

9. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 27 . 2 . 1970) 

10. — izmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi: 4 . 3 . 1970) 

11. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 .11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi: 4 . 3 . 1970) 



Dönem : '6 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

izmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler ve Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 

9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ( 2 /21 ) 

23 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasaya aykırı olan, 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifimiz Başkanlığınıza 
17 . 11 . 1969 günü sunulmuştur. Bu teklifimiz 19 . 11 . 1969 günü Meclis Adalet Komisyonu
na tevdi edilmiştir. Bugüne kadar Komisyonca hiçbir işleme tabi tutulmamıştır. İçtüzüğün 36 
LCI maddesindeki birbuçuk aylık süre geçmiştir. 'Binaenaleyh adı geçen madde hükümlerine göre 
doğrudan doğruya Meclis gündemine alınması için gerekli muamelenin yapılmasını saygiyle 
rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

17 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

25 . 5 . 1961 gün 306 saydı Milletvekili Secimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrası
nın yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

İçtüzüğün 67 nci maddesi gereğince gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygiyle rica ede-
3 iz. 17 . 11 . 1969 

İzmir Milletvekili İzmir Cumhuriyet Konya Milletvekili 
Şükrü Akkan ıSenatosu Üyesi özer Ölçmen 

Beliğ Beler 
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GEREKÇE 

6 . 11 . 1969 gün ve 1188 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması hakkındaki Kanunla değiştirilen 9 . 7 . 1961 gün 
334 No. lu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesi hükmü muvacehesinde, 25 . 5 .1961 
gün 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu fıkrası, fıkra aynen (5, 6 ve 7 nci fıkralarda 
belirtilen affedilmiş olsalar da milletvekili seçilemezler) hükmü Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın 8 nci maddesine göre ise (Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.) Anayasa hüküm
leri yasama organını da bağlıyan temel hukuk kurallarından olduğu ve bir de ceza hukukumuzun 
umumi prensiplerinden bulunan (Genel af, hukuku âmme dâvasını ve hükmolunaıı cezaları bütün 
neticeleri ile birlikte ortadan kaldırır.) 

Kuralına sadakati temin için 25 . 5 . 1961 gün 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu fıkrasının maddenin metninden çıkartılmak suretiyle yürürlükten kaldırılmasına 
zaruret hâsıl olduğundan bu kanun teklifi sevk olunmuştur. 

Maddeler gerekçesi 

Madde 1. — Genel gerekçede arz ve izah olunan sebeplerle Anayasaya ve ceza hukukunun 
umumi prensiplerine aykırı düşen 25 . 5 . 1961 gün 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 9 ncu fıkrasının maddeden çıkarılmak suretiyle yürürlükten kaldırılmasını temin eder. 

Madde 2 ve 3 — Yürürlük maddeleridir. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve C. S. izmir Üyesi Beliğ Beler'in teklifi 

25 . 5 . 1.961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 25 . 5 . 1961 gün 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 20) 



Dönem : 3 
Toplantı l M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ye 11 arkadaşının, 286 sayılı 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldı rılması hakkında kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı tdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair kanunun 105 nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2 /20 ) 

23 . 1 . 1970 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasaya aykırı bulunan 286 sayılı, Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 
25 nci maddesinin değiştirilmesi, 287 »ayılı Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesine 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun
da değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci mad
desinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 
24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz 17 . 11 . 1969 günü sunulmuştu. 

Başkanlıkça 19 . 11 . 1969 günü İçişleri Komisyonuna tevdi edilen teklifimiz hakkında adı ge
çen komisyonca bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır. 

Binaenaleyh içtüzüğün 36 nci maddesindeki birbuçuk aylık süre fazlasiyle geçmiş olduğundan, 
teklifimizin doğrudan doğruya Meclis gündemine alınması için gereğine müsaadelerinizi saygıyla 
rica ederim. 

izmir Milletvekili 
Şükrü Ajkkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve 218 arkadaşı tarafından, 2 nci döneımde verilen ve İçiş
leri Komisyonu gündeminde iken Içıtüaüğün 69 ncu maddesi gereğinde hükümsüz Ikalan 2/886 No. 
lu, (286 sayılı, Köy Kanununda değişiklik yıapıkn asına dair Kanunun 25 nei /maddesinin değiştiril-
'mesine, 287 «ayılı ışehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar Heyetleri teşlkiliıne dair 4541 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında kanunun 8 nci nıad-
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desinin değişıtirilımeısine, 306 sayılı tdarei Umumiyei Vilâyaıt Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve ilgili bâzı ıkamunlann kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci miaıddesinin değiştirdlımeısine ve 307 
sayılı Belediye Kanunumda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 24 ncu 'maddesinin ıdeğiştirilmesi 
hakkunıdalki kanun teklifinin) İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince ihyasına ımüsaa'deleriınizi say
gıyla rica elderiz. 

17 .. 11 . 1969 

İzmir Milletvekili 
§. Akkan 

ıSakanya Senıatıörü 
O. Salihoğlu 

Anlkara Senatörü 
Y. Köker 

İzmir Senatürü 
B. Beler 

Tokat ıSenatörü 
A. Altuntaş 

tsplarta Milletvekili 
A. 1. Balım 

İzmir Senatörü 
O. Kor 

Manisa Milletvekili 
H. Okçu 

İzmir, Milletvekili 
Ş. Osma 

Kastamonu Senatörü 
A. N. Tuna 

Niğde Senatörü 
H. A. Göktürk 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin değiştiril
mesine, 287 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında Kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 24 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte takdim edilmiştir. 

Kanunlaşması için gereğini saygı ile istirham ederiz. 

Kayseri M.V. 
Feyyaz Koksal 

Kars M.V. 
C. Nuri Koç 
Maraş M.V. 

Enver Kaplan 
Amasya M.V. 

Celâleddin Topala 
İstanbul M.V. 

O. S ey fi Orhon 
Kırklareli M.V. 
Mehmet Atagün 
Tekirdağ M.V. 

llyas Demir 
İzmir 'Senatörü 

Beliğ Beler 
İzmir M.V. 

Muzaffer Döşemeci 
İzmir M.V. 

îhsam» Gürsan 

Erzurum M.V. 
/ Hakkı Yıldırım 

İzmir M.V. 
Settar İksel 
Afyon M.V. 

Mehmet Göbekli 
Kastamonu M.V. 

O. Zeki Oktay 
Eskişehir M.V. 
A. Zeytinoğlu 
Manisa M.V. 

Süleyman Çağlar 
Erzurum M.V. 
Nihat Pasinli 

İzmir Senatörü 
Orhan Kor 
İzmir M.V. 

Zeki Efeoğlu 
,lzmir ıSenatörü 

Mustafa Bozoklar 

Gümüşane M.V. 
Sabri Özcan San 
Kastamonu M.V. 
A. Şevket Bohça 

İzmir M.V. 
Şükrü Akkan 

Uşak M.V. 
Orhan Dengiz 
İstanbul M.V. 
Ali Esat Birol 

İzmir M.V. 
Enver Turgut 

İzmir 'Senato fü 
Orhan Kor 

Kayseri M.V. 
Mehmet Atesoğlu 

Balıkesir M.V. 
Cihat Turgut 

'Trabzon Senatörü 
Reşat Zaloğlu 

Kars M.V. 
A. Ali Çetin 
Bursa M.V. 

Cemal Külâhlı 
Amasya M.V. 
Nevzat Şener 
Samsun M.V. 

Melâhat Gedik 
Manisa M.V. 

Neriman Ağaoğlu 
Hatay M.V. 

Şemsettin Mursaloğlu 
İzmir M.V. 

Şinasi Osma 
İzmir M.V. 

Mehmet Ali Aytaç 
İzmir ISenatörü 

Mümin Kırlı 
Kayseri Senatörü 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 23) 
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Sakarya M.V. 

Muslihiddin Gürer 
İstanbul M.V. 

Tekin Erer 
Kırşehir M.V. 
Mehmet Güver 

Gümüşane M.V. 
Sabahattin Savacı 

Kars M.V. 
Cengiz Ekinci 

İzmir M.V. 
Hüsamettin Gümjaşpala 

Aydın M.V. 
Reşat Özarda 

Ağrı M.V. 
Abdülbari Akdoğan 

Kastamonu M.V. 
Muzaffer Akdoğanlı 

Ordu M.V. 
Kemal Şen soy 
İstanbul M.V. 

Nurettin Bulak 
Ankara M.V. 
Orhan Eren 

Ankara M.V. 
Zühtü Pehlivanlı 

Konya M.V. 
Selçuk Ay t an 

Uşak M.V. 
Fahri Uğrasızoğlu 

Giresun M.V. 
Ali Köymen 
Urfa M.V. 

Ramazan Tekeli 
Kütahya M.V. 

/ . Hakkı Yıldırım 
İçel M.V. 

Kadir Çetin 
Konya M.V. 

Lûtfi Akdoğan 
Aydın M.V. 
Sinan Bosna 
Ankara M.V. 

Hasan Türkay 
Balıkesir M.V. 
İbrahim Aytaç 

Zonguldak M.V. 
Cahit Karaka§ 

Bursa M.V. 
Ömer Öztürkmen 

Ordu M.V. 
Sadi Pehlivanoğlu 

İstanbul M.V. 
Mehmet Yardımcı 

Konya M.V. 
Mekki Keskin 
Kütahya M.V. 
A. Can Bilgin 

Afyon M.V. 
İhsan Ulubah§i 

Aydın M.V. 
K. Ziya Öztürk 
Balıkesir M.V. 

M. Zeki Yücetürk 
Aydın M.V. 

Yüksel Menderes 
C.S. Urfa Senatörü 

Hasan Oral 
Ankara M.V. 

A. Rıza Çetiner 
Ankara M.V. 

Recai Ergüder 
Antalya M.V. 
Ahmet Torgay 

İçel M.V. 
Mazhar Arikan 

Muğla M.V. 
İlhan Tekinalp 

Gaziantep Senatörü 
/. Tevfik Kutlar 

İçel M.V. 
Celâl Kılıç 

Trabzon Senatörü 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Uşak M.V. 
Süleyman Ünlü 

Manisa M.V. 
A. Orhan Süersan 

İstanbul M.V. 
Mustafa Ertuğrul 

Adıyaman Senatörü 
M. Sırrı Turanlı 

Maraş M.V. 
Veysi Kadıoğlu 
Kütahya M.V. 
Mehmet Ersoy 
Balıkesir M.V. 
Mevlüt Yılmaz 
İstanbul M.V. 

Muhiddin Güven 
Afyon M.V. 
Şevki Güler 

Sakarya M.V. 
Şerafeddin Poker 

Urfa M.V. 
Necmettin Cevheri 

Ankara M.V. 
Turgut Cebe 

Muş M.V. 
Kemfil Aytaç 
Adana M.V. 

Turhan Dilligil 
Trabzon M.V. 

Ekrem Dikmen 
Ankara M.V. 
Kemal Yılmaz 
Ankara M.V. 
Ahmet Dallı 
Elâzığ M.V. 

Samet Güldoğan 
Ordu M.V. 
Ata Bodur 
Bursa M.V. 

Nilüfer Gürsoy 
Adana M.V. 

A. Bozdoğanoğlu 
İstanbul M.V. 

Osmfin Özer 
Hatay M.V. 

Selâhaddin Adalı 
Kocaeli M.V. 

Süreyya Sofuoğlu 
Manisa M.V. 

Nakit Yenişehirlioğlu 
Çorum M.V. 
Ahmet Uysal 

Kırklareli M.V. 
A. Hikmet Güver 

Siirt M.V. 
Halim Araş 

Zonguldak M.V. 
Kemal Doğan Sungun 

Nevşehir M.V. 
İbrahim Boz 
Kars M.V. 

Lâtif Aküzüm 
Niğde Senatörü 

H. Avni Göktürk 
Gaziantep M.V. 
Mahmut Uygur 

Urfa M.V. 
Hüsamettin Koran 

Ankara M.V. 
Yiğit Köker 

Samsun M.V. 
Bahattin Uzunoğlu 

Adana M.V. 
Hasan Aksoy 
Ankara M.V. 

M. Kâzım Coşkun 
Çorum M.V. 

Arslan Topçubaşı 
Kastamonu M.V. 

Sabri Keskin 
Manisa M.V. 
Mithat Dülge 
Muğla M.V. 

Adnan Akarca 
Çankırı M.V. 

Mehmet Ali Arsan 
Sinap M.V. 

Mustafa Kaptan 
İçel M.V. 

Burhan Bozdoğan 
Niğde M.V. 

Yaşar Anbaş 
Manisa M.V. 

Muammer Dirik 
C.S. Çorum 'Senatörü 

Safa Yolcuk 
İstanbul M.V. 

O. Nuri Ulusoy 
Manisa M.V. 
Önol Sakar 

M. Meclisi (S. Sayısı : 23) 
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Bursa M.V. 

Barlas .Küntay 
Siirt M.V. 

Abdurrahman Kavak 
Afyon Senatörü 

M. Kâzım KaraağaçUoğlu 
Muş Senatörü 

İsa Bingöl 
Bursa M.V. 

Kasım Önadım 
Urfa M.V. 

Halil Balkıs 
Afyon Senatörü 
Ahmet Karayiğit 

İstanbul M.V. 
Mehmet Gürpınar 

Artvin M,V. 
Mustafa Rona 
Rize Senatörü 

Mecdi Agun 
Denizli Senatörü 

Kemal Turgut 
Sakarya Senatörü 
Osmpun Salihoğlu 

Zonguldak Senatörü 
T. Remzi Baltan 

Rize M.V. 
E. Yılmaz Akçal 

Elâzığ M.V. 
Ömer Eken 

Erzurum Senatörü 
O. Alihocagil 

Eskişehir Senatörü 
Gavsi Uçagök 

Manisa Senatörü 
Ruhi Tunakan 

Elâzığ M.V. 
Nurettin Ardıçoğlu 

Çorum M.V. 
Abdurrahman Güler 

Bolu M.V. 
H. İbrahim Cop 

Antalya M.V. 
Hasan Akçalıoğlu 

Maraş M.V. 
H. Ahmet Özsoy 
Afyon Senatörü 
Kemal Şenocak 

İstanbul Senatörü 
M. Halûk Berkol 
Adıyaman M.V. 

Arif Atalay 
Çankırı M.V. 
T ahir Akman 

Çanakkale M.V. 
A. Nihat Aka/y 

İsparta M.V. 
A. İhsan Balım 

Afyon M.V. 
Mustafa Akalın 

İstanbul Senatörü 
Erdoğan Adalı 

Antalya Senatörü 
Akif Tekin 

Elâzığ Senatörü 
Celâl Ertuğ 

Kütahya Senatörü 
Et em Erdinç 

Edirne Senatörü 
Nafiz Ergeneli 
Antalya M.V. 

H. Fehmi Boztepe 
Sivas Senatörü 

Rifat Öçten 
Bolu Senatörü 
Turgut Gülez 
Hatay M.V. 

Abdullah Çilli 
Tunceli M.V. 
Kenan Aral 

Sakarya Senatörü 
Mustafa Tığlı 

Çanakkale Senatörü 
Ziya Termen 
Edirne M.V. 
Nasmi Özoğul 

İstanbul M.V. 
A. Şeref Lâç 
Bursa M.V. 

Mustafa Tayyar 
Balıkesir Senatörü 

Mehmpt Güler 
Tokat M.V. 

Bedreddın Karaerkek 
Kastamonu Senatörü 

Mehmet Çamlıca 
İçel Senatörü 
Talip Özdolay 

rSivas Senatörü 
Nurettin Öztürk 

İstanbul Senatörü 
Tekin Artburun 
U§ak Senatörü 

M. Faik Atayurt 
Kastamonu Senatörü 

A. Nusret Tuna 
Zonguldak Senatörü 

A. Demir Yüce 
Sinop Senatörü 
Nâzım İnebeyli 

Diyarbakır M.V. 
Hasan Değer 
Afyon M.V. 

Osman Attilâ 
Ankara Senatörü 

İsmail Yetiş 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 
Adana M.V. 

Tahir Yücekök 
Sivas M.V. 

Tahsin Türkay 
Samsun M.V. 

A. Fuat Alişan 
Rize M.V. 

Cevat Yalçm 
Mardin Senatörü 

Abdurrahman Bayar 
İstanbul M.V. 
Kaya Özdemir 

Okunamadı 
Siirt M.V. 

/ / . Hüsnü Oran 
Balıkesir Senatörü 
Cemalettin İnkaya 

Yozgat M.V. 
Turgut Nizamoğlu 

Urfa M.V. 
Cemal Güven 
Sinop M.V. 

Cemil Karahan 
Gümüşane Senatörü 

Abbas Cilâra 
Tokat Senatörü 

AU Altuntaş 
İstanbul Senatörü 

Rifat Öztürkçine 
Çanakkale Senatörü 

Nahit Altan 
Giresun Senatörü 
Sabahattin Orhon 
Kars Senatörü 

Ziya Ayrım 
Kırklareli Senatörü 

Ali Alkan 
Bingöl Senatörü 

A. Hikmet Yurtsever 
Hatay Senatörü 
Mustafa Deliveli 
Ordu Senatörü 

Bekir Baykal 
Çanakkale M.V. 

Muammer Baykan 
Malatya M.V. 

jtîamit Fendoğlu 
Kırklareli M.V. 
Orhan Türkkan 
Tekirdağ M.V. 

Halil Başol 
Samsun Senatörü 

Enver Işıklar 

M. Meclisi (S. Sayısı : 23) 
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GEREKÇE 

Kanun teklifimiz esası, seçilme siyasi temel hakkının özünü yok eden, umumi hukuk kaidele
rine ve Hukuk "Devleti prensibine aykırı düşen «affedilmiş olsalar dahi seçilemezler» ibaresinin 
dört (seçim kanunundan da çıkarılmasiyle ilgilidir. 

iSeçiime her Türk vatandaşına tanınan temel haklardan, ısiyasi haklardan birisidir; Seçme ve 
seçilme hakkı kenar başlığiyle Anayasamızın 55 nci maddesinde yer almıştır. Yine 
Anayasamızın 11 nci maddesi gereğince temel haklar Anayasanın ancak sözüne ve 
ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. «Affa uğramış olsalar da» ibaresi, sö
zü Anayasa da yalnız milletvekili seçilme yeterliği için mevzuubahsolmuştur. Diğer seçilme 
yeterlikleri için söz edilmiyen Anayasa düzeninde mezkûr Anayasamızın 11 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hilâfına kamu yararı, kamu düzeni, millî güvenlik gibi 'sebeplerle de olsa seçilme siyasi 
hakkının özüne dokunarak muhtelif seçim kanunlarında «affedilmiş olsalar dahi seçilemezler» 
ibaresini kullanmak bizatihi Anayasaya karşı olmaktır. 

Her şeyden evvel Anayasanın 11 nci maddesi re mugayereti sebebiyle «.affedilmiş olsalar dahi 
seçilemezler» ibaresinin mezkûr 4 seıçim Kanunundaki da çıkarılması, tayyadilmesi gerekir. 

Kaldı ki «affedilmiş olsalar dahi seçilemezler» ibaresi umumi affın suçu bütün neticeleriy
le ortadan kaldırması esasına da aykırı düşmektedir. Bu suretle umumi Hukuk kaidesine de ay
kırılık mevzuubahistir. Anayasamızın 2 nci maddesi Hukuk Devleti, hukukun üstünlüğü prensi
bini getirir. Anayasamızda da mevzuuibahsolan husus için Anayasa maddeleri arasındaki tutarsızlık 
yüzünden ve esas madde olan Cumhuriyetin niteliklerinden «'bir Hukuk Devleti» niteliğinin ko
runması için icabında Anayasa maddesinin değiştirilmesi de ıgerekir. Kaldı ki kanunumuzda mev-
zuubahsiolan seçim kanunlarındaki seçilme hakları Anayasada mevzuubahsedilmiş, özüne doku-
nv.Iamıyacak seçilme haklarıdır. 

1. Maddede köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilebilmek, 
2. Maddede de mahalle muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine seçilebilmek, 
3. Maddede de il genel meclisi üyeliğine seçilebilmek, 
4. Maddede de Belediye Meclisine üye ve Belediye Başkanı seçileJbilmek mevzuubahistir. 
Umumi af dolayısiyle Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilebilecek birisinin yukarıdaki üyelik 

veya (Belediye Başkanlığı ve hattâ muhtarlığa seçilemem'esi hukuk kurallarının ne kadar tah-
ribedildiğinin açık delilidir. 

Takibat esnasında 'affa uğrıyanlarla hükmü kesinleşerek affedilenler arasındaki eşitsizliğin 
de biran evvel giderilmesi için teklifimizin acele kanunlaşması hukukî bir zaruret halini almıştır. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1 - 4. Her bir seçim kanununda «affedilmiş olsalar dahi seçilemezler» ibaresini ih
tiva eden ibareler ilgili maddelerden tayyedilmiş \ e bu suretle ilgili maddeler Anayasaya ve 
umumi hukuk kurallarına uygun hale getirilmiştir. 

Madde 5. Yürürlük tarihini göstermektedir. 
'Madde 6. Yürütmekle görevli makamı belirtmektedir. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 23) 
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İZMİR MlLLETVEKtl 
11 ARKADAŞ 

286 sayılı Köy Kanununda değişildik yapılma
sına dair kanunun 25 nci maddesinin değiştirilme
sine, 287 sayılı şehir ve İtasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanun
ların kaldırılması hakkında kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine, 306 sayılı îdarei Vmu-
miyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına 
dair kanunun 105 nci maddesinin değiştirilme
sine ve 307 sayılı Belsdiye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair kanunun 24 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 286 sayılı Köy Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanunun 25 nci 
maddesinin 13 ncü fıkraJsının «tonunda ki, «7,8,9 
ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş olsalar 
dahi Iköy imuıhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine 
seçilemezler.» ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 2. — 287 sayılı şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
•dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
ve bâzı kanunların kaldırılması hakkındaki ka-

ŞÜKRÜ AKKAN VE 
İN TEKlÜFİ 

nunun 8 nci maddesinin 9 n;cu fıkrasında... 5 
yıldan fazla hapis cezasiyle kelsin olarak hüküm 
giymemiş bulunmak ibaresinden sonra gelen 
«Bu fıkrada beliritilenler affedilmiş olsalar da 
Seçilemezler» ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — 306 sayılı îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nunun 105 nci maddesinin 10 ncu fıkrasının 
sfoııundaki «6,7 Ve 8 nci Ibendlerde (belirtilenler 
affedümig olsalar dahi il gen>el meclisine üye 
seçilemezler.» ibaresi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 4. — 307 sayılı Belediye Kanunun
da 'değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 ncü 
maddesinin 10 ncu fıkrasının sonundaki «5,7 
ve 8 nci ıbendlerde, belirtilenler affedilmiş olsa
lar daJhi seçilemezler» ibaresi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 23) 
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Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

Maraş Milletvekili Attilâ İmam oğlu ve 2 arkadaşının, 265 sayılı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2 /222; Cumhuriyet Senatosu 2/279) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1373) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.3. 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10297 - 2/279 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11 . 2 . 1970 gün ve 848 sayılı yazınız : 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 3 . 3 . 1970 tarihli 46 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. ~ 

Gereğini rioa ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 17 . 3 . 1970 

Esas No. 2/222 
Karar No. 23 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 3 . 1970 tarihli 46 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kaJbul edilen (265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki kanun) teklifi, ilgili temsilcilerin katılması ile Komisyonumuzda tekrar ince
lendi ve görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosunca birinci maddeyle eklenen ek 4 ncü maddenin 1 nci fıkrasında (Bakan
lıkta en az beş yıl hizmet görmüş) ibaresinden sonra (asgari lise veya muadili bir okul mezunu) 
ibaresi eklenmek suretiyle, 

2 nci maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde ise Genel Müdür yardımcısı derecesinin (4) olmayıp 
(5) olduğu tesbit edilmek suretiyle, 

43 e I nci ek 
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Değiştirilerek kabul edildiği anlaşılmış, yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzoa da yerinde gö
rülerek aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
H. 1. Cop 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu (Burdur 
Söz îhialklkım mlahfuridur iSöz hlakifeıım ımiaMû dfUir 

K. Demir N. Yavuzkan 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
A. B. TJzuner 

K 

Hatay 
H. Özkan 

Zonguldak 
'. Nedimoğh 

Manisa 
H. Okçu 

Uşak 
0. Dengiz 

i 

Ankara 
A. Yalçın 

Elâzığ 
Ö. F. 8 anaç 

İçel 
C. Okyayuz 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

265 sa/yilı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

EK MADDE 4. — Bakanlıkta en az beş yıl 
hiamet görmüş bulunan memurlar yurt dışı teş
kilâtı idari memurluklarına bir defaya mahsus 
olmak kaydiyle atanabilirler. Bunların atanma 
şartlan ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır. 

İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yardım
cılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet ede
mezler. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayıOı cetvele, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarıl
mış ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

EK MADDE 4. — Bakanlıkta en az beş yıl 
hizmet görmüş asagri lise veya muadili bir 
iOİ:ul mezunu bulnan memurlar yurt dışı teşki
lâtı idari memurluklarına bir defaya maJhsus 
olmak kaydiyle aitajıaibilirler. Bunların yabancı 
dil bilgilerini tesbit usulü ve diğer atanma 
şartlan ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurlann yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır. 

İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yar
dımcılığı ve daha yüksek görevler yapamaz
lar, bu görevleri tedvir veya bu görevlere ve
kâlet edemezler. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelle, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkanlmış 
ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 43 e 1 ııci ek) 
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PLÂN KOMİSYONUNUN TAVSİYELERİ 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kösmleşnıiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 43 o 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
ceftivel 

D. Görevin çeşidi 

(2) SAYILI CETVEL 

D. 

Merkez teşkilâtı 
Müsteşar Yardımcısı 
Bakanbk Müşaviri (İh. Yeni)' 
Genel Müdür Yardımcısı 
Turistik tesisler Uzman De
netçisi (İh. Yeri) 
Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Yerli) 

Aded 

1 
2 
4 

3 

o o 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 500 
1 100 

1 100 

950 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

Yurt dışı teşkilâtı 

4 Turizm ve Tanıtma Mücaviri 
(İh. Yeri) 

7 İdari Meımur 
8 İdari Memrur 
9 İdaıri Memor 

4 1 250 
2 800 
3 700 
3 600 

Cumhuriyet Senatosunun 'kabul ettiği metine 
bağla, 'cetvel 

D. Görevin çeşidi 

(2) SAYILI CETVEL 

D. 
Aylık 

Aded tutarı 

Merkez Teşkilâtı 

3 Müsteşar Yardımcısı 
3 Bakanlık Müşaviri (llh: Yeri) 
5 Genel Müdür Yardımcım 
3 Turistik 'Tesisleır Uzanan De

netçisi (İh. Yeri) 

1 1. 500 

2 1) 500 
4 1 100 

3 1 100 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

6 Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Yari) 

Yurt dışı teşkilâtı 
4 Tuniz'm ve Tamtmıa Müşaviri 

(İh. Yeri) 
7 İdari Memur 
8 İdari Memur 
9 İdari Memur 

950 

4 1 250 
2 800 
3 700 
3 600 

Bütçe Plân Koımisyonuıuun tavsiyeleri 

CETVELLER 

(1) sayılı cetvel 'kesinleşmiştir. 

(2) sayılı cetvel benimsenmiştir. 

M. Meclisi (S. .Sayısı : 43 e 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 68 
Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu ve 10 arkadaşının, Yar
gıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor

ları (2 /226) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kadük olan evraklar arasında 2/864 esas kayıt numaralı Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacı-
paşaoğlu ve Burdur Milletvekili ismail Boyacı oğlu'nun, Yargıtay Teşkilâtına raportör kadro
ları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifini tekabbül ettiğimizden, içtüzüğün 69 ncu maddesi uyarınca yeniden görüşülmek üzere 
komisyonlara havalesini arz ve rica edem. 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Mardin 
L. Kermooğlu 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Ankara 
A. Yalçın 

Diyarfbakır 
B. Eğilli 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Manisa 
8. Çağlar 

Rize 
E. Akçal 

Denizli 
E. Durul 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yargıtay Teşkilâtına raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümünde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ekli olarak sunulmuştur, ilgili komisyonlara havale
sine müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 

1 . 4 . 1960 

Kayseri Milletvekili 
A. A. Hactpaşaoğlu 

Burdur Milletvekili 
1. Boyacıoğlu 
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OEBEKÇE 

Adalet Bakanlığı iller teşkilâtına dâhil olmak üzere alınmış bulunan hukuk mezunu başkâtip 
kadroları, mahkeme kalemlerinde yüksek tahsilli başkâtipleri bulundurmak ve bunlardan fayda
lanmak maksadiyle ihdas edilmişti. 

Uygulamada hukuk mezunlarının çok geniş çalışma sahalarına sahibolmaları, hâkim ve savcı 
olabilme imkânları, bunların mahkeme kalemlerine çalışmak üzere başvurmalarına imkân verme
miştir. [Bu itibarla iller teşkilatındaki bu kadrolar Ankara mahkeme kadrolarına ilâve edilmiş 
ancak atananlar Yargıtayda görev ifa etmek suretiyle kullanılmıştır. Yarfgutaym .devamlı olarak 
artan iş hacminin karşılanması için zaman zaman hâkim sınıfından olan raportörlerin yanında 
hâkim stajiyerlerinin ve hukuk mezunu başkâtiplerin çalıştırıldığı tatbikatta daima görülmüştür. 
Bugün 5439 sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle Yargıtayda görev ifa etmekte olan hukuk 
mezunu başkâtiplerin, daire başkanlarının nezareti altında dosya okumak suretiyle hâkim ve 
savcı sınıfından bulunan raportörler gibi hizmet gördükleri de bir vakıadır. 

İşte bu teklifimizle fiilî durumu hukukî duruma çevirmek gayesi göz önünde tutulmuştur. 
Bu kadrolarda hizmet görenlerin, kadro unvanlarının da gördükleri hizmete uygun bulun

ması sebebiyle teklifimizle sadece bir unvan değişikliği yapılmış ve bu kadrolarda çalışanların 
Yargıtay bünyesinde faydalı oldukları yaptığımız temaslarla tesbit edilmiş bulunduğundan, eski 
kadrolardan faydalanmak suretiyle bu teklif hazırlanmıştır. 

Teklifimize ekli cetvellerin incelenmesi halin le anlaşılacağı üzere yeni kadroların ve tesbit 
edilen ödeneklerin bütçeye getireceği yük, kaldırılan kadroların bütçede mevcut aylık ve ödenek
lerinin tenzil edilmesi halinde 231 000 liradan ibaret olacaktır. 

Maddelere ait gerekçe : 
Birinci madde ile raportörlerin ne şekilde hizmet görecekleri, atanmaları ve sair özlük işleri 

tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
İkinci maddede raportörlere verilecek ödenek tesbit edilmiştir. Bugün hukuk mezunu başkâ

tip olarak fiilen 150 lira aylıklarından ayrı ödenek almakta olan bu kimselerin gördükleri hiz
metin önemi ve karşılığında bir ödenek almaları elbette ki, hak ve adalete daha uygun olacak
tır. Alacakları ödeneklerin kadro maaşlarına bağlı kalacağı da düşünüldüğü takdirde ve 30 
kişiden ibaret bu kadroda çalışacaklar için tesbit edilmiş olan ödenek miktarının fazla olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Üçüncü madde ile, raportörlerin muayyen bir hizmet süresinden sonra staja tabi olmadan avu
katlık imtihanına girerek avukatlık yapmak hakkını almaları sağlanmıştır. Gördükleri hizmet se
bebi ile yeniden bir staja tafbi ılımaları hiçbir fayda sağlamıyacağı cihetle doğrudan imtihana 
girmeleri usulü kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde, teklifin gerektiği kadro değişiklikleri ile ilgili cetveller bu teklife bağlan-
lanmış bulunmaktadır. 

Geçici madde, kaldırılan hukuk mezunu başkâtip kadrolarında çalışmakta olanların yeni kad
rolara atanmasını ve bu arada hizmetin aksamamasıını sağlamak üzere intibak hükümlerini ge
tirmiştir. 

Beşinci madde kanunun yürürlüğe gireceği ta"ihi ve altıncı maddede kanunu yürütecek orga
nı gösterecek şekilde tanzim edilmiş bulunmaktadır, 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/226 

Karar No. : 18 

3 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Kevni 'Nedimoğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay teşkilâtına raportör 
kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aybklarınvn Tevhit ve Teadülüne dair 
Kanuna ba£h (1) sayılı cetvelin Adalot Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi, başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine, teklif sahibi ve Hükümet temsilcisi 
hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca tetkik edilip müzakere olundu. 

Kanun teklifi, geçen devre Adalet ve Plân komisyonlarında görüşülerek kabul edilmesi uy
gun görülmüş ancak Genel Kurulda görüşülmesi imkânı, devrenin sona ermesi sebebiyle, olmamıştır. 

Kanun teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş, (Hükümet temsilcileri de 
teklifi teyideder beyanda bulunmuşlardır. Ancak; 'teklife bağlı (1) s'ayılı'cetvelde (Derece) ler yeri
ne maaş tutarları yazılmış olduğundan maaş tutarları yerine tekabül ettiği dereceler yazılmak 
suretiyle cetvel yeniden düzenlenmiş ve kanun teklifi ile cetveller bu değişiklikle Komisyonu
muzca ittifaken kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor 
saygiyle sunulur. 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Komisyonu Bi 
İstanbul 

/. Hakkı Tekinel 

Çorum 
A. Güler 

İsparta 
Y. Uysal 

Malatya 
/ / . Gökçe 

ıskanı Sözcü 
İçel 

M. Arıkan 

Çorum 
A. Naki Ulusoy 

Kars 
K. Kaya 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
V. Bozaltı 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Diyarbakır 
B. Eğitti 

Erzincan 
S. Perinçek 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Ordu 
0. Vural 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Afyon 
II. Hamamcıoğlu 

Erzurum 
R. Cinişli 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
T. Komitan 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/226 
Karar No. : 20 

10 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçen sene, Adalet ve bilâhara Komisyonumuzda görüşülerek Genel Kurula sunulan ve fakat 
Genel Kurulda görüşülme imkânı kalmadığından bu kere İç Tüzüğün belirgin maddesi hükmü 
uyarınca yeniden görüşülmek üzere Komisyonumuza, havale buyurulan (Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına Raportör kadroları eklenmesine ve 
3656 sayılı Devlet Memurları 'aylıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) ve önhavalesi ge
reğince Adalet Komisyonunca düzenlenen rapor incelendi; 

Adalet Bakanlığı İller 'Teşkilâtı Mahkeme kalemlerinde hukuk mezunu kâtip bulundurarak 
bunlardan gerekli istifadeyi sağlamak nedeniyle ihdas edilen kadrolar, uygulamada matlup so
nucu vermemiş, çok geniş çalışma alanına sahibolan hukuk mezunlarını mahkeme kalemlerinde ça
lıştırmak imkânı hâsıl olmamış ve söz konusu kadrolar, Ankara Mahkeme kadrolarına ilâve ve yapı
lan atamalar da Yargıtay'da görev ifa etmek suretiyle kullanılmıştır. 

Atananlar daire başkanları nezdinde tamamen bir raportör hüviyeti ile çalışmış ve halen de ça
lışmaktadırlar. Ancak, bu fiilî durum, hukukî duruma inkılâbedememiştir. Fiilen raportörlük gö
revini ifa eden ve sayıları (30) civarında olan bu ıkalbîl kimselerin kadro unvanlarının değiştirilmesi
ni öngören teklif, bağlı cetvelleri incelendiğinde Harüneye fazla bir külfet ihtiyar etmemekte, görevin 
icabı verilecek olan ödeneklerle beraber yıllık fark (231 000) lira civarında olacaktır. 

Bu nedenlerle hazırlanan teklif Komisyonumuzca olumlu ve kabule şayan mütalâa edilmiş, 
Ancak, geçen dönem Komisyonumuzda yapılan görüşmelerin ışığı altında; söz konusu teklifin 

1 nci maddesi maddeyi vuzuha erdirmek nedeniyle redakte edilmiş, 
Teklifin 3 ncü maddesindeki hükümler, esasen Avukatlık Kanununda yer aldığından tekerrürü 

önlemek nedeniyle bu madde tekliften çıkarılmış, dolayısiyle madde numaraları da teselsülü sağla
mak nedeniyle yeniden düzenlenmiş, 

Teklife bağlı (1) sayılı cetvelde (Derece) 1er yerine maaş tutarları konulduğundan, (maaş tu
tarları yerine, tekabül ettiği dereceleri ikâme suretiyle Adalet Komisyonunca yapılan değişiklik 
uygun görülmüş ve teklif bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuralım tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Ay dm 
M. K. Yılmaz 

İzmir 
M. Akan 

Sivas 
M. Timisi 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Edirne 
17. Harmancîoğlu 

İzmir 
T. Orhon 

Tokat 
7. H. Balcı 

M. Meclisi 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Uşak 
O. Dengiz 
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A. Karahisar 
77. Dinçer 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Muğla 
M. Akarca 

Zonguldak 
7ı. Nedimoğlu 



Zonguldak Milletvekili Kevni 
Nedimoğlu ve 10 arkadaşının 

teklifi 

Yargıtay Teşkilâtına, raportör 
kadroları eklenmesine ve 3656 
sayılı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifi . 

Görev ve atama 
MADDE 1. — Yargıtay da, 

Yargıtay Başkanı ile daire baş
kanlarının vereceği görevleri 
yapmak üzere hâkimlik ve sav
cılık meslekinden olmıyan Hu
kuk Fakültesi mezunu rapor
törler de bulunur. 

Bunların atanma ve sair öz
lük işlerinde, Hâkimler Kanu
nunun 7 nci babında yazılı, 
Yargıtay memurlarına ilişkin 
hükümler uygulanır. 

ödenek 

MADDE 2. — Birinci mad
dede gösterilen raportörlere 
aylıklarından başka ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı miktarda 
ödenek verilir. 

Ödeneklerin verilmesinde 5017 
sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Avukatlık meslekine kabul 

MADDE 3. — Birinci madde 
kapsamına giren raportörlükte 
en az dört yıl hizmet etmiş 
olanlar avukatlığa kabulde, 
Avukatlık Kanununun 3 ncü 
maddesinin (c) bendindeki ka
yıttan vareste tutulurlar. 

Şu kadar ki, bunların avu
katlık meslekine kabul edilebil-

Adalet Komisyonu 
değiştirişi 

Yargıtay Teşkilâtına, raportör 
kadroları eklenmesine ve 3656 
saydı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifi 

Görev ve atama 
MADDE 1. — Teklifin 1 nci 

maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Ödenek 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Avukatlık meslekine kabul 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Zonguldak Milletvekili Kevni 
Nedimoğlu ve 10 arkadaşının, 
Yargıtay Teşkilâtına raportör 
kadroları eklenmesine ve 3656 
sayılı Devlet Memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı bölümünde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Teş
kilâtında bulunan ve Yargıtay 
Başkanı ile daire başkanları
nın vereceği görevleri yapan, 
hâkimlik ve savcılık meslekin
den olmıyan, Hukuk Fakültesi 
mezunu raportörlerin de atan
ma ve sair özlük işlerinde, Hâ
kimler Kanununun 7 nci ba
bında yazılı, Yargıtay memur
larına ilişkin hükümler uygu
lanır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Zonguldak Milletvekili Kevni 
Nedimoğlu ve 10 arkadaşının 

teklifi 

meleri için, Avukatlık Kanunu
nun 3 ncü maddesinin (d) ben
di gereğince avukatlık sınavını 
başarmış olmaları şarttır. Avu
katlık sınavına kabule, ilgili
nin yazılı başvurması üzerine, 
Türkiye Barolar Birliği Yöne
tim Kurulu karar verir. Türki
ye Barolar Birliği Yönetim Ku
rulunun bu konudaki kararları 
hakkında Avukatlık Kanunu
nun 8 nci maddesinin 4 ve 6 ncı 
fıkrası hükümleri kıyasen uy
gulanır. 

Kadrolar 

MADDE 4. — 3656 sayılı 
Devlet memurlarının aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adalet Bakanlığı bölümün
den ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmış ve 
yerine (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilen, kaldırılan kadrolar
da olup da 5439 sayılı Kanun 
gereğince Yargıtayda fiilen gö
rev ifa etmekte olan hukuk me
zunu başkâtiplerin (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolara 
atanmaları, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren en 
geç bir ay içerisinde yapılır. 
Bunların raportör kadrolarına 
atanmalarına kadar geçecek 
sürede eski görevleri devam 
eder. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Adalet Komisyonu 
dcğilştirtişi 

Kadrolar 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin 
geçici maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütee Plân Komisyonunun 
deği*ştirtişi 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü 
maddesi 3 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklifin 
geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 5 nci 
maddesi 4 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 6 ncı 
maddesi 5 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Tebliğe bağlı cetvel) 

Yargıtay Raportörlerine verilecek ödenek 

(1) SAYILI CETVEL 

D. 

Derece 

500 ) 
600 ) 

700 ) 
800 ) 

050 ) 
. 100 ) 

ödenek miktarı 

600 

800 

900 

Kaldırılan kadrolar 

(2) SAYILI CETVEL 

Unvan Aded Kadrosu 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Hukuk 
» 
* 
» 
» 
» 
» 

Adalet Bakanlığı 

mezunu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İLLER 

başkâtip 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
2 
3 
o 

5 
5 
8 

1 100 
950 
800 
700 
-600 
500 
450 

Ünv. an 

İlâve edilen kadrolar 

(3) SAYILI CETVEL 

Aded Kadrosu 

Adalet Bakanlığı 

YARGITAY 

Raportör (Hukuk Fakültesi 
mjezunu 

Raportör (Hukuk Fakültesi 
mezunu) 

1 100 

950 

D. Unvan 

7 Raportör (Hukuk Fakültesi 
mezunu) 

8 Raportör (Hukuk Fakültesi 
mezunu) 

9 Raportör (Hukuk Fakültesi 
mezunu) 

10 Raportör (Hukuk Fakültesi 
mezunu) 

A<de'd Kadrosu 

4 

6 

7 

8 

800 

700 

600 

500 
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(Adalet Komisyonunun değişlirişine bağlı cetvel) 

Yargıtay raportörlerine verilecek ödenek 

(1) SAYILI CETVEL 

Derece Ödenek miktarı 

5 
6 

7 
8 

9 
l'O 

1 100 ) 
950 ) 

800 ) 
700 ) 

600 ) 
500 ) 

900 

800 

600 

Kaldırılan kadrolar 

(2)! Sayılı cetvel komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

ilâve edilen kadrolar 

(3)' Sayılı cetvel komisyonumuzca aynan ka
bul eclil mistir. 

(Bütçe Plân Komisyonu değiştiricine bağlı cetvel) 

CETVELLER 

Adalet 'Komisyonunun (i) sayılı cetveli ay
nen kabul eıdillm iştir. 

Teklife bağlı (2) ve (o) sayılı ıcetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

^ « B ^ ^ ı D« 
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