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MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

131 nci Birleşim 

20 . 7 . 1970 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMA 

Sayf» 

562 
562 
563 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 563,592 

1. — Afyon KaraJhisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun, haşhaş ekiminin 
tahdidi, alım fiyatları ve kaçakçılığın ön
lenmesi için alınması gerekli tedbirlere 
dair demeci ve Tanım Bakanı İlhami Er
temin cevabı. 563:567 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/321) 567 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'-
nin; findik mahsulünün değeri pahasına 
pazarlanması ve üreticinin emeği karşılı
ğını alabilmesini temin için bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/32) 567:568 

4,. — Zonguldak Milletvekili Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun, Bütçe ve Plân Ko-

Jay/a 
misyonumdan çekildiğine dair önergesi. 
(4/87) 568 

5. — Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü 
maddelerinin tatbilkatiyle ilgili olarak 
alınan kararlar gereğince; Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu ile geçici ko
misyonlar ve Meclis Araştırması komis
yonlarının yeni üye sayılarına dair Baş
kanlığın sunuşu. 568:572 

6. — O. H. P. Grup Başkanvekili Nec
det Uğur'un O. H. P. Grupundan iki üye
min Bütçe ve Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi 592:593 

7. — Başkanlık Divanı üye sayısının 
14 e çıkarılması kararı üzerine C. H. P. 
Grupuna verilecek 14 ncü üyeliğin Baş
kanlık Divanmdaki yerinin tâyini ile il
gili Başkanlığın sunuşu 593:596 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 572,597 
1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis-
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8*«f* 
yonu raporu (1/359) (S. Sayısı : 229) 572: 

585,603:604 
2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçıe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/360,) Cum
huriyet Senatosu: 1/1131) (Millet Mec-

8mt* 
lisi S. Sayısı : 230, Cumhuriyet Senatosu 
IS. Sayısı : 1458) 585:592,605:606 

3. — 2556 sayılı Hakimler Kanunu
nun 5457 sayıllı Kanunla değişik 5 nci 
maddesine bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (1/195) (S. Sayı
sı : 213) 597:602 

mmm 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 13,00 te ara verildi. 

İkinci Oturum 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın komisyona iade olunan bâzı maddeleri dı
şındaki maddeleri kabul olundu. 

20 . 7 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,53 te son 
verildi. 

Başkan! Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Katip 
Erzurum 

Naci Gactroğlu 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri

nin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
İşaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/382) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

Tezkere 
2. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akı-

şılk'm, yas alma dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/320) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 131 nci Birltşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ofeoraıatik cihaz ile yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ G^NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, haşhaş ekiminin tahdidi, alım fiyat
ları ve kaçakçılığın önlenmesi için alınması ge
rekli tedbirlere dair demeci ve Tarım Bakanı 
İlhami Ertem'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Süleyman 
Mutlu, buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye'de yıllardan beri ele ahnmıyan ve 
üvey evlât muamelesi gören ürünlerimizden 
biri, haşhaş ekimidir. Afyon milletvekili olarak 
ve bizim de anagıdamız olduğu için burada ko
nuşmak ihtiyacını duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Haşhaş ekimini etraflı ve iyi anlatmak için, 

elimizde geniş dokümanlarımız vardır ve bu 
husustta ileride Meclis araştırma ve soruştur
maları için verilmiş olan önergelerin görüşül
mesi sırasında daha geniş izahat vereceğim, an
cak, kısaca aydınlatabilmek için haşhaşın ta
rihinden çok kısa bahsedeceğim. 

Muih'terem arkadaşlarım, 
Haşhaş ekimi Türkiye'de tahdidedilmeden 

evvel 90 bin ailenin üretimi ile meşgul olduğu 
bir tarım kolu idi. 1929 yılında 500 ton civa
rında ham afyon elde edilmişti. Türk Milleti 
olarak övünülecek bir tarafımız, Afyon sakızı
nın uyuşturucu maddesinden istifade etmeyişi-
mizdir. Biz millet olarak bunu üretiriz, fakat 

uyuşturucu maddelerinden - ufak, tefek tıbbî 
müracaatlar hariç - millet olarak hiç istifade 
etmeyiz. 

1929 yılında 663 ton ham afyon sakızı elde 
edilmiş, o zamanın parası ile kilosu 3 lira 15 
kuruşjtan satılmıştır; fakat 1911 de Lahey Kon
feransı açılmış, biz de 1 nci, 2 nci, 3 ncü La
hey Konferansı 'nın kabul ettiği prensiplere gö
re 25 . 12 . 1932 tarihinde Atatürk'ün Baş
kanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda af
yon siyasetimizi tesbit etmişiz. 26 . 1 . 1933 
tarih ve 2108 sayılı Kanun ile, biraz evvel bah
setmiş olduğumuz 1 nci, 2 nci, 3 ncü Lahey ve 
1936 yılında da öenevre Tahdit Mukavelesine 
iştirak etmiş oluyoruz. 1933 yılında 2253 sayılı 
Uyuşturucu maddeler inhisarı adında bir kanun 
çıkarılmak suretiyle Türkiye'de afyon, yani 
haşhaş ekimi ve satışı kanunlaştınlmış ve dev
letleştirilmiş oldu. 

Muhlterem arkadaşlarım, 
Bu kanunun ilgili maddelerinden bir iki ör

nek vermek istiyorum. 6 nci maddesi «Devlet, 
dâhilde satınalacağı hem afyonun fiyatını, 
uluslararası afyon piyasasının fiyat hareketleri 
göz önünde bulundurarak tesbit eder» der. 

Demek ki, 1933 yılında dahi rasgele tesbit 
edilmiyordu. 

7 nci maddesine göre de, tüccar tarafından 
teslim edilen ham afyonları tüccarın namı he
sabına % 2 prim karşılığı Devlet satıyordu. 
Yine o zaman üretici gözleniyordu. 

— 563 — 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Yukarda bahsetmiş olduğum 2253 sayılı 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı Hakkındaki Ka
nun ile ekim sınırlaması şu esaslara göre yapıl
mıştı: Haşhaş ziraati yerine daha verimli bir 
tarım ürünü koymadıkça, haşhaş ziraati mene-
dilemiyordu. Atatürk'ün başkanlığını yaptığı 
Bakanlar Kurulunun aldığı karar ve çıkarıl
mış bulunan 2253 sayılı Kanunun özü bu idi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 

Konseyi'nin uyuşturucu maddelerle dair 1961 
TEK sözleşımeısinde de haşhaş ekiminin kesin 
olarak milletler tarafından sınırlandırılacağına 
dair bir madde yoktur. Bu husustaki maddeyi 
okuyorum: 

«Halk sağlığının korunması ve uyuşturucu 
madde kaçakçılığının önlenebilmesi için haş
haş ekimi yasak edilebilir». 

Haşhaş ekimi yasaklanabilir. Bu gimkü istih
sal fiyatının yarısı dahi verilmezse, haşhaşdan 
'elde edilen ham afyon sakızının kaçakçılığının 
önlenmesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kaçakçılığı önlemek için, hamafyonun içeri

deki fiyatı ile, dışardaki fiyatı çok farklı olma
malıdır. Şimdi sizlere vereceğim hususlarda gö
receksiniz ki, arada resmî kurdan, yani Toprak 
Mahsulleri Ofisine teslim ettiğimiz fiyat dâhil, 
Devlet % 80 kârla vatandaşın elinden almak
tadır. Biraz evvel bahsettiğim gibi hiçbir ta
rihte, ekonomimizin zayıf olduğu 1929 - 1933 
yıllarında dahi Devlet böyle bir yola gitmemiş
tir. 

Arkadaşlarım, haşhaşın asıl özüne girmeden 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin 
Kontrolü Kürsüsünün haşhaş yağı hakkında 
mütalâasını da kısaca arz etmek isterim : «Bu
günkü yemeklik margarin yağlarından çok üs
tün besleme değerine sahiptir. Kalb hastalıkla
rında mısır özü yağı kadar tedavi edici ve de
ğerlidir.» 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhiliye 
Profesörü Bekir Berkol'un raporundan : «Sağ
lığa kesin olarak zararlı değildir. îyi bir rafi
naj yapılırsa (yani kokusu alınırsa) zeytinyağı 
kadar değerli bir mahsule sahiptir.» 

20 . 7 . 1970 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, 
Geçim endekslerini, fiyat risklerini hesaba 

katmadan biz ne istiyoruz, onu anlatmak isti
yorum. 

Sayın Hükümetin bu mahsuller üzerine eğil
mesini rica ederim. Yüce Meclisin malûmu ol
duğu gibi pamuk, tütün, fındık, üzüm fiyatları 
üzerinde daima durulmuştur; buna karşı afyon 
ve şeker pancarı fiyatları üzerinde pek durul
mamıştır. Halbuki, bu iki mahsul artık memle
ketimizin aile ekonomisinde geniş yer tutmak
tadır. Her nedense bu mahsullerden afyon mah
sulünün dayandığı bir örgüt de yoktur. Afyon 
mahsulü bizim millî mahsulümüzdür. Hükümet
ler bu mahsulü üreten vatandaşı o kadar sıkar 
ki, hem köylü ürettiğine pişman olur, hem de 
üretmediğine. 

Türkiye'de köylümüzün ürettiği tarım ürün
leri hep tefecinin elinden geçer, afyonda ise sö
mürüyü Hükümet yerine getiriyor. Bir damla 
almterine karşı bir damla sakız alınabilmekte
dir, bir litre ter karşılığında bir kilo afyon sa
kızı alınır. 

Devletimizin kendi vatandaşını acımadan 
sömürdüğünü, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yayınlarına istinaden biliyoruz. 1948 ile 1970 
fiyatlarını altın üzerinden değerlendirmek su
retiyle köylümüzün satmalına gücünün iddia 
edildiği gibi yükselmediğini, aksine düştüğünü 
tesbit etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1948 yılında 1 kilo afyon sakızının fiyatı 40 

lira, sınıf bakımından 38 ilâ 44, o günkü Reşat 
altınının değeri 38 lira. 1948 yılında 1 kilo sa
kız 1,1 altın alıyormuş. 

1969 yılında afyon sakızının fiyatı 90 lira, 
Reşat altınının ortalama fiyatı 200 lira, 0,45 al
tın alıyor, bugün ise 0,40 a düşmüştür. 

Bir işçinin yevmiyesi, ekim ve yetiştirme 
masrafları hesaplandığında, üretici kendi top
rağında Devletin namı hesabına en küçük üc
retle hattâ karnı doymayasıya bir işçilik yapı
yor demektir. 

Bugün vatandaşa «afyon üretme» diyebil
mek için üreticinin emeğini değerlendiren bir 
mahsul çeşidini yerine getirebiliyor muyuz? Bu 
durum hiç dikkate alınmadan, Amerika'nın va
tandaşı uyuşturucu madde kullanmasın diye 
durmadan kısıtlanıyor. Amerikan vatandaşları, 
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biz afyonu kökünden kaldırsak, hiç ekmesek, 
yine uyuşturucu madde bulacaktır muhterem 
arkadaşlarım. Komünist Çin muazzam afyon 
ekimine girmiştir, Amerika'ya muazzam eroin 
ve mümasili hamafyon mahsulü kaçırmaktadır. 
Yani biz kısıtlasıak dahi, Amerika bu trafiği 
tıkayabilecek midir? Hiç zannetmiyorum. Ame
rika'nın bize sözü geçtiği içim, bize «Sen dur, 
ekme» diyor. 

Nevyork'ta uyuşturucu maddeden günde 
üç kişi ölüyor, milyonlarca insanın yaşadığı 
büyüik bir şehirde günde ölen bu üç kişinin de 
ölüm sebebi asıla morfin değil; LSD gibi sonra
dan ©entetlize edilmiş maddelerdir bunlar. 

Amerika bize, «Afyonu sınırlayın, ekmeyin» 
derken, bize öyle geliyor M, kendi ilâç fabri
kalarında uyuşturucu sentetik maddelerin ya
pımını çoğaltmaki ve sürümünü fazlalaştırnıaik 
hedefini güdüyor. Bugün dünyada Amerikan 
tütün ve sigaraları zararlı olduğu hailde, ilgili 
bakanlık bu sigaraların bizim gibi az gelişmiş 
ülkelerde satılması için propaganda ödeneği 
koymuştur. 

Benim köylüm açjken, İran, Hindistan ve 
Türkiye'de afyon ekimi tamamen kısıtlansa bi
le, biraz evvel dediğim gibi Amerika'nın Ko
münist Çin'i de kontrol altına alabileceğini tah
min etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Afyon aslnda iyi bir döviz mahsulüdür. 

Bütün hukukî baskılara, tehditlere ve dış müş
terilerimizin kurdukları kartellere ve insafa ge
lip verdikleri düşük fiyata rağmen 1968 yılın
da, yine Devlet İstatistik Enstitüsü yayınları
na göre, 23 457 197 liralık satış yapılmıştır. 
Hükümetimiz başka tüccarlara % 10 kâr tavsi
ye ederken, kendisi afyon sakızını % 80 kârla 
vatandaşın ve üreticinin elinden almaktadır. İş
te Türkiye'yi yıkan zihniyet budur. 

Halen Japonya'nın bizden afyon sakızı ta
lebi vardır, Ofisin elinde mal bulunmadığı için 
verilememektediır. Şahsi Ikanaatim odur ki, 
Devlet afyon sakızının fiyatını yükseltmeli ve 
hattâ kaçakçılığı önliyebilmek için şu tedbirleri 
almalıdır: 

Başka milletlerin namı hesabına köylümüz 
zararına afyon ekimi sınırlanmamak, salkıza 
değer fiyatı verilmelidir. Yoksa kaçakçılık hiç
bir zaman önlenemez. 

Sadece afyon mevzuunu organize eden bir 
genel müdürlük kurulmalı, bu yeni teşekkül 
dünya milletleri ile tıbbî ve ejkonomik yönden 
ilişki kurmalı, icabederse ham afyon yerine ya
rı memul afyon satışı düşünülmelidir. 

Hükümetimiz, hiç olmazsa 1948 yılındaki gi
bi; afyonun fiyatını bir Reşat altını alabile
cek şekle getirmelidir. 

Sayın Başkanım, kısaca şeker pancarından 
da bahsetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz uzatırsanız diğer gündem 
dışı söz istiyen arkadaşlara bu imkânı kullan-
dıramıyaoağım. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Birkaç 
cümle ile şekerpancarı ekimi, maliyeti, fiyatı ve 
ihracı üzerinde de açıklama yapmak istiyorum. 

Şekerpancarı ekimi ile bugün 233 507 aile 
meşgul olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, ben .siize yalnız 
afyon üzerinde söz verdim. O husus ikinci bir 
gündem dışı oluyor, onu da başka bir gündem 
dışında kullanmanızı istirham edeyim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Hay 
bay Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, afyon, haşhaş eki
mi Sayın Tarım Bakanımızın Yüce Senatoda 
açıkladığı gibi 280 bin hektarlık araziden 7 mil
yon değil, 4ö milyon gelir getirmektedir. Sayın 
Tarım Bakanımız burada yanılmıştır. 280 bin 
hektarlık arazi 25 milyonluk buğday doğrudur. 

Alyon'un neresinden tutarsanız tutun mut
laka aile ekonomicinin temelidir, sınırlammama-
lıdır, sınırlanırsa bile, vatandaş ekimi serbest 
yapmalı ve muhitler ayrılmalı; bu da bir ka
nunla düzenlenmeli, kaçakçılığım önlenmesi içwı 
sakıza değeri verilmelidir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı İlham* Er
tem, Sayın Süleyman Mutlu'nun beyanlarına ce
vap vermek üzere buyurunuz efendim. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Bugünlerde afyon konusu, haşhaş ekimiı ko
nusu çok konuşulur, üzerinde çok söylenilir bir 
hale geldi; bu konuda Yüksek Meclisimde de 
iki araştırma önergesi verildi. Bu araştırma 
önergeler* münasebetiyle daha geniş olarak af
yon ve haşhaş durumunu tahlil edeceğiz, fakat 
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şimdi sayın arkadaşım gündem dışı bir konuş
ma yaptıkları için, çok kısaca omun ortaya koy
dukları meseleye temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ, orta yerde bir Amerikan tazyiki, 

Amerikan isteği ve buna uyma gibi bir durum 
varmışcasma meseleleri ortaya atmaya sebep 
yoktur. 

Yüksek Parlamentomuzca 1903 ve 1966 yıl
larında iki beynelmilel anlaşmayı tasdik ötmek 
suretiyle, afyon ekimini beynelmilel bir şekle 
koymayı kabul etmiş bulunuyoruz. Yüksek rey
lerimizle bu iş kanunlaşmıştır. Binaenaleyh, biz 
taahhüdümüze sadık, medeni bir memleket ola
rak bunun gereklerini yerine getirmek duru
mundayız, bu bir. 

ikincisi, bu gereğin fcabı olan kanun tasarı
sı hazırlanmıştır. Kanun tasarısında doğrudan 
doğruya tahdit diye bar konu yoktur; bugüne 
kadar alınan tedbirlerde de doğrudan doğruya 
tahdit diye bir konu yoktur, afyon ekimini tan
zim etmek vardır. 

Bugüne kadar afyon ekimi yurdun muhtelif 
fbölgelerinıde beyannameye müsteniden yapıl
maktadır ve yapılan alımlar göstermektedir ki, 
ekilenin tümünü Toprak Mahsulleri Ofisi ala
mamaktadır. Almamasının sebebi tabiî olarak 
vatandaşın, müstahsilin mal teslim etmemesidir. 
Bunun doğurduğu sonuçlar vardır. Yurdum her 
tarafına afyon ekimi dağıtılmış olunca, bunun 
kontrolü mümkün olamamaktadır, işte bizim 
'beynelmilel taahhüdümüz ve bumun gereği ola
rak çıkaracağımız kanun, bu başıboş ekimi, ka
çağa giden hususları tanzim ederek, bunları bir 
müeyyide altına alarak, beşeriyete zararlı olmı-
yacak tarzda ekimin devamını, onun icaplarımı 
dikkaJtıe alarak temim edecektir. 

Binaenaleyh, şu devlet bu devlet istiyor, bu
na göre tahdidoluyor görüşleri gerçeğin tama
men dışıdır. Türkiye'de afyon ekimi beymeltmir 
lel anlaşmamıza göre iilımî ve sağlığa uygun hu
suslara müteveccih olmak üzere, pazar bulduğu 
müddetçe stoklarımızla oranlı olarak devam ede
cektir, ama bugünkü gibi afyonu kontrol edile
mez, yurdun her tarafına dağılmış bir tarzda 
bırakırsak, o zaman bunu zapturapt altına al
maya imkân yoktur. Bir medeni memleket ola
rak, bir medeni devlet olarak dünyayı, gençliği 
tehdidedein tor mahsulün, bırakınız ki kanunla 
bunun tanzimini kabul eifcmişiz, kanun olmasa 

bile medeni Devlet olarak beşeriyeti tehdid 
eden bi»r hususa eğilmemiz, onun gereğimi yeri
ne getirmemiz çok tabiîdir. 

Binaenaleyh, kanun meclislere sevk edilmiş
tir, kanunla afyon ekiminin ruhsata bağlanma
sı suretiyle tanzimi sağlanacaktır. Bugün uygu
lanmakta olan husus doğrudan doğruya tahdide 
müteveccih değildir, tanzime müteveccihtir. Bu
gün alınan karar gereğince Türkiye'nin sahil 
bölgelerinde ve sınır yakınlarında afyon ekimi 
men edilmektedir. Afyon ekimini bir coğrafî 
bölgede, ekolojik şartların en elverişli olduğu 
bölgede toplamak kararındayız. Böylelikle dış 
ihtiyacın istediği, stok durumumuzun gerektir
diği, ilmî maksatlara istenildiği kadar afyon ye
tiştirmeye devam edeceğiz, ama bunu sahiller
den uzak, sınırlardan uzak, ekolojik şartı en el
verişli olan bir çevrede toplıyacağız. işte alı
nan tedbirler buna müteveccihtir. Bunun dışın
da kalan, «Amerikan tazyikiymiş, Amerikan is
teği imiş, buna uyulmuş» gibi sözlerin altında. 
mutlak bir kasıt aramak lâzımdır. 

Türk Devleti hiç kimsenin tesiri ve baskısı 
ile kendi hattı harekâtını tanzim etmez, ama 
Türk Devleti medeni bir Devlet olarak, medeni 
devletlerin gereklerine uymayı da kendisi için 
bir vecibe bilir. 

Binaenaleyh, afyon durumu budur, afyon 
durumunda ille sahaları daraltmak, ille ekilisi 
azaltmak gibi bir görüş mevzubahis değildir. 
ilmî gereklere göre, piyasanın istediği kadar 
afyonu yetiştirmeye devam edeceğiz, ama bunu 
kaçakçılığa elverecek şekilde, kontrolü mümkün 
olmıyan her sahaya yaymak suretiyle değil, 
demin arz ettiğim gibi öteden beri afyonla 
meşgul olan, öteden beri afyon eken, sınırlar
dan ve sahillerden uzak, coğrafi bölgelerde top
lıyacağız. 

Fiyat meselesi de buna uygun olarak ele alı
nacaktır. Türk Devleti medeni bir Devlet ola
rak dünyaya zehir saçan ve zehir ihraceden, 
bundan dolayı kendisine menfaat sağlıyan bir 
Devlet vasfını alamaz- Türk Devleti ancak me
deniyetin gerektirdiği gibi insanlığa faydalı 
olan haşhaşı yetiştiren ve onu kontrol eden ve 
onu o şartlar içinde hem halkımızın ve hem de 
dünyamızın sağlığına uygun şekilde yetiştiren 
bir devlet olarak devam edecektir. 
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Bu husus araştırma konusu ile ortaya geti
rildiği zaman da, daha etraflı olarak temas edi
lerek gerekli cevaplar verilecektir, arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Demirel, 
ISayın Güngör gündem dışı söz istemişlerdir, 
önümüzdeki birleşimde kendilerine gündem dışı 
söz verme imkânı aranacaktır. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe Devlet Baka
nı Ref&t Sezgin'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/321) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

îhsan Sabri ÇağlayangiTin dönüşüne kadar, Dı
şişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Refet Sez
gin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genelkurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin; 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini 
temin için bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/32) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Mem
duh Ekşi tarafından verilmiş Meclis araştırma
sına mütedair önergeyi okutuyorum : 

16 Temmuz 1970 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

özü : Fındık mahsulünün de
ğeri pahasına pazarlanması ve 
üreticinin emeği karşılığını ala
bilmesini temin için Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca 
Meclis araştırması isteği. 

Fındık, Doğu - Karadeniz bölgesinde yaşı-
yan 4 milyona yakın yurttaşımızın tek gelir ve 
geçim kaynağıdır. Gerek bu bölgenin iktisadi 
durumunu yakından ilgilendirmesi, gerekse ih

racatımızın 1/4 ünü kapsaması nedeniyle bu 
konu, üzerinde dikkatle durulması lâzımgelen 
bir mevzudur. 

Fındık, dünya piyasalarında diğer milletler
le rahatlıkla rekabet edebileceğimiz tek ürünü
müzdür. Hükümetin, fındık ürününün bu öne
mine rağmen adı geçen mahsule şimdiye kadar 
gereken ilgi ve önemi göstermiş olduğunu id
dia etmek mümkün değildir. O kadar ki, fındık 
fiyatlan her sene siyasi iktidarın arzu ettiği 
zamanda ve miktarda tesbit ve ilân edilmekte 
olduğu gibi, fındık üreticisi de bu ilgisizliğin 
sonucu olarak büyük ölçüde kendi kaderine 
terk edilmiş bulunmaktadır. 

Karadeniz halkının fakir ve borçlu olduğu 
dikkate alınırsa fındığın yetiştirilmesi, idraki 
ve pazarlanmasında bugünkü uygulamanın ak
saklığını peşinen kabul etmek gerektiği kanaa
tindeyim. 

Yukarda izah ettiğim sebeplere göre : 
1. Dünyadaki fındık üretim ve tüketim mik

tarı belli olduğuna göre, yıllık rekolte tesbiti 
yapılır yapılmaz fındığa Devletin müdahale fi
yatı her türlü siyasi baskıdan uzak olarak böl
genin yetkili kurulları temsilcilerinin de iştira
kiyle en kısa zamanda tesbit ve ilân edilmeli, 

2. Fındık üreticisine verilmesi gereken ta
rımsal kredi miktarı hemen artırılmak ve bu 
kredilerin en kısa zamanda, yeterince öncelikle 
üreticinin eline geçmesi sağlanmalı, 

3. Özürlü fındık ihracı hakkında Hükümet
çe alman yasaklama kararı bir an evvel kaldı
rılarak durum resmen ilân edilmeli, 

4. Fındık yetiştirme sahaları bir an evvel 
tahdidedilmeli, 

5. Fındık istihsal bölgelerinin kadastrosu 
vakit kaybedilmeksizin yapılmalı ve toprak kre
di baremi bugünün gerçeğine uygun olarak ye
niden düzenlenmeli, 

6. Fiskobirlik fındığı, sadece ortaktan de
ğil, her üreticiden satınalmalı yani fındığın 
maddesine Devletçe müdahale edilmelidir. 

Yukarda belirtilen konular ve bunun dışın
da kalan sebepler hakkında Yüce Meclisin bilgi 
sahibi olabilmesi için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

— 567 — 
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BAŞKAN — Meclis araştırması isteğini havi 
önerge Genel Kurulun bilgilerine arz olunmuş
tur. Gündemdeki yerini alacak ve sırası geldi
ğinde görüşmesi yapılacaktır. 

4. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, Bütçe ve Plân Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/87) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunda, Adalet 
Partisine bağımsız bir üyenin iltihakı neticesi 
kontenjanı artmış olduğundan bu komisyondan 
bir istifa vâki olmuştur, istifayı okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğinden istifa 

ediyorum, gereğini rica ederim, saygılarımla. 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, 
Plân Komisyonundan istifa etmiş bulunmakta
dır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin de iki üyesinin 
bu komisyondan istifa etmesi gerekmektedir. 
Henüz bu istifalar Başkanlığımıza gelmemiş bu
lunmaktadır. istifalar Başkanlığımıza geldik
ten sonra, Genel Kurulun bilgilerine arz edile
cek ve boşalan yerlere seçimler, üç istifa tekem
mül ettikten sonra yapılacaktır. 

Bu yerlere bağımsız üyelerden seçim yapıla
caktır, bağımsız üyeler kendi adaylıklarını ko
yacaklardır. 

5. — Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü maddele
rinin tatbikatiyle ilgili olarak ahnan kararlar 
gereğince; Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu ile Geçici komisyonlar ve Meclis araştırması 
komisyonlarının yeni üye sayılarına dair Baş
kanlığın sunuşu. 

BAŞKAN — Genel Kurulun ittihaz etmiş 
olduğu oran meselesi dolayısiyle, Başkanlık 
Genel Kurula, bâzı hususları arz ederek, karar 
istihsal edecektir. 

Sırasiyle arz ediyorum : 
Daimî komisyonlarda yeni oranlara göre 

yapılacak hsısabın sonucu; Meclis Hesaplarını 
inceleme Komisyonunun üye sayısının 14'e çık
ması gerekmektedir. Meclis Hesaplarını incele
me Komisyonunun üye sayısının 14'e çıkması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu

yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yeni oranlar muvacehesinde, evvelce teşkil 
edilmiş bulunan ve henüz işleri bitmemiş olan 
geçici komisyonlar için de kararlarınızı ayrı 
ayrı almak gerekmektedir. Yeni oranlara göre 
geçici görevde bulunan komisyonları birer bi
rer okuyup, eski ve yeni oranlarını bildir
mek üzere, kararlarınızı istihsal edeceğim. 

Komisyon No : 2. 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesi, aynı kanunun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmeısi, Devlet Demiryolları 
5616 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, PTT per
sonelinin bir kısım hizmetlerinin, kıdemlerine 
sayılması hakkındaki kanun teklif ve tasarı
larını görüşmekte olan Ulaştırma, Maliye, Plân 
komisyonlarından müteşekkil komisyonun ev
velce 12 olan üye sayısının 21 olması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon No. : 3 
Millî parklar tasarısının tetkik edilmek üze

ne havale edildiği Adalet, Tarım, Maliye, Plân 
komisyonlarından müteşekkil komisyonun 8 
olan üye sayısının yeni orana göre 20 olması 
gerekmektedir. Bu komisyonun 20 kişiden te-
tekkübietraıesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon No. : 13 
Harb Akademileri kanun tasarısı ve teklif

lerini tetkik eıtmek üzere Millî Savunma, Ma
liye, Plân komisyonlarından müteşekkil 9 ki
şilik komisyonun yeni orana göre 21 üyeli ol
ması gerekmektedir. 21 kişi olması hususunu 
oylarınızla arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon No. : 14 
iSerbes't malî müşavirlik tasarı ve teklifinin 

havale edildiği Adalet, Maliye ve Plân komis
yonlarından müteşekkil 12 milletvekilinden ku
rulu komisyonun bu kere 21 üyeli olması gerek
mektedir. Bu komisyonun adedinin 21'e çıkarıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon No. : 16 
474 sayılı Kanuna ekli gümrük giriş tarife 

cetvelinin 87/11 tarife numaralı bölümünün de-
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ğiştirilmesi ve 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
mütedair kanun tasarı ve tekliflerinin havale 
"edildiği Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaş
tırma, Adalet, Maliye, Gümrük, Plân, Sağlık 
ve 'Çalışma komisyonlarından kurulu 30 sayı
sının, tekrar bağımsızlar hakkında ittihaz olu
nan karar sebebiyle, siyasi parti gruplarına 
mensup milletvekilleri tarafından ve 30 üyeli 
clarak kurulması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon No. : 19 
Millî Eğitim mensupları Yardımlaşma Ku

rumu, sosyal güvenlik kanunu tasarısı ve tek
liflerinin havale edildiği Maliye, Millî Eğitim, 
Plân komisyonlarından müteşekkil 12 sayın mil
letvekilinden meydana gelen komisyonun yeni 
oranlara göre 21 üyeli olması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Komisyon No. : 23 
Sendikalar Kanununda ve Grev - Lokavt 

Kanununda yapılan değişiklikleri görüşecek ko
misyonun Adalet, Çalışma, Plân komisyonla
rından katılmış 9 üyeden müteşekkil adedinin 
21 olarak değiştirilmesi gerekmektedir Komis
yonun 21 üyeden kurulu olması cihetini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon No. : 26 
Eski eserler tasarısını tetkik etmek üzere 

içişleri, Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından katılan 15 kişilik geçici ko
misyonun 20 üyeden kurulması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon No. : 29 
(Bölge tiyatroları teklifini görüşmek üzere 

Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından katılan 12 kâşi ile kurulmuş komsıyo-
nunun 20 kişiden kurulu bir komisyon haline 
gelmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Konut kanunu tasarısını görüşmek üzere 
Adalet, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve Plân 
komisyonlarından müteşekkil komisyonun 18 

(kişilik üye sayısının 24 e çıkması gerekmekte
dir. 24 kişinin katılmasiyle kurulması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmir}tdr. 

Telsiz kanun tasarısını tetkik eden Millî Sa
vunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Turizm ve 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından müteşek
kil 31 sayılı Geçici Komisyonun bağımsızlar dı
şında 21 üyeden kurulması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ka
nun teklifini görüşen 33 numaralı Geçici Ko
misyonun Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından kurulu 9 kişilik terekküp adedinin 21 
olması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Nüfus yazımı, nüfus kanunu tasarılarını tet
kik eden 35 numaralı Geçici Komisyonunun Ada
let, Dişileri içişleri ve Plân komisyonlarından 
kurulu 14 üyelik terekküp tarzının 24 olması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul ediümiştir. 

36 sayılı Geçici Komisyonun, İşçi Yardım
laşma Kurumu kanun teklifini tetkik etmekte 
olan Ticaret, imar, Maliye, Çalışma Adalet ve 
Plân komisyonlarından kurulu 12 adedinin 24 e 
yükselmesü hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

37 numaralı Geçici Komisyonun; Köy İşleri 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanun tasarısı
nı tötkife etmekte olan Köy işleri, Plân komis
yonlarından katılan 8 üyeden kurulu, adedinin 
14 e çıkması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

38 sayılı Geçici Komisyonun; Telefon Telsiz 
Vergisi, 1970 yılı Bütçesi fimıansman kanun ta
sarısı, Emlâk Vergisi kanun tasarısını görüş
mek üzere Adalet, içişleri, Maliye, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından katılan 15 üyenin 20 ye 
çıkarılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştic. 

40 sayılı Dernekler Kanunu, 171 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Kanun
da değişiklik yapılması, Cemiyetler Kanununun 
13 ncü maddesini tetkik etmekte bulunan İçiş-
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leri, Adalet, Millî Eğitim, Anayasa komisyon
larından katılan 16 kişilik Geçici Komisyon ade
dinin 20 ye çıkarılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ile ilgili kanun teklyf ve tasarısını gö
rüşmek üzere Maliye, Adalet, Enerji, Ticaret, 
Plân komisyonlarından müteşekkil 41 sayılı Ko
misyonun 15 olan üyesiınin 20 ye çıkarılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Serbest liman ve bölge kanunu tasarısının 
görüşmek üzere, içişleri, Gümrük, Ticaret, Ma
liye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarından mey
dana gelen G-eçici Kom^yonun 18 olan üyesi
nin 24 e çıkarılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Sermaye piyasası kanun tasarısının Ticaret, 
Çalışma, Maliye, Adalet ve Plân komisyonların
dan katılan 15 kişilı'fk 43 numaralı Geçüci Komis
yonun üye adedinin 20 ye çıkarılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18 ve 
27 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
tasarıyı görüşımekte olan Tarım, içişleri, Ada
let, Ticaret ve Plân komisyonlarından müteşek
kil Geçici Komisyonun 15 olan üye adedinin 
20 ye çıkarılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

45 sayılı Geçici Komisyonda görüşülmekte 
olan iş kanunu tasarısının Tarım, Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık, Bayındırlık, iç
işleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından meydana gelen 22 üyesimin bağım
sızlar sebebiyle tekrar 22 olarak tesibiti ve çalış
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. KaJbul edilmiştir. 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin tahmine 
dair 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifini gö
rüşmekte olan Gümrük, Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından katılan 12 sayın mil
letvekilinden kurulu 46 numaralı Geçici Komis
yonun sayı adedinin 20 ye çıkarılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

Kalkınma ve ihracat Bankası tasarısını gö
rüşmekte bulunan Ticaret, Sanayi, Tarım, Mal:»ye 
ve Plân komisyonların 25 üyesinden kurulu 
47 numaralı Geçici Komisyon adedinin, bağım
sızlar katılmamak suretiyle tekrar 25 kişilik 
üyenin katılmasi^le kurulması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... KaJbul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulan Tarım, Orman ve Plân ko
misyonlarından müteşekkil 48 numaralı Geçici 
Komisyonun 15 sayın üyesind'n 21 e çıkarılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştitt\ 

Gündemde ve Cumhuriyet Senatosunda bu
lunan işleramVîin geçidi komisyonları; Kara av
cılığı kanun tasarısı ve kara avcılığı kanun tek
lifini görüşmekte olan 4 numaralı Geçici Komis
yon, içişleri, Tarım, Adalet, Turizm ve Plân ko
misyonlarından katılan 10 sayın üyeden kurulu 
iken bu kere 20 üye ile kurulması gerektiği ci
hetle, 20 üyenin katılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler Ka
bul edilmiştir. 

Mühendis ve Mimar Odaları 6235 ve 7303 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifini görüşmekte olan Ener
j i Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komis
yonlarından müteşekkil 5 numaralı G-eçiei Ko
misyon 20 sayın üyeden kurulu iken, bağımsız
ların katılmaması suretiyle tekrar 20 üyeden 
kurulu komisyon olarak çalışması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 numaralı Geçici Komfloyon; esnaf ve sa
natkârlar Soısyal Sjgorlfcalar Kanun teklifini gö
rüşmek üzere Ticaret, Adalet, İçişleri, Sanayi 
ve Çalışma ve Plân komisyonlarından katılan 
18 sayın üyeden kurulu iken, 24 e çıkması ge
rekmektedir. 24 e çıkması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifini gö
rüşmekte olan Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî 
Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından ka
tılan 18 üyelik 7 numaralı Geç:>3İ Komisyonun 
üye adedinin 24 e çıkarılması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etoıiyen-
ler... KaJbul edilmiştir. 
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8 numaralı Geçici Komisyon, 507 sayılı Ka
nunun tadili tekliflini görüşmek üzere Adalet, 
içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân komisyonların
dan katılan 15 sayın üyeden kurulu iken üye 
adedinin 20 ye çıkması gerekmektedir. 20 ye çık
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 numaralı Geçici Koraı&yon, Noterlik kanu
nu tasarısını görüşmek üzere Çalışma, Adalet, 
Maliye ve Plân komisyonlarından katılan 16 
üyeden kurulu iken, 20 ye çıkması gerekmekte
dir. 20 ye çıkması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 numaralı Geçici Komisyon (6785 sayılı 
İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı) İmar, içişleri ve 
Plân komisyonlarından katılan 12 üyeden mü
rekkep iken 21 üyeye çıkması gerekmektedir. 
21 üyeye çıkması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

20 numaralı Geçici Komisyon, (Genelkurmay 
Başkanlığının görev ve yetkileri, Millî Savun
ma Bakanlığı görev ve yetkileri tasarısı) Ana
yasa, Millî Savunma, Bütçe komisyonlarından 
katılan 9 sayın üyeden kurulu iken 21 üyeye 
çıkması gerekmektedir. 21 üyeye çıkması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 numaralı Geçici Komisyon, (Genel Sağ
lık Sigortası kanun tasarısı) Sanayi, Maliye, 
Çalışma, Ticaret ve Sağlık komisyonlarından ka
tılan 10 sayın üyeden mürekkep iken 20 sayın 
üyeye çıkması gerekmektedir. 20 üyeye çıkması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir*. 

32 numaralı Geçici Komisyon, (Çay işletme
leri kanun teklifini) Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından katılan 8 sayın üyeden 
mürekkep iken 20 sayın üyeye çıkması gerek
mektedir. 20 üyeye çıkmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 numaralı Geçici Komisyon, (Çiftçi mal
larının korunması hakkındaki kanun tasa
rısı) (içişleri, Adalet, Millî Savunma, Köy 
İşleri, Tarım ve Plân komisyonlarından katılan 
18 sayın üyeden kurulu iken 24 üyeye çıkması 

gerekmektedir. 24 üyeye çıkmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

39 numaralı Geçici Koimsyon, (6964 sayılı 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bir geçici madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi) Adalet, Tarım, Plân komis
yonlarından katılan 12 sayın üyeden kurulu 
iken 21 üyeye çıkması gerekmektedir. 21 üyeye 
çıkması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun, oranlar hakkında ittihaz et
miş olduğu karar gereğince, Meclis araştırma 
komisyonları üye sayılarının da 14 e çıkması 
gerekmektedir. Bunları birer birer okuyup Ge
nel Kurulun tasviplerine sunacağım. 

Tanmla uğraşanların emeklerinin karşılığını 
almaları için kredi ve üretim alanında alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair kurulan 1 ve 6 nu
maralı komisyonun evvelce üye adedi 8 iken 
bu kere 14 olması gerekmektedir. 14 üye olması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrolle ilgili 8957 numaralı Kararnamenin 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair kurulan 
komisyonun 8 kişilik üye adedinin 14 e çıkarıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer kuru
luşlara bağlı hastanelerle, diğer sağlık kuru
luşlarının tedavi usulleri konusunda bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair kurulan komisyo
nun 8 üye adedinin 14 e çıkarılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde israfa sebe
biyet verildiği iddiası ile bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair kurulan komisyonun 8 
üye adedinin 14 e çıkarılması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleriyle, önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair kurul-
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muş bulunan 8 kişilik komisyonun 14 e çıkarıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir hususu Genel Kurula arz edeceğim : 
Yeni oranlara göre Millet Meclisli Başkanlık 

Divanına Cumhuriyet Halk Partisinden seçi-
leûek üyenin görevleri üzerinde bir görüşme 
açılması gerelkmekted'ir. Bu hususu, gündemi
mizde mevcut kanun taşanlarının görüşülmıe-

±t _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı : 
229) 

BAŞKAN — Şimdi müzakeresi yarım kal
mış bulunan Askerî Personel Kanununun gö
rüşülmesine devam edeceğiz. 

13 ncü madde ve bu maddeye bağlı ek mad
delerin müzaîkeresinin devamı esnasında sayın 
milletvekilleri tarafından ek yemi maddeler 
teklifi vâki olduğundan, bunları tetkik etmek 
üzere komisyon 13 ncü madde ve eklerini geri
ye almıştı. Bu noîktadan itibaren verilmiş bu
lunan yeni ek maddeleri kabul edip etmediği 
hulusu hakkında komisyondan Genel Kurula 
bilgi vermesini rica ©delim; ondan sonra tak
rirleri okutalım, Komisyon ve Hükümetin müta
lâası lalmdıktıan sonra, eik yeni maddelerin ekle
nip eklenmemesi hususunu oylayalım. 

Buyurun Sayın Akçal. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri. 

Komisyonumuzca geçici madde 15, geçici 
madde 8, madde 19 ve bunlara ilişkin önerge
ler alınmış bulunmaktadır. 

Müsaadenizle, komisyona alman önergeleri 
huzurunuzda izah etmek istiyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu bugün saat 13,30 
da toplanaralk bu önergeleri müzakere etmiş 
ve görüşünü meydana çıkarmıştır. 

Komisyonumuza havale edilen önergeler, Ko
misyonumuz tarafından kabule şayan görülme
miştir. Çünkü bu önergelerde, Askerî Personel 

sânden sonra müzakereye vazedeceğimizi arz 
ediyorum. 

Bundaki gerekçe, Meolıiısimizin kanun çalış
malarını bitirmek suretiyle Senatoya kanunları 
göndermesi imkânının sağlanması ve tartışma
ya sebebolacak bu halin vakti ıalaoağı cihetle, 
bugün, vakit imkân verdıiği nisbette bu husu
sun da Genel Kurulda görüşmesi yapılmak su
retiyle kanar alınacağını arz ederim. 

Kanunda tamamen ilga edilmiş bulunan taz
minat müessesesi muhtelif meslek grupları dola-
yısiyîie yeniden ihdas edilmek istenmektedir. 

Askerî hekimler, askerî veterinerler, aske
rî diş tabipleri, askerî eczacılar, mühendisler, 
öğretmenler ve bir kısım meslek grupları da
ha - ki bunları tadaden zikretmeme imkân yok, 
çünkü sağlık personeli şeklinde veyahut tek
nik elemanlar şeklinde takrirlerde vardır -
tazminat hükmünden faydalandırılmak isten
mektedir. 

Bu takrirler kabul edildiği takdirde, Per
sonel Kanununa ihtiyaoolmıyacağı görüşünü 
komisyonumuz paylaşmıştır. Çünkü, malûm ol
duğu üzere, Personel Kanunu tazminat mües-
ıseselerini ilga etmiştir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Müda
faa ettiğiniz yerler de oldu... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Askerî 
Personel Kanununun diğer Personel Kanunu
na nazaran bir özelliği daha vardır; bu özel
lik de, askerî hiyerarşi meselesidir. Dolayı-
siyle çıkartılmış bulunan tazminat kanunla
rında dahi mümkün mertebe nazarı iltilbara 
alınmış bulunan (bu askerî hiyerarşi, teklif 
edilmiş bulunan takrirlerle ortadan kaldırıl
mak gibi bir durum husule gelmiş olacaktır. 

ıSayın milletvekilleri; 
Komisyonumuz hiçbir meslek grupuna taz

minat vermemek hususundaki kanaatini mu
hafaza etmektedir. Askerî Personel Kanunun
da bir tek tazminat müessesesi; tazminat adı 
ile anılabilecek bir tek müessese mevcuttur 
Bu da, tazminat müessesesinin Türkiye'ye da
ha gelmediği senelerde, 1926 senesinde sadece 
pilotlar, denizaltıcılar ve dalgıçlar için, mes-

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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teklerinin özellikleri dolayısiyle kabul edilmiş 
bulunan ve zannediyorum hiçbir arkadaşımı
zın aleyhinde bulunmıyacağı bir müessesedir. 
İşte 1926 senesinden beri tamamen meslekleri
nin özellikleri dolayısiyle kabul edilmiş bulu
nan bu tazminat müessesesinin dışında bir 
tazminat müessesesi Personel Kanununda mev
cut değildir. Dolayısiyle muhterem milletve
killeri, biz tazminat müesseselerine toptan kar
şı oluyoruz. 

Arkadaşlarımızın haklı olarak zihinlerini 
karıştıran, hâkimlerin tazminat meselesi var
dır. Oradaki sistem ile burada teklif edilen 
sistem arasındaki farkın nazarı itibara alın
ması icabettiği bir yana bırakılsa dahi, Ana
yasa hükümlerini anlayış tarzını aynıca düşün
mek de icabeder kanaatindeyim. 

Mâruzâtımı toplamak istiyorum : Askerî hi
yerarşinin bozulmaması, Sivil Personel Kanunu 
ile Askerî Personel Kanunu arasındaki denk
liğin muhafaza edilmesi gerekçesiyle bu tak
rirlerin reddini istirham ediyoruz. 

iSaygılar sunarım efendim. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Bir ısual sorabilir miyim sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Ek madde 5 te bahsetmiş olduğumuz dalgıç 
ve kurbağa adamları için... 

BAŞKAN — Ek madde 5 i müzakere etmi
yoruz efendim, o ek maddeler geçmiş durum
dadır, yeni eklenmesi gereken pratisyenlerle 
ilgili yüzde 30, yüzde 40 nisbetidir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Kabul edilmişti efendim. 645 sayılı Kanu
na bunlar sonradan girdi sayın Başkan. Eski 
645 sayılı Kanun, askerî tabip, diş tabibi ve 
eczacılara tazminat veren bir kanundur. Onlar 
buraya nasıl dâhil edilmişlerdir, izah edebi
lirler imi? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Akçal, 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Ek 
madde 5, tazminat nisbetlerini tâyin eden bir 
maddedir. Eğer - biz tabiî temenni etmiyoruz -
ilerde tazminat müesseseleri yeniden canlan
dırılacak, muhtelif kanunlar çıkartılacak olur
sa, o zaman bu ek madde 5 e, Cuma günkü 
Birleşimde kabul edilen takrire istinaden, mad

denin geri alınış şekline istinaden ayrı bir taz
minat kanunu çıkartılır ve bu ek madde 5'e 
istinadettirilerek bu tazminat ödenebilir. Ak
si takdirde ek madde 5, bugünkü haliyle bir 
mâna ifade etmiyecektir; tabiplere, diş tabip
lerine, eczacılara ve saireye yeni bir tazminat 
getirmliyecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hilmi işgüzar ve Sayın Suna Tural'-

dan soracağım, komisyon sözcüsünün izahatı 
karşısında takririnizin oya arzını istiyor mu
sunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
esasen bizim takririmiz o gün Umumi Heyetin 
reyine arz edilmiş ve Umumi Heyet tarafın
dan kabul edilmişti. Yeni bir şekil getirmek 
üzere komisyon takriri geri almıştı. Bu durum 
muvacehesinde usul bakımından takririn tek
rar oylanması mümkün olamaz efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan cevap vermesi
ni rica edeceğim efendim. Buyurun Sayın Ak
çal. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, takririn birinci oylaması yapılmıştı, He
yeti Umuımiyenin temayülü meydana çıktık
tan sonra, «Acaba bir değişik formülle gelebi
lir miyiz?» diye komisyona almıştık; takrir 
filhal oylanmamıştır^ 

BAŞKAN — Yani, takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususu oylanmıştır. Filhal katıl
madıkları cihetle, komisyonun o anda geriye 
alma hakla vardır. O bakımdan, komisyonun 
bu izahatından sonra tekrar oylanması gere
kiyor. Komisyon bütün takrirleri almış, fakat 
katılmadıkları hususunu burada gerekçesiyle 
tekrar izah etmiştir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Müsaade bu
yurursanız takrir üzerinde izahat vereyim. 

BAŞKAN — Ben şimdi takririnizi okutaca
ğım, Hükümetken ve komisyondan katılıp ka
tılmadıklarını soracağım, ondan sonra size söz 
vereceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Personel Kanununa aşağıdaki tek

lifimizin yeni ek madde olarak kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

Sinop Ankara 
Hilmi işgüzar Suna Tural 
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Yeni ek madde : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık personelin

den muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılar ek 
madde 5 deki esaslar dahilindeki pratisyenler 
için albay maaşının yüzde 30'u, mütehassıslar 
için yüzde 40 ı oranında tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı'nm tak
ririni okutuyorum, aynı mahiyettedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuna Türk Silâhlı 

Kuvvetleri sağlık personeli için aşağıdaki mad
denin ek 7 nci madde olarak eklenmesini arz 
ederim-

Konya 
fflhsan Kabadayı 

«Muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılar ek 
madde 5 deki esaslar dâhilinde, pratisyenler 
için albay maaşının yüzde 30'u, mütehassıslar 
için yüzde 40 oranında tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker ve Sayın 
Ahmet Şener'in birlikte verdikleri takrirleri de 
aynı mahiyettedir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun

da 13 ncü maddeye aşağıdaki ek maddenin ek
lenmesini öneririz. 

İstanbul Trabzon 
Kesit Ülker Ahmet Şener 

«Ek madde : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık personeline 

(Muvazzaf tabip, veteriner hekim, diş tabibi ve 
eczacılar) ek madde 5 deki esas dâhilinde pra
tisyenler için albay maaşının yüzde 30 u, müte
hassıslar için yüzde 40 ı oranında tazminat öde
nir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nm takriri de ay
nı mahiyettedir, onu da okutuyorum : 

Sayın' Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü maddenin 11 nci ek maddesinden son

ra ek 12 nci madde olarak aşağıdaki maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Ek madde 12 : 
iSilâhlı Kuvvetlerde vazife gören tabiplere 

ve sağlık personeline, yüksek mühendis ve tek
nik personele almakta oldukları aylık brüt ma

aş veya ücretin yüzde 40 ı, askerî hizmet öde
neği olarak verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Hanağası'nm takriri de 
aynı mahiyettedir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Askerî Perso

nel Kanunu ile ilgili kanun tasarısına aşağıda 
bulunan maddenin 7 nci ek madde olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

'Hayrettin Hanağası 

«Silâhlı Kuvvetler Sağlık Personelinin Taz
minat Yüzdeleri 

Ek madde 7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri sağ
lık personelinden muayenehane açmıyanlara 
(muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılar, veteri
nerler) ek madde 5 deki esaslar dâhilinde, pra
tisyenler için üç yılını bitirmiş albay maaşının 
yüzde 30 u, mütehassıslar için yüzde 40 ı oranın
da tazminat ödenir.» 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan beş takrir de 
aynı mahiyettedir. Bu sebeple Sayın Hilmi İşgü
zar ve Suna Tural'm takrirlerini işleme koy
duktan sonra, diğer takrirleri oya arz etmiyece-
ğimi ifade etmek isterim. 

Sayın işgüzar mı konuşacak yoksa Sayın 
Suna Tural siz mi konuşacaksınız? 

ıSUNA TURAL (Ankara) — Hilmi Bey ko
nuşacak efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Geçen oturumda Askerî Personel Kanunu 
içerisinde, Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık per
soneli sıfatını haiz tabipleri, diş tabipleri ve 
eczacılar hakkında şimdi okunan önergemiz yü
ce huzurunuzda oylanmış, o gün umumi hevet 
tarafından kabul edilmiş bir önergedir. Di#er 
önergelerden, bizim önergemiz tamamen farklı
dır. Umumi Heyet bunu o günkü oturumunda 
benimsemiş, kabul etmiş. Yalnız Komisyon; 
«Fikhal katılmıyorum» gerekçesini ileri sürmek 
suretiyle, busrünkü zamanı kazanmak ve umumi 
heyetin o günkü kararının aksine bu önerereyi 
reddettirmek için. bizim yönümüzden, bu usuli 
taktiğe başvurmuştur. 
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Biz, komisyon sözcüsü arkadaşımızın burada 
ifade eylediği gibi, Askerî Personel Kanunu içe
risinde bilhassa sayıları çok mahdudolan ve 
esasında ayrı bir sınıf teşkil eden askerî tabip
lere tazminatın verilmesi lebinde olduğumuzu 
beyan etmek suretiyle bu önergeyi vermiştik. 

Dünyanın hiçbir yerinde tabipler askerî per
sonelle mukayese edilemez. Beyin cerrahisinde 
çalışan bir doktoru, kalp naklinde çalışan bir 
tabip binbaşıyı, bir yarbayı, bir piyade yarbayı 
ile mukayese edemezsiniz. Bunu dünyada hiçbir 
devlet kabul etmez. Askerî Personel Kanunu 
dışında daha önce kabul ettiğimiz Devlet Me
murları Kanununda da doktorlara ayrı bir önem 
verildiği için, bunlann dışarıda geçen müddet
lerinin 12 senelik süresinin dahi resmî hizmet 
gibi kabul edilmiş olması bunun nedenlerinden 
birini teşkil eder. 

Askerî Personel Kanunu içerisinde bilhassa 
tabiplere, pratisyenlere albay maaşının yüzde 
30 u ve mütehassıslara da yüzde 40 ı oranında 
tazminat verilmiş olması hiyerarşi düzenini boz
maz. Çünkü Askerî Personel Kanunu içerisinde 
mütalâa edilen, Sayın Komisyon sözcüsü tara
fından da burada beyan edildiği veçhile, ek 5 
nci maddede yer alan uçuş tazminatları, dalgıç 
adamlara verilen tazminatlar bu Askerî Perso
nel Kanunu içerisindeki hiyerarşiyi bozmuyor 
da; insan saklısını, hayatmı kurtaracak doktor
lara verilecek bir tazminat mı burada, hiyerarşi
yi bozuyor ve kanunun tümünü zedeliyor? 

Muhterem arkadaşlar, 
Esasında uçucular bunu bilerek uçarlar, dal

gıçlar da bu mesleki severek grelirler. Bunlara 
tazminat verildiğine göre - biz bunun aleyhinde 
deliliz - her şeyden evvel insan havatiyle yakın
dan ilgilenen, geçenlerde Eskişehir'de jetten dü
şen bir - iki tane subayı kurtaran cerrahın 
yapmış olduğu hizmeti nasıl mukayese edersi
niz, nasıl bunun değerini para ile ölçebilirsiniz? 

Bu bakımdan, bizim önergemize muhterem 
arkadaşlarımızın, bilhassa Umumi Heyetin ge
çen oturumda lehte verdikleri kararı da hatır
lamak suretiyle itibar etmelerini bilhassa istir
ham ediyorum. 

Esasında askerî tabipler, diş tabipleri ve ec
zacıların sayıları da çok azdır, bunlar ihtisas 
sınıflarıdır, bunlar askerî personel statüsü için
de ihtisas dallarını teşkil eden meslek kolları-

I dır. Bugün Almanya'da, Amerika'da da dünya
nın her tarafında da doktorlara verilen kıymet 
diğer sınıfların üstündedir. Eğer öyle olma
saydı, biz, 657 sayılı Memurlar Kanununda 
Amerika 'daki ve Avrupa'daki tabiplerin Türki
ye'ye gelmesini teşvik edici mahiyette madde
ler getirmezdik ve öyle olmasaydı, yani; tabip
lere dünyanın her tarafında aynı şekilde kıy
met verilmemiş olsaydı, tabipler bugün Alman
ya'da, Amerika'da da iş bulamazlardı. Hiçbir 
meslek dalı onların gördüğü itibarı görmemiş
tir. Çünkü insanların .tabında mevcudolan, in
sanların bizzat sıhhatiyle ilgilenin bir meslek 
dalı olduğu için gecesi - gündüzü olmadan çalı
şan bu insanlara ayrı bir değer vermek zorun
dayız. Bunları diğer sınıfların durumunda mü
talâa etmek mümkün değildir. 

Bu yönüyle bizim takririmize, geçen oturum
da verilen reyleri de dikkate almak suretiyle 
rey vermenizi istirham eder; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon tüm takrirler hak
kında fikrini izah edip, katılmama gerekçesini 
ortaya koymuştur. Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet da katılmıyor. Sayın 
Tural ve Hilmi İşgüzar tarafından verilmiş olan 
takriri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ve Anka
ra Millet vekili Suna 'Tural'm birlikte verdikleri 
önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın İhsan Kabadayı'nm takriri aynı ma
hiyette olduğu için ve Genel Kurulun bu husus
ta kararı takarrür ettiği cihetle oya arz etmi
yorum. 

Sayın Reşit Ülker ve Sayın Ahmet Şener'in 
takrirleri de aynı mahiyette olduğu için oya 
arz etmiyorum. 

Sayın Hasan Tosyalı'nın- takriri aynı mahi
yette olduğu için oya arz etmiyorum. 

Sayın Hayrettin Hanağası'nm takriri de ay
nı mahiyette olduğu için oya arz etmiyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan; bizimkinde, veterinerler var. Aynı değil, 
ayrılık vardır, oya sunulsun. 



M. Meclisi B : 131 20 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Yani, doktora, diğer bütün sa
yılan sınıflara Genel Kurulca verilmiyor, «vete
rinerlere verilir» diyorsunuz, öyle mi efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ayrı ayrı 
şeyler. 

BAŞKAN — Başkanlık bu şekilde mütalâa 
etmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan; müsaade eder misiniz efendim? istirham 
ediyorum, bu tatbikatlar ilerde örnek teşkil 
ediyor, böyle örnek tegkil etmemesi konusunda 
önergedeki farklılıklar nazarı itibara alınarak 
oylanır veya mütalâa alınır. 

BAŞKAN — Bir daha okuyayım efendim, 
belki fazlası vardır : «Muvazzaf tabip, veteri
ner hekim, diş tabibi ve eczacılar.» 

Oyladığımız takrirde, «Muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılar» denilmekte idi. Sayın Ah
met Şener'in önergesi hakikaten veterinerleri 
de ihtiva ettiği cihetle, tabipler, eczacılar ve diş
çiler müstesna, yalnız veterinerleri oylıyaca-
ğım. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, bu hususta önergem var, 
bana söz vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Size söz vermek, usulümüze 
göre mümkün değil, takrir sahibi değilsiniz. 

Veterinerlerle tazminat verilmesi hakkın
daki takrire Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın Ahmet Şener ve Sayın Reşit Ülker'in 

takrirlerinde veteriner hekimleri ihtiva eden 
bir hüküm vardır ve bu husus Genel Kurulun 
oyuna arz edilmek suretiyle tebellür etmemiş
tir. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan; 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Edemem efendim. 
Veterinerlere takrirde yazılı olduğu üzere 

tazminatın verilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür 
ederini. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın ilyas Kılıç, Sayın Mustafa Kemal 

Çilesiz ve Sayın Oğuz Aygün'ün vermiş olduğu 

birbirlerinin aynı olan iki takrir var, okutu
yorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Askerî Personel Kanununa aşağıda
ki ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ek Madde — «7 . 7 . 1965 tarih ve 645 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde sözü edilen
lerin özel muayenehane açmaları halinde, bunlar 
hakkında 645 sayılı Kanunu nhükümleri uygu
lanmaz.» 

Ankara 
Dr. Oğuz Aygün 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Askeri Personel Kanununa aşağı
daki ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Giresun Samsun 
Mustafa Kemal Çilesiz ilyas Kılıç 

Yeni ek madde — «7 . 7 . 1965 tarihli 645 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde s^öm edilenle
rin özel muayenehane açmaları halinde, bunlar 
hakkında 645 sayılı Kanun hükümleri uygulan
maz.» 

BAŞKAN — Hükümet takrire katılıyor mu? 
'MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri izah ötmek için, sayın 
takrir sahiplerinden söz istiyen var mı efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bir hususu 
tavzih ötmek işitiyorum. 

Biraz evvel tazminat maddesi kabul edil
mediğine göre, takrir sahibi arkadaşlarımı, 
askerî doktorlar için daha kötü bir vaziyet is-
t&miyecekleri için takrirleri geri alacaklardır 
efendim. İkisi arasında paralellik olması lâ
zım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün izahatı 
karşısında.. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hayır Sayın 
Başkan, Cuma günkü oylamada askerî doktor
lara tazminat kabul edilmiş ve Yüce Meclisten 
geçmiştir. Bu, onun istikaımetinde, tazminat 
alanların muayenehane açamamaları veya mu
ayenehane açanların tazminat almamalarını ta-
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z&mmun eden bir takrirdir. Komisyon sözcüsü 
belki burada değildi. 

928 sayılı Kanunun askerî doktorlar ve ta
biplerle ilgili olan kısmı Yüoe Meclisten geç
miştir, arz ederim. 

BAŞKAN — Anlıyamadım efendim. Lütfen 
kürsüye buyurun, buradan izah edin. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarını; 

Meclisin bugünkü oturumunda anlaşılıyor İd, 
bu husustaki bütün takrirleri reddetmek için 
bil' prensip kararma varılmıştır. Buna bir şsy 
diyeceğimin yek, bu reyle halledilecek bir şey
dir. Saym Başkanın tutum ve davranışından 
bu anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Tutumumda bir şey yok, rica 
ederim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Ne alâkası var. 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — öyle geliyor 

bana, benim, şahsi kanaatim, budur, kanaatimi 
değiş tiremezsiniz. 

BAŞKAN — Sizin lehinizde çıktığı zaınan 
Başkan tarafsızdır, çıkmadığı zaman taraflıdır. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Onma günkü oturumda, Sayın Oğuz Aygün 
arkadaşımın vermiş oldıığnı takrir, bizim takriri
mizle birleştirilmek suretiyle, askerî tabipler, 
eczacı ve diş tabipleri hakkındaki önerge kabul 
edilmiş, Komisyondan sorulmuş, Komisyonun 
muhalefetine rağmen, ikinci defa oylanmak su
retiyle Yüksek Meclisten geçmiştir. 

Binaenaleyh, şu anda verilmiş olan ve okun
mak suretiyle ıttılanıza arz edilmiş olan takrir, 
muayenahane açıldığı takdirde tazminatın alın
maması, açılmadığı takdirde de tazminatın alın
masın?. öngören bir takrirdir. 

Komisyon Başkam arkadaşımız; «Biraz ev
vel okunan ve reddedilen Sayın Suna Tural ve 
Hilmi işgüzar arkadaşımızın ve Sayın Kabada
yı'nm takrirlerine göre bu takrir daha kötü va
ziyet getirdiği cihetle kabul edilmesi doktorların 
aleyhino olacaktır» tarzında beyanda bulundu. 
Hakikaten öyle değildir. Komisyondan soruyo
rum, Cuma günün kabul edilen, Yüksek Meclis^ 
ten geçen takririn muhtevası nedir ve takrir 
nerededir, ne gibi işlem görmüştür? Mesele bu
dur, Sayın Komisyon Başkanının dediği gibi 

değildir. Kabul edilmiş olan bir takrir, bana 
öyle geliyor ki, usulî bir şekilde, başka bir şekle 
sokulmak isteniyor. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçal. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar; huzurunuzu İkinci defa işgal ettiğim 
için özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, beyanınız takrir 
üzerinde olacak, kabul veya ademi kabul gerek
çesine dayanacak. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Evet 
efendim; Komisyondan sorulan suale de bu ve
sile il© cevap vermek ve arkadaşlarımıza, ver
diği itakririn mahiyetiyle Yüksek Meclisin ka
bul ettiği hususu yeniden izah etmek istiyorum. 

Cuma günü 5 ned madde ile ilgili olarak 
Oğuz Aygün arkadaşımızın vermiş olduğu tak
rir tazminat nisbetlerine mütedair tekliftir. 
Esasen Kanunun 5 nci maddesi muayyen bir 
tazminatın verilmesini âmir olan madde değil
dir, nisbet tâyinine mütedair bir maddedir ve 
bir nisbet tâyin edilmiştir. Cuma günü kabul 
edilen takririn, Başkanlık Divanına müracaat 
suretiyle sonradan laldığım suretini yüksek mü-
aadenizle yeniden okumak istiyorum: 

«17 Ooak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanun 
ve bunu değiştiren 1256 sayılı Kanun, 18 Nisıan 
1963 tarih ve 223 saydı Kanun, 7 Temmuz 1965 
tarih ve 645 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanu
nun değişik 49 ve geçici 26 ve 27 nci maddele
rindeki tazminat nisbetkriııin tesbitinde esas 
olan albay maaşı; 3 yılını bitıirmiş albaya bu 
kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarının 
% 40 ıdır.» 

Nisbet tâyin edildi; nisbet tâyin edildik
ten sonra tazminatın verilebilmesi için ya ilâ
ve bir ek madde getirilecejktir (M, bu hususta 
Yüksek Meclis kanaatini biraz evvel Sayın Su
na Tural'm vermiş bulunduğu önergeyi reddet
mek suretiyle izhar etmiştir) veyahut ıbuna mü
tedair kanunun gerekli yerinde, (ki, 19 ncu 
maddedir) ilâve bir madde getirmek lâzım
dır. Aksi takdirde, 5 nci maddeye istinaden 
bir tediye yapmak mümkün değildir. 

Sayın iarkadjaşım birimci mâruzâtımı dinle
mek lûtfunda bulunmuş olsalar îdi, beni yeni
den huzurunuza getirmek gibi bir durumda 
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bırakmamış olurlardı, huzurunuzu yeniden i§-
gal etmemiş olur idim. 

Sayın Raşfkanın müsamahasına sığınarak, 
Komisyonumuzun bir metni çıkartmak hususun
da taktiklere miiraoaat etmediğini de zikretmek 
istiyorum. 

Tazminatım aleyhinde bulunmak, muayyen 
ve şerefli bir meslek grupuna ilâve bir tediyede 
bulunmanın aleyhinde butamajk fevkalâde güç 
bir vazifedir aıftaadaşlar. Bunu hiçbir şahıs, hiç
bir komisyon reddetmek istemez. Ancak, bu
nun dışında düşünülmesi icabeden birtakım me
seleler daha olduğunu her halde takdir eder
siniz. 

Saygılar sunarım ©fendim. 

BAŞKAN — Soru müessesesi bitti efendim. 
Takrire katılıp katılmama yönünden Komisyon 
Başkanına söz verdim. Komisyon katılmıyor, 
Hükümet katılmıyor, sayın takrir sahibi takri
rini izah etti, takriri oylarınıza arz edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, sabahleyin Komisyon toplandığı zaman it
tifakla bu karara vardı, zapta geçmesinde fay
da olduğundan dolayı, ben onu açıklamasını söy-
liyecektim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Aygün'ün takriri de, Sayın tîyas Kı
lıç ve Sayın. Çilesiz'in takririnin aynısı olması 
itibariyle oylarınıza arz etmiyorum. 

Sayın Yüksel Menderes, Faruk Sükan, Ke
mal Ziya öztürk tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Silâhlı Kuvvetler Per

sonel Kanununa Komisyonun teklifi üzerine ek
lenen madde ile kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağus
tos 1970 tarihinde emekliye sevk olunacak per
sonel hakkında yeni Personel Kanunu malî hü
kümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Böylece kendi iradeleri dışında kadrosuzluk
tan emekliye ayrılacakların mağduriyetleri ön
lenirken, yaş haddi ve sıhhî sebeplerle arzuları 
hilâfına emekliye ayrılacakların, haklarının ko
runmasını sağlıyan hiçbir hüküm getirilmemiş
tir. 

ölüm, yaş haddi ve sıhhî sebeplerle ayrılma 
hallerinde de ilgili personeller hakkında aynen 
malî hükümlerin uygulanmasını temin ve hak
sızlığa meydan verilmemesini sağlamak maksa-
diyle aşağıdaki ek maddenin kanuna konulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Konya 
Yüksel Menderes Faruk ıSükan 

Aydın 
Kemal Ziya öztürk 

«Ek madde. — 1 Mart 1970 tarihine kadar 
idarece yaş haddi ve sıhhî sebeplerle emekliye 
sevk edilecekler ile bu arada ölenler hakkmdada, 
30 Ağustos 1970 tarihinde kadrosuzluk nede
niyle emekliye sevk edileceklerde olduğu gibi, 
kanunun malî hükümleri aynen uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Personel 
Kanunu ile ahengi sağlamak bakımından bu tak
ririn reddini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet .. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

13 ncü maddeyi ek maddelerle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü madde daha evvel müzakere edilip 
kabul edilmiştir. 

15 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Madde 15. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel Kanununun geçici 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Aylık intibaklarında müktesep haklar 
Geçici madde 15. — Subayların, astsubay

ların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların 
rütbe, rütbe kıdemlilikleri ve kademelerine göre 
bu kanuna ekli gösterge tablolarına intibakları 
bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate 
alınarak yapılır. 

Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tu
tarları ; 

a) Subay ve astsubayların; 24 . 2 . 1961 
tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek 
vo değişiklikleri ile tesbit edilen aylık tutar
larına aynı kanunla verilen tazminat, 24.2.1961 

578 -
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gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan zam, 819 
sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Ka
nunla verilen kıta tazminatı ve yürürlükten kal
dırılan özel kanunları gereğince almakta ol
dukları tazminat (20 . 5 . 1933 gün ve 2183 sa-
yıh Kanunun 3 ncü maddesinde yazılı müsaa
deden faydalanarak çalışacak olan tabip ve 
diş tabiplerinin, 7 . 7 . 1965 gün ve 645 sayılı 
Kanunla aldıkları tazminat hariç) ve ödenek
lerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutar
larından az olduğu takdirde aradaki fark ka
deme ve derece yükselmesi suretiyle giderilin
ceye kadar ödenmekte devam olunur. 

b) Uzman jandarmaların kendi özel ka
nunları, uzman çavuşların kendi özel kanunla
rı ve 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık 
tutarlarına 24 . 2 . 1961 gün ve 263 sayılı Ka
nunla yapılan zam 819 sayılı Kanunla verilen 
avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta taz
minatının da eklenmesi suretiyle elde edilen 
miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ka
deme veya rütbe terfii, suretiyle giderilinceye 
kadar ödenmekte devam olunur. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?. Yok. Daha evvel Sa
yın Baha Müderrisoğlu tarafından verilmiş bir 
talkrir var idi, Baha Müderrtiısoğlu bu takririni 
ek bir takrir ile geri almıştır. Şimdi, yeni ve
rilmiş bulunan bir takriri okutuyorum efen
dim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sözlü olarak gerekçesini açıklıyacağım şe

kilde, 15 nci maddeye (e) fıkrası olarak aşağı
daki metnin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 15, fıkra c) 
Halen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli 

yüksek okul ve fakülte mezunu muvazzaf öğ
retmen sufbaylara albay maaşının % 20 si tazmi
nat olarak ödenir.» 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Samsun 
İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor 
mu efendim?,. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN —• Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tural, takririnizi izah 

etmek üzere buyurun. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve muhterem milletvekilleri; 
İnsanlık, hatırladığı tarihlerden beri öğre

tenler ve öğretmenler vasıtasiyle fikir ve dü
şünce uğrunda görülmemiş savaşlar vermiştir. 
Fikir hüriyetini yaşatmak için baaan, hattâ 
çak zaman yaşama hürriyetinden vazgeçmek 
icabetimiştir. ilim ve bilgi meşaleleri çok defa 
dönmüş hayatların üstünde parlamakta ve za
manın kıymetini bilmediği bu öğreten ve öğret
menlerin fikir ve bilgi üstünlüğünü bu ışığın 
aydınlığında şerefle ve vakarla en büyük ka
dirşinaslıkla asırlar ötesine taşımakta devam 
etmektedir. 

öğretmenlerin insan kafalarında ilim ve 
bilgi meşalesini yaktığı devirlerden bu yana 
asırlar geçti, öğretmenler mütevazi kaderleriy
le başlbaşa bırakıldılar. Onun içindir ki, bu
gün birçok meselelerini sokaklarda halletmek 
dâvasına düşmüşler ve bu yüzden de insanlık 
ve milletlerin tarihinde görülmeyen cezalarla 
cezalandırılmak yoluna gidilmiştir. 

insanların büyük ve mühim bir kısmı yine 
fikirleri söndürmekte, aydınlık kafaları cemi
yetlerin ücra köşelerimde yaşamaya mahkum 
etmek suretiyle insanlığın ilerlemesinde durak
lamalar meydana getirmektedir. 

Arkadaşlar, 
öemiyetlerin en yüksek derecede mânevi 

sıkıntı ve ıstırabını hakiki öğretmenler çekmiş
tir. Ruhlarında ve kafalarındaki ışıktan, bit
meden tükenmeden insanları aydınlatmaya ça
lışan öğretmen ve öğreticiler, insanlık tarihini 
de bu ışıkla aydınlatmanın mükâfatını bazan 
hayatlarının taze kanlariyle sulamışlardır. 

Arkadaşlar, 
Üniversite menşeli muvazzaf sulbaylar olan as

kerî öğretmenler; Kara, Deniz ve Hava Harb 
akademileri, harib okulları, ordu dil okulları gibi 
yüksek okullarla, askerî liseler, astsubay okul
ları gibi orta dereceli okullarda Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin kumanda zincirini yetiştiren
lerdir. Üniversite mezunu diğer subaylara 
meslekî sahalarda ihtisas yapma, tazminat 
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ödeme gibi mânevi ve maddi imkânlar sağla
nırken, sadece askerî öğretmen sınıfı bu sta
tünün dnşında bırakılmıştır. 

Askerî öğretmenler harb olculu mezunu su
bay gibi kurmay olmak, yurt dışı görevlere 
atanmak, rütbesinde yükseldikçe askerî ve 
meslekî merhaleler katetmek şeklindeki nimet
lerden yoksun oldukları kadar, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullardaki sivil öğretmen
lerin fazla ders ücreti alma, özel ve resmî 
dershanelerde ders verme, yurt dışına gönde
rilme, meslekî ve idarî sahada müfettişlikten 
umuim müdürlüğe kadar yükselme gibi maddi 
ve manevî avantajların tamamından da mah
rumdurlar. 

Ne subay olarak, ne üniversite mezunu ola
rak, ne de öğretmen olarak bugüne kadar em
salleriyle tam bir hak eşitliğine eriştirilmemiş 
olan askerî öğretmenler yıllardan beri sürege
len bu ciddî mağduriyetin neticesi çok sevdik
leri asker ocağından istifa ederek özel, resmî 
ve sivil okulların cazip tekliflerini kabullenme
nin üzüntüsü içindedirler. 

Son ders yılında birbirini takibeden istifa
lar, askerî okulları ve Harbokulunu öğretmen
siz kalmak tehlikesiyle karşı karşıya getirmiş
tir. Verimli çağlarında istifaya zorlanan as
kerî öğretmenlerin ayrılmasiyle, Ordunun, do-
layısiyle memleketin kaybı büyük olmakta
dır. 

Askerî öğretmenlere elinizi uzatınız sayın 
arakadaşlarım. öğretmenlerinize bir kadirşi
naslık borcunuz vardır. Üniversite mezunu su
baylar için öngörülen statüyü askerî öğretmen
lere de uygulayarak aynı göstergede eşitlik 
sağlıyan yörüngeye yerleştirilmelerini sağlayı
nız. 

1947 den beri iki lira olan ders ücretlerini 
on liraya çıkarmak fazla olmıyacaktır. 

Arkadaşlar, Sirkecimden Taksim'e, Şişli'ye 
bir taksi 15 liraya gitmektedir, öğretmen sı
nıfından subaylar sekiz senedir general yapıl
mamıştır. Âmir olarak başka sınıftan subaylar 
askerî okullara verilmektedir, ancak öğretme
nin uzmanlık hakkı da kusıtlanmanıalıdır. öğ
retmenlerimize seneler öncesine giderek bir 
minnet ve şükran borcunuz olduğunu unutma
yınız. Şu sıralarda oturmanızın kerametini bile, 
öğretmenlerinizden bilecek bir kadirşinazlığın 

içinde olunuz. Burada muhalif veya muvafık 
değil, insan olarak 1947 senesinden beri öğret
menlik yapmış samimî bir öğretmen olarak 
konuşuyorum, önergemizin kabulünü arz ve 
teklif ederim. Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural ve arkadaş
larının vermiş olduğu takrire komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. Takrir sabihi Tural 
takririni izah etmiştir. Oylarınıza arz edece
ğim; takdirde, askerî öğretmenlere albay maaşı 
nislbetinde % 20 tazminat verilmesi istenmek
tedir ve takrir de okunmuştur. Takriri kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

15 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddenin ek geçici 8 nci maddesi 
müzakere edilmemiş durumdadır, bu maddeyi 
okutuyorum : 

144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasında 
geçici hüküm 

Ek geçici madde 8. — 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarı
lacak genel kadro Kanununun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayı-
lı Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu ve ek ve 
değişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı, dalgıç 
ve kurbağaadam tazminat Kanununun uygu
lanmasına esas olacak albay maaşı 2 700 lira
dır. 

BAŞKAN — Ek geçici 8 nci madde üzerin
de görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim 17 nci maddeye ek geçici 12 nci 
ve 13 ncü maddelerin ilâvesi hakkında takrir
ler vardır. Birisi Komisyon Başkanvekili ta
rafından verilmişitir, birisi de Sayın Ali Rıza 
ITzuner tarafından verilmiş bir madde teklifi
dir. 'Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hükmün ek geçici madde olarak 

tasarıya ilâvesini arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 

TraJbzon 

«Ek geçici madde — 1076 sayılı Yedeksu-
bay Kanununun 29 nçu maddıesine göre Silâhlı 
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Kuvvetlerde mukaveleli olarak istihdam edi
lenler muvazzaf sınıfa geçirilirler. Bunların son 
rütbelerindeki bekleme süreleri terfilerinde dik
kate alınır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki teklifimizin oya arzım rica ede

rim. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Erol Yılmaz Akçal 

«Ek Geçici Madde 12 - 1076 sayılı Yedeksu-
bay Kanununun 29 nou maddesine göre Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde halen görevli bulunan 
mukaveleli yedeksubaylardan istekli olanlar, 
sınıf temeli kurslarında başarı gösterdikleri ve 
sicilleri de musibet olduğu takdirde muvazzaf 
subaylığa geçirilirler. 

Bunların rütibe terfileri, rütibe kıdemlilik
leri ve kademe terfi işlemleri bulundukları rüt
beye nasıp tarihleri esas alınarak 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bükümlerine göre yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, komisyonun tek
lifi karşısında bu teklife katılır mısınız efen-
d:nı? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — önerge
min gayesine uygundur. Daha teferruatlı oldu
ğu için, daha güzel redakte edildiği için Ko
misyonun değişiklik teklifine katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, Sayın Komisyon 
Başkanvekili tarafından verilen takrire katıl
dığını, bu sebeple takririni geri aldığını ifade 
ettiler. 

Hükümet Komisyonun teklifine katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonum takririne Hükü
met katılıyor. Komisyonun okunan takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etaniyenler... Kabul edilmiştir, ek geçici 12 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi ek geçici maddeleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum: 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 19. — Aşağıda yazık Kanunlar ile 

bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

a) 16 . 5 . 1933 gün ve 2180 sayılı Riya
seti Cumhur Dairesi Teşkilât Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre subay ve astsubaylara 
hangi isimle olursa olsun ödenen tahsisat ve 
tazminat hükümleri, 

b) 23 . 12 . 1942 gün ve 4335 sayılı Su
bay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis 
ve askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti 
hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 20 . 12 . 1944 gün ve 4688 sayılı Askerî 
fabrikalarla askerî atelye ve tamir müessesele
rinde çalışan mütehassıs subaylara verilecek 
ihtisas yevmiyesi hakkındaki Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 

d) 7 . 5 . 1947 gün ve 5044 sayılı Askerî 
okullar öğretmenleri hakkındaki Kanunun ders 
ücretleri ile ilgili olup bu kanuna aykırı dü
şen hükümleri, 

e) 9 . 1 . 1950 gün ve 5509 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki Kanun ile ek ve değişikliklerinin Mec
lis Muhafız Birliği subay ve astsubaylarına taz
minat verilmesi ile ilgili hükümleri, 

f) 3 . 3 . 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş 
ve uzman çavuş Kanununun aylık ücret miktar
ları ile ilgili hükümleri, 

g) 13 . 12 . 1960 gün ve 160 sayılı Dev
let Personel Dairesi kurulması hakkındaki Ka
nunun 9 ncu maddesine göre Devlet Personel 
Heyetinin asker üyelerine verilecek ödenek ile 
ilgili hükmü, 

h) 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı, Subay 
ve askerî memurların mraaşatına dair olan 1453 
sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muad
del 3 ncü maddesi ile 5802 sayılı Astsubay Ka
nununun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun ile ek ve değişiklikleri, 

i) 24 . 6 . 1965 gün ve 635 sayılı Uzman 
Jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgili 
hükümleri, 

j) 6 . 7 . 1965 gün ve 644 sayılı Millî İs
tihbarat Teşkilât Kanununun askerî hizmetli
lere ödenecek tazminat ile ilgili bükümleri, 
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k) 7 . 7 . 1965 gün ve 645 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi 
ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Ka
nun ile 7 . 5 . 1970 gün ve 1258 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekim
lere de tazminat verilmesi hakkımdaki Kanun. 

1) 27 . 7 . 1967 gün ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun oniMnci 
kısım ikinci bölümündeki Silâhlı Kuvvetler 
kıta tazminatı, onıüçüncü kısım birinci bölümün
deki emeklilik hakları ve aynı kanunun ek 
1, 2, 3 ye 5 sayılı cetvellerinin kademeler ve 
göstergeler ile ilgili hükümleri, 

m) 25 . 2 . 1969 gün ye 1128 sayılı Silâhlı 
Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühen
dis ve mühendis subaylara tazminat verilmesi 
hakkındaki Kanun, 

n) 15 Kasım 1960 tarih ve 128 sayılı Askerî 
öğrencilerin harçlıkları hakkındaki Kanunun 
harçlık miktarları ilgili hükümleri. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Veri«Imiış bulu
nan takrirler vardır. Takrirler (a), (b), (e), 
(m), (k) bendlerinin çıkarılması hakkındadır. 
Takrirleri, bu şekilde alfabetik sıraya göre ta-
kibedip ofcultacağım. 

Sayın Millet Meclis? Başkanlığına 
Madde 19. — (b) ve (c) fıkralarının yürür

lükten kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 
Askerî Personel Kanununun madde 19 un 

(e) fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. Saygılanmla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Yüksek Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun 19 ncu maddesinin (k) bendinin 
maddeden çıkarılmasını arz ve teküsf ederiz. 

«Samsun Afyon Karalhfcar 
tlyas Kılıç Süleyman Mutlu 

Yüksek Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeli 

Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
kanun tasarısının, yürürlükten kaldırılan ka
nunlar hakkındaki 19 ncu maddesinin (m) fık-

I rasının tasandan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bolu Sakarya 
Şükrü Kiykioğlu Yaşar Bir 

Malatya 
Alhimet Karaaslan 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin (m) fıkrasının maddeden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Samsun 

llyas Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk SülâJhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu madde
sinin (k) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Gtöresuaı 
llyas Kılıç Mustafa Kemal Çileaic 

«Madde 19. — 
7 . 7 . 1965 tarih ye 645 sayılı Kanunun 1, 

2, 3 ve 4 noü maddelerinin haricinde kalan hü
kümleri» 

Yüksek Basfcanlığu 
Görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanununun 19 ncu madde
sinin (k) fıkrasının aşağıdaki şekilde deği-ştiıril-
mesini arz ve teklif ederim. 

«Madde 19. — 
7 . 7 . 1965 tarih ve 645 sayılı Kanunun 

1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerinin haricimde kalan 
hükümleri» 

Ankara 
Oğua Aygün 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı 19 ncu 
maddenin (fo) ve (c) fıkralarınım yürürlükten 
kaldırılmasını istemektedir. Komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

FALOĞ-LU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'mn takririne Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. Takrir (b) ve 
(c) fıkralarının 19 ncu maddeden çıkarılması 

| kapsamındadır. Takririn dikkate alınıp alınma-
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ması hususunu oylarımıza arz ödiyorum. Dilk-
kaJtıe alınmasını kaibul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kaibul edilanem^tir. 

Sayın Hüsamettin Başer tarafından verilen 
(takrirle 19 ncu maddenin (e) fıkrasının çıkarıl
ması talebedilnıektedir. Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Riae) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılmıyor. Takririmizi izah sadedinde buyu
run Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

19 ncu maddede yürürlükten kaldırılan ka
nunlar sayılmıştır. Burada ben (e) fıkrasına do
kunmak istiyorum. 

Biliyorsunuz ki, Meclis Bütçesinde Meclis 
muhafız subay ve astsubaylarına, erlerine; ia
şeleri, maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne ayrılan tabJs:VjaJttan verilir. Bunların Millî 
Savunma Bakanlığı ile hiçbir ilgileri yoktur, 
ilgileri yalnız personel bakımındandır. Bu ba
kımdan, «Acaba buraya zuıhulen mi girmiştir?» 
diye maddeden çıkartılması için önerge verdim. 
Takdir Yüce Meclisindir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in takririne Ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın Ba
şer takririni kısaca izah etlmişjtiir. Dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarımıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Süleyman Mutlu ve Sayın îlyas Kı
lıç tarafından 19 ncu maddenin (k) bendinin 
maddeden çıkarılması talebedilmelktedir. Ko
misyon bu hususa katılıyor mu efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takririnizi izah etmek üzere 

buyurun Sayın llyas Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarını. 

Takrirlerin tümü ile reddedilmesi hususunda 
Komisyonun 1>ir karar aldığım biraz evvel bir 
arkadaşımızın açıklamasından öğrenmiş bulunu
yoruz, fakat buna rağmen bir hususu belirt
mek bizim jjin bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 19 ncu maddeden 
çıkartılmasını istediğimiz (k) fıkrası ordudaki 
teknik personeli ilgilendiriyor. özellikle yüksek 
ınülhendfo ve mlühenldisleri... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — (k) fıkra
sının mühendislerle hiç alâkası yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — izah ediyorlar efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ben de o 
fıkrayla ilgili bulunmadığım söylüyorum efen
dim. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — (m) fıkra/sı 
efendim, özür dilerim (m) fıkrası olacak. 

(m) fıkrası ordudaki teknik personel, yük
sek mühendisleri ve mühendisleri ilgilendirmek
tedir. 

Orduda miktarı çok az olan ve ordunun da 
millî bir harfb sanayiine sahilbolafoijhnek için 
pek yakın bir geçmişte çıkarılmış olan kanu
na göre verilmiş olan tazminatların verilmesini 
arzu ettiğimiz iç/ia bu takriri vermiş bulunuyo
ruz. Bunlda ordunun menfaati olup, hiyerarşdk 
bir düzenle ilgisi yoktur. 

Orduya teknik elemanı bağlamak ve kalifi
ye eleman bakımından orduyu beslemek ve is
tenileni yapaibUlir bir hale getirmek lâzımdır. 
Dünya ile sanayi bakımından rekabet etmek işiti
yoruz, «Tayyare yapacağız, tank yapacağız, ge
mi yapıyoruz daha iyisini» yapacağız.» diyoruz, 
o halde bunu yapan personele bâzı haklan ver
mek meeburiye'tlindeysz. Bu durumun, aynı za
manda onların alın terinin karşılığı olacağı ka
naatiyle bu takriri vermiş ve savunmuş bulunu
yorum. iltifadetmenazi saygılarımla rica eder, 
hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, (m) bendi ile de 
ilgili takririniz var, her halde (k) bendinin çı
karılmasına dair olan takririnizi g«ri alıyorsu
nuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — (k) bendit ile 
ilgili olanı geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Mutlu il* birlikte ver
miş bulundukları, 19 ncu maddenin (k) bendi
nin çıkarılmasına mlüteda/fe" olan takrirlerini Sa
yın Kılıç geri aldığını ifade etaminlerdir. 

OĞUZ AYGtîN (Ankara) — Sayın Başka
nım, bemilm (k) bendi ile ilgili bir taJkririm 
vardı. 

BAŞKAN -— Sıra ffle geliyor efendim. 
Sayın Yaşar Bir Şükrü Kiyiooğlu ve Ah

met Karaaslan tarafından ve bir de 'Sayın 11-
yas Kılıç tarafından verilmiş olan takrirlerle, 
yine (m) fıkrasının 19 ncu maddeden çıkarıl
ması istenmektedir. 

Sayın llyas Kılıç (k) bendi dolayısiyle hak
larını kullandılar. Acaba, diğer takrir sahibi 
arkadaşlarımızın ekleyecekleri bir husus var 
mıdır?.. Yok. 

Komisyon bu takrirlere katılıyor mu 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mamaktadır. Sayın Bir ve arkadaşlarının ver
miş oldukları taikriri oylarımıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemaştir. 

Aynı mealde bulunan Sayın tlyas Kılıç'in 
takririm bu sebeple oya arz etmiyorum. 

Sayın tlyas Kılıç ve Mustafa Çilesiz tara
fından verilmiş takrirlerle, Sayın Oğuz Aygün 
tarafından verilmiş olan takrir aynı mahiyette
dir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İzah etmek is
tiyorum efenıdioı. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, daha evvel okut
muş olduğumuz takririniz hakkında bir beyanı
nız mı var efendim? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ev#t efendim, 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygüniin, « 7 . 7 . 1905 
tarih ve 645 sayılı Kanunun 1, 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerinin haricinde kalan hükümleri» şek
linde olan takririne Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmama
ya, Komisyonumuz oy birliği ile karar vermiş
tir. 

BAŞKAN — Katılmadıklarını ifade ettiler. 
Hükümet katılıyormu efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Sayın Aygün, takririnizi izah etmek üzere 

buyurunuz. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Ek 5 ncj madde münasebetiyle vermiş oldu

ğumuz bir takrir Yüce Heyetinizde itibar gör
müş ve bu maddenin içerisine 645 sayılı Kanun 
hükümleri de konmuş idi. Buna muvazi olarak, 
«Yürürlükten kaldırılan kanunlar» bölümün
deki! 19 ncu maddenin (k) bendinin de, «Yürür
lükten kaldırılan kanunlar» arasında mütalâa 
edilmesini uygun görmediğimiz için, bunun da 
buradan çıkarılması keyfiyetini takririmizle 
Yüce Heyetimize arz etmiş bulunuyoruz. 

Bir tarafta, ek 5 nci maddedeki, 7 . 7 . 1965 
tarih ve 645 sayılı Kanunun nisbetlere aidoldu-
ğu iddia edilen kısmı baki kalacak, fakat öbür 
tarafta kanun, 19 ncu maddenin (k) bendi ile 
yürürlükten kaldırılacak. 

Yüksiek huzurlarınızda tetkik ve müzakere 
edilmekte ve yüksek oylarınızla da bir şekle 
bürünmekte olan kanunun acaip bir durumu 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir tarafta, 
kanunun varlığını kabul ederek birtakım nİ3-
Tıeltler gösterilmekte, öbür tarafta kanun orta
dan kaldırılmaktadır. 

Getirmiş olduğumuz birinci takrMn Yüce 
Heyetinizce kabulünden sonra bir kadirşinaslık 
ifadesi olarak, Yüce Heyetinizin insan sağlığı
na vermiş olduğu değerin ve önemin bir neti
cesi olarak bu kabul edilmiş ve diğer tazminat
lar arasında mütalâa edilmiş idi. 

Onun müzakeresinden bir celse evvel de, yi
ne yüksek huzurlarınızda Sayın Komisyon Söz
cüsüne, «645 sayılı Kanunun tazminatla ilgili 
kısımları devam ediyor mu etmiyor mu?» diye 
sorduğum ve iki maddenin bi'rbirini tiekzibeder 
gibi olduğunu ortaya koyarak hangisinin doğru 
olduğu hususunda mütalâasını rica ettiğim za
man, Komisyon Sözcüsü, Yüksek Heyetiniz hu-
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zurunda zabıtlara geçrarâş bulunan, «645 aayılı 
Kanunun tazminatla ilgili kısam yürürlüktedir» 
beyanından sonra da bizdim bu ifademiz bir ke
re daha kuvvet kazanmaktadır. 

Yüce Heyetinizin vereceği her kararın, 
mutlak muhterem olduğuna ve hepimizin riayeti 
icaJfoetMğine göre, Yüce Heyetlinizin bu (k) ben
denin kaldırılmasına dair vereceğim takrir hak
kındaki kararına da son derece hürmetkar ola
cağım. 

Ancak, tuhaf bir durum olacağını da Yük
sek Heyetinize arzda kendimi vazifeli görmek
teyim. Bir taraftan ek 5 nci maddedeki 646 
sayılı Kanunda tazminatın ne nisbette yapıla
cağına dair bir madde varken, öbür tarafta 
bunu tamamen kaldırmak gibi bir acaip du
rum doğmaktadır. 

Yüksek Heyetinizin bunu, bu şekilde mü
talâa ederek vermiş olduğu ve son derece bü
yük bir müspet heyecanın ve Yüce Heyetinize 
karşı takdirin doğmuş olduğu ve topu topu 800 
kişiyi geçmiyen hekim miktarı üzerinde bü
yük Ibir şevk ve heyecan yaratmış olan bir 
kararın, bugün burada bu (k) bendinin kaldı
rılması suretiyle silinmesine gönlüm razı ol
madığı için, bir vazife duygusu içerisinde yük
sek huzurlarınıza çıktım. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün'ün takri
rine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Takririn dikkate alınıp alaınmama'sı hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Takrir, «19 ncu mad
denin (k) fıkrasının 7 . 7 . 1905 tarih ve 645 
sayılı Kanunun 1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerinin 
haricinde kalan hükümleri» şeklinde değişti
rilmesini kapsamaktadır. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın llyas Kılıç ve Sayın Mustafa Ke
mal Çilesiz'in takrirleri de aynı mahiyette 
olduğu için oylarınıza arz etmiyorum. 

19 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek xS-
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kânunu Millî Savunma 
İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Kanun açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

Küreler sıralar arasında dolaştırılacak, 
bilâhara kupalar kürsü önüne konulacaktır. 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si: 1/360, Cumhuriyet Senatosu: 1/1131) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 230) (1) 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakam Selâ-
hattin Kılıç tarafından verilmilş bir takrir var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller

de değişiklik yapılması hakkındaki 230 sıra 
aayılı kanun tasarısının biran evvel kanunlaş
masını temin için öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Sanayi Bakam 
ıSalâhattin Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Kılıç tara
fından verilen takrir, Aktarma Kanunu de 
ilgili bulunduğu cihetle, Parlâmentolarımızın 
teamülü gereğince müstaceliyetine binaen gün
deme alıyoruz. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum : Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmişıtir. 

Komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması Genel Kurulca tasvip 
görmüştür. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul1 

edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum : 

(1) 230 S. Sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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1970 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — 1970 malî yılı Bütçe kanu
nuna bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmının 31.000 nci (Kurumlara katıl
ma paylan ve sermaye teşkilleri) bölümünün 
31.130 ncu (Sermayesine mahsuben İhracat ve 
Kalkınma Bankasına) maddesindeki mevcut öde
nekten (74 000000) lira düşülerek, (20 000 000) 
lirası Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci 
(Malî transferler) bölümünde yeniden açılan 
34.010 ncu (Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 
Fonu Yönetmeliği uyarınca organize sanayi 
bölgeleri kuracak müteşebbis teşekküllere yapı
lacak kredi yardımı için, T. Halk Bankası A. 
Ş. de teşkil edilen fona) maddesine, (54O00OÖ0) 
lirası da 34-620 nci (Küçük sanayi çarşıları 
ve siteleri kuracak kooperatif ve belediyelere 
yapılacak kredi yardımı için, T. Halk Bankası 
A. Ş. de teşkil edilen fona «Tahsisler Sanayi 
Bakanlığınca ilgili yönetmelik esaslanna göre 
yapılır.») maddesine olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen Sayın Üye?.. Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Bu aktarmanın metni şu anda elimizde yok
tur, belki dolaplara atılmıştır, alınması gere
kir, biz böyle acele geleceğini bilmiyorduk. 
Yalnız bir ricam olacak; bu aktarmanın hangi 
fasıllardan alınıp, detaylı olarak, hangi işler ve 
hangi sanayi bölgeleri için sarf edileceğinin (Ta-
daden hazırlanmış bir listesi varsa veya ismen) 
sanayi bölgelerinin hangi kısımlarında sarf edi
leceğinin bilinmesinde fayda mütalâa ederim. 

Yapılacak olan işlerin 1970 programında 
olup olmadığının başlanıp başlanmadığının, 
başlanılmış ise hangilerinin noksan olduğunun 
gerek komisyon ve gerekse hükümet tarafından 
açıklanmasında fayda vardır. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Okyay, buyuru
nuz efendim. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım. 

1970 yılı Bütçe Kanununun çıkmasının üze
rinden henüz üç ay geçmiş değildir- Bütçe ka
nun tasarılarını hazırlıyan sayın iktidarların 

bütçeleri hazırlarken davranışlarının samimiyet 
ölçüsünün en güzel bir örneğini şimdi görüyo
ruz. 

tki ay evvel hükümet bir bütçe kanun tasa
rısı getirmiştir ve iki ay evvel hükümet bilmek
tedir ki, 30 kadar vilâyette küçük sanayi çar
şıları yapılmaktadır; bunların 1970 yılı ödenek
lerinin konması lâzımdır, bunu bütçede göster
memiştir. 

Ayrıca, ihracatın teşviki, ihracatımızın dar 
boğazlardan geçirilmesine yardımcı olmak üze
re büyük bir ödenek konuyor, bütçeye. Türki
ye'nin ihracatı sıkıntı çekmektedir, bir banka 
kurulacaktır, bankaya bu ödenek devredilecek
tir, böylece ihracat teşvik edilecektir. Bu ve 
buna benzer gerekçelerle 74 milyon lirayı büt
çeye koyacaksınız, sonra her ne şekil bir düşün
cedir bilmiyoruz, bu 74 milyon lirayı oradan 
alıp, getireceksiniz, «küçük sanayi çarşılarını 
yapacağım» diye 54 milyon lirasını oraya, geri 
kalan 20 milyon lirasını da Sanayi Bakanlığının 
transferlerine yahut sermaye teşkillerine akta
racaksınız. 

jBu kanun tasarısı üzerinde söz almamın tek 
sebebi; bütçe hazırlanırken gösterilen samimi
yetsizliğin zabıtlara intikalini temin etmektir. 
Bir bütçe ki, henüz, iki ay evvel yüce meclisler
den geçmiş ve iki ay evvel Türkiye'de 30 kadar 
vilâyette devam eden işin ödenekleri ya gözler
den kaçırılmak için yahut bütçe hacmini küçük 
göstermek için konmamış önceden ihracatı teş
vik gerekçesiyle yüce meclislerin önünden geçi
rilmiş, ondan sonra bunun üzerinden daha iki ay 
geçmeden aktarma kanunu ile Yüce Meclisin 
huzuruna gelinmiştir. 

İkinci bir nokta da şudur, muhterem arka
daşlarım : 

Türkiye'nin, zannediyorum 25 kadar vilâye
tinde küçük sanayi çarşıları ihale edilmiştir, 
kurulmaktadır. Bunların her biri 5 - 20 milyon 
lira gibi büyük paralara çıkacak projelerdir ve 
inşaları halen devam etmektedir. 1969 yılı se
çim yılı olduğu için birçok vilâyette bu sanayi 
sitelerinin temelleri atılmış, yurt sathında bu 
sanayi çarşılarının adedleri çoğalmıştır, inşa
sına 2 - 3 sene evvel başlandığı halde henüz bi
tirilmemiş olanlar vardır ve dolayısiyîe mille
tin bütçesinden bir hayli para senelerdir topra
ğa gömülmüştür. 
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Bizim anlayışımıza göre, bunların hepsini 
yapmak için Hükümetin elinde parası yoksa, 
ödenek yoksa, bunların hepsini başlatmaktan 
ise, paranın miktarı kadar bir ölçüde 3 - 5 vi
lâyetteki sanayi çarşısını bitirir, sanayicinin, 
küçük sanatkârın emrine verirsiniz. Bu şekilde 
bu kendi kendini amorti edecektir, toprakta 
beklemiyecektir, ondan sonra doğacak yeni im
kânlarla yeni tesislere ve yeni yatırımlara geçe
ceksiniz. Hükümetimiz bu davranış içerisinde 
değildir. 

Daha 25 tane sanayi çarşısını bitirmeden 
ki, bunu daha birkaç seneye kadar da bitire-
miyecektir) öğreniyoruz ki, 5 - 6 vilâyette ye
niden temellerinin atılması hususu öngörülmüş
tür. Böylece yüz milyonlarca lira yurt sathında 
senelerce bekliyecek, sanatkârın, sanayicinin 
emrine verilemeden, memleketimizin ve bütçe
mizin dar imkânları dondurularak bekletilecek
tir. Bu husus ekonomik değildir. Bu, bizim ka
bul edebileceğimiz bir ekonomik politika değil
dir. Hükümetimizin bu zihniyetini bırakması 
lâzımdır. 

Bir örnek vermek isterim : 
Meselâ Malatya'da bir sanayi sitesi kurulu

yor; 15 - 20 milyon liraya ihale edilmiştir, iha
le edileli iki sene olmuştur, mütaahhidine para 
veremiyorsunuz, verebildiğiniz ödenek sadece 
birkaç milyon liradır, 20 milyonluk işi ihale et
mişsinizdir, bitiremiyorsunuz, ödeneğiniz yok. 
Bu tempo ile orada daha beş sene bekliyecek, 
bitmiyecektir, bu iş. Buna rağmen siz şimdi ye
niden başka vilâyetlerde, 3 - 5 yerde temel at
manın hazırlığı içerisine giriyorsunuz ve bu 
maksatla da iki ay kadar evvel bu Yüce Mec
listen geçirilmiş bütçenin içinde ihracatı teşvik 
için ayrılmış olan bir ödeneği getiriyorsunuz ak
tarma kanunu ile bu hedefe yöneltiyorsunuz, 
bunu teklif ediyorsunuz. 

Geri kalmış ülkelerin bir hastalığıdır, ama 
Türkiye artık bu aşamayı geçmiştir, imkânları
mızın böylesine heder edilmemesini, derlenme
sini, toparlanmasını ve rasyonel bir politikanın 
izlenmesini'temenni etmek için huzurunuzu iş
gal ettim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım, 

Sanayi Bakanlığının bu aktarma kanununu 
getirmesinden dolayı memnuniyetlerimi beyan 
ederek sözlerime başlıyorum. Çünkü, 933 sayılı 
Kanunu Anayasa Mahkememiz iptal ettikten 
sonra, Türkiyemizin geri kalmış vilâyetlerinde, 
kasabalarında küçük sanayi sitelerinin kurul
ma işi yânda kalmıştır. Bunların birçoğu bit
mek üzere idi, proje halinde idi, etüt halinde 
idi. Şimdi, Devlet Plânlama Teşkilâtı emrinde 
âtıl bir vaziyette bulunan bir fondan Türkiye'
nin kalkınması için, kasabalarımızın kalkınması 
için esnafa, sanatkâra yer bulmak için, bir atel-
ye açması için bir aktarma yapılıyorsa bunu 
memnuniyetle karşılamak lâzım. 

Bu sebeple, ben bu aktarma kanununu mem
nuniyetle karşılıyorum, müspet oy vereceğim, 
Yüce Meclisimizin de bu şekilde hareket etme
sini temenni ederim. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

Bu işi, kasabalarımızın, vilâyetlerimizin es
naf ve sanatkârına bir hizmet olarak telâkki 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, (buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Aktarma kanun taşanlarının bu Meclise sık 

sık gelen tasarılar olduğu hepimizin malûmu
dur. Yalnız, şimdi gelen Aktarma kanun ta
sarısının, bir arkadaşımızın da beyan eylediği 
veçhile, bütçe kanunları çıktıktan 2 - 3 ay 
sonra getirilmiş olması, bütçe yapılırken büt
çenin samimiyet, açıklık ve ihtiyaçlara cevap 
verme prensiplerinin dışında mütalâa edilmiş 
olduğunu göstermesi bakımından dikkat çeki
cidir. 

Bu durum, yapılacak işlerin nelerden iba
ret olduğunu daha önceden plânlamak sure
tiyle plân ve projeye göre bunların icalbettir-
diği finansmanların nelerden İbaret olduğunu 
bilmemek ya da bunlara önem vermemektir. 
Devlet hayatında ciddiyet esastır. Bütçe çık
tıktan iki ay sonra sık sık: Aktarma kanunla
rı bu Meclise getirilemez, getirilmemelidir. Bu 
usulü kabul etmediğiniz takdirde, hangi ba
kanlık olursa olsun, her bakanlık kendi bütçe
sini tanzim ederken gayet ciddî olarak onun 
üzerinde durur ve ona göre hazırlar. Bakanlı
ğın en büyük vazifesi, bütçesini iyi bir şekil-



M. Meclisi B : 131 20 . 7 . 1970 O : 1 

de (tanzim etmesi, kendi politikasına uygun 
şekilde tahakkuk ettirmesi, icabeden sanayi 
dallarını önceden bilmesi ve ona göre de im
kânlarını kullanmasıdır. 

Arkadaşlarımız; esnafın, sanayicinin kal
kınmasından bahsediyorlar. Bugün memleket
te her gün 200 - 300 tane tüccar protesto edil
mektedir. ölü yatırımları ortadan kaldırabil
mek, aktif yollara götürebilmek için bütçemi
zi iyi bir şekilde tanzim etmek mecburiyetin
deyiz. Bu bakımdan Sanayi Bakanlığının bu^ 
raya getirmiş olduğu aktarma tasarısının mut
laka aleyhinde oy kullanmak mecburiyetinde
yiz M, bundan sonraki tanzim edilecek bütçe
ler üzerine daha dikkatle eğilinsin. Her sene 
bütçeler buradan bir Nisan yağmuru gibi ge
lir geçer ve ondan sonra da sık sık Aktarma 
kanunları ile karşı karşıiya kalırız. Bir şeyin 
yapılması icabediyorsa, zaten bunlar ikinci 
Beş Yıllık Plânda gösterilmiştir. Plândan, 
programdan sık sık bahsedilir, fakat plâna, 
programa kıymet verilmez. Plân varsa, pro
gram varsa, proje varsa bunların finansman
ları da ortadadır, tutarları da bellidir ve buna 
igöre bütçeye ödenek konur. 

Bu şekilde bu hareketi gayriciddî telâkki 
ettiğim için bendeniz bu bakımdan aleyhte oy 
kullanacağım ve sizlerin de bu yönde ey kul
lanmamızı bilhassa istirham edeceğim. 

(Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım, buiyurun. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Müzakeresini yaptığımız Aktarma kanun 

tasarısı, biraz evvel burada beyanda bulunan 
arkadaşlarımın dediği gibi, ne bütçeyi yapar
ken nazarı dikkate alınmıjyan hususları ihti
va etmektedir, ne de lüzumsuzdur. 

933 sayılı Plân Uygulaması Kanununu 
Anayasa Mahkemesi iptal ettikten sonra teş
vik fonlarında teraküm eden paralar işlemez 
halde kalmıştır. Türkiye'de 39 yerde küçük 
sanat siteleri yapımına başlanmıştır, bunlarım 
10 adedi bitmiştir, diğerlerinin inşaatı yarım
dır, devam etmektedir. Sanayi Bakanlığımız; 
flşlemiyen teşvik fonlarının - ki yekunu 54 mil
yon liradır - bir Aktarma kanun tasarlısı ile kü
çük sanat siteleri ve organize sanayi bölgeleri 
fonuna aktarılması, yarım kalan esnaf ve sa

natkârlarımıza aidolan küçük sanat sitelerinin 
biran evvel bitirilmesi, esnaf ve sanatkârın eli
ne verilmesi için bu aktarma tasarısını getir
miştir. 

Aktarma tasarısı yalnız yarım kalan sitele
rin bitirilmesi için değil, Türkiye'de had saf
hada olan, küçük sanatkârın bilhassa dükkân 
sıkıntısı içerisinde bulunmasını da dikkate 
alarak yenilerinin yapımına başlanmasına ve 
bitirilmesine yardımcı olacaktır. 

Bu itibarla bu tasarı hakkında müspet oy 
kullanacağımızı bildirir, Yüoe Meclise saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de sanayi son süratle üer-

lemektdir. Hakikaten bütçenin bir kısmında 
ayrılmış para belki îkullanılmıyor, kalıyor bu
na mukabil diğer kısımlardaki paralar süratle 
eriyor. Bilhassa küçük sanayi siteleri ilerde ve 
ilçelerde ilerlemektedir, gelişmektedir. Bura
lara harcanacak paraların yüzde 50 sini Sanayi 
Bajsanhğı koyuyor, yüzde 50 sini de esnaf ko
yuyor. Bu şekilde küçük sanayiden büyük sa
nayie geçme faaliyeti memlekette artmıştır. 
Arkadaşlarımız, «Buradaki aktarmalar yerinde 
değildir» diyorlar, doğru değildir. Getirilmiş 
olan tasan uygundur ve memleketin sanayiine 
faydalar temin edecejktir. Aynen çıkmasında 
fayda olduğu kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarm. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı Sayın Kılıç, 
buyurunuz efendim. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın mületvekil 
arkadaşlarım; 

Bir aktarma kanunu dolayısiyle söylenen 
sözleri dinledikten sonra, «aamimiyesizlik», 
«ciddiyetsizlijk» gibi kelimelerin ifade edilmesi 
karşısında hayretler içinde kaldım. Esasen, 
sevk ettiğimiz kanunun gerekçesini arkadaşla
rımız tetkik etmiş olsalardı ve bu konunun Mec
listeki tarihî gelişmesini bilselerdi, bizi son de
rece samimiyetsiz, son derece gayrî ciddî bir 
hareketle itham etmezlerdi. Doğrusu üzüldüm. 

Mesele şudur: 
Bu tahsisat, 1970 bütçesinin (A/3) trans

fer bölümünde kaale alınmıştır. Madde numa-
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rası söylüyorum: 31.130. Yani bu tahsisat, der
ili - toplu (A/3) transfer bütçesinden bakanlık
lara, bu arada Sanayi Bakanlığına, organize 
sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ya
pılmak üzere, mecmu 417 milyon liranın içeri
sinde 4'erpiŞ edilmiş bir mitkbardır. O halde 
istikbali görmemek, plânsız programsız hareket 
etmek diye bir şey bahis konusu değül. 

Bahis konusu hadise şudur: 
1965, 1966 ve 1967 senelerinde, şimdi ihdas 

ettiğimiz maddeler zaten vardı; 34.610, 34,620, 
küçük sanayi siteleri ve organize sanayi böl
geleri... Vıaktaki 1968 de 933 sayılı Kıanun çı
kınca, her bakanlığa ayrı ayrı maddeler halin
de transfer bütçesine para İkoymak yerine, bu 
transfer edilecek paraların tamamı 933 sayılı 
Kanuna kondu ve 1968 ve 1969 yıllarında böy
lece, 933 sayılı Kanun yürürlükte olduğu esa
sına göre uygulama yapıldı. 

1970 e geldiğimiz zaman durum şu idi: 
Biz yine (A/3) transfer bütçesinin 31.130 

ncu maddesine bu parayı, 420 milyon liranın 
içine koyduk. Zaten Maliye Bakanlığı, ek öde
nek tahsisatı oba kabul etmiyece|kti ve ora
dan alman, özel maddesine aktarılan bir para
dır. Ortada 933 sayılı Kanun yoktu. Ayrıca, 
933 sayılı Kanunun yerine kaim olmıak üzere 
sevk ettiğimiz kanun muvacehesinde ihracat ve 
Kalkınma Bankası da muameleyi çiftleştirecek 
ve esnaf için pahalı bir çözüm getirecekti. 
Yani, 933 sayılı Kanunun yerine kaim olacak 
kanun tasarısı kanunlaşırsa, yine de duru
mun bu yıl için müddet 'bakımından tehlikede 
olduğu gayet açık; devam eden inşaatlar var, 
istimlâk edilmiş yerler ve başlamak üzere olan 
projeler var. 

Ayrıca, 933 ün yerine kaim olan kanunun 
çıkamıyacağı mülâhazası da vardır. Daha önem
li bir mülâhaza da, buradaki para önce İhracat 
ve Kalkınma Bankasına gidecek, oradan da 
Halk Bankasına gidecek ve bu suretle iki defa 
muameleye tabi tutulacak dolayıeiyle bu para, 
esnaf için daha pahalı bir para olacaktı. 

üçüncü sehep de, İhracat ve Kalkmana Ban
kasının kullanacağı paralar, gerçekten büyük 
ve çok ince ekonomik etütleri icabettiren proje
ler içindir. Bunlar altyapı tesisleridir ve esasen 
plânda vardır; yani, İhracat ve Kalkınma Ban
kasının; bir gübre tesisi, bir tekstil tesisi, 

bir çelik tesisi gibi ekonomisini uzun uzun in-
celiyeceği projeler değil, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında ve 1968, 1969, 1970 icraat plân
larında devam eden inşaatlar için, yani incele
me yönünden İhracat ve Kalkınma Bankasının 
tetkik edeceği mahiyette projeler de değil. 

İkinci mucip sebep, muamelenin uzamasıdır. 
Üçüncü mucip sebep, 933 sayılı Kanunun ye

rine gelecek olan kanunun bu mevsim çıkma
ması tehlikesidir. Hâdiseleri biliyorsunuz; şöy
le oldu, böyle oldu, o başka. Bunu gören Hükü
met, Sanayi Bakanlığı, esasen bütçe kanunun
da derpiş ettiği bir tahsisatı 1965, 1966, 1967 de 
olduğu gibi, özel bir maddeye aktarmayı teklif 
etmiştir, mesele bundan ibarettir. 

O itibarla, ne hâdiseyi İM - üç ay evvel gör
memek, ne samimiyetsizlik, bunların hiçbir alâ
kası yoktur, ümidederim ki, bu izahatımdan 
sonra, arkadaşlarım fikirlerini değiştirirler. 

Sayın Okyay ve Sayın Şener'in ifade ettik
leri hususlara cevaplarım vardır. 

Şimdi bakınız; bu, 74 milyonun 54 milyonu 
küçük sanayi siteleri, 20 milyonu organize sa
nayi bölgeleri içindir. 54 milyonun 44 milyonu 
devam eden inşaatlar içindir. O halde Hükümet, 
54 milyonun 44 milyonunu, bir toparlanma se
nesi addederek, devam eden inşaatlara yatırıp 
biran evvel bitirmeyi derpiş etmiş. 10 milyonla 
yeni inşaatlara hiç başlamasa mıydı? Hayır, bu 
mümkün değil. Neden mümkün değil? 

Esnaf Kefalet Kooperatifleri arsa alıyor, 
projesini yaptırıyor, bütün bunlara para sarf 
ediyor. Üstelik de bu; yüzde 60 yüzde 40, yüz
de 70 yüzde 30 formülüyle harcanan bir para
dır. Yani, Devlet yüzde 60 mı verir, esnaf yüz
de 40 mı verir; Emlâk Kredi Bankasmm bina 
kredilerine benzer bir mekanizma içerisinde ça
kşır. O halde, onlar ilânihaye arsaları ellerinde 
tutamazlar, arsalar pahalanabilir. Bu itibarla, 
54 milyondan 44 milyonu Sayın Okyay arkada
şımızın dediğine tamamiyle uygun olarak de
vam eden inşaatlar içindir, ama yeni inşaatla
ra başlanmaması da, arz ettiğim sebeplerle müm
kün değildir. Ancak, bunu asgariye indirerek 
eski inşaatları toparlayıp biran evvel esnaf ve 
küçük sanatkârı bu tesisin içine sokma yolun
da bir politika taMbettik. 

Şimdi, bunların tamamı, gerek organize sa
nayi bölgeleri, gerek 25 yerde devam eden kü-
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çük sanayi siteleri (1970 yılı programında ve 
bizim bütçe raporumuzda ismen zikredilmiş te
sisler) içindir. Bendeniz, o raporlar yanımda 
olmadığı için isimlerini şimdi zikredemiyeceğim 
yalnız, devam etmekte olan organize sanayi 
bölgelerini arz edeyim; bunlar Manisa ve Kon-
yaföır. 

Bu yıl istimlâk edilerek inşaatına başlanıla
cak olan organize sanayi bölgeleri - ki, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında 21 tanedir - Kay
seri, Gaziantep ve Adana'dır. 

Küçük sanayi siteleri ise, yurdun muhtelif 
yerlerindedir; zaten vilâyet olmak şartı da 
yoktur ve çoğu da illerde değildir, büyük bir 
'kısmı mahiyeti itibariyle büyükçe kazalardadır 
ve 25 değişik yerdedir. 

izahatım bundan ibarettir. Daha önce derpiş 
«dilen, plâna giren bir tesis için süratlenmeyi 
temin etme daha ucuza yapma sebepleriyle bir 
aktarma teklif «diyoruz. 

Yüce Meclisin üyelerine hürmetlerimi suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir aktarma kanunu tasarısı vesilesiyle, ic

ranın bütçeyi hazırlama sırasında yerine getir
mesi gerekli olan görevlerinin, yerine getirilip, 
getirilmemiş olması bakımından tartışma açıl
mış bulunuyor. 

Sayın Bakanı dikkatle dinledikten sonra ko
nuşmak ihtiyacım duydum. 

Sayın Bakan, bütçede aktarma sağlamak 
için getirilmiş olan tasarıları eleştiren arkadaş
larımızın bütçe tasarılarının samimiyetsizliğine 
gerçekçi olmayışına bir delil olarak bu tasarıyı 
göstermiş olmalarını yadırgadığını belirtiyor. 

Bu yanlıştır, bunu yadırgamaması lâzımdır. 
Çünkü, bütçe tasarıları; icranın bir yıllık icra
atlarının fasıl fasıl rakamlarla değerlendiril
mesidir. Bütçe hazırlanırken bunlar teker te
ker düşünülecek, ihtiyaçları karşılamak için 
gerekli bölümlere gerekli ödenekler konacak. 
ödenekler arası aktarma; «Bütçe hazırlandığı 
zaman bunları böyle, bu şekilde hesaba katma
mıştık, bunlar o zaman söz konusu değildi, bun
lar o zaman bildiğimiz veya önümüze gelmiş 

meseleler değildi, bunlar bugün kargımıza çık
tı, şimdi karşımıza çıktı, ama yapılması da lâ-
zımolduğu için bu aktarmaya ihtiyaç duyduk» 
onun için getirdik anlamımı taşır. 

Şimdi, Sayın Bakanla bir noktada anlaşma
mız lâzımdır; arkadaşlarımız bu aktarma ile 
sağlanması istenen şeylerin doğru olmadığını, 
yararlı olmadığını söylüyor değillerdir; orga
nize sanayi bölgeleri yapılmalıdır, küçük sana
yi sitelerinin bir kısmına başlanılmış devam 
«diyor. Bunlara karşı arkadaşımız konuşuyor 
ve diyor ki; «Bunlar yapılmasın mı, bunların 
yapılması lâzım değil mi, bunlar ihtiyaç değil 
mi?..» Evet bunlar ihtiyaçtır, bunların yapıl
ması lâzımdır, bunlar yapılmalıdır, bunların ya
pılmasını sağlamak icranın görevidir, bu ba
kımdan ihtilâfımız yoktur, fakat mesele şura
dadır: icra bir yıllık bütçesini hazırlarken, 
bütçenin hazırlandığı zaman söz konusu olan 
meseleleri bilecek. Bütçenin hazırlandığı zaman 
da mevzuubahsolan meseleler, dört ay sonra 
yeniden hatıra gelir ve getirilirse, o zaman; o 
bütçeyi gerçekçi olmıyan bir bütçe ve bütçe
ler için çok sık kullanılan tâbir olarak - arka
daşlarımız kullanmışlardır - «samimî olmıyan 
bir bütçe» olarak nitelemek, benim tarzımda 
düşünenler için haklıdır. 

Şimdi, 933 sayılı Kanun Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal edilmiş. Ne zaman iptal edil
miş? 1970 bütçesinin hazırlanışından çok önce. 
Demek ki biliyoruz. . 

1970 bütçesiyle bir müessese kuruluyor; ih
racatı Teşvik Bankası. Maliye Bakanlığı bütçe
sine bunun için 450 milyon lira konulmuştur. 
Bu banka, «İhracatı Teşvik ve Kalkındırma 
Bankası» adı altında kurulacak. Sayın Bakan 
diyor ki: «Bu banka vasıtasiyle eğer biz bunları 
yapacak olursak, bâzı sakıncalar olacağını gör
dük, ondan dolayı bu aktarmayı yapmak lüzu
munu hissettik.» 

Nedir bu sakıncalar? 
«Bunlardan bir tanesi; İhracatı Teşvik 

Bankasından Halk Bankasına geçecek, bu ara
da hem zaman kaybı olacak, hem (öyle zanne
diyorum M, tabiî siteye intikal edeceği için, site 
vasıtasiyle de sanatkâra geçeceği için) biraz 
da ücret farklılığı olacak.» 

Doğrudur. 
«Başka sebepler vardır: ihracatı Teşvik 

Bankası büyük projeleri ineeliyen müesseseler-

— 590 — 
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dir, halbuki bunlar büyük projeler değildir, kü
çük projelerdir, bunların incelenmesine de ih
tiyaç yoktur. Bütün bu sebeplerden dolayı bu 
aktarmayı yapmak lüzumunu hissettik.» diyor. 

Buna katılmamız mümkün değildir. Arka
daşlarımızın belirtmek istediği, benim de şimdi 
belirtmek istediğim şudur: Bu belirttiğiniz hu
suslar, bu, «Lazımdır, böyle yaparsak daha iyi 
olacaktır» dediğiniz hususlar 1970 bütçesi ha
zırlandığı zaman da söz konusu olan hususlar
dır. ihracatı Teşvik Bankası 1970 programında 
öngörülmüştür, Hükümetten geçmiştir. İhracatı 
Teşvik Bankasının fonu, 1970 yılı bütçesine 450 
milyon lira olarak konulmuştur. Peki, o zaman 
bu projeeler de söz konusu idi, o zaman bu sa
kıncaları neden nazarı dikkate almadınız, ne
den nazarı dikkate alarak bunu, 1970 yılı büt
çesi içerisine koymadınız? Biz Parlâmento üye
leri olarak karşımıza gelen bütçeyi, fasıl fasıl 
tetkik ederek ona göre hüküm veririz. Şimdi siz 
diyorsunuz ki; «Bizim başka fasılda göstermiş 
olduğumuz paranın, aktarmayla şurada göste
rilmesi lâzım.» 

Bize bunu, bütçede neden söylemediniz? 
Bizim karşımıza bu tarzda bütçeler getiriyorsu
nuz; «Bu bütçeler gerçekçi değildir, bu bütçe
ler samimî değildir» dediğimiz zaman da, bu 
gerçeğin ifadesi olur. 

Ben bu sözlerimi, Sayın Sanayi Bakanı ar
kadaşımın, arkadaşlarımızın yaptıkları konuş
mada, «Bütçeden dört ay sonra gelmiş aktarma 
müessesesinin sebebi yeni bir sebep değilse, büt
çeden sonra meydana gelmiş bir sebep değilse, 
bu aktarma müssesesi doğru değildir, işlememe-
lidir» gerekçesine dayanan sözleri karşısında 
hayret ettiğini ve bunu doğru bulmadığını be
lirtmiş olmasını yadırgadığım için konuşmak 
ihtiyacını duydum. Gerçekten bütçeler hazırla
nırken o gün melhuz olan meseleleri icra düşün
meye ve fasıllar arasındaki tevziatını ona göre 
yapmaya mecburdur. 

Aktarma müessesesi bütçeler çıktıktan son
ra icranın önüne gelen, bütçeler çıktıktan son
ra meydana çıkmış olan olaylar ve gelişmeler 
karşısında kullanılacak olan bir müessesedir. 
Parlâmentolarda aktarma müessesesini çok sık 
kullanan icralar, bütçelerini iyi hesaplıyarak, 
iyi düşünerek, gelişmeleri dikkat nazara alma
dan hazırlamış olan icralardır ve icralar için iyi 
bir not değildir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir efendim. Sayın Bakan, buyurunuz, Son 
söz ise Sayın Okyayuz'ündür. 

SANAYİ BAKANI SALÂHATT1N KILIÇ 
(Adana) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım; 

özellikle Sayın Kemal Demirin konuşmasın
dan sonra meselelerimizi basite irca etmek müm
kündür. 

Bir kere projeler grupu 1970 bütçesinde 
kaale alınmıştır, bir mekanizma olarak bir yere 
konmuştur ve o mekanizmanın çalışmıyacağı, 
gecikeceği veya mahzurlu olduğu mütalâasiyle 
şimdi aktarma ile yeni açılan maddelere ilâve 
edilmektedir. 

Sayın Demir diyor ki: «Bunu daha evvelden 
bilebilirdiniz.» 

Bu, bir kere samimiyetsizlik ve ciddiyetsiz
likten çıktı. Ne oldu? İleriyi görememek oldu. 
Meseleyi tesbit edelim. İleriyi görememek ise. 
Hay, hay. «Üç ay evvelden ileriyi göremediniz.» 
Bakın onu da izah edeyim: 

Evvelâ, maksat aynı maksat; maksatta de
ğişiklik yok. Bir yerden alıp, başka bir yere 
aktarma, farklı bir aktarma yok. Maksat, aynı 
maksat. 

Şimdi efendim, hâdise şöyle oldu: 933 sayılı 
Kanunun iptali üzerine, Hükümet olarak, onun 
yerine kaim olan İhracat ve Kalkınma Ban
kası Kanununu hazırlarken gün ışığında ha-
zılıyamadık; 933 sayılı Kanunun Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal gerekçesi neşredil
memiş idi. O itibarla 933 ün şümulüne giren 
bütün meseleleri aynen ihracat ve Kalkınma 
Bankası Kanununda hallolacakmış gibi kabul 
ederek bütçeye 400 küsur milyon parayı koy
duk. Vaktaki bu 933 sayılı Kanunun iptal se
bepleri meydana çıkıp ve onun yerine kaim 
olacak ihracat ve Kalkınma Bankası Ka
nunu bizim bu spesifik meselelerimizi (M 
Kanun bir hafta, on gün kadar evvel Meclise 
gelmiştir) arz ettiğim üç sebeple, üç mahzur 
dolayısiyle dilediğimiz gibi çözmediği için 
bu aktarma kanununu sevk ettik. Yani, daha 
önceden bu kanunun böyle olduğunu bilsey
dik, Anayasa Mahkemesinin bu kanunu ip
tal gerekçelerini bilseydik Sayın Kemal De
mir hakh olabilirdi. Hattâ (Bakanlar Kuru
lunda bir hatıramı da nakledeyim değerli ar-
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kadaşlarmıa). Bütçe Kanununu sevk ederken, 
933 sayılı Kanunun yerine bir kanun kaim 
olacağına göre, kendi meselemi, yani Sanayi 
Bakanlığının meselesini münferit olarak mü
talâa etmiyorum, ayrıca bir madde açarak Sa
nayi Bakanlığının meselesi halledilebilir, ama 
933 ün şümulüne giren bütün meseleler hal-
lolamaz, o itibarla bütçenin şevkini geciktir-
raiyelim bu iş için, eskiden olduğu gibi bunu 
sevk edelim, eğer o zamana İhracat ve Kal
kınma Bankası Kanununu çıkarırsak zaten 
ihtiyaç yok demektir, bizim düşündüğümüz 
gibi; hem çıkaramadığımız hem de düşündü
ğümüz şekilde çıkaramıyacağımıza göre bu ak
tarma kanununu getirmiş oluyoruz. Yani sa
mimiyetsizlik ve ciddiyetsizlik bahis konusu 
değildir. 

İleriyi görememek.. Yani bulanık bir at
mosfer yaratılmış 933 ün iptali ile. Belki, «İle
riyi göremediniz» diyebilirsiniz. Buna bir oran
da hak olabilir, ama bize verilen ufuk kadar 
gördük. Verilen ufuk kadar gördük. 

Tekrar şükranlarımı arz eder, kanunun ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
ÖAV1T OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, 

aziz arkadaşlarım; 
Bendeniz çok kısa maruzatta bulunacak 

ve sabrınızı suiistimal etmiyeceğim, 
Eence, her hâdisede her zaman haktan 

ve hakikatten çıkış yapmak, bizi gerçeklerin 
ışığına, gerçeklerin sevindirici sonuçlarına gö
türmekte daha isabetli olur. Sayın Bakanın 
da burada sarahatle, vuzuhla ifade ettiği gibi, 
bütçede, ihracat ve Kalkınma Bankası mev
zuunda alman tedbir, son günlerde büyük 
bir hareket halinde Meclise gelen kanunla
rın incelenmesi ve neticeye bağlanması bah
sinde Büyük Meclisi büyük ölçüde işgal et
tiği için hemen çıkarılamamak gibi bir neti
cenin içine getirmiştir. Halbuki, her vesile ile 

6'. — C II. P. Grup Başkanv elcili Necdet 
Uğur'un, C. İL P. Grupundan iki üyenin Bütçe 
ve Plân Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. 

her zaman birbirimize örnek bir heyecanla 
kıymetlendirip değerlendirdiğimiz esnafımı
zın ve küçük sanatkârımızın, 933 sayılı Kanu
nun Anayasa Mahkemesi yolu ile durdurulma
sı yüzünden çektiği ıstırap memleket sathın
da gerçekten büyüktür. Bu insanlara lâyık 
olduğu huzuru biran evvel verebilmek, bu 
insanların hakkı olan çalışma düzenini onla
ra biran evvel kazandırabilmek bence uzağı 
görmek ve ciddî ve samimî hareket etmenin 
gerçek ve çok aydın bir delilidir. Ben bu yön
den Hükümetin bu istikâmette tedbirini ya
pıcı buluyor, yaratıcı buluyor ve Sayın De
mir'in kanaat ve psikolojisinin tamamen hilâ
fına, hakkın ve hakikatin içinde, samimiyetin 
içinde, ciddiyetin içinde bir inanış ve davranış 
içinde bulunduğunuzu görerek Hükümeti can
dan tebrik ediyorum ve bu kanunun biran ev
vel çıkarılmasındaki isabete işaret ederek Bü
yük Meclisi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Ancak, görüşmek istiyen sayın üye bu
lunmadığı cihetle 1 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenlre.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın. üye.. Yok. Kanunun tümü açık oylarını
za arz edilecektir. Küreler sayın üyelerin sı
raları arasında dolaştırılacak ve bilâhara kür
süye konacaktır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekilliği tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum; 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GEİTEL KUEULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına I 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Ka- I 

nunlar Müdürlüğü ifadeli 14 . 7 . 1970 tarihli 
yazılarına cevaptır. 

Parti grupları arasındaki üye değişimi müna
sebetiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna bağımsız 
üyelerin seçimini mümkün kılmak üzere aşağıda 
isimleri yazılı iki üyemizin istifası sağlanmıştır. 
Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 

İstanbul I 
Necdet Uğur 
Millet Meclisi 

C. H. P. Grup Başkanvekili 

1. Nâdir Yavuzkan (Burdur Milletvekili) 
2. Talât Orhon (İzmir Milletvekili) 

BAŞKAN — istifayı da lütfen okuyun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Parti grupları arasındaki üye değişimi mü

nasebetiyle bağımsız üyelerin seçimini mümkün 
kılmak üzere Bütçe ve Plân Komisyonu üyeli
ğinden istifa ettiğimi arz ederim. Saygılarım
la. 

Burdur 
Nâdir Yavuzkan 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilliği yazısı iş
leme konmakla beraber, seçilme ve çekilme is
tifa ile mümkün olduğu cihetle, C. H. P. Grup 
Başkanvekilliğinden diğer istifanın da ikmâl 
edilmesi Başkanlıkça rica edilir. Genel Kurula 
arz edilmek üzere. 

Genel Kurula arz edilmiştir, 3 münhale önü
müzdeki birleşimde seçim yapılacaktır. 

7 —• Başkanlık Divanı üye sayısının 14 e çı- I 
karılması kararı üzerine C. H. P. Grupuna ve
rilecek 14 ncü üyeliğin Başkanlık Divanındaki 
yerinin (tâyini ile ilgili Başkanlığın sunuşu. I 

BAŞKAN — Birleşimin «sunuşlar» kısmında 
bir hususu kanun müzakeresinin sonuna bırak
tığımızı ifade etmiştim. Bu, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun ittihaz etmiş olduğu karar ge
reğince, oranların tam temsili bakımından Baş
kanlık Divanı adedinin 14 e çıkması ve 14 ncü I 
üyeliğin de Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
verilmesine mütedair idi. Ancak, Başkanlık Di
vanında bulunan makamlar, Başkanvekilliği, 
Divan Kâtipliği ve İdareci Üyelik, İdare Amir
liği hususunda bir anlaşma vâki olduktan son- | 

I ra meselenin Genel Kurula arzı kararlaştırıl
mıştı. Bu arada, grupların yapmış oldukları te
mas sonunda müttefik bir sonuca varamamış 
bulunmaları hasebiyle, bu hususun Genel Ku
rulda çözülmesi öngörülmüş bulunuyor. 

Başkanlık Divanındaki görüşmeler sonunda 
Adalet Partisi Grupu yeniden ihdas edilen 14 
ncü Başkanlık Divanı sandalyesinin Divan Kâ
tipliği olarak ortaya konmasını, Güven Partisi 

I Grupu ise bu sandalyenin İdare Amirliği olarak 
ortaya konması, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu ise bu sandalyenin, bu 14 üyeliğe çıkarılan 
ek sandalyenin Başkanvekilliği olarak ortaya 
konması hususunda ayrı ayrı görüşlere sabibol-
muşlardır. 

Müzakereler sonunda Başkanlığımız, Genel 
Kurulun bu husustaki kararını istihsal ederken 
üç oylama yapmak mecburiyetindedir. Bu oyla
malar; 14 e çıkan sandalyenin Divan Kâtipliği 
olarak ihdası, İdare Amirliği olarak ihdası ve 
Başkanvekilliği olarak ihdasıdır. Bunların bi
risi oylandığı takdirde mesele halledilecektir, 
ancak, Başkanlığı tereddüde sokan nokta, han
gisinin önce oylanacağı konusudur. Arkadaşla
rımız bu hususta da fikirlerini beyan eder, usul 
bakımından Başkanlığa bir ışık tutarlarsa mem-

I nun olacağız. 
Şimdi, Başkanlık Divanı konusu üzerinde 

söz istiyen sayın üyeleri rica ediyorum... 

Sayın Ülker, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, 
Oranların değişmesi neticesinde Başkanlık 

Divanı 14 üyeye çıkarılmış ve burada artmış 
olan bir üyelik «Divan Kâtibi» sıfatiyle, yeni 
yapılan hesapta oranı artmış bulunan Cumhu
riyet Halk Partisine verilmiştir. 

Daha evvel Sayın Meclis Başkanımızın Baş
kanlığında parti temsilcileri olarak toplandık, 
meseleyi uzun boylu görüştük, fakat bir anlaş
maya varma imkânı olmadı. 

Adalet Partisi bir kâtipliğin verilmesinde 
I İsrar etmektedir. Güven Partisi ise «İdareci 

Üye olsa iyi olur, ama ikinci bir Başkanvekil
liği Cumhuriyet Halk Partisine verilirse ve bu
na Adalet Partisi karşı çıkmazsa, bizim de bir 
diyeceğimiz yoktur» şeklinde beyanda bulun
dular. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Mesele, Meclisin huzurunda ilk defa konu

şulan bir mesele değildir. 1 . 11 . 1969 tarihin
de, yani bu yılın başında Başkanlık Divanı teş
kil edilirken aynı konu tartışıldı, Cumhuriyet 
Halk Partisi iki Başkanvekilliğinin kendisine 
verilmesi lâzımgeldiğini haklı olarak ileri sür
dü, gerekçelerini ortaya koydu, Yüce Meclis 
bunu kabul etmedi, Adalet Partili arkadaşları
mız buna yanaşmadılar ve Cumhuriyet Halk 
Partisi iki Başkanvekilliği almakta kendisini 
haklı gördüğü içindedir ki Anayasa Mahkeme
sine başvurdu. O mesele bu safhada bulunmak
tadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, neden ikinci bir 
Başkanvekilliğinde dün İsrar ettik, bugün de 
İsrar etmekteyiz? 

Evvelâ Anayasanın 84 ve 85 nci maddeleri
nin tefsiri, yorumu Anayasa Mahkemesi tara
fından yapılmış bulunmaktadır. 27 Şubat 1968 
tarih, esas 1967/6, karar 1968/9 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Başkanlık Divanının teşkiliyle 
ilgili kararında aynen şöyle denmektedir : 

«Esasen, Başkanlık Divanı üyeliklerinin sa
dece sayı üzerinden değil, görevlerin önem ve 
etki derecelerine göre değerlendirilerek, siyasi 
partilerin güçleri ölçüsünde dağıtılması gerekli 
bulunduğundan, Başkanlık Divanında her han
gi bir partinin mutlak söz sahibi olması değil, 
Divanın tarafsızlık içinde çalışması ve tarafsız
lığını koruyacak bir bünyede olması kuraldır.» 

Anayasa koyucu, bu konuda ne düşündüğü
nü ve ne gerek güttüğünü 84 ncü maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkralariyle açığa vurmuştur. 
Başkanlık Divanında her hangi bir partinin 
çoğunluğu elinde tutmaması, Anayasa koyucu
nun ereğine çok yakın düşecektir. 

Şimdi, görülmektedir ki, Yüce Anayasa 
Mahkemesi verdiği kararda, görevlerin önem 
ve etki derecesinin hesaplanmasını ve onun ya
nında iktidar partisinin mutlaka Başkanlık Di
vanında çoğunluk teşkil etmesi gerekmediğini, 
çünkü 84 ncü maddede Başkanlık Divanının ta
rafsızlığının esas olduğunu ifade etmiş bulun
maktadır. 

Biz buna dayanmıştık ve o zaman da bu kür
süden ifade ettiğimiz gibi, «Adalet Partisi bir 
Meclis Başkanlığını almıştır; onun yanında iki 
Başkanvekilliğini almıştır, İdareci Üyelik al-
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mıştır, Kâtip Üyelik almıştır; bizim görüşümü
ze göre Meclis Başkanlığı önem ve etki bakı
mından 3 Başkan vekilliğine eşittir.» demiştik ve 
demekte İsrar etmekteyiz. Çünkü, Meclis Baş
kanının İçtüzükte ve Anayasada kendisine ve
rilmiş olan yetkiler, - teferruatına girmiyorum -
o kadar şümullüdür M, böyle bir makamı ele 
almış olan parti, önem ve etki bakımından çok 
önemli bir mevkiyi elde etmiş bulunmaktadır. 
Buna bir ölçü bulmak gerekirse, bir Meclis Baş
kanlığı makamı, bütün Başkanvekillikleri ma
kamlarına eşit görülmek lâzımgelir. Çünkü Mec
lis Başkanı, istediği anda her başkanvekilinin 
çıkacağı toplantıya, oturuma çıkmak yetkisini 
haizdir ve tatbikatta da böyle olmaktadır, öy
leyse asgari bir denklem kurmak gerekirse; 
«1 Meclis Başkanlığı = bütün başkanvekillik
leri» şeklinde kurulabilir. 

Bugün bir Meclis Başkanlığı ve iki Başkan
vekilliği Adalet Partisindedir ve Cumhuriyet 
Halk Partisinde, aldığı 144 milletvekilliğine 
karşı yalnızca bir Başkanvekilliği gözükmekte
dir. Bu açık, aşikâr bir haksızlıktır. 

Ayrıca, o zaman da ifade etmiştik ki, puvan 
usulünü, aynı Anayasanın 84 ncü maddesinin 
uygulama ile yorumu olan Senato İçtüzüğü ge
tirmiş ve bir Başkanvekili için 10.. bir idareci 
üye için 7, iki Kâtiplik için 5 ve Başkan için 19 
puvan vermiş. Yani, bir uygulama pek yakını
mızda vardır ve aynı Anayasanın 84 ncü mad
desinin hiçbir değişiklik olmadan, hiçbir özel 
hüküm taşımadan aynen uygulamasıdır. Orada 
konulan puvan usulü dahi, bu adaletsizliği orta
ya koyacak niteliktedir. 

Bir başka fiilî hâdiseyi de bilhassa zikret
mek isterim. 

1968 de yapılan bir dağıtımda, gene Başkan
lık Divanının teşkilinde yeni teşekkül eden Gü
ven Partisi için 34 sandalyeye bir Başkanvekil
liği tahsis edilmiş, Adalet Partisinin 258 san
dalyesine karşı bir Başkanlık ve bir Başkanve
killiği verilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ise 
91 milletvekilliği için, 1968 deki tatbikatta bir 
Başkanvekilliğine sahibolmuştur. 

Şimdi, 91 milletvekiline sahibolan Cumhuri
yet Halk Partisine bir Başkanvekilliği, 144 mil
letvekiline sahibolan Cumhuriyet Halk Partisi
ne yine bir Başkanvekilliği, yeni yapılan hesap
ta, (Bu yeni bir safhadır) o günden de farklı 
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bir durumda yeni yapılan hesapta bir üyelik 
düştüğü aşikâr olarak, rakam olarak ortaya 
çıktığı zaman gene bir Başkanvekilliği, fakat 
onun yerine yeni gelen 14 ncü üyelik için, 
Cumhuriyet Halk Partisine düşen 14 ncü üyelik 
için bir Kâtiplik... 

Bunun hiçbir noktasında adalet bulmak 
mümkün değildir. Bu tatbikat açıkça Anayasa
nın 84 ncü maddesine, Anayasanın 84 ncü mad
desinin Senatoda tatbik edilen İçtüzüğüne, 
Anayasanın 84 ncü maddesinin Anayasa Mah
kemesi tarafından yapılan açık yorumuna ve 
bugüne kadar olan uygulamalarla karşılaştırıl
dığı zaman da bunlara aykırıdır, adaletsiz ve 
haksızdır. 

Bunun ayrıntılarını daha evvelce uzun boy
lu Yüce Meclise arz ettiğimiz için ve Anayasa 
Mahkemesine de arz ettiğimiz için ayrıntılara 
girmiyorum. Bu üyelik; inancımıza göre, kendi
mizi haklı bulduğumuz, deminden beri izah et
tiğim gerekçelere göre bir «Başkanvekili» ola
rak ihdas edilmelidir veya Adalet Partisinin 
elinde olan bir Başkanvekilliği Cumhuriyet 
Halk Partisine verilmelidir ve burada Sayın 
Başkanlığın işaret ettikleri gibi oylamaya ge
çildiği zaman, Başkanvekilliği oylanmalıdır; 
aykırı gözüken tez olarak önce Başkanvekilliği 
oylanmalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Adalet Partisi 
Grupu adına mı efendim? 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA SABRI KESKİN 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Akşamın ilerlemiş saatinde sabırlarınızı 
fazla suiistimal etmemek: için mâruzâtım çok 
kısa olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hatırlayacaksınız; 
1969 seçimlerini mütaakıp Millet Meclisimiz 
toplandığı zaman, Başkanlık Divanının teşki
li meselesi, grupu olan siyasi partilerin iştira
kiyle Sayın Meclis Reisini seçtikten sonra, Mec
lis Reisimizin Başkanlığı altında uzunboylu mü
zakere edildi, netice itibariyle bir mutabakat 
sağlanamadığı için, hepinizin bildiği şekilde 

mesele yüksek huzurlarınıza getirildi. Burada, 
değerli grup sözcüsü arkadaşlarımız kendi ka-
naatlarını, hukukî görüşlerini ariz ve amik, te
ferruatlı izah etmek fırsatını buldular. Netice 
itibariyle Yüce Meclis, aldığı bir kararla me
seleyi halletti. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Grupların mutabık olduğu, Başkanlık Di

vanının sayısı üzerindeydi. Bu sayı 13 tü. Baş
kanlık Divanının 13 kişiden kurulması, bütün 
gruplar tarafından kabul edilmesine rağmen, 
bu 13 rakamındaki çeşitli görevler, siyasi parti 
grupları arasında nasıl bir taksime tabi tutu
lacaktı? Münakaşa, daha çok bu nokta üzerin
de cereyan etti. 

Yüksek Meclisimiz tarafından kabul buyu-
rulan karara göre, Adalet Partisi 13 rakamına 
göre Başkanlık Divanında 8 üye ile temsil edi
lecek, bu 8 üyede bir Başkan, iki Başkanvekili, 
bir idareci Üye, dört kâtip üyeden teşekkül 
edecekti. 

Gene Meclisimizin aldığı karara göre Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bir Başkanve
kili bir idareci üye ve iki kâtip üye ile Riya
set Divanında temsil edilecekti. 

Sayın Güven Partisi Grupu adına da bir 
idareci Üyelikle Başkanlık Divanında temsil 
edilecekti. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel görü
şen Sayın Ülker arkadaşımın ifade buyurduğu 
gibi, Meclisimizce alman bu kararı, kendi hu
kuk görüşlerine göre yeterli bulmıyan veya 
bu kararı Anayasaya uygun bulmıyan Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu, bu kararın iptali için 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmiştir ve ha
len Anayasa Mahkemesi tarafından mesele tet
kik olunmaktadır. Ne şekilde bir karar verile
ceğini şu anda hiçbirimizin kestirmıesi müm
kün değildir. 

Bundan sonra ne oldu, muhterem arkadaş
larım? Adalet Partisi Grupunda vâki azalma 
sebebiyle - malûmlarınız tahtında - yeniden 
Başkanlık Divanının ne şekilde teşkil edileceği 
meselesi ele alındı. Yeni kabul edilen oranlara 
göre, bütün siyasi partilerin Başkanlık Divanı-
nında kuvvetleri oranında temsil edilebilmesi 
için, Riyaset Divanının 13 üyeden 14 üyeye çı
karılması yüksek tasviplerinize iktiran etti. Bu 
suretle şimdi «14 ncü üyelik ne olmalıdır?» 
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nıesele<si, yeniden huzurlarınızda münakaşa 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugüne kadar Meclis teamüllerinde, Mec

lis Riyaset Divanlarının adedi ne olursa olsun, 
1 Başkan, 3 BaşkanvekiH, 3 idareci Üyelik dai
ma sabit kalmıştır. Grupların Divanda temsili 
meselesinin halle bağlanması lâzımgelen nokta-
•öa, Riyaset Divanının adedinde vâıkı olan de
ğişikliklerde daima kâtip üyelikler çoğaltılmak 
veya azaltılmak suretiyle bu mesele halledile-
gelmiştir. işte biz bu noktadan hareket ediyo
ruz, muhterem arkadaşlarım. Filvaki Adalet 
Partisi Gruupnda bir azalma olmuştur, ama 
devre başına nazaran Sayın Cumhuriyet Halk 
Fartisi Grupunda ve Sayın Güven Partisi Gru
punda her hangi bir artış olmamıştır. 

Adalet Partisi Grupunda vâki azalma şehe
viyle, olsa oba grupların birbirine olan oranın
da bir değişiklik bahis mevzuudur. Bu değişik
liği de Divana aksettirmek - kanaatimizce - an
cak kâtip üye adedinde bir artış yapmakla sağ
lanabilecektir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun devre başında ortaya koyduğu mü
talâalar zaten kazai bir mercide tetkika tabi 
tutulmaktadır; kendi görüşlerini mahfuz tut
maları elbette normaldir, mümkündür; ama 
Adalet Partisi Gruup olarak biz, Riyaset Di
vanında 14 ncü üyeliğin bir kâtip üyelik ola
rak kaibul edilmesini savunmaktayız. Gerekçesi
ni de kısaca arz etmiş bulunuyorum. 

Hepimizi grupum adına saygılarımla selâm
lıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Askerî Personel Kanununun 
açık oylaması ile 1970 bütçe Kanununda aktar
ma yapılmasına mütedair oylamada açık oyunu 
kullanmıyan sayın milletvekili var mı efen
dim? («Var» sesleri) Lütfen oylarınızı kul
lanınız efendim. 

Mevzu üzerinde başka görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. 

Mesele Genel Kurulun oylariyle halledile
cektir. Başkanlık Divanında 3 yer var; 4 ya; 
2 tane Başkan olamıyacağma göre; biri Başkan
vekilliği; İkinci idare Amirliği, yani İdareci 
Üyelik; üçüncüsü, Divan Kâtipliğidir. 

Bu konuda Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü Ülker, evvelâ Başkanvekilliği-
nin oylanmasını öngördüler. Sayın Adalet Par
tisi Grup Sözcüsü Keskin bu hususta bir be
yanda bulunmadılar. 

Şu halde iki konu var: Bir Divan Kâtipleri, 
bir Başjkanvekilliği. 

İdareci üyelik hakkında gruplar canibinden 
Genel Kurula bir fikir akımı gelmiş değildir. 

Başkanvekilliğini, Başkanlık Divanında 
14 ncü sandalye olarak oya koyacağım. Bu red
dedildiği takdirde ikincisini oylamıyacağım, 
kâtipliği oylamıyacağım. O takdirde demek
tir ki, 14 ncü sandalye Divan Kâtipliği olarak 
kararlaştırılmıştır. 

Grup sözcülerinin Divan Kâtipliği hakkında 
ek bir görüşleri var mıdır? 

SABRi KESKİN (Kastamonu) — Yok be
yefendi. 

BAŞKAN — O halde oyluyorum. Bir evvelki 
Genel Kurul karariyle Başkanlık Divanının 
adedinin 14 e çıkarılması hali karşısında, bu
nun 4 Başkanvekilliği olması suretiyle bir Baş
kanvekilliği daha ihdasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka-
Tbul edilmemiştir efendim. 

Şu halde 14 ncü sandalye Divan Kâtipliği 
olarak Genel Kurulca kararlaştırılmış bulun
maktadır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Saym 
Başkan, Güven Partisinin bir idare amirliği ola
rak teklifi vardı, onu oya koymadınız. 

BAŞKAN — öyle bir teklif yok efendim. 
Saym Grupunuz adına görüşen Reşit Ülker 
Bey, münhasıran Başkanvekilliği üzerinde gö
rüştü. Başkanlık olarak da ben bunu arz ettim, 
telmih ettim. Bu hususta bir talep vâki olma
dığına göre tereddüdde yoktur. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ben 
talebediyorum efendim. 

BAKSAN — Kararlaştırdık, bitti efendim; 
tefhim de ettik. 

Açık oyunu kullanmıyan saym üye? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 
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V. - GÖRÜŞÜLEN 

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/195) 
(S. Sayısı : 213) (1) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı tarafın
dan verilmiş savcıların tâyinine imkân veren, 
iki maddelik, önem taşıyan bir kanunun görü
şülmesi ile ilgili teklif vardır, oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul buyurduğunuz takdirde, bu 
mesai süresi içinde ikmal edeceğimize inandığım 
bu kanunun müzakeresine geçeceğim. 

Sayın Başkanım 
Stajyerlerimizin 2 senelik müddetinin 1 se

neye indirilmesi hakkında öncelik ve ivedilik 
talebimiz var. 173 kadro mevcut; savcı bulamı
yoruz. Bu kanun çıkarsa 100 savcı tâyin edebi
leceğiz, lûtfunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adalet Bakanı 

Yusuf Ziya önder 

Bir maddelik Kanun 

BAŞKAN — 213 sırada kayıtlı, «2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla de
ğişik 5 nci maddesine bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı» nın, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi Adalet Bakanı tarafından 
talebedilmektedir. 

öncelikle ve bütün işlere takdimen görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Esasen gündemimizdedir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? 

KEMAL KAYA (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, buyurunuz efen
dim. 

(1) 213 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

İŞLER (Devaan) 

Tümü üzerinde Sayın Kaya'dan başka, Sa
yın Birler, Sayın Başer ve Sayın Kabadayı söz 
almış bulunmaktadırlar. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Getirilen kanun, Hâkimler Kanununun 5 nci 
maddesine geçici bir madde eklenmesine aittir. 
Bu kanunda, yani Hâkimler Kanununun 5 nci 
maddesindeki iki senelik stajiyerliği bir seneye 
indirmektedir ve bu bir seneyi de iki sene ile 
tahdit etmiştir. Yani, Savcılar Kurulu bir sene
lik stajını bitirenleri hâkim veya savcı tâyin 
edecektir. Ben, esasen bu kanunun aleyhinde 
değilim, söz almamın sebebi şudur : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hâkimler Kanunu kabul edildiğinden beri 

stajiyerlik meselesi Türk Adliyesinde hakika
ten güç ve hiçjbir işe yaramıyan bir müessese 
halindedir; ister bir seneye insin, isterse üç aya 
insin; hattâ kanaatimce bu staj müessesesine 
göre hiç staj yapmadan hâkim muavini tâyin et
mek daha doğrudur. Çünkü, stajiyerlik adliye 
koridorlarında dolaşmak ve hiçbir mesuliyeti 
ölmıyan hukuk mezunlarının başıboş, hiçbir 
salâhiyet ve mesuliyeti olmadan gidip gelme
sinden ibarettir, iki sene olmuş, bir sene veya 
üç ay olmuş, hiçbir kıymeti yoktur. 

Ancak, Adalet Bakanlığınca 45 sayılı Kanu
na göre staj müessesesinin şekle bağlanacağı, 
stajiyer mahkemelerinin kurulacağı ve stajiyer-
lerin burada staj görecekleri ve dolayısiyle 
memlekete yetişmiş olarak gidecekleri kabul 
edilmişken, henüz staj müessesesi bir şekle 
sokulmamıştır ve bunun günahını da yine Do
ğu Vilâyetleri çekecektir. Çünkü, stajda bir 
şey öğrenemiyen hukuk mezunları kur'a ile Do
ğu vilâyetlerine, bilhassa kazalatra gönderilmek
tedir. Doğu'nun her şeyden mahrum olduğu 
gibli, adaletten de mahrum olarak, âdeta bir 
adalet lâboratuvarı haline gdtirildiği ve ora
da her şeyli öğrenen hâkimlerin yavaş yavaş 
Batı'ya gâttdği de bir hakikattir. 

Binaenaleyh, hâkim stajiyerliği müessesesi
nin artık ele alınması ve bunun sene ile tahdi-
dedülip, adliye koridorlarında gezdirilmeleri
nin önüne geçilmesi; staj müessesesinin 45 sa
yılı Hâkimler Kanununun gösterdiği şekilde 
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işletilmesi, stajiyerleri yetiştirmek için mahke
melerin kurulması ve onların nezdinde stajla
rını tam olarak yapmaları lâzımıdır. Aksi tak
dirde, s ta jiy erlerin kur'a çekildiği zaman büyük 
adliye merkezlerinde biır veya İM sene çalışıp, 
ondan sonra müstakil vazifelere tâyin edilmele
ri gerekir. 

Düşününüz ki, Kars gibi bir vilâyette bile, 
zaman zaman kur'a çekip yeni mesleke başlı-
yan bir hâkim stajiyeri; dün hiçjbir salâhiyeti 
yolk iken ertesi gün kur'ayı çekip Kars'a gi
der gitmez, Ağırceza Reisliği dahi yaparak 
idam hükmü verebilmektedir. Bu şekilde, iki 
seme hiçbir salâhiyeti olmıyan btir hâkim staj
yerinin, kur'a çektikten sonra hemen bir Doğu 
vilâyetine gönderilip, ertesi günü de Ağırceza 
(kürsüsüne çıikmasma nazarı dikkatlinizi celbe-
derim, ki bu, stajiyerlik müessesesinin seneler
den berli ne kadar dejenere edilmiş olduğunu 
ortaya koyara, bir husustur. 

'Bir maliyet memuru staj yaparken nahiye 
müdürlüğünden başlar, kaymalkam vekilliği 
yapar fiilen imza atar. Hâkim stajiyerlerinfiın ne 
imza salâhiyeti vartdır, ne sorgu hâkimliğine 
bakar, ne savcı yaridımcılığı yerline bakar. Hiç
bir vazife görmez. Ancak adliye koridorlarımda 
(Kâtip ve mübaşir gibi sandalyesi de yoktur.) 
gider gelir ve iki senesinin dolmasını bekler. 
Binaenaleyh benim burada anlatmak istedi
ğim; Adliye Vekâletinden, Savcılar Kurulun
dan, Hâkimler Kurulundan istirhamım, bu 
staj müessesesini artılk «:St:aj» ismine lâyık bir 
şekle getirsinler ve stajdan sonra kuır'ayı yeni 
çekenleri de hemen Doğu vilâyetine idaım vere
cek kürsülere oturtmasınlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakla Birler, bu
yurun. 

İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

IBir zaruretin ortaya getirdiği bir kanun ta
sarısı ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bildiğiniz gibi 1967 yılında Hâkimler Ku
rulu Kanununun savcıların nakil ve tâyiınletfiyle 
ilgili maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal 
edildiğinden bu yana Türkiye'de savcıların tâ
yinleri ve naJkilleri yapılamamaktadır. Bu se
bepledir ki, o tarihten bugüne kadar adliye 
kadrosunda stajiyer hâkim olaralk staj süresi

nin sonunda hâkim veya savcı olarak tâyin 
edilmek üzere stajiyer olarak çalışmakta bulu
nan meslek mensuplarının istisnasız hepsinin 
savcı olarak tâyinleri hakkındaki iptal edilmiş 
olması nedeniyle mümkün olmadığı içindir ki, 
mütemadiyen Hâkimler Kurulu emrine verile
rek hâkim olarak tâyinleri cihetine gidilmiş
tir. Bu sebeple şöyle bir durum çıkmıştır : 

Kısa bir süne evvel Büyük Mec&te kabul 
edilen ve Savcılar Kanunu diye adlandırdığı
mız kanun hükümleri muvacehesinde savcıların 
tâyin ve nakillerini yapmak mümkün hale gel
miştir, ama elde tâyini yapılacak Stajiyer kad
rosu kalmamıştır ve Adalet Bakanlığı öylesine 
bir zaruretle karşı karşıya kalmıştır ki, 203 
münlhale tâyin edebileceği halen 2 yıllık staj 
devresini bitirmiş, daha doğrusu 1970 yılı so
nuna kadar 2 yıllık staj devresini bitirecek el
deki stajiyer mevcudunun tamamını savcı ola
ralk tâyin etse dâhi, bunlar 33 kişiden ibaret
tir. Demek ki, şöyl bir durumla karşı karşıya 
kalıyoruz : Bakanlık savcı münhallerfoıi dol-
duraııalk mevkiindedir, ama bu münhalleitfe tâ
yin edecek yetişmiş, stajını bitirmiş elemana 
sahip değildir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu müşkül anda bu müşküle bir çare bul

mak elbette Yüce Meclisin vazifesidir. Ancak 
burada bir hususa teması mutlak zaruret say
maktayım. 

1967 yılında Anayasa Mahkemesi savcıla
rın nakil ve tâyinleriyle ilgili kanun maddele
rini iptal etmiştir. Sene 1970 ve Temmuz ayı
nın son günlerindeyiz. 3 seneyi geçen bir süre 
sonradır M, ancak savcıların tâyin ve nakille
ri konusu fiilen tatbik edilebilir bir duruma 
gelmiştir. Bu süre içerisinde kimler Adalet Ba
kanlığı yapmıştır, kimler bu meseleyi hangi 
ölçüde ciddiye almıştır, Bakanlık bünyesi ola
rak, komisyonlardaki çalışmalar olarak me
selenin üzerine hangi ciddiyetle eğilmiştir, bu 
konuya dikkat nazarlarınızı bilhassa çekmek isti
yorum. Elbette o tutumun, o gayricliddî tutumun 
sonucu bu olacaktı ve bugün biz bu problem
le karşı karşıya gelmiş durumdayız. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu mesele yeni bir mesele de değildir. Hâ-

ikim stajı Hâkimler Kurulunun 5 nci maddesi
ne göre 2 yıldır ama, zaman zaman ihtiyaç se-
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bebiyle ve çıkarılan değişik zamanlardaki de
ğişlik kanunlarla Adalet Bakanına, 2 yıllık staj 
ısüresinıden bir yılını tamıamlıyanlar arasından 
başarılı olanları tâyin yetJkisi verülmiştir. Bu, 
aşağı yukarı 15 senelik devam eden bir tatbikat. 
Bür yıllık, iki yıllık sürelerle venlilmliş, hemen 
peşinden getirilen yine 1 - 2 maddelik kanun
larla bu süre uzatılmış ve bu 1966 yılı sonları
na kadar böylece devam etmiştir. 

Şimdi, başlangıçta da arz ettiğim gibi bir 
zaruretle karşı karşıyayız. Halen mevcut 203 
boş İkadroyu Adalet Bakanlığı doldurmak zo
rundadır. Yine arz ettiğim gibi 2 yıllık sta
jını bitirmiş stajdyer mevcudu 33 tür. Eğer 
bu kanun tasarısı kabul edilir ve bir yılını başa
rı ile tamamlamış olanların 'tâyinine imkân verir 
iseniz, 167 |kişilik bir kadro kazanılmış olacaktır 
ve bunların tâyinleri yapılmak suretiyle, tama
mı olmasa dahi münhallerin bir kısmının doldu
rulması böyle mümkün hale gelecektir. 

Benden evvel konuşan arkadaşımızın ifade
lerine, beyanlarına yüzde yüz katılıyorum. An
cak, 1952 veya 1953 yıllarında, hatırladığıma 
göre, Adalet Bakanlığınca alınan bir prensip 
karan çok kısa bir süre sonra terk edildi. Bi
len arkadaşlarım hatırilıyacaklardır; stajı bi
ten.. 

ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Osman 
Şevki Çiçekdağ zamanında. 

ÎSMAÎL HAKKI BÎRLER (Devamla) — 
Evet, merhum Osman Şevki Çiçekdağ zama
nında. 

Stajı biten meslek mensuplarının ilk tâyin
leri, yani ilik kur'aları mutlaka bir ağır ceza 
merkezine yapılmalı ve orada, stajda öğreneme-
dikleri, daha doğrusu stajda neyi öğrenmeleri 
gerektiğini bilmedijkleri içindir ki, öğreneme-
dikleri hususlarda meslekte fiilen yüzyüze gele
rek karar verme mevkiinde olarak, ama danışa
cağı, istişare edeceği, akıl soracağı daha kıdem
li hâlkimlerin yanında çalışmak suretiyle tecrü
be kazanmaları ve en az bir yıl sürecek, tâbir 
caizse âdeta ikinci bir stajdan sonra müstakil 
hâkim olarak ilçelere gönderilmesi son derece 
yerinde bir davranış olacaktır. Bunu savcılar 
bakımından Sayın Adalet Bakanının dikkate al
masını istirham ediyorum. 

Bunun dışında hâkimlerimizin kendi nezdle-
rinde staj yapan stajıiyerlerle daha yakından 

ilgilenmeleri, onları zaman mman yetiştirmele
rini temin edecek tarzda karar yazmaya sevk 
etmeleri, dosya okumaya sevlk etmeleri biır nevi 
raportörlük yaptırmaları elbette meslekin in
kişafı ve meslekdaşlarımızm yetişmesi yönün
den faydalı olacaktır kanaatindeyim. 

Stajiyer hâkimlerin ilk Ikur'a çekişte Do-
ğu'ya gönderilmeleri ve Doğu'da ilçelerde âde
ta hâkimliği oralarda öğrenerek ve öğrendikçe, 
tecrübe kazandıkça Batı'ya doğru gelmeleri ve 
böylece Doğu iıle Batı arasında adli yönden de, 
adalet cihazı yönünden de bir ayrım yaratılmış 
olması şeklindeki Sayın Kemal Kaya'nın fitkir-
l&rine katılmıyorum, ama bunda bir gerçek de 
var. Bu gerçek mahzuru ancak, biraz evvel arz 
ettiğim prensip kararını ciddiyetle ve vazgeçil-
meksizin yürütülmek îkaydı üe telâfi etmek 
mümkün olabilir sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Adalet Bakanından, bu kanunun mü

zakeresi ve bu söz alışım sebebiyle bir başka is
tirhamda daha bulunacağım. 

Türkiye'de savcıların 'atama ve nalkilleri son 
defa kabul edilen kanunla, İnşallah, Anayasa 
Mahkemesinden dönmezse, bir kurula tevdi 
edilmiş oluyor ve bu kurulun kararlarını Ada
let Bakanı infaz edecek, (kararnameyi imza ede
cek. Ancak aradan geçen bu 3 senelik süre zar
fında öylesine meslek mensupları öyle yerlerde 
mağdur olmuşlar, ailevi sebeplerle, sıhhi sebep
lerle, muhitin yarattığı şartlar sebebiyle öylesi-
müşkül durumlarda kalmışlardır ki, bundan 
böyle çıkarılacak kararnamelerde çok geniş gö
rüş açısı ile bütün meslekdaşların durumlarını 
tek tek gözden geçirerek ve bugüne kadar çek
tikleri meşakkatları, hattâ yetişmelerine mâni 
olan sebepleri göz önünde tutarak çıkarılacak 
kararnamelerin, yapılacak nakillerin bu ölçü
ler içerisinde değerlendirilmesini bilhassa istir
ham ediyorum. Bu sadece, şu veya bu yurt kö
şesinde unutulup kalmış bir savcının daha iyi 
bir bölgeye, daha iyi bir şehre gelmesi şeklinde 
telâkki edilmemelidir; meslekî yönden yetişme
sini mümikün kılacak bir taktör de olacaktır. O 
bakımdan bunun şümullü olarak nazara alınma
sını ve çıkarılacak kararnamelere akseıttirile-
bülmesinin mümkün kılınmasını isirham ediyo
rum. 
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Bu tasan lehinde oy kullanacağız, İnşallah 
Hülkünuet, Sayın Bakan böyle bir teklifle bir de
fa daha Yüoe huzurunuza gelmek durumun
da kalmaz, işller kamun çerçevesi içerisinde 
muntazam yürür ve böyle bir tasan ile bir da
ha karşılaşmayız. Kanuna müspet oy kulla
nacağız. 

Hepinize saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 
HÜSAMETTİN BASER (Nevşehir) — Sa

yın Başakn, değerli milletvekilleri; 
Staim bir seneye inmesine dair gelen tasarı 

hakikaten yerindedir, 2 sene, arkadaşların da 
ifade ettikleri gibi maalesef zaman kaybından 
başka hiçbir şeye yaramıyor. 

Ben arkadaşların görüşlerine aynen iştirak 
ediyorum, yalnız meselenin bir diğer tarafını 
arz edeceğim. 

Bugün ingiltere'de 5 sene, 10 sene avukat
lık yapmıyan hukukçuları katiyen ne hâkimliğe 
ne savcılığa almazlar. Bizde de bu yola gir
mek için 1958 de kanunlarda, «Avukatlık biz. 
metinde geçen sürenin 2/3 ü kıdeme sayılmak 
üzere hâkimlik ve savcılığa tâyin edilir.» diye 
bir tadilât yapıldı. Maalesef şunu ifade edeyim 
M, gerek Bakanlık gerekse Yüksek Hâkimler 
Kurulu avukatlar için bu yola girmemektedir. 

Biz zengin millet değiliz. 5 sene avukatlık 
yapmış, 10 sene avukatlık yapmış ve Hazineye 
yük olmadan kendi stajını bitirmiş insanlar 
vatandaşın, iş sahibinin ne durumda olduğunu 
gayet rahat bilen insanlar tâyin edilmiyor, öbür 
taraftan okulu bitirmiş, ne olduğu, tecrübesi an
laşılmamış kimseler staja almıyor, ister iyi ol
sun ister kötü olsun hâkimlik meslekine, savcı
lık meslekine giriyor ve ileride bunları da ora
dan ayırmak mümkün olmuyor. Halbuki avu
katlığa girmiş olanlar hakkında Adliye Encü
meni, barolar gayet titiz davranmaktadır. Bir 
sicili vardır. Bu yolla savcı alınır ise Adliye 
Vekâleti hiç değilse staj masrafından kurtulur. 
Birçok yerlerimizde adliye binalarımız yok; 
kırtasiye parasını ödiyemiyoruz, bir de staj yo
lunu açıyoruz. 

Bu bakımdan Sayın Adliye Bakanımızdan 
rica ediyorum; gerek Yüksek Hâkimler Kurulu 
gerekse Adliye Bakanlığı, müracaat etmiş olan 
sicili temiz avukatlardan da mesleke eleman al
ma yoluna giderlerse daha büyük hizmet edi

leceği kanaatindeyim, ingiltere 'deki tatbikat da 
bu merkezdedir. Stajdan yetişmiş olan hâkim 
arkadaşlanmız ne avukatın durumunu, ne iş 
sahibinin durumunu, ne şahidin durumunu ya-
kinen bilebilirler. Çünkü resmiyetten ayrılamaz
lar; avukatlar ise bunu yakinen bilirler. Bu ba
kımdan bu yola gidilmesinde büyük faydalar ol
duğu kanaatindeyim. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova ve Ba

ha Müderrisoğlu tarafından verilmiş takrirle
re zaten Başkanlık da katılmaktadır; bu kanun 
bitinceye kadar müzakerenin devamı hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Anadolu'da birçok kazalar savcısız kaldığı 

için savcılık görevleri lâyıkı ile değil, hiç yürü-
tülememektedir. Çünkü 3 seneden beri Adalet 
Bakanlığı tarafından yapılan tâyinler iptal edil
miş ve durdurulmuştur. Bu nedenle birçok ka
zalar savcısız kalmıştır. Ayrıca, savcı olmıyan 
kazalarda vaktiyle başkâtipler bu işe vekâlet 
ederlerdi; Anayasa Mahkemesi bu vekâleti, ye
rinde olan bir görüşle kaldırdığı için, savcısı 
bulunmıyan kazalarda bu göreve, vekâleten de 
olsa bakan kimse kalmamıştır. 

Mer'i kanunlara göre hâkimler için staj 
müddeti 2 senedir. Bu müddetin 2 sene olma
sından dolayı, 2 senelik staj müddetini doldur-
mıyan hâkimler ve savcılar tâyin edilemediği 
için bu boşluk devam etmektedir. Eğer huzur
larınıza gelen kanun tasansı kabul edilirse, 2 
sene olan staj müddeti 1 seneye inecek ve 1 se
neye inmesi neticesi 1 senelik staj müddetini 
ikmal etmiş olan staj iverler de savcısı bulunmı
yan kazalara tâyin edilmiş olacaktır. Bu ka
nun tasarısı 2 sene olan staj müddetini 2 yıl 
müddetle 1 seneye indirme lüzum ve ehemmi
yetini belirtmektedir. Halen Bakanlığın emrin
de 375 kadro vardır, bu 375 kadroya dayanıla
rak 1 sene staj müddetini doldurmuş olan 100 
küsur stajiyer münhal kazalara tâyin edilerek 
bu dertler halledilmiş olacaktır. Huzurunuza 
gelen kanun tasarısı yeni olan bir şey değil; 
mazide de bunun tatbikatı görülmüş, Bakanlı
ğa staj müddetini 1 seneye indiren yetki kanun
ları verilmiş idi. Bu işin gerçek tarafı. 
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Birçok arkadaşım Şarkta tecrübeli hâkim ve 
savcının bulunmadığından yalandılar. Doğru
dur. Halen hâkimlere verilen hâkimlik temina
tı neticesi bir hâkimin bir yerden diğer bir yere 
nakli ancak kendisine teklif edilen yerler içe
risinde muvafakatine bağlıdır. Genel olarak hâ
kimlik teminatına taraftarım, ama iyi yerlere 
gelmiş, konmuş olan bir hâkim daima daha yük
sek yere gitmeyi beklemekte, bir başka yere, 
sosyal imkânlar bakımından iyi olmıyan bir ye
re gitmeyi istememektedir. Bu hâkimler te
minatı, kendi camialarında kendi arkadaşları
nın, iyi yerlerde bulunan arkadaşlarının rahat 
ve huzur içinde kalması, sosyal imkânlar ba
kımından daha kısır olan yerlere tâyin edilmiş 
olanların da yıllarca orada vazife görmesi gibi 
bir haksızlığı, bir derdi, bir ıstırabı yükliyeğil
mektedir. Halk sınıfını temsil eden, binbir ul
vî sıfatlar içerisinde hak duygusu ile insanların 
mânevi varlığım doyuran, saadette temel olan 
hakkın temsilcisi kişilerin, böyle bir teminat içe
risinde, kendilerini kendi içinde haksız kılıcı, 
dertlere sürükleyici bir ahkâmı devam ettirme
lerini şahsan kabul etmemekteyim. Adliye Ba
kanlığının ikazları ve Yüksek Hâkimler Kuru
lu üyelerinden konuşmuş olduğum birçok ar
kadaşın da kanaati odur İd, kendileri dahi hâ
kimler içindeki bu hâkimler teminatı tatbikatı
nın yürüyüşünden şikâyetçidirler. Hangi ka
nallarla, hangi yollarla olursa olsun, bir tâyin 
yönetmeliğinin biran evvel Yüce Meclise gele
rek kanunlaşması neticesinde ancak pek çok yer
deki tecrübeli ve kıdemli, hizmet görecek hâkim 
boşluğu, savcı boşluğu giderebilecektir, kanı
sındayım. 

Bu kanun çıkmalı, kabul edilmeli, birçok 
yerdeki savcı yokluğu giderilmelidir. Ama ve 
amma hâkimlik teminatı konusunda kendi bün
yelerinde, kendi içlerinde devam etmekte olan 
ıstırapları, dertleri silici bir kanunun da gelme
sini temenni eder, cümlenizi saygı ile selâmla
rım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurun. 

BAHA MÜDEREİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Gerek muhalefet kanadına mensup ve gerek
se iktidar kanadına mensup kıymetli hukukçu 

arkadaşlarımız, bugüne kadar 2 senelik staj mec
buriyetinin savcılara hiçbir istifade sağlamadı
ğını, savcıların bu müddet zarfında hiçbir şey 
öğrenmediğini, bunun fuzuli olduğunu beyan 
ettiler; sonra da bu müddetin 2 sene kalması 
ile, 1 seneye indirilmesi ve hattâ kalkması ara
sında hiçbir fark gözetmediklerini beyan etti
ler. 

Bu beyanlar, staja ehemmiyet verilmediğini 
göstermektedir. Arkadaşlarımın da söylediği 
gibi, Sayın Adalet Bakanından savcıların staj 
müddetinde iyi yetiştirilmesine önem verilmesi
ni hassaten ben de rica ederim. 

Arkadaşlar, iyi yetişmiyen savcılar memle
ketin her tarafına dağılıyor, oralarda yetişmiş 
başkâtiplerin esiri oluyor. Başkâtip ne emreder
se, hukuk mezunu bir arkadaşımız onun dediği 
şekilde, hukuktan değil, üniversiteden değil, 
ondan feyiz alıyor. Bu bilmem ki, bu ne kadar 
doğru ve yeterli olur? Onun için bu staj müd
detinin biran evvel kısaltılması kadar, hattâ 
ondan daha mühim olmak üzere, bu arkadaşla
rın yetiştirilmesini sağlamak lâzım. 

İkinci bir nokta; Sayın Hüsamettin Başer'-
in de dediği gibi, ben de şahsan katılıyorum, 
memlekette usun müddet avukatlık yapmr>, ye
tişmiş kıymetli hukukçu arkadaşlarımızın da 
staj görmeden savcı olarak tâyin edilmeleri 
keyfiyetidir. Ben Sayın Adalet Bakanından tek
rar hassaten istirham ediyorum, bu büyük yol
suzluklara, bu büyük şikâyetlere sebebolacak 
adlî hatanın daha evvelden kaldırılması için sta
ja hassaten ehemmiyet verilsin ve hukuktan 
mezun olan kıymetli hukukçu arkadaşlarımızın 
da iyi şekilde yetiştirilmesi temin edilsin. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-

yen ^aşka sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınızla 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiışitir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaıbul edenler... Eıtmiyenler... 
Kabul edilmiışitir. 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesine bir geçici 

madde eklenmesine dari Kanun 
Madde 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu

nun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci madde
sine aşağıdaki geçici madde eklennüşıtir : 
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Geçici madde — 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinde yazılı sekilide sltaja bağlamış bulu
nan adaylardan, bir yıllık staj süresini bitir
miş veya bitirecek olan adayların, kadro icap
larına göre yardımcılık sınıflarına atanmala
rını sağlamak üzere 45 sayılı Yüksek Hakimler 
Kurulu Kanununun 90 ncı maddesinde yazılı 
bölümlerden hâkimlik ve savcılık mesleklerine 
ayırma işleminin yapılmasını istemeye, iki yıl 
süreyle Adalet Bakanı yetkilidir. 

Ancak, iki yıldan az staj yaparak hakimlik 
veya savcılık mesleklerinin yardımcılık sınıfına 
atanacakların geri kalan staj süreleri hâkim ve
ya savcı yardımcılığında geçecek yükselme sü
relerine eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iisti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun Meclisimizce kabul edilmiştir, ha
yırlı olmasını temenni ederim. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
! 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı-

S sının açık oylamasına 127 sayın üye katıl-
i mış, 120 kabul, 3 relt, 4 çekinser oy çıkmış-
| /tır. Salt çoğunluk sağlanamamıştır, gelecek 
j birleşim açık oylarınıza tekrar arz edilecektir. 
| 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
! değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı

sının açık oylamasına 100 sayın üye katılmış, 
78 kabul, 22 ret oy çıkmıştır. Salt çoğunluk 
sağlanamamıştır, gelecek birleşim Itekrar açık 
oylannıza arzedileoektir. 

Çalışma süresinin biltmilş olması ve günden. 
inimizde başkaca görüşülecek konu bulunma
ması hasebiyle 22 Temmuz 1970 Çarşamba gü
nü saat 15,00 te yapılacak T. B. M. M. Birle
şik Toplantısından sonra toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı"Tiktk>Silahlı Kuvvetleri P.eı»Qt»l Kanununun bâ» maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı .maddeler eldenmesi hakkındaki kamın tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Salâhaıtfoin Kılıç 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet T opal oğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KAEAHÎSAR 
Ali İhsanı Uluibaîhşi 

AĞRI 
Nevzat G-ünıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuız Aygün 
Orhan Ereni 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavfdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğüu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıhnıyanlar 

Açık üyelifcler 

4#> 
127 
120 

3 
4 

321 
2 

[gabıd edçnlerj 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar j 
Mehmet Bilgin 

(BOLU 
Halil ibrahim Oop 
Ahmet Çakmak | 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önûr 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
A'bdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ ; 
Hayrettin Hanağası 

\fiRZlNCAN 
Hüsamjettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
B. Sutta. Karacaçehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nteamettin Erkmen 
Hidayet tpek 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Mustafa Fevzi Güngör 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 

Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
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MARDÎN 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başetr 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yağar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
5Ceki Çeliker 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazara 

TRABZON 
Ahmet ihsan Blirincioğlu 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenıer 

URFA 
Mehanıet Aksoy 

UŞAK 
Crhan Detngıiz 
M. Fahri Uğrajuaoglu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 

Nfcşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ahm«t Güner 
Oahit Karaikag 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğhı 

ANKARA 
Suna Tural 

[Reddedenler] 
IZMlR 

Şeref BaJkşık 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 

BURSA 
Nail Atlı 

[Çekinserler] 
İSTANBUL I KARS 

Reşit Ülker I *smail Hakkı Alaoa 
MANİSA 

Hilmi Okçu 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

»« -« .«.. 
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1970 yıh Büteç Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

Üye sayısı : 460 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 348 

Açık üyelikler : % 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uhibahşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

BALLKESlR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertleım 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
ZeMye Gülsen 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM -
Kemal Demirer 
Abdürrahman Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Mustafa Fevzi Güngör 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 

h Mustafa Akan 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sahri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERÎ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoglu 
önol Sakar 

MARAŞ 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Hürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 

Abdulkadir özmen 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Yasar Bir 

SAMSUN 
Irtnıet Yalçıner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincdoğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Oahit Karalkaş 
Kemi Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
BURSA 

Nail Atlı 
ÇORUM 

Cahit Angın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
B. Sı/tkı Karacagehir 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSTANBUL 
Reşit Ülfker 

İZMİR 
Burhanettiin Asutay 

KARS 
Turgut Artaç 

Komal Okyay 
KAYSERİ 

Tuıfan Doğan Avşargil 
KONYA 

Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Aral'antürk 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 

önleme çarelerini tesbit konusunda araştırıma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim \3 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahahbğmı ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Mil] et vekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey-
dsna, getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. - . 3ursa Milletvekili Sadrettin Oanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil-



nıesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Oüllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin lTy:sal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, sV>n 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 

2 -
, köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy-
; le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
| Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
| (10/22) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) • 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alını yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbiri eni tesbit etmeık maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

28. — Bursa Milletvekilleri Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 
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29. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teslbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

30. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr<ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiylc Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedlbirleri teslbit 
etmek maksadiylc Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
Önergesi (8/14) 

33. - - Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sımrlan-
dırılmıasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiylc Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
tnergesi. (10/31) 

34. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadiylc Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara-
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelan dan korunma

sı ve yerleşme mıntakasınm tesbit edilmesi mak
sadiylc Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29). 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GBNEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorara (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapab olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/18) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 



11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
B.m, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nnı, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'mn, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğloı'nun, bir gazetede yayımılaınaın «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 
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23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
«özlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzm.Ve bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen B.ıkırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
da:.r Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soluşu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

27. —• Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşalk-
Efjirıe ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — İzmir Milletvekili Kcımal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikrelt Övet'-
foı, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 



34. — Samsun Milletvekili Kâmraıı Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sofusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet. 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvdkili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfaltlanın;.'.;, nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
Sn, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tiearet Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İçleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

I 46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bakliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. —• İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının, durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. —• Sıaımsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım Haçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, İl
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 

r bir mıntaıkaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 



5<8. — İçıel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçetinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
liTr'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/£9) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeöııü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağhya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına daiı 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. —• İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka-
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demişinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
ölddrülen üniveraite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sı um kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

77. — Sinop Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nırı, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Ciençıik \ e Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 



•82. — Afyon Karaihisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayime dair Sana
yi Bakarımdan sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri hakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanrı-'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair tmar ve 
tskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret öde dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu.- (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
cam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Anta^a 'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı- hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğ'lu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 
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I 94. — Antalya Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüıt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü-

I met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürfk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve tskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

100. —• Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (H/112) 

.104. — llşnk Milletvekili .Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 
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106. — Ankara Milletvekili ibrahim Güceoğ- I 

.lu'mın, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

108. — Ondu Milletvekili Meımdulı Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) I 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair içişleri Baka- I 
nmdan sözlü sorusu (6/120) I 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları I 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, iç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman I 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSl Bölge Müdürlüğü kurulmasına I 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) I 

116. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar

şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmryacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasau ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorucu (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletveikili Ali Eıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargilln, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 



olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaıki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (G/140) 

131. —• Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nıın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. —• Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1901, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nıın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İslkân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlunun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/148) 
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III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayıl* T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve .Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Alcso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlar (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

X 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (S. Sayısı : 
229) (Dağıtma tarihi : 16. 7. 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu 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. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 



4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan v& 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri 
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Eraü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararm Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazi
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1970) 

11. _ T. B. M. M. Saymianlığmm 1969 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

13. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın, 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eMenaneskıe dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

X 15. — 1970 yılı (Bütçe Kanununa, bağlı 
cetvelicrde değişiklik yapıllıması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Oumhuriycıt Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi: l/3ıG0, Cumhuriyet Senatosu: 1/1131) 
vMilleıt Meclisi S. Sayısı : 230, Cumhuriyet Se-
n at olsu S. Sayısı : 1458) (Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1970 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihii İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-



- il 
man Sn, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970.) 

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

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar 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) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 t.e 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) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad 
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 3 970) 

6. — 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) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali üsrnan-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 1 1 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 7S) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
vS. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum Milletvekili Gevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 



14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma re İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadımın, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) ('Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önaclım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi-
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len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (iS. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

24. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfin&z-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (IS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

25. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin iSokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160\ (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (IS. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 
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X 28. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5•. 1970) 

X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkada
ş s ı n Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

30. —• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu İvazım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

31. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kul aç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5.1970^ 

33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5.1970) 

X 34. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 35. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 

bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı : 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

36. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

37. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

38. — 275 paydı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288^ (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

39. — Maraş Milletvekili M. Zekoriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin ad in m kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15.6.1970) 

X 40. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 11 
arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten 'kaldırılmasına dair kanun 
ti'klifi ve Enerji ve Tabdî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
1 Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

41. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
1 e Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
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kurulu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
U/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 42. •— Bursa Milletvekili Kasını Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1970) 

X 43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 
arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X 44. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Savun
ma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

45. — Saılgm ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü savaş hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

46. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde 'değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (S. 'Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 

47. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığa bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

48. — 2556 (-'ayılı Hâkimler Kanununun 5457 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/195) (S. -Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 

2 . 1 . 1970) 

49. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 50. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 

X 51. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Eederatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin o-nıaylanm.ası.nın uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

52. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve'Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

53. — Harcırah Kanunuma ek kanun tasarısı 
vo Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 

7 . 7 . 1970) 
54. — liiize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 

ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

55. — Yeniden, açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır-
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lık ve esasları lıakkmda kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

56. •— Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtıma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

57. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plan komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1070) 





ÎSEuİÎ M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı» : 2 | 3 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesine bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (1 /195) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 2 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 936/996 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla de
ğişik 5 nci maddesine bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasansı» ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Sosyal Ve iktisadi düzenin gelişmesi ve hayat şartlarının yükselmesi her sahada olduğu üzere 
adlî teşkilâta da etki etmekte ve mahkemelere, savcılıklara, icra dairlerine ve sair adalet daire
lerine intikal eden iş sayısı ibir evvelki yılın iş sayısından fazla olmaktadır. Artan iş hacminin kar
şılanmasında mevcut kadronun ne kadar gayret ve feragatle çalışırsa çalışsın işin artışı nispetin
de sonuç almasının mümkün olamııyacağı taibiîdir. 

Bu itilbarla adalet dairelerine intikal eden iş nislbetinde teşkilâtın da genişletilmesi yeni mahke
melerin, savcılıkların ve icra dairelerinin teşkil edilmesi gerekmektedir. Teşkilâtın genişlemesini 
sağlıyacak kadro imkânları yanında hu teşkilâtta çalışacak eleman 'birinci plânda gelmektedir. 
Mahkemelerin kurulması kadroların verilmesi eleman olmadığı takdirde artan iş hacmini karşıla
mak yönünden, teşkilâtta çalışan elemanlara faydalı olamamaktadır. 

Adalet dairelerinin kalem kadrolarında çalışan elemanları dışındaki hâkim ve savcıların, kuru
lacak yeni mahkemelere ve savcılıklara atanaibiLmesi onların yetişmiş ve Ibu kadrolara atanacak 
hale gelmiş olmaları ile mümkündür. Bugün mer'i mevzuatımızda hâkim Ve savcı olarak eleman te
minine ait hükümler 2556 sayılı Hâkimler Kanununda gösterilmiş olup, (bunlardan hirincisi hukuk 
mezunlarının usulü dairesinde görecekleri 'staj sonunda -atanabilmeleri, ikincisi de gene aynı ka
nunun özel hükümlerinde yazılı olduğu üzere mesleke avukatlıktan, profesörlükten ve sair tesbit 
edilmiş kanallardan gelebilmeleridir. Bunlardan özel hükümlere müsteniden gelecek olanların bu
lundukları mesleklerde kazanmış oldukları haklarının, atanmaları sırasında nazara alınması mec
buriyeti kendilerine genel olarak hâkimlik ve savcılık meslekinin yukan derecelerdeki kadrolarının 
tashihi icalbettirmektedir. Bugün için hâkim ve savcıların tamamı kadro maaşlarının ikinci veya 
üçüncü üst derecesinde maaş almakta ve (büyük bir kısmı da kadrosuzluk sdbelbiyle terfi edemez 
durumda (bulunduklarından tasarrufta yüksek dereceden kadro bulundurulması mümkün olmadığı 
gibi, açılan kadroların iki ay içinde sıra Ibekliyen hakim ve savcılara 'tevzi edilmesi mecburiyeti de 
tasarrufta kadro (bulundurmaya mâni olmaktadır. 
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Bunun neticesi olarak teşkilâtın hâkim ve savcı ihtiyacının karşılanması büyük ölçüde staj

larını (bitirmiş bulunan ihâkim adaylarından faydalanmak suretiyle mümkün olmaktadır. 
Cumhuriyet »savcılarının '45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 tnci maddesi ^hüküm

leri dairesinde Adalet Bakanı tarafından atanmağına dair Bakanlığın yetkisi, Anayasa Mahkeme
sinin 18 . 12 . 1967 'tarihli ve 967/45 sayılı Kararı ile iptal edilmesi lüzerine »o tarÜhten bugüne ka
dar hâsıl olan boşluğu dolduracak yeni bir hüküm 'tesis edilememiştir. Yeniden tanzim edilmiş (bu
lunan 77 nci maddenin görüşülmesi Millet Meclisinde başlamış olmasına rağmen yasama dönemi
nin sona ermesine (kadar Ibu madde ile ilgili İkamın tasarım çıkarılamaımıiştır. 

18 . 12 . 19'67 tarihli Anayasa Maahkemesinin İptal (karan sebebiyle Ibu tarihten Iberi açılan 
Cumhuriyet savcılıklarına atama yapalamamasın.n sonucu .olarak bugün için 'münhal sayısı 180 i 
bulmuştur. Diğer 'taraftan başkâtiplerin (gerektiğinde Cumhuriyet savcılıklarına vekâlet ede/bil
melerine dair bükmün de Anayasa 'Mahkemesince daha önce iptal .edilmiş, lolması sonucu, tek savcılı 
kazalarda 'bunların ayrulmıasmda hizmeti (görebilecek ikinci Ibir ısaveınıın bulunması zorunluğumu 
ortaya çıkartmış, bugün için 400 (civarında bulunan tek savcılı kazaların 'savcı atanmak suretiyle 
takviye edilmesi yoluna iğidildiğinde 'yukarda açıklanan münhal sayısının 1600 e yaklaşacağı aşikâr 
olup, ibunun dışında gene yukarda açıklandığı üzere kadrosu takviye edilecek savcılıkların sayı
ları da giöz önünde tutulunca savcılık meslekine atanması gereken eleman 'sayısı daha da artacak
tır. 

Hâkim stajiyerlerinin '2Ö06 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre iki yıl staj yapmaları 
mecburiyeti, bugün staja başlııyan bir elemandan ancak iki yıl 'sonra 'faydalanmak imkânını doğur
maktadır. 

77 nci maddenin iptali sebebiyle 18 . '12 . 1067 tarihinden bugüne kadar ĝeç/en sürede staj sü
relerini bitiren '2190 İhâkim adayının tamamının Mkimlik meslekinin yardımcılık -sınıflarında görev 
almaları sebebiyle o tarihten beri savcılık kadrolarının takviyesi de mümkün ^olamamıştır. 

Cumhuriyet Savcılarının atanmasını sağlıyacak yeni hükmini kısa bir süre iç ersinde yasama or
ganlarından geçerek kanunlaşması ve yürürlüğe girmesi halinde, mevcut münhallcrin kapatılabil
mesi için stajlarını bitirmiş olan hâkim adaylarının derhal savcılık meslekine ayrılmalarının sağ
lanması ile, atamalarının yapılmasındaki zaruret yukarda açıklanan durum muvacehesinde aşikâr
dır. 

İncelenen kayıtlara nazaran 1969 yılı sonuna kadar iki yıllık staj süresini bitirecek hâkim ada
yı sayısının 6 ve 1970 yılının Mayıs ayı sonuna kadar staj süresini bitirecek hâkim adayı sayısının 
da 16 dan ibaret oluşu, atamaya imkân verecek kanunun çıkması halinde dahi münhal1]erin dol
durulmasının mümkün olamıyacağmm ifadelidir. 

Bu itibarla hizmetin aksamaması, iki senedir geçici yetki gibi tedbirlerle yürütülmekte olan 
hizmeti ifa edenlerin duçar bulundukları huzursuzluğun giderilmesi gerekmiş ve iş bu kanun tasa
rısı bu mıak^aitla hazırlanmış bukıımnalktadı r. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde bir senelik stajını doldurmuş bulunan stajiyerlerin atanma imkânı 
sağlanacak ve bunların sayılarının iki yılım dolduranlardan fazla olması sebebiyle derhal faal görev 
almaları mümkün olacaktır. 

Münhallerin bu şekilde biran evvel doldurulması sağlanırken açılacak stajiyer kadrolarına sı
ra bckliyen 700 e yakın hukuk mezununun da biran evvel atanmaları sağlanacak, bu yönden do 
mevcut huzursuzluk giderilecektir. 

Daha önceki yıllarda, hâsıl olan imkânsızlıklar ve eleman yo'kluğu sebebiyle stajın bir sene 
olarak uygulanması için Adalet Bakanına yetki veren uygulamalar birkaç defa yapılmış ve bun
lardan hizmetin aksamasını önlemek bakımından olumlu sonuçlar' alınmıştır. Bu itibarla, uygula
mada bir aksaklık olabileceği endişesi de varit değildir. 

Bu şekilde atanacakların noksan yapacakları staj süreleri onların yardımcılık sınıfında geçecek 
terfi sürelerine ilâve edilmek suretiyle, iki sone staj yapmış olan emsallerinden daha rüçlıanlı bir 
duruma geçmeleri önlenmiş ve meslek içinde işliyecek kıdemleri bakımından eşitlik ilkesinin ih
lâl1 edilmemiş olması da sağlanacaktır. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18 . 5 .1970 
Esas No: 1/195 

Karar No; 46 

Yüksek Başkanlığa 

2556 sayılı Hakimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesine bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun 'tasarısı; Komisyonumuza havale edilmiş 'ölmaikla ve Bakanlık (temsilcileri de 
hazır bulunduğu halde, tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı gerekçesinde de belirtildiği gibi; içtilmaA ve .iktisadi düzende vaki gelisşftnelor, adlî teşkilât/a 
da 'etki etmekte ve ıbıı ısdbeple savcılıklara, icra dairelerine vesair adalet daiırderiıne 'in'tiıkal eden iş 
sayım her geçen gün (biraz daha fa^alaşınaktadır. 

Bu itibarla; artan iş nöbetinde teşkilâtın da gcnişletiınesi yeni mahkemelerin, savcılıkların ve ic
ra dairelerinin teşkil 'edilmesi gerekmektedir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun özel hükümlerine müsteniden hâkim ve savcılık meslekine avu
katlıktan, profesörlükten vesair teshil edilmiş kanallardan gelecek olanların, bulundukları mesleklerde 
kazanmış oldukları halklarının, atanmaları sıratsın da nazara alınması mıeöburiyeti, kendilerine genel 
olarak hâkimlik ve '«avcılık meslekinin yukarı derecelerdeki kadrolarının tahsisini 'icaibettirmektedir. 
Bugün için hâkim ve «avcıların 'tamamı kadro maaşlarının ikinci veya üçüncü üslt delicesinde maaş al
makta ve büyük hir kısmı da kadrosuzluk sebebiyle terfi edemez durumda bulunduklarından, tasar
rufta yüksek doroeede kadro Ibulundıırulması mümkün dlmadığı gibi, açılan kadrolara iki ay içinde 
sıra bekliyen hakim ve savcılara tevzi edilmesi mecburiyeti de tasarrufta kadro bulundurmayı imkân
sız kılmaktadır. 

Bunun neticesi olarak teşkilâtın hâkim ve «avcı ihtiyacının karşılanması, büyük ölçüde stajla
rını bitirmiş bulunan hâkim adaylarından faydalanmak suretiyle mümkün olmaktadır. 

Daha önceki yıllarda, Adalet Bakanına verilmiş bulunan yetki ve uygulamalardan olumlu so
nuçlar alınmış olduğunu da nazarı itibara alan Komisyonumuz; bir senelik stajını doldurmuş bu
lunan stajiyerlerin atanma imkânını sağlıyacak ve bunların faal görev almalarını mümkün kıla
cak olan tasarı metnini ve gerekçesini aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa say-
giyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul İçel Diyarbakır Afyon Karahisar 
1. Hakkı Tekine! Mazhar Arıkan Behzat Egilli Hamdi Hamamcıoğ!u 

Çorum Elâzığ Erzurum Kastamonu 
Abdurrahmau Güler Samet Güldoğan Rasinı Cinişli Mehmet Seydibeyoğlu 

•Malatya Niğde Ordu 
Hakkı Gökçe M&vlût Ocakçıoğlu Orhan Vural 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 27 . 6 . 1970 

Esas No. : 1/195 
Karar No. : 55 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 
Kanunla değişik 5 nei maddesine bir geçici madde eklenmesine daiir kanun tasarısı) ve önhavalesıi 
uyarınca Adalet Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği rapor Adalet ve Maliye bakanlıkları 
temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü. 

iSosyal ve ekonomik düzenin gelişmesiyle hayat şartlarmdaiki tahavvülâtm her sahaya sirayet 
eden etkileri, haliyle adlî teşkilâtı da etkilemekte, adalet dairelerine intikal eden iş sayısı bir yıl 
evvelki iş sayısı ile kıyaslanamıyacak bir oranda artmaktadır. 

Bu itibarla, adalet dairelerine intikal eden iş ııisbetindc teşkilâtın da genişletilmesi, yeni mah
kemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin kurulması zarureti ortaya çıkmakta, bu maksatla sağ
lanacak kadrolara, eleman temıırai önplânda mütalâa edilmesi gerekli bir mesele olmaktadır. Bugün 
mer'i mevzuatımıza göre, hâkim ve savcı olarak elaman teminine ait hükümler 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununda gösterilmiş olup bunlardan birincisi, hukuk mezonlarından usulü dairesinde staj gören
lerin bu staj sonunda atanabilmeleri, diğeri de mesleke, avukatlıktan, profesörlükten ve sair tesbit 
edilmiş kanallardan gelenlerle temin hususudur. 

Bunlardan özel hükümlere müsteniden gelecek olanların, bulundukları mesleklerde kazanmış ol
dukları haklarının, atanmaları sırasında nazara rlınması mecburiyeti kendilerine genel olarak hâ
kimlik ve savcılık meslekinin yukarı derecelerdeki kadrolarının tahsisini icabettirmektedir. 

Cumhuriyet savcılarının 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi hüküm
leri dairesinde Adalet Balkanı tarafından atanmasına dair Bakanlığın yetkisi Anayasa Mahkemesi
nin 18 . 12 . 1967 tarihli ve 967/45 sayılı kararı ile iptal edilmiş o günden bugüne kadar hâsıl 
olan boşluğu dolduracak yeni bir hüküm getirülenıemiştir. Yeniden tanzim edilmiş bulunan 77 nci 
maddenin görüşülmesi de Millet Meclisinde ikmal edilemediğinden bu iptal kararından beri, açılan 
Cumhuriyet savcılıklarına atama yapılamamasının sonucu olarak, tasarının hazırlanış tarihine kadar 
ımünhall sayısı 180 i bulmuştur. 

Diğer taraftan başkâtiplerin gerektiğinde Cumhuriyet savcılıklarına vekâlet edebilmelerine dair 
hükümlerin de Anayasa Mahkemesince daha önce iptal edilmiş olması, dolayısiyle tek savcılı ka
zalarda savcıların ayrılması halinde vazife görecek d'kincii bir C. savcısiinm bulunıması zaruretini ortaya 
koymaktadır. Bugün 'için 400 civarında bulunan tek savcılı kazaların mie^cuidiyeti karşısında münhal 
savcı adedi 600 civarında olmaktadır. Hâkim stajiyerlerinin 2556 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hük
müne göre iki yıl staj yapmaları mecburiyeti bugün staja başlıyaoaık bir eılemianldan aıncafk iki yıl 
sonra istifade imkânını doğurmaktadır. 

Bu itibarla hizmetin aksamaması için iki senedir geçici yetki gibi tedbirlerle yürütülmekte 
olan bu hizmeti ifa ile yükümlü olanların duçar bulundukları huzursuzluğun giderilmesi gerekmiş 
ve bu nedenle hazırlanan bu tasarı ile bir senelik stajını tamamlamış bulunan stajiyerlere atanma 
imkânı verilmiş staj için sıra bekliyen 700 civarındaki hukuk mezununun da biran evvel staja baş
laması sağlanmış olmaktadır. 

Stajın bir sene olarak uygulanması için Adalet Bakanına verilecek yetki geçmiş yıllardaki 
tecrübelere binaen uygulamalarda da bir aksaklık meydana getirmiyecektir. Bu şekilde atanacak
ların noksan yapacakları staj süreleri onların yardımcılık sınıfında geçecek terfi sürelerine ilâve 
edilmek suretiyle iki sene staj yapmış olan emsallerinden daha rüçhanlı bir duruma geçmeleri ön
lenmiş, böylece eşitlik ilkesi de ihmal edilmemiştir. 
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Yukarıda gerekçesi özet olarak arz edilen tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri nıütaakıp aynen 
kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Cfenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Bayar 

Afyon K. 
/ / . Dinçer 

Elâzığ 
Ö. F. Sanat 

izmir 
M. Akan 

Tokat 
/. H. Balcı 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
H. 1. Cop 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K, Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İçel 
H. C. Okyayuz 

Maraş 
A. b:ıamoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Erzurum 

R.Danışman 

Edirne 
M. H&rın&ncıoğkı 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

0. C. Fer soy 

Ordu 
K. Şensoy 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 
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HÜK (METİN TEKLİFİ 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesine bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci madde
sine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun 5457 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinde yazılı şekilde staja başlamış bulu
nan adaylardan, bir yıllık staj süresini bitir
miş veya bitirecek olan adayların, 'kadro icap
larına göre yardımcılık sınıflarına atanmala
rını sağlamak üzere 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 90 ııcı maddesinde yazdı 
bölümlerden hâkimlik ve savcılık mesleklerine 
ayırma işleminin yapılmasını istemeye, iki yıl 
süreyle Adalet Bakanı yetkilidir. 

Ancak, iki yıldan az staj yaparak hâkimlik 
veya savcılık mesleklerinin yardrmcılıık sınıfına 
atanacakların geri kalan staj süreleri hâkim ve
ya savcı yardımcılığında geçecek yükselme sü
relerine eklenir. 

MADDE 2 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun yayımıı tarihinde yü-

Bu kanunu Adalet Bakanı 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

19 . 11 . 1970 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet' Bakanı 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı 

Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gulet 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUMUN METNİ 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesine bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ııcü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. Kûtç 8. O. Avct 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
İV. Cevheri II. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
T. Kaparilı H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 230 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Senatosu 1/1131) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1458) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10648-1/1131 

14 . 7 . 1970 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8 . 7 . 1970 gün ve 70 sayılı yazınız : 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Sütçe Karma Komisyonunca ikabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14.7.1970 
tarihli 92 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla ikabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
îbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu [Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

ıll6 
101 

5 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/360, C.S. 1/1131 
Karar No. : 69 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Millet Mclisi Başkanlığına 

14 . 7 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 7 . 1970 tarihli ve 92 nci birleşiminde aynen ka
bul edilen (1970 yılı Bültçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

BaşkanveMli 
Aydın Senatörü 

î. Cenap Ege 




