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1. — GEÇEN TU 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi ve, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıla
rı ikinci defa açık oya sunuldu ise de oylar, n 
ayrımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oyla
maların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil-
bildirildi. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
Kastamonu'ya bir kâğıt fabrikası yapılmasının 
zarureti ve insan taşıyan kamyon ve traktörle
rin şehre sokuJmamasının sakıncalarına dair 
demecine İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
cevap verdi,. 

II - GELEN 

Tasarılar 
1. — Adil Bedirhanoğlu'nun cezasının affı

na dair kanun tasarısı (1/367) (Adalet Komis
yonuna) 

2. — Celâl Karaca'nın, cezasının affına dair 
kanun tasarısı (1/368) (Adalet Komisyonuna) 

3. — ibrahim Recep Ayışık'ın, cezasının 
affına dair kanun tasarısı (1/369) (Adalet 
Komisyonuna) 

4. — Mehmet Ballı'nm, cezasının affına 
dair kanun tasarısı (1/370) (Adalet Komisyo
nuna) 

5. — M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) cezası
nın affına dair kanun tasarısı (1/371) (Adalet 
Komisyonuna) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

6. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı (1/332) 
(38 numaralı Geçici Komisyona) 

Raporlar 
7. — Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik pro
tokolün onaylanması hakkında 3 Eylül 1961 

«•(•BW««I 

TANAK ÖZETİ 

| Çorum Milletvekili Kemal Demirer, Gü
ney - Doğu Anadolu'da görülen kuraklık ve su 
sıkıntısına ve alınması gerekli tedbirlere, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener de, 1970 
yılı fındık ürünü müdahale alım fiyatlarına 
dair gündem dışı demeçte bulundular. 

24 . 7 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top-
I lanılmak üzere Birleşime saat 17,08 de son ve

rildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kayseri 
Fikret Turhangil Şevket Doğan 

| Kâtip 
| Erzurum 
I Naci Gactroğlu 

KÂĞITLAR 

I tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayı
sı : 232) 

8. — Sendikalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Başturk 
ile 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü mad
desinin (c) bendinin kaldırılması, İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun bir kısım maddelerinin değiştirilme
si hakkında kanun tekliflerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başjkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194, 2/84, 2/140, 2/287; Cumhuriyet Se
natosu 1/1123) (Millet Meclisi S. Sayısı : 133 e 

| 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1453) 

(T 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (İKayseri), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 133 ncü birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin düğmelere basmak 
suretiyle oylamaya iştirak etmelerini rica edi
yorum. 

(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 

1/360; Cumhuriyet Senatosu : 1/1131) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 230; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1458) 

BAŞKAN — Evvelce açık oya arz edilip ço
ğunluk sağlanamıyan Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu ile 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarıla
rı, açık oylarınıza, küreler gezdirilmek suretiy
le arz edilecektir. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
tarım ürünlerinin fiyat politikası, taban ve mü
dahale alım fiyatlarının ilân edilmemesi konula
rındaki demeci ve Ticaret Bakanı Gürhan Tü-
rek'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Muammer 
Erten, pamuk ve üzüm fiyatları üzerinde söz 
istemiştir, buyurunuz efendim. 

Gündem dışı konuşmacılarından bir istirha
mım olacak; bu imkânı bütün arkadaşlarımıza 
kullanabilmek için konuşmaların kısa olmasını 
istirham edeceğim. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye'nin önemli bir mevzuu hali
ne gelen tarım ürünlerinin fiyat politikası hak

kında, beş dakikayı geçmemek şartiyle, mâru
zâtta bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım; muhtelif fırsatlarda 
bu konuda Hükümeti uyarmaya çalışmıştık. 
Fakat bugüne kadar gerek özel temaslarda, ge
rek resmî beyanlarda verilen bütün teminatla
ra rağmen, önemli ihraç maddelerimizi teşkil 
eden pamuk, kuru üzüm, fındık, kuru incir gi
bi birçok mahsullerin fiyatları bugüne kadar 
açıklanmamıştır, taban fiyatları ilân edilme
miştir. 

Bu mahsullerin idrak edilmeye başlandığı 
bugünlerde piyasamız için gerek döviz kazan
cımız bakımından, gerek müstahsil bakımından 
büyük etkileri bulunmaktadır. Hepinizin bil
diği veçhile, 10 seneden beri fiyatlar, köylünün 
mahsulünü meydana getirmek için kullandığı 

— 624 
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masraflar durmadan arttığı halde, köylünün 
yetiştirdiği mahsullerin fiyatları sabit kalmış, 
hattâ bir kısmında düşme tehlikesiyle karşı kar
şıya gelinmiştir. Bu hususta rakamlar vererek 
zamanınızı almıyacağım. 

Bu seneki maliyet fiyatları geçen seneye na
zaran daha da yükselmiş bulunmaktadır. Bu
gün piyasalarda alivre dediğimiz muamelelerle 
geçen sene teşekkül eden fiyatlara göre bir mu
ameleye tabi tutulmaktadır. Bunun sonucu ola
rak müstahsil büyük zararlara uğramaktadır. 
Hükümet bugünün şartları içinde bu fiyatları 
ilân etmekte çok geç kalmıştır. Bizim, kürsü
den ikazlarımız fayda vermedi, muhtelif bölge
lerde köylüler yürüyüş yaptılar, olaylar çıktı, 
Hükümet buna rağmen tedbir almakta hâlâ ge
cikmektedir. önüne geçilmez olayların çıkma
sından endişe duyduğumuzu burada ifade et
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; fiyat tesbit edilirken, 
zaman zaman köylülerin realist olarak, halkın 
realist olarak talebettiği fiyatlar, Hükümet ta
rafından birçok konuşmalarda bu taleplerin 
gayriciddi telâkki edildiğini görmekle hakika
ten üzüntü duymaktayız. Köylünün talebettiği 
fiyatlar realist fiyatlardır. Dış fiyatlara uygun 
olup olmadığı tetkik edilmemek suretiyle, bun
lar maalesef tebessümle karşılanıyor. Ama dö
vizin resmî kurla karaborsa fiyatı arasındaki far
kı köylünün sırtına bir nevi masraf olarak yük
lenmektedir. İhraç edilen malların fiyatları, 
gerçek fiyatı aksettirmemektedir. Bugün 1 do
ların resmî kurdan fiyatı köylüye, müstahsıla 
ödenen fiyatı 9 lira iken, karaborsa fiyatı 15 li
ra civarına yükselmiştir. Bu aradaki 6 liralık 
fark müstahsilin sırtına bir nevi masraf gibi 
yüklenmektedir. Onun için tarım ürünlerinin 
maliyet fiyatları, satış fiyatlarının üstüne çık
mış bulunmaktadır. Bu sebeplerle fiyat tesbit 
edilirken köylüyü tatmin edecek esasların tes
bit edilmesinde çok titiz davramlması gerek
mektedir. Doların resmî fiyatına bakarak ta
rım ürünlerinin fiyat teşekkülü köylünün zara
rına olmaktadır. Ekonomistlerin yaptıkları he
saplara göre ihracedilen tarım ürünlerinde yıl
da köylünün bu yoldan zararı 3 ilâ 4 milyar 
lirayı bulmaktadır. 

Hükümet bu konu üzerinde ciddiyetle dur
maya mecburdur. Aksi takdirde dış piyasaya 

göre teşekkül edecek fiyatlar elbette halkın re
aksiyonuna sebebolacaktır. Bu reaksiyon Ka
radeniz'de olmuştur, Ege bugün âdeta patlama
ya hazır, kurulmuş bir bombaya benzemekte
dir. İklim müsaittir, her türlü ufak bir lavılcım 
bunu parlatmaya yetecektir. 

Hükümeti bir kere daha ikaz etmeyi görev 
sayıyorum; bu arz ettiklerimi nazara alarak 
bir an evvel taban fiyatlarının, müdahale mu
bayaa fiyatlarının ilân edilmesi ve süratle ger
çek bir desteklemenin yapılması suretiyle köy
lünün himaye edilmesini temin etmek gerekir. 
Aksi halde yapılacak her türlü reaksiyonların, 
bunu yapana ait değil, Hükümetin kusuru ile 
olacağını bir kere daha tekrar etmek isterim. 
Teşekkürlerimle birlikte saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (O. 
Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Uzun zamandan beri taban fiyatlarının ilân 
edilmemiş olmasından dolayı bu kürsülerden 
müteaddit konuşmalar yapılmaktadır. Taban 
fiyatlarının ilân edilmemesinin sebeplerini şu 
şekilde arz etmek isterim. 

Müdahale alımına mevzu olan malların, des
tek alımına tabi olan malların fiyatlarını tes
bit ederken, talimatlar gereğince takibetmemiz 
lâzımgelen birtakım yollar vardır. Bu yolları 
aşacak, bu yollardan geçerek olan tahkik mua
melelerini ifa etmeden, birden bire bir taban 
fiyat vermemiz, takdir edersiniz ki, tam mâna-
siyle arzu edilen ve köylümüzün emeğini kar-
şılıyacak olan değer pahasını vermekte acele et
mekle belki hatalı hareket edilebilir. Bu se
beple tahkikatlarımız neticelenmek üzeredir. 
Rekolteler henüz tam mânasiyle tesbit edileme
miştir. Herkes rekolte hakkında bir şey söylü
yor. Ama bizim gerek Ticaret Bakanlığına bağ
lı olan müesseseler, gerekse Tarım Bakanlığı
nın teknik ziraat müdürlükleri yapmış oldukla
rı tahminleri yavaş yavaş Bakanlığa gönderme
ye başlamışlardır. Takdir edersiniz ki rekolte
lerin tâyini, fiyatlann tesbitinde mühim bir 
rol oynıyacaktır. 

Yalnız, bu husus yanlış anlaşılmasın; hiç
bir zaman köylünün aleyöıine bir rol, yani fi
yat düşmesi gibi bir husus olmıyacaktır. 
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Bu sene hakikaten büyük bir acelecilik içe
risindeyiz. Halbuki, geçen senelerdeki tatbika
tı bir dikkate alırsanız, geçen sene bütün des
tek alımlarına tabi olan malların taban fiyat
ları hep Ağustos ayı içerisinde açıklanmıştır. 
Binaenaleyh, bizim geç kalmaktaki sebepleri
miz arasında, keyfî ve indî bir fiyat takdir et
memek, tam mânasiyle köylümüzün, çiftçimi
zin emeğini karşılıyacak bir fiyatı verebilmek 
için çalışmalarımızı ikmal babında bâzı ge
cikmeler bulunmaktadır. Kaldı ki, demin de 
söyledim; bu sene için belki bir gecikme bahis 
konusu, birtakım tahrikler sonunda hâdiseler 
çıkarılmaması için aceleci görünüyoruz. Evvel
ki tatbikata bakarsak bütün taban fiyatları 
Ağustos ayı içinde ilân edilmiş. 

Şimdi onları bir tarafa iterek bu sene biz 
bir acelecilik içerisindeyiz. Evet, sizlere hak 
vermiyor değiliz, ama müsaade buyurun, bize 
de biraz hak verin. Ne diyoruz; tam mânasiyle 
köylümüzün alın terini karşılıyacak fiyatı ve
rebilmemiz için bâzı esaslı tetkik ve tahkikler
de bulunmuş olmamız gerekir. Biz bunu yapı
yoruz- Eğer bu suç ise o ayrı. 

Bu aıada şunu arz edeyim; biz bu tahkika
tımızı yaparken bâzı tahrikler neticesinde, mu
ayyen bölgelerimizde çiftçilerimiz bâzı olay
lara sebeboldular. Ama, dikkat ederseniz olay
ların içinde yatan gerçek, taban fiyatlarının 
ilânının gecikmesi veya taban fiyatlarının ilâ
nı mevzuu değil, daha başka türlü düşünceler
dir. Bunu da arkadaşlarım her halde takdir 
ederler. 

Yalnız, olaylar çıkacak diye, her halde Hü
kümet olarak mutlaka bir acelecilik içinde yan
lış bir kararla, noksan bir tatbikatla taban fi
yat tesbitine gidemeyiz. 

Şurasını arz etmek isterim ki; arkadaşımız 
buradan konuşurlarken; «köylünün talepleri 
gayriciddi kabul ediliyor» derler. Böyle bir 
durum yoktur, Köylünün taleplerini gayricid
di kabul eden bir zifanyiet Hükümetimizde bu
lunmamaktadır. Bilâkis, köylünün taleplerini 
dinlediğimiz zaman büyük hakikat payı oldu
ğunu da bizler kabul etmekteyiz. 

Patlamalarla, acele ile, tahkikatımız bitme
den yanlış bir karar verme yoluna gitmiyece-
ğiz. Tahkikatımız bitmek üzeredir. Yakın bir ta
rihte taban fiyatları ilân edilecektir. Bu taban 

fiyatlarını tesbit ederken de, arkadaşımın bah
settiğinden daha ileri olarak, biz köylünün bu
gün içinde bulunduğu durumu, maliyet unsurla
rını nazara alarak kendisine geçimini temin ede
cek bir fiyat verme çabası içindeyiz. Geçen se
neleri dikkate alırsanız, her halde fazla acelede 
fayda yoktur. Köylümüze bunu yanlış intikal 
ettirmesinler. Hiçbir zaman gecikme diye bir 
şey yoktur. Zira evvelki senelerde hep Ağustos 
ayı içersinde ilân edilmiştir ve bu sene de Ağus
tos ayı içerisine kalmadan belki, ilânları yapa-
crğız, hürmetlerimle. (A. P- sıralarından al
kışlar) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, hoş 
has ekiminin kısıtlanması ve hu konuda Ameri
ka kongresinde yapılan konuşmalara dair deme
ci ve Dışişleri Bakan Vekili ve Devlet Baka
nı Turhan Bilgin ile Tarım Bakanı llhasmi Er
tem'in cebapları. 

BAŞKAN — Haşhaş ekimi ile ilgili, Sayın 
Celâl Kargılı, gündem dışı söz istemişlerdir, bu
yurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Parlâmentoyu, tam bağımsızlık konusunda 
tam bir uyanışa ve bir birleşmeye neden teşkil 
edecek olan bir konuda gündem dışı söz almış 
bulunmaktayım. 

Şayet biz hepimiz, karşımıza çıkan böyle 
bir meseleden sonra tam bir gücbirliği içerisin
de, tam bağımsızlığımız ve yeni Anayasa dü
zenimizin gerçekleşmesi konusunda millî mese
lelerimizin halledilmesi uğrune beyinlerimizi 
ve hayatlarımızı eritmeyi göze alabilirsek bu
gün için karşılaşmak mecburiyetinde olduğu
muz bu çirkin olay, yeniden gerçek kemalist ve 
Atatürkçü silkinişimize bir sebep teşkil ede
cektir. 

Değerli milletvekilleri; bugün Türk mille
ti, Amerikan Hükümetinin bir Adalet Baka
nı tarafından ancak müstemleke ülkelerine lâ
yık olacak tarzda azarlanışınm derin teessü
rü ve ezikliği içerisinde bırakılmış olmanın 
şanssızlığı ve bahtsızlığı ile karşı karşıya kla-
mıstır. Olay, hepimizin millî hislerini ta derin
den jraralıyacak kadar çirkindir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım; nedir 
bu çirkin olay, kısaca burada izah etmeye ça
lışayım. 
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Bu olaya ait Amerika Birleşik Devletleri 
kongresi uyuşturucu maddeler vo tehlikeli 
ilâçlar Komisyonunda Ohio eyaleti temsilcisi 
ile Adalet Bakanı arasında geçen tartışmalar 
kongre zabıtlarından alınarak Türk basınına 
intikal etmiştir. Bu zabıttaki beyanlar; Türki
ye'deki afyon ekimi üzerine Amerikan Hükü
metinin baskı arzularının ve bu nedenle de 
bağımsızlığımıza düşürülen gölgeyi ortaya 
koymaya yeterli nitelik taşıma mahiyetinde-
dirler. 

Ohio temsilcisi Vanik, Tülkiye'deki afyon 
ekimi ile ilgili olarak kongre Komisyonunda 
ödeme dengelerinin ve dolarlarının temasla art
tığına, «Bu sebeple buna göz yumma arzusunda 
olan bu hükümetlere neden ekonomik ceza 
ve ticaret ve alışverişlerde ambargo uygulan
mamaktadır?. Meslekdaşım Peter Rogin tara
fından tensibedilen bu güzel fikri ben de be
nimsiyorum.» dedikten sonra Başkana, «Bu 
ülkelere ticaret ve alışveriş ambargosu koy
ma yetkisinin tanınmasını bekleriz»,, demiş ve 
Adalet Bakanı Misel de Vanik'e cevaben; «Dış
işleri Bakanlığının belirtildiğine göre bu konu
da NATO içinde yeni bir inisiyatifimiz olmuş
tur. Âcil ve doğrudan doğruya sonuç alaca
ğımız her yerden sorunu ele alıyoruz..» 

Konuşmamın burasında Sayın Hükümetten 
Amerikan Hükümetinin Türkiye "de afyon 
ekimi ile ilgili olarak NATO içerisinde aldığı 
yeni inisiyatifi bu kürsüden açıklamasını bir 
temenni olarak istirham ediyorum. 

Devam ediyorum Amerika Adliye Bakanı
nın konuşmasına: , 

«Müzakerelerle ilgili bütün bu çalışmala
rımızdan olumlu bir sonuç alamazsak, bu akı
mı durdurmak için her ne çeşit ceza uygu
lanmak gerekiyorsa, bunu yapmak zorunda 
olduğumuzu savunuyorum.» demiştir. 

Aynı komisyonda konuşan Amerika Bir
leşik Devletleri Uyuşturucu ve tehlikeli ilâçlar 
dairesi Başkanı da, Amerika'ya giren esrar 
ve eroinin % 80 inin Türkiye'den geldiğini be
yan etmekle Türkiye'yi bir esrar kaçakçısı 
ülkesi haline sokmaya, Amerikan kongresi 
komsiyonunda bunu söylemeye cesaret edebil
miştir. 

Oysa, bu, tamamen asılsız bir iddiadır. 
Çünkü Türkiye'nin tüm afyon üretimi Ameri-

I ka'ya gitse dahi bu ancak oradaki uyuşturu
cu madde tüketiminin % 80 ini dâhi karşılaya
cak güçte değildir. 

Durum bu iken Amerika kongresinde, bu 
konu ile ilgili komisyonunda bir Amerikan va
tandaşının Türkiye hakkında söylemiş olduğu 
bu çirkin sözler, sözlerimin ba§ında söyle
miş olduğum gibi, Türk milletini derinden 
yaralamıştır. Bu durum karşısında Vanik, 
komisyondan en iyi kozun bu ülkeyi - Türki
ye'yi kastederek - ekonomik bakımdan ceza
landırmayı öngören kanun teklifinin kabulü 
olacağını öne sürmüş ve Adalet Bakanı Mişel'-
de bu milletvekili ile tamamen aynı kanaatte 
olduğunu açıklamış ve sözlerine devamla; 
«Bunun uygulanması ancak Adalet Bakanlığı
nı değil, Dışişleri Bakanlığını ve Ticaret Ba
kanlığını ilgilendirir sanırım.» demiştir. 

Vanik'in, Türkiye'nin cezalandırılması için 
kendisine kısa bir müddet tanınması tezini 
önerdikten sonra, Adalet Bakanı, afyon ekimi
ni kastederek sözlerine devamla; «Türkiye bu 
yönde tamamen azaltma yolunda harekete geç
miştir. Bu ürünün yetiştiği temel illerin sa
yısını altıya indirmekle bu işe başlanjıştır. Oy
sa 1971 de bu afyon ekiminin Türkiye'de 4 ile 
indirileceği kararı alınmıştır.» dedikten sonra 
sözlerine devamla; «Bunun bütün sorunu ta
mamen çözeceğine inanmıyorum. Fakat bu yö
ne doğru bir ilerleme gösteriyorlar. Ancak, bu 
benim müzakere kozum ve diğer başka bir 
şekilde kullanılabilecek kozlarımı toplama ar
zumun önüne de geçmiyor. Meseleyi bir kont
rol altına almak istiyorum. Çünkü, orada üre
tilen muazzam miktar ile bizim memleketimi
ze giren ve bütün bu problemleri doğuran 
miktar arasında büyük bir oran bulunmakta
dır.» demiştir. 

Amerikan kongresinde, Türkiye'nin eko
nomik ve siyasal bağımsızlığı üzerine gölge 
düşürücü nitelikteki bu çirkin olay üzerine 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dai
resi, Amerikan Maslahatgüzarına bu konuda 
mütemmim bilgi ve izahat beklediğini bildir
diğini açıklamış ve Amerikan maslahatgüza
rı da bu konuda henüz ellerinde ı esmî bir bil
gi olmadığını bildirmiştir. Bu durum karşısın
da Sayın Başbakanın da gazetelerde hepimi-

| zin okuduğumuz demeci yayınlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri; Türkiye'den afyon sa
kızını uluslararası anlaşmaların denetimine 
göre satınalan ülkelerin bu satınalmalan yıl
lara göre şöyledir: 

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Japon
ya, Yugoslavya, İspanya, italya, Almanya, Bel
çika, Arjantin ve öteki ülkeler olmak üzere 
1965 te Türkiye'den toplam olarak 257,3 ton 
afyon almışlar ve bunun ihracat geliri de 
29,2 milyon Tl. tutmuştur. Bu rakamlar 1966 
da 302,4 tona, 35,8 milyon Tl. gelire,, 1967 de 
151,2 tona ve 17,3 milyon Tl. gelire, 1968 de 
111,1 tona ve 13 milyon Tl. gelire, 1969 da da 
118,1 tona ve -16,6 milyon Tl. na baliğ olmuş
tur. 

Amerika Birleşik Devletleri bizden 1965 
yılında 118 ton afyon sakızı alırken bu alımı 
1969 da 31,6 tona düşürmüştür. 

Görüldüğü üzere Türkiye'den afyon ihracı 
yarı yarıya düştüğü için Türkiye'nin afyon sa
tışından elde ettiği dövizler de yarı yarıya 
azalmıştır. Oysa, afyondan yapılan ilâçların 
dünyadaki tüketimi her geçen yıl hızla artmak
tadır. Yukarda da görüldüğü üzere bu du
rum karşısında Türkiye'nin afyon üretiminin 
ve ihracatının artması gerekirken, bu oran 
2/3 oranında bir düşüş kaydetmiştir. Baş alıcı 
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki üre
timi kısıtlamak ve hattâ tüm olarak kaldır
mak kararında olduğu için, kendi afyon alımı
nı Hindistana yöneltmiş ve öteki NATO üye
lerine de afyon alımlarını, Amerika parale
linde olarak Sovyetler Birliği ve Hindistan'a 
yöneltmiş bulunmaktadırlar. 

Bu nedenledir ki, Hindistan'ın afyon üreti
mi son beş yılda 644 tondan 752 tano yükselt
miştir. Bizde üçte iki oranında düşerken Hin
distan'da son beş yılda afyon üretimi 644 ton
dan 752 tona yükselmiştir. Türk milleti için bü
yük bir döviz kaynağı olan ve Türk köylüsü 
için dekar başına 600 lira civarında yıllık ge
lir sağlıyan böyle bir tarım ürünümüz hak
kında Amerika'nın kendi çıkarları yüzünden 
millî bağımsızlığımızı hiç nazarı dikkate al
madan giriştiği bu çirkin oyunların tümünü 
elbette bu kısa gündem dışı konuşmamda or
taya koymak mümkün değildir. 

Ancak, burada 21 . 7 . 1970 tarihli yaptığı 
konuşmayla afyon konusunda Amerika'nın 

baskısı altında bulunduğunuz yersizdir. Bu
nu. iddia edenlerde bagka kasıt aranması ge
rekil'. «Amerika'nın afyon için istediği sade
ce dostluk nişanesidir.» diyen Sayın Tarım 
Bakanı ilhami Ertem' e bu tabloyu bir cevap 
olarak göstermek isterim. Bu tabloyu Sayın 
ilhami Ertem'e gösterdikten sonra... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, bütün o yazdık
larınızı okuyacak mısınız? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Fas televizyonunda iran Şahının 1955 ten 
beri yasaklanan afyon ekimini 1969 sonbaha
rında İran'da yeniden serbest bırakılmasiyle 
ilgili olarak yaptığı konuşmayı bizim Hükü
mete hatırlatırım. Bu konuşmada Şah; «14 yıl 
önce afyon ekimini iran'da yasaklamakla gü
lünç duruma düştük» demiştir. Herhalde iran'
ın 14 yıl önce düştüğü gülünç duruma şimdi 
de biz, 1967 de 21 ilde afyon yetiştirirken 1971 
de bunun sayısını 4 e düşürme karan almakla 
düşmüş olmaktayız. 

Yüzbinlerce Türk çiftçisinin ekmeğiyle oy
nanması pahasına düşmüş olduğumuz bu du
rumdan her halde Sayın Amerikan hükümet
leri memnun olmamış olacaklar ki, şimdi de 
bizleri cezalandırmak yoluna başvurmuşlar-
dtf. 

Amerika'ya giren uyuşturucu madde sevk 
merkezinin Marsilya olmasına rağmen, Ameri
ka Adliye Bakanının Fransa hakkında tek 
söz edememesi de ilginç bir konudur. Ameri
ka'ya sormak lâzımdır; acaba, kendi ulusal çı
karlarını Türkiye'nin ulusal çıkarlarının yok 
olması pahasına istemek ne derece milletlera
rası dostluk gösterileriyle bağdaşabilir? Dü
yunu Umumiye devrinde de tütün ve tuz üze
rinden vergi aüınmasını sağlamak için bunla
rın üretimini o zaman da Düyunu Umumiye 
kendi tekeline almış ve kendisine ait tütünü 
yabancı bankaların kurduğu REJİ Şirketine 
vermişti. O devirde de «kaçak tütün ekiliyor» 
diye karşı kanun çıkarılmış ve bu REJİ şirke
ti, kurduğu jandarma kolluklariyle bir kilo 
tütün eken köylüyü kaçak tütün ekiyor ge
rekçesiyle alnından kurşunlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Amerika'nın, 
Türkiye'de afyon ekimini önlemek için ortaya 
koymuş olduğu yardım programı da bir zaman-
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lorın Düyunu Umumiye hareketini hatırlatmak
tadır. Meksika'da tatbik edilen bir usulü Ame
rika Hükümeti, Türkiye'de afyon ekimini kı
sıtlamak ve afyon ekimini Türkiye'den tamamen 
kaldırmak için Türkiye'ye yardım ediyorum, 
gerekçesiyle yaptığı gizli ve mânası anlaşılmı-
yan, açıkça anlamı belirmiyen, anlaşmalar ne
ticesinde Türkiye'ye 6 kişilik üç uçak, birtakım 
modern silâhlar, gözleme âletleri, kurşunlar 
vermiştir. Yani, bir zamanlar Düyunu Umumi
ye kaçak tütün ekiyor diye jandarma kolluk-
lariyle vatandaşı nasıl alnından kurşunlatmışsa, 
bugün Amerika'da bizim milletimizin dekara, 
fakir köylümüzün dekara 600 lira para kazan
dığı afyon ekimini onların canına, verdiği uçak
larla ve kurşunlarla kurşunlatmak pahasına, 
kıydırmak pahasına sırf kendi menfaatine ya
radığı için, Türkiye'deki afyon ekimine son ver
dirmek istemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; burada zamanınızı al
dım. Ama, Türkiye için çok önemli bir konu 
olduğundan Sayın Başkanlığın şahsıma tanıdığı 
toleransı da saygı ile karşılıyorum. Fakat bu
rada ortaya koymak istediğim bir sorun vardır; 
bundan bir müddet evvel Amerikan Cumhur
başkanı Nikson, bakınız bir konuşmasında ne 
diyor? ilk sözü Amerika Cumhurbaşkanı Richard 
Nikson almıştır, Aralık 1968 tarihinde yaptığı 
bu konuşmadan bir örnek veriyorum, hepsini 
okumuyorum. Konuşmasında devamla; «Onun 
için Türkiye'nin haşhaş ekimini ve afyon üreti
mini büsbütün yasaklamasını, hiç değilse bu 
üretimi ve ticaretini tam. bir denetim altına al
masını, sağlamaya çalışmaktayız.» Sayın tlhami 
Ertem'e sunulur. 

Devamla Sayın Başkan şöyle konuşuyor; 
«Türkiye'yi afyon üreten bir kaynak olarak or
tadan kaldırabilirsek bu, Amerika'ya kaçak 
olarak giren eroinin en az % 50 oranında azal
masını sağlar.» 

Muhterem arkadaşlarım; Ankara'da Başba
kan Süleyman Demirel ile iki, üç ay önce konu
şan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Eliot, bu görüşmeden sonra Ankara 
Esenboğa Hava Alanında şöyle bir beyanat ver
miştir: «Bizim için başlıca endişe konusu haş
haş ekimidir. Amerika'daki çocuklarımız bu 
yüzden mahvolmaktadır. Türkiye'de haşhaş eki
minin 7 ilde sınırlandırılması ve izinsiz haşhaş 

ekiminin önlenmesi konularında Türk Hükümeti 
ilgililerinden büyük anlayış gördük.» Bu konuş
mayı yaptıktan sonra muhterem arkadaşlarım... 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kanım, yarım saat sürer mi bir gündem dışı ko
nuşması? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Böyle bir 
millî meselede eğer saat meselesi sizler için çok 
önemli ise ben konuşmamı burada kesiyorum. 
Ama, böyle bir millî meselede burada parti me
selesi, zaman meselesinden de çok ötede bir mil
lî meselede beş dakikanızı daha bağışlarsanız.... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı; gündem dışı gö
rüşme, gündeme geçmeden evvel sayın millet-
vekillerimize önemli konuları kürsüden dile ge
tirmek imkânını vermektedir. Ve çok kısa ola
caktır. Çünkü, esas çalışmaya geçemiyoruz. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Ben de ya
rım saatlik gündem dışı söz istiyorum Sayın Baş
kanım. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Keşke böy
le meseleleri konuşsanız da 13 saat dinlesek. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı lütfen sonuçlan
dırın efendim. 

CELAL KARGILI (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 
şunu iftiharla söylüyorum M, sabahleyin kalktı
ğım zaman her türlü basında burada dile getir
diğim mesele ortaklaşa millî bir mesele olarak 
ele alınmıştır. Bunları hepinizin okuduğunu 
bilerek okumayacağım. Fakat Amerikan Cum
hurbaşkanı Nikson'un yaptığı bir konuşmada, 
«Türkiye'de en kısa zamanda afyon eken illerin 
sayısı 4 e inecektir» demesinden sonra bu kara
rın Türkiye'de alınmış olması.... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Türkiye'yi Nik
son idare etmiyor Beyefendi. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Hepimizi 
en az birbirimiz kadar millî hislerimizi rencide 
etmiş bir durumdur. 

İşte değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonun
da diyorum ki; Türk gençliği bu milletin tam 
bağımsızlığa kavuşması, Atatürk devrimciliğinin 
yeniden canlanarak millî devrimlerin ve yeni 
Anayasa düzeninin kurulması uğruna, sokak
larda tam bağımsızlık uğruna canını verirken 
bizim karşımıza çıkan, Türk Parlâmentosunun 
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karşısına çıkan, milliyetçiliğimizin karşısına çı
kan böyle çirkin bir politika bizi tanı bağımsız
lık konusunda birleştirmeye ve Atatürkçü, dev
rimci bir eyleme geçmeye ve de son yeni Ana
yasa düzenimizin kurulması uğrunda beyinleri
mizi eriterek çalışmaya sevk etmesi dileğiyle 
hepinize sonsuz saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Turhan 
Bilgin, buyurun. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Muhterem arkadaşlar; 

Bağımsız İçel Milletvekili Sayın Kargılı, bu 
kürsüden millî bir meseleyi dile getireceğim te
mennisiyle veyahutta arzusuyla söz aldı. Fakat 
haddizatında bu kürsüde asla ifade edilmemesi 
gereken, sanki Türk milleti bağımsız değilmiş 
gibi, tam bağımsızlık uğruna birleşelim gibi, 
asla tavsip edemiyeceğimiz bir beyanda bulu-
du. 

Gazetelerde çıkan malûmatı, bu kürsülerde 
sölyemek istediği bize göre çarpık, bize göre 
mutlak surette millî menfaatlere aykırı, Türk 
milletinin hislerini rencide edecek beyanlar ha
linde ifade etmeyi bir vasıta olarak kullanması 
gerçekten üzücü ve hazindir. 

Bağımsızlığımıza gölge düşürüldüğü iddia
sında bulundu. 

Mesele nedir? Haşhaş veyahutta afyon de
diğimiz bu konu, gerçekten Türk kamu oyunda 
günlerdir münakaşa ediliyor. Amerika Adliye 
Bakanının bir beyanı üzerine hariciyemiz, her 
Türk Hükümetinin yapmakla mükellef olduğu 
ve yapacağından asla şüphe etmediğimiz gere
ken hassasiyeti göstermiş, maslahatgüzarı da
vet etmiş, bilgi istemiş, teessür ve teesüflerini 
bildirmiş, buna mukabil resmî bilgiler geldiği 
zaman Hükümete takdim, edileceği beyan edil
miş ve Amerikan Hariciyesinin resmî beyanı da 
dün ve bugün gazetelerimizde ve bütün dünya 
matbuatında çıkmıştır. 

Bu kürsüden, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin bir üyesi ve Hariciye Bakanlığına vekâlet 
eden bir arkadaşınız olarak açıkça ifade ediyo
rum ; bizi cezalandırmak kimsenin haddi ve hak
kı değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Sanki, bir beyanı biz, cezalanmışız veyahut 
bizi cezalandırmaya cüret edenler mevcudolur-
sa susacakmışız gibi kabul, edip, bu kürsüden 

gelip, millî egemenliğinize âdeta gölge düşüre
cek bir beyanda bulunmak, en hafif mânasiyle, 
ucuz kahramanlıktır. Gelmiş ve geçmiş Türk 
Hükümetleri, gelecek Türk Hükümetleri her 
şeyden evvel Türk milletinin haysiyetini her 
şeyin üstünde tutar. Bundan hiç kimsenin şüp
hesi olmamalıdır. 

* Millî meselelerde hassasiyet göstermek kim
senin tekeli altmda değildir. Bu konuda en az, 
bu kürsüde benden evvel konuşan arkadaşımız 
kadar Yüce Parlâmentonun her üyesi hassastır. 
Sadece Yüce Parlâmentonun değil, vatan sat
hında en ücra köşedeki insan dahi millî mesele
lere karşı hassasiyet göstermekte âdeta bir
biriyle yarış eder. Bu bir diyalektiktir. Bu 
tam bağımsızlık kelimesi, bu dialektiği türlü 
vesilelerle söylenenlerin zihinlerindeM bağım-
ısızlık kelimesinin, Türk Milletinin anladığı an
lamda olmadığını ve onların bağımsızlık mef
humunun altında neler yattığını Türk kamu 
oyu gayet iyi bilmektedir. 

Arkadaşımızın beyanlarına kısaca cevap 
verdim. Teknik bilgiyi Sayın Tarım Bakanımız 
Meclise arz edecektir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı ilhamı Erteni, 
buyurun. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, çok muhterem arka
daşlarım ; 

Afyon ekimi münasebetiyle tekrar zamanı
nızı almak istemezdim, fakat biraz evvel konu
şan Sayın Kargılı, ay'ı bulan bir zamandan be
ri oynanmak istenen oyunun asıl mahiyetini 
burada, benim konuşmalarımı da tahrif etmek 
üzere ortaya koymuştur. 

Oynanmak istenen oyun şudur; bugün haş
haş ekimini ele almak suretiyle, Türkiye'nin 
bir nevi bağımsız olmadığını, Amerika emelle
rine uygun hareket ettiğini işlemektir. İşte Sa
yın Kargılı buradaki konuşınıası ile bu temayı 
tamamen ortaya çıkarmıştır. 

Şimdi, ben geçen gün Mecliste gündem dışı 
konuşan bir arkadaşıma cevap verirken; bu hu
susta Amerikan tesirini aramak yanlıştır, bunun 
altında kasıt vardır derken, Sayın Celâl Kargılı 
gibi olanları kasidettim. Her vasıta ile, Türki
ye'nin bağımlı olduğunu işleme yanlış tutumu-
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na düşerek, Türk toplumunu huzursuz hale ge- I 
tirmek isıtiyenleri kasdettim. 

Muhterem arkadaşlarım; mesele gayet ba
sittir. Şimdi biraz zamanınızı dahi almış olsam, 
araştırmalara girmeden, meseleyi ortaya koya
cağım. 

Ben burada ne dedim, Senatoda ne dedim, 
başkaları ne demek istiyorlar? Ben dedim ki, 
diyorum ki, Türkiye'de bir afyon ekimi tanzimi 
vardır, fakat bu, Amerika'nın tesiriyle, Ameri
ka'nın hatırı için yapılmamaktadır. Bu, 1963 
yılında çıkan 245 sayılı Kanuna dayanır, bir. 
1986 yılında çıkan 812 sayılı Kanuna dayanır, 
iki. 

Binaenaleyh, Türkiye'deki afyon ekimini 
Amerika'nın veyahut bilmem Amerika'nın falan 
senatörünün falan toplantıdaki konuştuklarını 
dikkate alarak, sanki Hükümeti onun paralelin-
deymiş gibi göstermenin mânası ancak Sayın 
Kargılı'nm içinde yatanlarla, o kasıtta olanla
rın durumu ile izah edilebiMnir. Zira, tekrar 
arz ediyorum; 1963 yılında A. P. iktidarda de
ğildi, ama 1963 yılında o zamanın hükümetinin 
getirmiş olduğu ve beynelmilel anlaşmanın ka
bul edilmesini gerektiren 245 sayılı Kanunla ze
hir iptilâsı ve uyuşturucu maddelerin gayrimeş-
ru alışverişiyle mücadele hususundaki gayret
lerini devam ettirmeye, bu gayretlerin hedefe 
ulaşmasına imkân verebileceğine, bütün imkân
ları yerine getirmeye, bu kontrolü millî ve mil
letlerarası sahada takviye etmenin gerektiğine, 
haşhaşın edrimiyle, afyon istihsalinin kontrol al
tına alınmasına 1963 yılında 245 sayılı Kanunla 
iştirak etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, bugün 
Türkiye'de alınmış olan kararları Amerika'nın 
tesiriyle alınmış gibi göstermekte maksat var
dır, diyorum. 

Bu, 1963 yılında çıkan kanuna 1966 yılında 
çıkan 812 sayılı Kanunla 1961 yılındaki TEK 
sözleşmesinin tasvibine dayanır. Bir yandan 
kanun çıkaracaksınız; afyon ekiminin kontro
lünü kabul edeceksiniz, ondan sonra da bunun 
gereklerini yerine getirmiyeceksiniz... Bunun 
Devlet olmakla, ciddî devlet olmakla zerrece 
alâkası yoktur. 

Sözlerim, çeşitli şekilde, esasa girilmeden, 
benim söylediklerimi değil, kendi içlerinden ge
lip bana söyletmek istediklerini orta yere koy
mak istedikleri için değiştirilmektedir. Ben bu- j 

| rada ve Senato kürsüsünde arz ettim ki, orta 
yerde tahdit değil, tanzim vardır. Afyon eki
minin başıboş bırakılması kaçakçılığa sebebol-
duğu için, bunun tanzimi bahis konusudur. 

Bu nasıl tanzim edilecektir. 

1. — Afyon ekimi sınırdan ve sahillerden 
uzak bir coğrafi bölgede, bugüne kadar ekimi 
yapılmış olan, ekolojik şartlara en uygun olan, 
verimi en yüksek olan bölgede toplanmak su
retiyle yapılacaktır. 

2. — Bunu tanzim eden kanun tasarısı geti
rilecektir. 

Bugün Türkiye'de yapılmış olan şey, mikta
rın tahdidi değildir, illerin tahdididir. Afyon 
ve civarındaki illere toplanmayı gerektirir. Bu 
anlaşmalara göre Türkiye'nin stok durumu, dış 
memleketlerin ihtiyacı, tıbbi ve ilmî maksatla 
afyonun kullanılmasının gerektirdiği miktar 
dikkate alınmak suretiyle bu ekiliş tanzim edi
lecektir. Getirilen husus bundan ibarettir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Sayın Kar
gılı'nm ileri sürdüğü rakamlar hayal mahsulü
dür. Afyonun getirdiği meşru kârlar bellidir. 
Türkiye'de bugüne kadar yapılmış ihraç da bel
lidir. Türkiye'nin şu kadar muazzam döviz kay
bı iddiası yanlıştır. Türkiye'de en büyük ihraç 
yapıldığı sene 35 milyon Türk liralık ihracat 
yapılmıştır. Yani bu, yaklaşık olarak 3 500 000 
dolar eder, muhterem arkadaşlarım. Yarım mil
yar dolar olarak ifade edilmek istenen bir ih
racat rakamı içinde 3 500 000 doların ifade et
tiği mâna bellidir. 

Ondan sonraki yıllarda da 1 600 000 ilâ 
1 300 000 dolar arasında ihracat yapılmıştır. 

Normal olarak yapılan hesaplara göre; evve
lâ afyon taban arazide ekilir. İkincisi, afyonun 
çabası vardır, çizilmesi vardır, toplanması var
dır; büyük işçilik ister. Bütün bunlar dikkate 
alınmak şartiyle, Türkiye'de bir dönüm afyon
dan 167 lira elde edilir. Buna karşılık onun ye
rine ayçiçeği ekilirse 201 lira elde edilir. Buğ
day ekilirse durum bundan biraz daha azdır.. 
Patates ekilirse bu çok daha ileri, 1 100 küsur 
liraya varır. Afyon ekimiyle meşgul olan aile 
sayısı da 110 000 kadardır. . 

Binaenaleyh, orta yerde çizilmek istenen, 
tablo; Türkiye'nin Amerikan tesiri altında kal
dığını, Türk Hükümetinin Amerika tesiriyle bir 

j takım kararlar aldığını ifade etmeye matuftur. 
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Yoksa, ekonomik durumu ile, iktisadi vaziyetiy-
le, ihracatta oynadığı rolle durumu, demin arz 
ettiğim üzeredir. 

Sözlerimi tekrar topluyorum. Söylerimin 
yanlış anlaşılacak hiçbir tarafı yoktur. Türki
ye'de afyon ekiminin tanzimi ve bu tanzim için
de iller itibariyle tahdidi vardır. Miktar itiba
riyle tahdidi yoktur. Bu tahdit de, demin arz et
tiğim, bu beynelmilel anlaşma ve kanunlar ge
reğince vecibemizi yerine getirmeye matuf ol
mak üzere kontrolü sağlamak maksadına ma
tuftur ve bu da kanunlara dayalı olarak yapıl
maktadır. Amerikan Hükümetinin şu bakanı, bu 
bakanı şöyle konuşmuş, böyle konuşmuş, bunlar 
ayrı konulardır, ama Sayın Bilgin'in, dün de 
ıSayın Başbakanımızın belirttiği gibi, hiçbir 
Devlet Türkiye'nin işlerine müdahale edemez. 
Türkiye mutlak mânada bağımsızdır. Millî 
menfaatlerini mutlak mânada kendisi takdir 
eder, ama bunların yanında birtakım kanunlar
la kabul edilmiş vecibeler varsa, o vecibelerin 
gereğince, haysiyetli bir devlet olarak da, o 
vecibelerin gereğine tevessül eder, fakat bütün 
bunları yaparken Aziz Türk Milletinin menfa
atini her şeyin üstünde tutar. 

Orta yerde çizilmiş olan ekonomik tablo be
nim dediğim gibidir, onların dediği gibi değil
dir. Alınan kararlar, Amerika Devletinin arzu
su veya falan bakanının arzusu icabı değil, 
Yüksek Heyetinizin kabul ettiği kanunların ge
reğidir. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Turhan Bilgin'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/322) 

BAŞKAN— Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Turhan 
Bilgin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim, 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

Askerî Personel Kanunu ile Aktarma Kanu
nunun açık oylamasına oylarını kullanmıyan 
sayın üye var mı efendim? 

Oyunu kullanmıyan sayın üye? («Zili çalın» 
sesleri) Çaldık efendim.. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir.. 

4. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay
bar'in, bâzı Doğu illerimizde yürütülen komando 
harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasiyle, 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(W7) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar tara
fından verilmiş bir gensoru takriri vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı Ana

yasamızın 89 ncu maddesi gereğince, Başbakan 
Demirel hakkında gensoru açılması için usu
lünce işlem yapılmasını saygılarımla dillerim. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Bir süreden beri Diyarbakır, Bitlis, Van, Si
irt, Muş ve Hakkâri ilerinde Anayasamızın te
mel hükümleri hiçe sayılarak yürütülen (Ko
mando Harekâtı) hakkında, bugüne kadar Yü
ce Mecliste her hangi bir müzakere açılmamış 
ve yukarda adlarını saydığım Doğu illerimizin 
ilçe ve köylerinde cereyan eden, terviç ve tas
vibine imkân olmıyan bu son derece vahîm 
olayların, sorumlu veya sorumluları tesbit ve 
teşhis edilmemiştir. Ortadoğu'daki durumun 
tehlikeli gelişmeleri karşısında, komando hare
kâtı diye. adlandırılan bu olaylar, sadece bir 
Anayasa ve insan hakları sorunu olarak değil, 
millî menfaatlerimiz bakımından da Yüce Mec
lisçe mutlaka ele alınması gereken bir konudur. 

Komando harekâtı Silvan ve Bismil'de baş
latılmıştır. Geçen 4 Nisanın erken saatlerinde 
Silvan ilçe merkezi, motorlu araçlan, helikop
terler ve topçu keşif uçaklarının desteği ile 
harekete geçirilen jandarma ve komando bir
likleri tarafından kuşatılmıştır, ilçe merkezinin 
hariçle irtibatı böylece kesildikten sonra, ko-
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mando ve jandarma birlikleri ilçe merkezine 
girmişler, ev ev dolaşarak erkekleri toplamış
lar üstlerini, eşyalarını ve evleri aramışlardır. 
Kimseye arama kararı gösterilmemiştir; kimse 
de bu terör havası içinde arama kararı olup ol
madığını ya soramamış, soran olmuşsa da, ce
vap alamamıştır. Erkekler özel bir mahalde top
lanmıştır. Kadınlar da karakola sevk edilmiş
lerdir. Sabahın erken saatlerinde neye uğradık
larını bilemiyen bu vatandaşlarımıza, kuşatma 
ve aramanın sürdüğü onyedi saat boyunca mad
di ve mânevi işkence yapılmış, bu çilekeş vatan
daşlarımız öz vatanlarında düşman muamelesi 
görmüşlerdir. 

Silvan'da cereyan eden olaylara benziyen 
olaylar, kısa zamanda adları yukarda sayılan 
illerimize bağlı ilçe ve köylerde cereyan etmeye 
başlamıştır. 

Doğulu vatandaşlarımız korku içinde yaşa
maktadırlar; komando harekâtı bir terör hava
sı yaratmıştır. Anayasamızın teminatı altında 
bulunan temel haklar pervasızca çiğnenmekte
dir. 

Kamu oyundan, mümkün olduğu kadar giz
li tutulmaya çalışılan bu harekât hakkındaki 
yarım yamalak açıklamalardan, bunun ruhsat
sız silâh aramak ve eşkiyalıkla mücadele için 
yapıldığı intibaı alınmaktadır. Ne var ki, ne 
ruhsatsız silâh bulundurma, ne de eşkiyalık 
olayları Doğu illerimize münhasır şeyler değil
dir. Bâzı illerimizde silâh imalâthaneleri bulun
duğu hepimizin malûmudur. Hal böyle iken, ka
çak silâh arama maksadiyle yapldığı ileri sürü
len askerî harekâtın, Doğu illerimize teksif edil
miş olması, bunun yanında başka nedenlerin de 
bulunduğu kanısını uyandırmaktadır. 

Kaldı ki, nedeni ne olursa olsun, başvuru
lan vasıtalar Anayasamıza aykırıdır. Silâh ara
manın da, eşkiya takibetmenin de bir yolu yor
damı, Anayasaya, insan haklarına uygun bir 
biçimi vardır. Doğu illerimizde yürütülen ve 
komando harekâtı diye adlandırılan işler, Ana
yasamızın demokratik ruhuna ve birçok mad
desine açıkça aykırıdır. Helikopterlerle, keşif 
uçaJklariyle, motorlu araçlarla geniş bir askerî 
harekâtı gerektiren bir durum yoktur. Doğu il
lerimizde. Bu çapta bir harekete ancak ayaklan
ma halinde girişilir. Doğunun her hangi bir ilin
de ayaklanma olduğunu bilmiyoruz. 
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Bize hâsıl olan kanaat o dur ki, şu sırada 
Doğulu vatandaşlarımıza göz dağı verilmek is
tenmektedir. Bu, millî menfaatlerimize ters dü
şen ve muhataralarla dolu bir poltiikadır. Do-
ğu'da yaşıyan vatandaşlarımızla Batı'da yaşı-
yan vatandaşlarımız arasında bir fark yoktur. 
Hepimiz bu vatanın evlâtlarıyız. Birlik ve be
raberliğimiz, vatandaşlık haklarımız bakımın
dan, ayrı seçim yapılmaması, Doğulu vatan
daşlarımızın «tam hisseli» vatandaş sayılmaları 
ve öyle muamele görmeleriyle ancak tarsin edi
lebilir. Baskı ve terör metotları tarihe karışma
ya mahkumdur. Baskı ve terör, vatandaşlık 
haklarında ayrı seci, «kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak» vatandaşların gönüllü birlik ve 
beraberliğini değil, infirat ve düşmanlığa yol 
açar. 

Doğu illerimizde uygulanan komando hare
kâtı ile, millî menfaatlerimize yüzde yüz ters 
düsen bir politika izlendiğini kuşku ile müşa-
hade etmekteyiz. 

Bütün bunlardan dolayı, Hükümetin genel 
siyasetinin yürütülmesinden birinci derecede 
sorumlu olan Başbakan Demirel hakkında, Ana
yasamızın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru 
açılmasını saygılarımla dilerim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Mehmet Ali Aybar tarafından 
verilmiş gensoru açılmasına mütedair olan öner
ge okunmuştur, gelecek birleşimde gündeme alı
nıp alınmaması hususu tartışılacaktır. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargtlt'mn, mah
rumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve köylü
lerin kurulacak «köy merkezlerinde» yerleştiril
mesi hakkında gereken incelemeleri yapmak mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
verilmiş bir genel görüşme açılmasına mütedair 
takrir vardır okutuyorum. 

24 . 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün Türkiye ̂ de 40 binin üzerinde köy ti

pi yerleşme yerleri mevcuttur. Bu yerleşme yer
lerinin çoğunluğu, Anadolu tâbiri ile «kuş uç
maz, kervan geçmez» şeklindeki değerlendin-
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len, her türlü geçim, ulaşım, uygarlık, ekono
mik ve sosyal hizmetten yoksun yerlerdir. 

Böylesine yerlere ise, çoğu yerde en küçük 
bir hizmeti dahi götürebilmek imkânsızdır. Ül
kemizde halen bu tip yerleşme bakımından yer
leşmeye her yönü ile katiyen müsait olmıyan 
binlerce, onbinlerce köy, mahiyeti arz eden 
mahrumiyet bölgelerinde milyonlarca insan, 
katlanılmıyacak yoksulluklar ve zor koşullar 
içerisinde yaşamaktadırlar. 

Yol, su, ışık, okul gibi en tabiî medeni ihti
yaçların bile belkide ebediyen ulaştırılamıyaca-
ğı bu yerleşme bölgelerinde yaşamak mecburi
yetinde olan insanların, sanayi ve kalkınmaya 
müsaidolan, sosyal ve kültürel hizmetlerin ula
şa/bileceği merkezi yerlerde yerleştirilmelerinde 
ve birleştirilmelerinde Türk halkının ve Türk 
ekonomisinin büyük menfaatleri olacaktır. Bu 
nedenle, bu konudaki görüş ve tedbirlerin orta
ya çıkması bakımından Mecliste bir genel gö
rüşme açılmasında büyük yararlar olduğu inan
cındayım. 

Bu sebepten, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince, mahrumiyet bölgelerinde bulunan köy
lerimizin ve köylülerimizin kurulacak «köy 
merkezlerinde» birleştirilmesi ve yerleştirilmesi 
hakkında bir «genel görüşme» açılmasını say
gılarımla arz ve talebederim. 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Gündeme alınacak ve sırası geldi
ğinde görüşmesi yapılacaktır. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/323) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
izinlerle ilgili tezkeresi vardır, izin taleplerini 
Genel Kurulun oylarına arz edeceğim. 

G-enel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin, hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri, Başkanlık Divanının 
23 . 7 . 1970 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı | 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer 15 gün, 
hastalığına binaen, 14 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Kırşehir Milletvekili Kemal Güneş 10 gün, 
hastalığına binaen, 15 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Bursa Milletvekili Ahmet Dallı 104 gün, has
talığına binaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz 20 gün, 
hastalığına binaen, 26 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili İbrahim Elmalı 15 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar 10 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Erzincan Milletvekili Naci Yıldırım 10 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Eşref Derinçay 10 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 10 gün, has
talığına binaen, 8 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Adıyaman Milletvekili Ali Avni Turanlı 21 
gün, hastalığına binaen, 23 . 7 . 1970 tarihin
den itibaren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 51 gün, has
talığına binaen, 23 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Âbidin inan 60 
gün, hastalığına binaen, 20 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy 15 gün, has
talığına binaen, 15 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

Tokat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu 56 
gün, hastalığına binaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Adana Milletvekili Fazıl Güleç 10 gün, ma
zeretine binaen, 15 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

izmir Milletvekili Şinasi Osma 22 gün, maze
retine binaen, 21 . 7 . 1970 tarihinden itibaren. 
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Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipınar 15 
gün, mazeretine binaen, 17 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşat 10 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz 15 
gün, mazeretine binaen 6 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca 20 
gün, mazeretine binaen, 13 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Muş Milletvekili Kasım Emre 10 gün, maze
retine binaen, 27 . 8 . 1970 tarihinden itibaren. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu 10 gün, ma
zeretine binaen, 15 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

izmir Milletvekili Ali Naili Erdem 10 gün, 
mazeretine binaen, 27 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz 15 
gün, mazeretine binaen, 13 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu bir ay, 
mazeretine binaen, 13 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Giresun Milletvekili Emin Turgutalp 15 gün, 
mazeretine binaen, 17 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat 10 gün, 
mazeretine binaen, 16 .7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım.. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer 15 
gün, hastalığına binaen, 14 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kırşehir Milletvekili Kemal Güneş 10 gün, 
hastalığına binaen, 15 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Ahmet Dallı 104 gün, 
hastalığına binaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz 20 gün, 
hastalığına binaen, 26 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili İbrahim Elmalı 15 
gün, hastalığına binaen, 2 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar 10 gün, 
hastalığına binaen, 1 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzincan Milletvekili Naci Yıldırım 10 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Eşref Derinçay 10 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 10 gün, has
talığına binaen, 8 . 7 . 1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adıyaman Milletvekili Ali Avni Turanlı 21 
gün, hastalığına binaen, 23 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 51 gün, has
talığına binaen, 23 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin inan 60 
gün, hastalığına binaen, 20 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Necati Aksoy 45 gün, has
talığına (binaen, 15 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu 56 
gün, hastalığına binaen, 8 . 6 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Fazıl Güleç 10 gün, ma
zeretine binaen, 15 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren.. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şinasi Oisma 22 gün, ma
zeretine binaen, 21 . 7 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar 15 
gün, mazeretine binaen, 17 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşat 10 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 6 . 1970 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz 
15 gün, mazeretine binaen, 6 . 7 . 1970 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 20 
gün, mazeretine binaen, 13 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Kasım Emre 10 gün, maze
retine binaen 27 . 8 . 1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu 10 gün, 
mazeretine binaen, 15 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

izmir Milletvekili Ali Naili Erdem 10 gün, 
mazeretine binaen, 27 . 6 . 1970 tarihinden iti
baren. ] 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz 15 gün, 
mazeretine binaen, 13 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu bir 
ay, mazeretine binaen, 13 . 7 . 1970 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Giresun Milletvekili Emir Turgutalp 15 gün, 
mazeretine binaen, 17 . 7 . 1970 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat 10 gün, 
mazeretine binaen, 16 . 7 . 1970 tarihinden iti-
baren, 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan Bursa Milletve
kili Ahmet Dallı'nın ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık yazısı (3/324) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
bir tezkeresi vardır, okultuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

ilci aydan fazla izin alan Bursa Milletvekili Ah
met Dallı'ya ödeneğinin verilebilmesi, içtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan keyfiyet Yüce tas
viplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkam 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Ahmet 
Dallı'nın izin süresi ilki ayı geçtiği cihetle öde
nek verilmesi için yüksek tasviplerini alacağım; 
ödenek verilmesi hususunu kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan Bitlis Milletvekili 
Zeynel Abidin İnan'a ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık yazısı (3/325) 

— 636 — 
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BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının 
vir tezkeresi daha vardır, okutuyorum efen
dim. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izsin alan Bitlis Milletvekili 
Zeynel Abidin inan'a ödeneğinin verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Zeynel Abidin inan'm hasta
lığı sebebiyle izin süresi iki ayı geçmiştir, 
ödenek verilebilmesi için Genel Kurulun kara
rını alacağım. 

ödenek verilmesi hususunu kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

9. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
Bütçe ve Plân Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/88) 

BAŞKAN — Talât Orhon tarafından çekil
miş bir telgraf vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Partimin Merkez Yönetim Kurulunda gö

revli olduğumdan Bütçe Komisyonu üyeliğin
den istifa ediyorum, Gereğini saygılarımla 
rica ederim. 

izmir 
Talât Orhon 

'BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. İki münhalden birisi de istifa bildi
rilmek suretiyle tekemmül etmiş bulunmakta
dır. 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Halk Sağlık Sigortası kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınmasına, 
dair önergesi (2/362, 4/90) 

BAŞKAN — Reşit Ülker tarafından veril
miş bulunan bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
48 arkadaşımla birlikte hazırlıyarak Yük

sek Meclise sunmuş bulunduğumuz Halk Sağlık 
Sigortası Kanunu teklifimiz 3 . 6 . 1970 gü
nünde Sağlıik Komisyonuna verilmiştir. Bu 
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arada aynı mahiyette bulunan genıel sağlık si
gortası. kanun tasarısı, içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Millet Meclisi gündemine alın
mış bulunmaktadır. Nitelikleri aynı olan Halk 
Sağlık Sigortası kanun teklifieniızin, içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince ve benzer tasarının 
da gündeme alınmış bulunması da göz önünde 
bulundurularak gündeme alınmasını ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte birleştiril
mesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bu takririmizle 
neyi kastediyorsunuz? İki kanunun birleştiril
mesi nasıl mümkün olacaktır? Lütfen ipaJh eder 
misiniz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; konu şu: 

Genel Sağlık Sigortası tasarısını Hükümet 
Meclise sevk etmiş, Sağlık Komisyonunda belli 
süreyi geçirdikten sonra Hükümötin bis* öner
gesi ile içtüzüğün 36 ncı maddesine göre, bu
gün Millet Meclisinin gündemine girdi. Aynı 
konuda bir kanun teklifini, yani mevzuu, ismin
den de anlaşıldığı gibi, Hastalık Sigortası kanun 
teklifini 48 arkadaşımızla birlikte verdik, aynı 
Komisyona sevk edilmiş bulundu ve oradaki 
müddetini de doldurdu. 

Şimdi, bugün Meclis gündeminde bulunan 
Sayın Bakanlığın sevk ettiği tasarı konuşulma
ya başlansa, bizim aynı konudaki kanun teklifi
miz Komisyonda beklemiı} olacak, ikisinin de 
bir araya gelmesi lâzım. Komisyonlarda birbiri
ne benziyen teklifler birleştirilir, öyle konuşu
lur. Onun sçin, ikisinin gündeme alınmak sure
tiyle bir araya getirilmesini ve konuşulduğu za
man da beraber konuşulmasını istirham ediyo
rum. Fevkalâde bir niteliği yok. 

BAŞKAN — Sayın Ülker tarafından gerekli 
zizahat verilmiştir. Hükümet tarafından getiril
miş Ve gündemde yer almış bulunan tasarı ile 
kendi ve 48 arkadaşı tarafından veri'laniş ve 36 
ncı madde gereğince de Komisyonda görüşül-
meksizin gündeme alınmış bulunan teklifin tev
hidi talebedikn'ektedsr. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmagltir. 

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar 
veçhile, Divan Kâtipliğine 0. H. P. Grupunun 
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<bir aday göstermesi gerekmektedir, bu henüz 
Başkanlığımıza gelmemiştir. Seçim yapaMlmek 
için aday gösterilmesi hususu bildirilir. 

Ayrıca, Bütçe Karma Komisyonunda açık 
bulunan 3 üyelik vardır. Bağımsızlar tarafın
dan temsili gerekmektedir, talip bulunan ba
ğımsız milletyeMllerdnin adaylıklarını koyma
ları bildirilir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum; 
27 . 7 . 1967 tarih ve 926 »ayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değtişifcirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkımdaki kanun tasarlısının açık oy
lamasına; (260) sayın üye katılmış, (241) ka
bul, (13) ret, (6) çekimser, salt çoğunluk sağ
lanmış, kanun tasamsı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına; (252) sayın üye katılmış, 
(221) kabul, (30) ret, (1) çekimser, salt çoğun
luk sağlanmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

11. — Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün, İş 
kanunu tasarısının, 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun tasarı
sını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havalesine dair önergesi (1/437, 4/89) 

'BAŞKAN — ©ayın Çalışma Bakanı tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum 
«fendim. 

Milleti Meclis» Başkanlığına 
931 sayılı İş İş Kanununun şekil ybnünlden 

Anayasa Mahkemesince iptali üzerine, hazırla
nan tasarı ilgili Komisyonlara havale edilmiş
tir. 

274 sayılı Sendikalar Kanununu incelemek 
maksadiyle kurulmuş olan Geçici Komisyona 
ijbu tasarının havale edilmesini arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk 

V — GÖRÜŞÜLEN 

3, — Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
larına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 

BAŞKAN — Evvelce kurulmuş bulunan ge
çici 274 sayılı Kanunu tetkikle görevli Geçici 
Komisyonda 931 sayılı Kanunun görüşülmesi 
hususu Çalışma Bakanı tarafından teklif edil
mektendir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etaniyenler... Kabul ödilmiştir. 

12. — Grup Başkanvehillerinin, Millet Mec
lisinin, 3 Ağustos 1970 Pazartesi akşamından 
itibaren 1 Kasım 1970 Pazar günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere, tatile girmesine dair öner
gesi 

BAŞKAN — Grup BaşkanveMlleriı tarafın
dan Verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı yılının başından itibaren sürekli 

çalışmalar neticesi gündemimizde bulunan mü
him ve müstacel kanun tasarı ve tekliflerinin 
müzakeresi tamamlanmış bulunduğumdan, sa
yın milletvekillerinin seçim bölgelerindeki işle
rinin takibine imkân vermek üzere Millet Mec
lisinin 3 Ağustos 1970 Pazartesi akşamından iti
baren, 1 Kasım 1970 Pazar günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere tatile girmesine karar veril
mesini arz ve Iteklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekilit 
Sabri Keskim. 

C. H. P. Millet Mecl^i Grup Başkanvekili 
Necdet Uğur 

G. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş bulunan bir takrirle, 3 Ağustos 
Pazartesj akşamından itibaren 1 Kasım 1970 
Pazar günü saat 15,00 e kadar tatil karan ve
rilmesi teklif edilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etimiyenler... Kabul edil
miştir. 

İŞLER (Devam) 

muvakkat tatbikine mütaallik protokolün onay
lanması hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
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tasarısı ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 232) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Vekili Devlet 
Bakanı Sayın Turhan Bilgin tarafından veril-
miş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar listesinin 232 sıra numarasın

da kayıtlı, Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallük anlaşmaların onaylanması 
hakkındaki, 3 Eylül 1901 tarihli ve 362 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair olarak ha
zırlanan kanun tasarısının gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle müzakere 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Turhan Bingin 
Dışişleri Bakanı Vekili 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Türkiye^de mukim şahısların 
ticari borçlarına mütallik Anlaşma ile Türkiye'
de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik pro
tokolün onaylanması hakkında 3 Eylül 1961 ta
rihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması, Dışişleri Bakan Vekili, Dev
let Bakanı tarafından talebedümiştir. Gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması hususunu oylarını
za arz ediyorum; kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmeden ve bütün işlere takdimen 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sın. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim; Komisyon 
raporunun okunmasını arzu edenler.,, Okunma
masını arzu edenler... Okunmaması Genel Ku
rulca taJsvilbedilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 232 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına 
mütaallük Anlaşma ile TüfMyetie mukim şahıs
ların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onay
lanması hakkındaki 3 Eylül 1061 tarihli ve 362 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 

Kanun 
Madde 1. — Türkiye'de mukim şahısların ti

cari borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'
de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütallik Pro
tokolün onaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 
tarihli ve 362 sayılı Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

VEk madde — 3 Eylül 1901 tarihli ve 362 
sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik 
11 Mayıs 1959 tarihli Anlaşma ve işbu Anlaşma
nın muvakkat tatbikine mütaallik 11 Mayıs 
1959 tarihli Protokol ve aynı Anlaşma uyarınca 
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya, 
Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avus
turya, îsveç, İtalya, îsviçre, Danimarka, Belçi
ka ve Solanda ile akdedilen tkili Anlaşmalar 
ve Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşmanın Amerika Birleşik Dev
letlerindeki alacaklılara tafMrini teminen Ame
rika Birleşik Devletleri ile teati olunan iki mek
tup ve zikri geçen Anlaşma, Protokol, ÎMli An
laşma ve mektupların bilcümle ekleri ile aynı 
Anlaşma, Protokol, tkili Anlaşma ve mektuplar 
uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yu
karda adı geçen Devletler Hükümetleri arasın
da kararlaştırılan hususlara dair teati olunan 
mektup ve notalar hükümleri gereğince, alacak
ları «ödemeleri zaman içinde yayma plânı» na 
bağlanmış alacaklılar tarafından, aynı Anlaş
manın 10 ncu maddesi ile öngörülen faizlerden 
başka, alacaklarının mezkûr «ödemeleri zaman 
içinde yayma plânı» na bağlanmış olmasından 
ötürü tazminat, faiz ve sair bir nam altında te
diye talebinde bulunulamaz ve bunlara başkaca 
hiçbir şekilde tediye ve döviz transferi yapıla
maz.» 

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

Madde 2. — Bu kanun, 11 Mayıs 1959 tari- I 
hinden itibaren yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- i 
yen sayın üye?. Yok. 1 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. I 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba- I 
kanlar Kurulu yürütür. 

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

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

Kanun tasarlısının tümü üzerinde görüşmek 
i'stiyen sayın üye?.. Yok. kanun tasarısı açık oy
larınıza arz edilecektir. 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek ka
nun tasarısı ve Milli Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (1) 

(BAŞKAN — Komisyon ve Bakanlık adına 
Teknik Öğretim Müsteşarı buradalar. 

Tasarının diğer işlere öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. KaJbul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy- I 
larmıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ar
zu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca kararlaştırılmış
tır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın- l 
daki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulan Diyarbakır Tıp 

(1) 138 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Fakültesi için 1054 sayılı Kanun ile ihdas edilen 
kadrolara ek olarak bu kanunun (1) sayılı cet
velinde yazılı kadrolar 5239 sayılı Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. Bu kadrolardan 
Muhasebe Müdürü ve veznedar kadrolarında 
görevlendirilecek memurlar Maliye Bakanlığın
ca atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye?.. Yok. 

Birinci maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesinde 
bir aydan az güreli dersler için aynca kadro tah
sis olunmaz vo ek görev verilmez. En çok 20 gün 
süre içinde verilecek dersler için Diyarbakır'a 
ders vermeye gelecek öğretim üyelerine, mikta
rı üniversite senatosu ve Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunmak üzere 75 -100 Tl. sı arasında sa
at başına bir ücret ödenir. 

Bu maddeye göre : 
a) Verilecek ücretler hakkında 7244 sayılı 

Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz, 
b) G-eçici görevle görevlendirilen öğretim 

üyelerine 10 Şubat 1954 tarih ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 14 ncü maddesi ile kabul 
edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde görüş
mek istliyen saym üye?.. Sayın Şener, buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarim; 

Şu hususltan dolayı söz almış bulunuyo
rum : Diyarbakır Tıp Fakültesine gönderilecek 
olan üyelere 75 ilâ 100 lira arasında bir saat 
ücreti ödenecektir. Burada bununla, Atatürk 
Üniversitesi ve Karadeniz Teknik üniversitesi 
arasında bir fark gözetilmektedir. Hatırladığı
ma göre bu miktar orada 100 liradır. Burada, 
neden 75 ilâ 100 lira diye bir fark gözetilmek
tedir? 

Bir de o fakülteye ayriyeten kadro veril
miyor, diyorlar, kadro verilmiyeceği birimci 
maddede kabul edilmiştir. Ben, kadro verilme
mesinin de sebeplerini anlamıyorum. Yani biz 
fakültelere hocaları yerleştirmenin imkânları
nı araştırıyoruz, mutlaka Ankara^da İstanbul'
da oturup oralara gidip konferans mahiyetin
de ders vermenin faydalı olduğuna ben kaani de
ğilim. Bunu tecrübelerimizle biliriz ve burada 
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'bulunan birçok arkadaşlarımız da bilirler. Biz 
geri kalmış bölgelerimizde, bilhassa Doğu böl
gemizdeki talefbelerimiz için bir imkân arıyorum. 
Oraya hocalarımızın gitmeyeceğini düşünerek 
böyle imkânlar aramanın doğru olmıyacağı ka
naatindeyim. Lütfedin biz bu kadroları daha 
(bonkörce verelim, bütün imkânlarımızı zorlıya-
r*alk ilim, irfan için açılmış olan bu üniversite
lere, geri kalmış bölgelerimizdeki bu üniversi
telere gereken kadroları rahatlıkla verelim ve 
(bunun imkânlarını araştıralım. 

Belki diyecekler ki, efendim yeni açılmış
tır, bu fakültenin FKB kısmı buradadır... Ha
yır, böyle olmamalıdır, burada olduktan sonra 
oraya da gitmelidir, yani bu imkân araştırılma
lıdır. Bakanlık adına burada bulunan yetkili 
arkadaşımız bu konuda eğer bilgi verirlerse 
daha faydalı olur. Bu kadrolar Meclisten böy
le çıkınca, seçtim bölgelerine gittiğimizde arka
daşlarımız bize serzenişte bulunuyorlar; siz bu 
kadrolar verilirken, bu kanun çıkaa^ken nere
deydiniz diye... 

İstirham ediyorum; bunun hakkında daha 
geniş bir bilgiye sahîbolursak ve vuzuha kavu
şursak faydalı olur kanaatiindeyim. Biz bu kad
roların karşısında değiliz, sadece daha iyi ol
masını istiyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, uzun za
manınızı almıyacağım, sadece bir - iki kelime 
söyliyeceğiım. 

Diyarbakır Üniversitesine verilecek kadro
lar hakkında benden evvel konuşan arkadaşı
mızın sözlerinde bir gerçek payı vardır. Bir 
eğitici olarak ifade etmek istiyorum; az geliş
miş bir bölgeyi, gelişmiş bir bölgeden idare et
menin mânası yoktur. Kanunu eleştirdim ama 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

13. — A. P. Grup Başkanvekili Habri Kcs-
kin'in, görüşülecek işlerin zamanında bitirilme
sini sağlamak maksadiyle Birleşimin 27 Temmuz 
1970 Pazartesi günü saat 10,00 a talikine dair 
önemesi. 

ben de anlıyamadım. Sayın Komisyon sözcü
sü bu hususta malûmat lütfederlerse biraz da
ha mutmain oluruz. Çünkü bu üniversitenin ku
ruluşunda biraz naçiz payımız vardır, gittiği
miz zaman bizi hayli tenkidediyorlar. Bu ten
kitlerden kurtulabilmek için, bu hususun açık
lanmasını ve efkârı umumiyeye de intikalini 
hassaten rica ediyorum ve saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?... 

Komisyon adına Sayın Akçal, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar; Komisyona adına gayet kısa mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Saym Ahmet Şener kürsüdeki beyanların
da tamamen haklıdır. Ancak, fiili durum bakı
mından meselenin tavzihe ihtiyacı vardır. Bu 
kanunla istenilen kadrolar, ilâve kadrolar ola
caktır. Halihazırda Diyarbakır Tıp Fakültesi 
için profesör ve doçent kadrolarında hayl mün-
haller mevcuttur. Bu bakımdan kadro kanunu 
istikbale muzaf bir tedbir olarak getirilmiş bu
lunmaktadır. Bunu arz etmek istedim. 

Geçici görev miktarı hususundaki itirazlara 
şu anda cevap verebilecek durumda değilim. 
Çünkü diğer üniversitelerdin kanunlarını bil
miyorum. Bu, Hükümet tasarısıdır ve Maliye 
Bakanlığı tarafından mutabık kalınan rakam
lardır, tahmin ediyorum aralarında bir yekne
saklık olarak da minnet ve şükranlarımı sunar, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşülmüştür. 

Aleyhte görüşmek istiyen?.. Yok. Tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülecek işlerin zamanında bitirilmesini 

sağlamak maksadiyle birleşimin 27 Temmuz 1970 
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Pazartesi günü saat 10,00 a talikinin tasvibe su
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

BAŞKAN — Normal çalışmamız, Pazartesi 
saat 15,00 tedir, verilen takrirle bSrleşthnfiıı saat 
10,00 da yapılması Sayın Sabri Keskin tarafın
dan teklif edilmektedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu hususita alınacak bir karar dolayısiyle 

tabiî ki A.P. Grup Başikanvekili arkadaşımızın 
bize danışması mevzuulbahis değildir. Ama şu 
centilmen anlaşması içinde bunlar seyreltmek
te idi. Ben şimdi Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplantı yapılmasının nedenini bilmiyorum. El
bette ki benim de Grupumu, o gün saat 10,00 
da buraya çağırmam lâzımdır, neden çağıraca
ğım hususunla bilgi vermem lâzımdır. Arka
daşımın bu önergeyi nefden dolayı verdiğtini bil
miyorum, ama böyle bir kararım alınmasına ta
raftar değiliz. Eğer Pazartesi günü yapılacak iş
ler varsa, her zaman olduğu gibi beraber otu
ruruz, her şeyi konuşituğumuz gibi, medeni mü
nasebetler içerisinde konuşur, bunu halledebi-
İrdlik. Eğer toplantı Pazartesi günü saat 10,00 a 
talik edilirse, sayın arkadaşım elbette ki ancak 
kendi grupunu buraya çağırabilir, benim gru-
pulmu çağırmak benim için mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Şener takririn aleyhin
de olmadıklarını, ancak, daima centilmence an
laşmak suretiyle bu hususları tesb& etmek iste
diklerini bildirmek suretiyle konuştular. 

Takririn gerekçessni izah etmek üzere Sa
yın Keskin, buyurun. 

AHMET ŞENER (TraJbzon) — Pazartesi 
günü saat 10,00 da birini grup toplantısı var
dır, mümkün değildir. 

A. P. GRUPU ADINA SABRİ KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bu takriri verirken, gerçekten Sayın 0. H. P. 
Grupu ile, Sayın G. P. Grupu ile istişare imkâ
nını bulamadığımız için müteessirim. Ancak, bu 

takriri vermeye bizi icbar eden bir sefoep var 
muhterem arkadaşlarım. Zannederim ki, muha
lefete mensup arkadaşlarımız da anlayış göste
receklerdir. 

Biraz evvel burada bir gensoru önergesi 
okundu, gündeme alınıp alınmaması meselesi 
de ilk birleşimde görüşülecektir. Yine Yüce Mec
lisiniz biraz evvel, 3 Ağustoıstan iltifbaren tati'le 
girme kararını ittihaz buyurdu. Senatodan dön
müş, halen Geçici Komisyonlarda müzakere edi
lip binilen kanunlarımız vardır, öyle zannedi
yorum ki, vergi kanunları, finansman kanunu 
ve Emlâk Kanunu mevzuunda komisyon mesai
sini bitirmiştir, Pazartesi günü Meclfoömiız bu 
kanunları görüşmek üzere burada toplanacak
tır. Biz A. P. Grupu olarak düşündük ki, tatile 
gidilinceye kadar, Senatodan gelen ve ileride 
gelmesi muhtemel olan Personel Kanunu da bu
na dâhil edilir, kanunları mutlaka tafsilen de 
çıkarılmak gayesiyle hareket ettiğimize göre, 
gruplar arasında böyle bir anlayış bidiği için
de olduğumuza göre, Pazartesi günü öğleden 
evvel hep birlikte bu gensoru meselesinin gün
deme alınıp görüşülmesi mümkün hale gelir. 
Öğleden sonra da komisyondan gelmiş bulunan 
vergi kanunları üzerine Meclislimiz eğilme im
kânı bulur. Bu mülâhaza ile önergeyi vermiş 
bulunuyorum. Esbabı mucilbesini sizlere de açık
lamış oldum. Arkadaşlarımın anlayış gösterece
ğine güveniyorum. Saygılarımla efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Uisuli değil, ama buyurunuz. 
Yani ben grupların birbirleriyle vâki olmıyan 
münasebetini te&is etmek için âmkân veriçTorum. 

Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kanım; ben usuli bakımdan sizin söylediğiniz 
fiikre H]ti*ak ediyorum lehte ve aleyhte bir de
fa konuşulur, doğrudur. Ama hâdise ortadadır. 
C. H. P. Grupu Pazartesi günü bizzat grupunu 
toplanmaya davet etti, birleşik olarak saat on
da veya ombuçukta, o arada, toplanmaya da
vet etiti. Simidi takdir edersiniz ki, ben hattâ sa
yın arkadaşıma söylemeye mecbur değilim ama 
burada söyliyeyim, biz, icabederse gece çalışma
sını yapmaya da amadeyiz, dedik. Bu kadar 
söyledife. 
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SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Takririmi 
geri aldım efendim. 

V — GÖRÜŞÜLEN 

5. — Sendikalar Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 
31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendika
lar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 ar
kadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin 
(c) bendinin kaldırılması, İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 23 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/194, 2/84, 2/140, 
2/287; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 133 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı: 1453) (1) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk 
tarafından verilmiş bulunan bir takrir vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan 133 e 

1 nci ek sıra sayılı Sendikalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının dağıtımından itibaren 48 saat geç
memesine rağmen gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Seyfi öztürk 

Eskişehir 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerle

rini alsınlar efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Yapılan pro

tokole göre Ziraat Odaları Kanunu görüşüle
cekti. 

(1) 133 e 1 nci ek sıra sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Sayın KeısMn tak
rirsin geri aldılar efendim. Takrir geriveril-
ınâ-ptir. 

İŞLER (Devam) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Bundan 
sonra o da görüşülecek. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Böyle şey ol
maz. Ziraat Odaları Kanununun görüşülmesi 
lâzım. 

Sayın Başkanım ekseriyet yok, yoklama ya
pılsın efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener usulü çok iyi bi
lirler. Usulüne uygun bir hareket olmadığı 
müddetçe devam etmeye mecburum. Yalnız za-
tıâliniz bu işareti veriyorsunuz. («Beş kişinin 
ayağa kalkması lâzım» sesleri) 

Gelen kâğıtlardan, 48 saat geçmemiş olma
sına rağmen, gündeme alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütün işlere takdimen ve öncekilikle görü-
şüülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. Geçici 
Komisyonun tavsiyeleri, birinci maddeyi okutu
yorum. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
bend ile bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 
23, 25, 27, 28, 29 ve 32 nci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kanım; raporun okutulmasına lüzum yoktur 
denildi, raporu okutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Türkay, be
nimsediğiniz maddeyi okutuyoruz. Rapor okun
muyor. 
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Komisyon değiştirgesini arz edeyim. Cum
huriyet (Senatosunca 1 nci madde tadile uğra
mış, Komisyonunuzca benimsenmiştir. 13 ncü 
madde tadile uğramış, Komisyonunuzca benim
senmiştir. 14 ncü madde tadile uğramıştır, Ko
misyonunuzca benimsenmiştir. 15 nci madde 
tadile uğramıştır, Komisyonunuzca benimsen
miştir. 18 nci madde tadile uğramıştır, Komis
yonunuzca benimsenmiştir. 27 nci madde tadile 
uğramıştır, Komisyonunuzca benimsenmiştir. 
29 ncu madde Cumhuriyet Senatosunda tadile 
uğramış, Komisyonunuzca benimsenmiştir. 

Bu tadile uğrıyan ve Komisyonunuzca be
nimsenen maddeler okunmaktadır. Okunup ayrı 
ayrı oylarınıza arz edilecektir. 

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme, çekilme: 
Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu 
teşekküllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı 
nisabı, üye veya delege tamsayısının salt ço
ğunluğudur. Meslekî teşekkül tüzüğünde daha 
yüksek bir nisap tesbit edilebilir. Nisap sağla
namazsa, ikinci toplantı birinci toplantı günün
den en çok 15 gün sonraya bırakılır.-

Yukardaki fıkrada zikrolunan delegeler 
meslekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. 

Delegelerin seçim usulleriyle sayıları mes
lekî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit edilir. 

2. Belli bir federasyon veya konfederasyo
na üye olmak genel kurul kararına bağlıdır. Bu 
karar meslekî teşekkülün üye veya delege tam
sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Meslekî te
şekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisap tesbit 
edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların ku
rulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır. 

4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon 
veya konfederasyondan, veya federasyonun da 
üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi husu
sunda, da ikinci bend hükmü uygulanır. 

5. Milletlerarası teşekküllere üye olma ve 
çekilmede de ikinci bend hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların kendi aralarında, federas
yonların kendi aralarında ve konfederasyonla
rın kendi aralarında birleşmesi hususunda da, 
ikinci bend hükmü uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusun
da, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uy
gulanır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmeleri halinde, 

teşekküllerden birinin tüzel kişiliği devam edi
yorsa, bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül veya 
teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve men
faatleri birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişilikle
rini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline gel
dikleri takdirde, birleşen meslekî teşekkül veya 
teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve menfa
atleri birleşme neticesi meydana getirdikleri 
yeni tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükümleri gereğince birleşen mes
lekî teşekküllerin üyeleri; ayrıca bir işleme tabi 
tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül eden 
lıuruluşun üyesi olurlar. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

(C. H. P. sıralarından Kemal Okyay, Şeref 
Bakşık, Orhan Birgit, Ferda Güley ve Nadir 
Yavuzkan ayağa kalkarak çoğunluğun olmadı
ğım iddia ettiler ve yoklama yapılmasını iste
diler.) 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye var mı, dediğim anda 
Sayın Kemal Okyay, Sayın Bakşık, Sayın Bir
git, Sayın Ferda Güley ve Sayın Nadir Yavuz
kan, çoğunluk olmadığını ifade etmiş bulun
maktadırlar. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 
efendim?. Oy verme işlemi bitmiştir. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Usul ba
kımından söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın 

Başkanım, beş kişi çoğunluk bulunmadığını id
dia ediyorlar ve yoklama istiyorlar. Değişik bir 
teamülün doğmaması için arz etmek mecburiye
tini hissettim; ancak, karar safhasında yokla
ma isteminde bulunulabilir. Bunu zabıtlara tes
cil ettirmek isterim. İlerde yanlış bir tatbika
tın olmaması için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Demek istiyorsunuz ki; bu 13 
ncü madde üzerinde müzakere açtınız, konuşma 
istiyen arkadaşlar olabilir. Oya arzı esnasında 
bu talep tervicedilebilir. Doğrudur. «Madde 
üzerinde görüşmek istiyen sayın üye yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum» dediğim esnada 
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isimlerini zapta geçirdiğimiz arkadaşlarımız ha
reketi yapmakta, aynı isteklerini ifade etmek
tedirler. 

ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin) — Beş 
kişinin demesi lâzım, beş kişi yok. 

BAŞKAN — Beyefendi isimlerini zapta ge
çirdim. 

13 ncü maddenin oya arzı esnasında çoğun
luğumuzun bulunmadığı, beş sayın üye tarafın
dan ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları
na mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşma

nın muvakkat tatbikine mütaallik protokolün 
onaylanması hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 
362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 76 sayın üye 
katılmış, 75 kabul, 1 çekinser oy çıkmıştır. Salt 
çoğunluk sağlanamamıştır. Tekrar oylarınıza 
arz edilecektir. 

Açık oylama sonunda da çoğunluğun bulun
madığı görülmekle yoklama yapılmasına lüzum 
hâsıl olmamıştır. 

27 Temmuz Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
M, Selâhattin Kılıç 
Melh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit O a l 
Kemal Satır 
Ahmet Topalloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usllu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAB 
Mehmet Hıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdı HamaımcıoğTu 
Ali İhsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih. Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin PaJksüt 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeürinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
260 
241 

13 
<3 

188 
2 

(Kanunlaşmıştır.) 

[Kabul edenler] 

Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Aydm Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafiet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
tarnet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertâeım 
Mehmet Niyazi Oürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğtlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğ'kı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemaıl Külâhlı 
Barl'as Küıntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Ömadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğ^u 
Zekiye Gülsen 
Mesurt; Hulkî Önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahmıan Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçutoaş,! 

DENİZLİ 
Sami Anslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
VeH Gülk&n 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
AH Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin AtabeyH 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

Fethullah TasjbesenLioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismeıt Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinaai Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kıluç 
Mehmet Lûtfi iSÖylemez 
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GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Caviıt Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Haikkı Tökinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazla Armç 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan G ursan 

Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Ala«a 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
ıSezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuıat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 

C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kiirşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Momduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaasova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzruner 

URFA 
Mehımıet Afcsoy 
Mehmet Ali Göklü 
BaJhrd Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengnız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
ICinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
tsmalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nîzamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmietl Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Eeddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza G ü l ü 

ADIYAMAN 
Yuısui Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Velhbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 

AYDIN 
Mehmet Çeldik 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 

KASTAMONU 
Mehmet Seydifbeyoğlu 

KONYA 
Orhan Okay 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
Haydar özdemir 
Reşit Ülker 

SIVAS 
Mustafa Timisi 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Emir H. Postacı 
Alpaslan Türkeş 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuız Aoar 
Kâzıtm Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Atadan 
Hüseyin' Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
thrahıka Oüeeoğlu 
Orlhan Eren 
I. Sutkı Haltiboğlu 
A. Sakıp Hiçeroımez 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
CengMıan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasanı Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemali Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz (1.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Öilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Oahit Angın 
Kemjal Demârer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hapan Değer 
Behzat Egilli 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Same.t Güldoğan 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasimi CSnisli 
Selçuk ErvercU 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca (î.) 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmpz 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp (t.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Nurettin Özdemir 
(Î.Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç " * 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım Özeke 
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Tuırgriit Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Lelbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Nktad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma (1.) 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turiaan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiibıoğlu 
(B.) 

Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
Muatiaf a Aksoy 

KOCAELİ 
Vehibi Engiz 
Nihat Erimi 
öabri Yalhşi 

KONYA 
İrfan Baran 
(Bahri Bağdaş 
Necmettin ErlbaJkan 

Mustafa Kuhilay İmer 
Necati Kalayeıoğlu 
I. Ethem Kılıçoğhı 
Sadi Kocaış 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİÎRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğbı 
Kadri Eroğan 

Ekrem Kangal 
Yusuif Ziya önder (B.) 
M. Kemal Palaoğhı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit önder 
Yusuf Ukusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
Etkrgm Dikmeın 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenip m ar (1.) 

URFA 
Necati Aksoy (1.) 
Neomettlin Öevheıri 
(B.) 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açik üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyraın sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 221 
Reddedenler : 30 
Çe'kinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 196 
Açık üyelikler : 2 

(Kanunlaşmıştı r.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali CaviU Oral 
Kemıal Satır 
Ahmet Topaioğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ztftâ Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Uluibâhşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygını 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin PaJksüt 
H. Turgut Tokeır 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa. Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Tıırlıangil 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zeldy* Gülsen 
Meauft HuUd öntir 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Kemal Erldam 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abiidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukaddeır Çil oğlu 
Mdhmet özbey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abduırrahman Güler 
Aralan Topçubagı 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danıgman 
Naei Gaciıroğhı 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Imnet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
M. Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balını 
Yusuf Uysal 

IÇJEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
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İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
İsmail Halk'kı Tekinel 
Naiıne İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Anne, 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdöm 
İhsan Gürsan 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Mu*a Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
FeyzuTlah Çanfkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa, Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SIÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltam 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztra'k 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Köklü 
Bahrd Karaikeçdld 

UŞAK 
Orhan Demgöız 
M. Falhri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ismaıil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karak&ş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza G ü l ü 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Onhan Birgit 
Osman Soğukpınar 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehm,et Ayttuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya, 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Haydar özdemir 
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Re^it Ütöeer 
İZMİR 

Burharuerttin Asutay 
M. Hulusi Çakır 

KARS 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu Memduh Ekşi 

M. Meclisi B : 133 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan An§argil 

KONYA 
Oıfoan Ökay 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 

24 . 7 . 1970 O 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SlVAS 
Mustafa Timisi 

TOKAT 

İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 

Ali Rızıa Uzuner 

[Çekinser] 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Oya katîlmtyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç (1.) 
Eımir H. Postacı 
Tungut Topalbğlu 
Alpaslan TÜTkeş 

AFYON KARAHÎSAR 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Ereni 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçıeriımez 
Suna Tural 
Yuısuf Ziya Yağcı 
Oenigizhan Yorulmaz (1.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDINA 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz (1.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
Oühat Bilgöhan 
M. Şükrü Çavtdaroğlu 
Mevlüt Yıkaaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Kemal Deanir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (1.) 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Gahît Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tomibuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korîsmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (j.) 

Behzat Egilli 
ELAZIĞ 

Sıameıt Güldoğan 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasdmt Oinisli 
Selçuk ErrerdA 
Gıyasettiıı Karaca (I.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (B.) 
M. Şenaattin Sönmez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgtutalp (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir (I. Ü,) 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay (I.) 
Hüseyin Dolun 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Turgut Topalıoğlu 
Necdet Uğur 
Lelbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
NihaJd Kürgad 
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Talât Orhon 
Şi/nasi Osma (I.) 
Kemal önder 
Ali NaJkü Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Tur/han Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan1 Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 

KOCAELİ 
Velhbi Engiz 
Nihat Erim 
Salbri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağda§ 
Necmettin ErlhaJkan 
Mustafa Kufoilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
1. Ethem Kıbçoğlu 
ıSadi Koçaş 
özer ölçmen 

Faruk Sükan 
Mustafa Ü&tündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

Hamdi Mağıdeaı 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu (I.) 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
(D 

Ahmet İhsan Birincioğlu 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar (İ.) 

URFA 
Necati Aksoy (İ.) 
Necmettin Cevheri (B.) 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 
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Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şahısların 
ticari borçlan hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onaylanması 
hakkında 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Ka nuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
AM İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BALIKESİR 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Abdurrahmıan Güler 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 0 

Çettrinserler : 1 
Oya katıknıyanlar : 371 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Aralan Topçuibagı 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem ' N 

Veli Gülkan 
ELÂZIĞ 

örn^er Faruk Sanaç 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışm/an 
Fetullah Taşkesemlioğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Ltitfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Sezai Orkunt 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Akın özdcmir 

KARS 1 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdağanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa 'Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

! KONYA 
Sezai Ergun 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MANİSA 1 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şalıinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Abdülkadir Özmen | 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başetr 
Esat Kıratlı oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Isımet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasııaoğlu. 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
öahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 
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Diyarbakır . 1 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

133 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğhı'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 pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddosi uyarınca bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili 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 öner ged (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 t dinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
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'ın, 
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-



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

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
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 Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ıım, 
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'nın, 
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, son 
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 
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; köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy-
| le Anayasanın 88 nci maddetsi gereğince bir 
! Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
i (10/22) 
j 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 

I bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner-
| gesi. (10/23) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 

I ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

i bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın. 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 

j ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-

ı bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nei madde-

j si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
j dair önergesi (10/24) 
I 26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür-
, kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 

okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü-
| müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 

düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 ned 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

I 27. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
[ çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
i depolanması ve satışı ile personel istihdam poli-
j tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge

rekli tedbirleri tesbit etmek 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-

j 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 yapılmağına dair öner-

I gesi. (10/27) 
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29. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 

ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzikan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesibit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

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

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

32. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

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

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

35. —• Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara-
ca'uın; Hınıs ilçesi, Kızılalımet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 

bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29). 

36. — Ordu Milletvekili Memdııh Ekşinin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir .Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEK 

X 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
ruaddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/359) (3. Sayısı : 
229) (Dağıtma tarihi : 16. 7. 1970) 

X 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
t et ve İlerde değişiklik yapılması «hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
'Meclisi: 1/360, Cumhuriyet Senatosu: .1/1131) 
v Millet Meclisi S. Sayısı : 230, Cumhuriyet Se
natosu 'S. Sayısı : 1458) (Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1970) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımıma durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (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 kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Babanından 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'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 



6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ııar'ın, sağlığa zararlı ilâhlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Çakanından sözlü sorusu (6/1.3) 

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 ulan 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'üu, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/.17) 

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

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/1 î)) 

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

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

16. — Trabzon Milletvekili Aii 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 Kıza Güllü'-
uün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka-
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j vuşmıaları için bir Kooperatifler Barakasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, içişleri, 
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 d:-vir Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «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) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
i İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey Ifcarayolu-
I nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba

kanından sözlü sorusu (6/30) 
24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 

İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
,süzlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzm*r'e bağlı Bergama - Kmjk ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair F/uerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
s;özlü soı usu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından 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'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — tamir 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) 

I 30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşalk-
I Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 



olaylara dair Millî Eğitim ve içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

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

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

33. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran- 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 (G/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suya \ c >«. 
ihtiyacına dair Köy Işkri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilımi Işgüzar'ın, 
PTT" dağıtıcılarına re hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilkesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
ımn, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yılım aslr.jtlan.rı;^; nın ne /li
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

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

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

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

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

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

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

47. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen itjhal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorımı (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 imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

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

51. — Samı sun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olkn gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çaljişma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

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

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

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

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



bir mınıtakaya nakline dair Köy îşlerd Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

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

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

58. — İçel Milletvekili Çetin Yılrnaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
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-
ner'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımıua dâir Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

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

,(53. — Zonguldak Milletvekili Ahmet G-ü-
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 Tekkeönü 
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 Andımı'a bağlıyacak olan 
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i yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'in diğer bölgelerle bağlantısını Bağlıya
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde 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 Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

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

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

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soıusu. (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 İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
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80.' — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

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

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

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

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

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve-atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından 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-
darn sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin^ dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/9G) 

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

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
ı6/98) 

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

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

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamamcıoğloı'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından söaAü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

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
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 öztürk'-
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 îmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 Haisan Ali Gül-
çan'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-



gen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurul amıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Güceoğ-
lu'nun, 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. — Ordu Milletvekili Memduıh 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 Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

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

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSÎ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 
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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'nın, 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 yapılmıyacağına 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'nm, 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 îşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri 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 Milletvekili Ali Rıza 
Uzuncr'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 
AvşargiTin, Kayseri İmanı - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki 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, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

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 nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 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 İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlunun Suriye'de hak ve menfaatleri zara-
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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) 

111 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

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'nm, 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul î^yesi Mebrure Akso-
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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEVA 

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) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
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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 vf; 
İstanbul Milletvekili îlhami 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 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın 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 İnceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . (i . 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. Saymanlığının 1969 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30 . G . 1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
lan 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) 

1-1. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın, 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

V 
TKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu. 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
uan'm, 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-



ğiştirilrnesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi - . 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettin oğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, 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 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuua geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir 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 Osrnan-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri baklandaki 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 Güm dik 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
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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 Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomisd 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 
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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-
g'üneş 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'm, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
0. Senatosu ve M. Meclif.i personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu rapora (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 Önadım'm, 
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 : 2,2 . 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 Önadım'm, 
Ticari işletme relini 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
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 imar ve İskân, içişleri 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) (S. 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 SeUimaz-
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'mun, 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 Sokak 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 : 16m (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Rrıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. 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) 

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, içişleri, 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
şının 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 Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Hân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 104) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

31. — Osman Salunankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
2 6 . 5 . 1970) 

32. — Izfaıir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kul aç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanım teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (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 siren «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 istanbul Üyesi Mebrnre 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-
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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 Ilıfzıssılıb-.ı Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna İM 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon rpporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

38. — 275 payılı 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 Yo-zgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güneı'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden ku.ıulu 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. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve içişleri 
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 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 -numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
v Dağıtma tanihi : 25 . 6 . 1970) 

41. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
T e Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyo-Hİarından 2 şer üyeden 
kunılu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
11/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 42. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
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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 v© 9 
arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/3(5) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X 44. — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Millî Savun
ma, Köy işleri, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. hı Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . fi . 1970) 

45. — Sa'lgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü sava/; 'hakkımda kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, içişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân. komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçıici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

4fi. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Ünıiversite-
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 «ayılı Yüksek Hâkiıı.der Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

48. -— 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 49. — 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 50. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

5!. — 6064 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) 

52. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) 

53. — Rize 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) 

54. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1-970) 

55. — Bâzı iktisadi 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) 

56. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Cağ
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970) 





Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 133 e |nci ek 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde ile 31 nci maddesine bir bend eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 
arkadaşının, 274 saydı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü 
maddesinin (c) bendinin kaldın İması, İstanbul Milletvekili Rıza 
Kuas'ın, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bir kısım maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 23 numaralı Geçici 

Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/194, 2 /84, 2/140, 2/287; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1123) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1453) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 .7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10597 -1/1123 

MİLLET MECLİSİ LAŞKANL1ĞTNA 

ilgi : 13 . 6 . 1970 gün ve 1083 sayılı yazınız : 
274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 

kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında kanım tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni, Cumhuriyet Senatosu G-eneî Kurulunun 14 . 7 . 1970 tarihli 92 nci Birleşiminde değiştirile
rek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 95 

Kabul 
Ret 

74. 
20 
1 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 2, 7,9, 10, 13 ve 11.7. 1970 tarihli 86, 88, 89, 90, 91 ve 
92 nci birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Kemisyona 
Esas Ne. 1/194 

KĞTOT Jfo. 6 

as . 7 . ımo 

Muit* Mecli» Başkanlığı** 

2T4 sayüı Sendikalar. Kanmmtnun bâaı maddelerinin değiştirilmesi re 31 nci maddesine bir 
b^nd île bu kanuna 3 geçici <m»<$d« eikkuınbesi hakkında (kanun tasarısının Millet Mecliisinee ka
bul edülen metninin başlığı, ve 1, 13, 14, 15, 18, 27, 29 nıcu maddeleri üaeiciade Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca yapıîan değftgflkllfcîer Gemici Komitsıyıonuımuzun 23 . 7 . 1970 Perşemıbe 
güıra saıat n,©ö d© yaplığı toplan*! aetöoesinde aynen IbenkneeBanî̂ tir. 

Gencel Kurulun tastibin«- ara edikaek uz«re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ba^kıan 
Ankara 

T. Toker 

EdUgelhfiff 
î. A%g% 

SÖSBCÜ 
Kayseri 

E. Turgut 

H. Türhoy 

Yoagalt 
A. Bestürk 

Adana 
§j. Yılma» 

izmntr 
B. Âsutay 

Diyanbakır 
N. Gönenç 

T. Kırattan 

Mille* Meclisi (S. Sayısı 133 e 1 nei ek) 
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MİLLET MALİSİNİN KABUL LTTİflî MKTİN 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanuna 2 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 ve 32 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toplantı msabt, üye olma, birle§me, çekilme : 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu teşekikül-
lerin-şubelerinin kongrelerinin toplantı nısabı,üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Mes
lekî teşekkül tüzüğünde dana yüksek bir nisap tesbit edilebilir. Nisap sağlanamazsa, ikinci top
lantı birinci toplantı gününden en çok 15 gün sonraya bırakılır. 

Yukarıdaki fıkrada zikrolunan delegeler meslekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. 
Delegelerin seçim usulleriyle sayıları meslekî teşekküllerin tüzüklerinde tesıbit edilir. 
2. Belli bir federasyon veya konfederasyona üye olmak genel kurul kararına bağlıdır. Bu ka

rar meslekî teşekkülün üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Meslekî teşekkül 
tüzüğünde daha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır. 
4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon veya konfederasyondan, veya federasyonun da üye

si olduğu konfederasyondan çekilmesi hususunda, ikinci bend hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların ken

di aralarında birleşmesi hususunda da, ikinci bend hükmü uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygulanır. 
9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmesi halinde, teşekküllerden birinin tüzel kişiliği devam ediyorsa, 

bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve' menfaatleri 
birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişiliklerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline geldik
leri takdirde, tüzel kişiliklerini kaybeden tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükvmleri gereğince birleşen meslekî teşekküllerin üyeleri, ayrıca bir işleme tabi 
tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül eden kuruluşun üyesi olurlar. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 

Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
c) iş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve sair yargı, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik ve 
benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili olarak üyelerin ve mirasçılarına adlî müzaharette bulun
mak, 

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya meslekin 
müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda çalışanları temsüen veyahut - yazılı müracaatlan 

Millet Meclisi (S. Sayısı 133 o 1 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27-1 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir bend ile 
bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 
27, 28, 29, ve 32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme, çekilme : 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu te
şekküllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı nisabı, üye veya delege 'tamsayısının salt çoğunlu
ğudur. Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek l i r nisap tesbit edilebilir. Nisap sağlanamazsa, 
ikinci toplantı birinci toplantı gününden en çok 15 gün sonraya bırakılır. 

Yukarıdaki fıkrada zikrolunan delegeler meslekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. 
Delegelerin seçim usulleriyle sayıları meslekî teşekküllerin tüzuMerinde tesbit 'edilir. 
2. Belli bir federasyon veya konfederasyona üye olmak genel kurul kararına bağlıdır. Bu 

karar meslekî teşekkülün üye veya delege tamsayısının ısalt çoğunluğu ile alınır. Meslekî teşekkül 
tüzüğünde daha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır. 
4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon veya konfederasyondan, veya federasyonun da üye

si olduğu konfederasyondan çekilmesi hususunda, da ikinci bend hükmü uygulanır. 
5. Milletlerarası teşekküllere üye olma ve çekilmede de ikinci bend hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonlarım kendi aralarımda ve konfederasyonların 

kendi aralarında birleşmesi hususunda da, ikinci bend hükmü uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygu

lanır. 
9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmeleri halinde, teşekküllerden birinin tüzel kişiliği devam edi

yorsa, bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül veya tevekküllerin bütün hak, borç, yetki ve menfaat
leri birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişiliklerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline geldik
leri takdirde, birleşen meslekî teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri 
birleşme neticesi meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükümleri gereğince birleşen mesleki teşekkülerin üyeleri; ayrıca bir işleme tabi 
tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül eden kuruluşun üyesi olurlar. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 

Madde 14. — 1. Bu kanuna göre (kurulan mesiekı teşekküller, tüzel kişi olarak genel hüküm
lere göre sahiboldukları yetkilerden başka aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve sair yargı, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bildir
mek ve onlardan talepte bulunmak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda »sosyal sigortalar, emeklilik ve 
Venzeri hakların kullanılmasiyle ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaharette bulunmak, 

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya meslekin 
müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda çalışanları temsilen veyaihut - yazılı müracaatları 
üaerine - 2 nci maddenin birinci bendinde zikredilen akitlerden doğan haklariyle sigorta hak-
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üzerine - 2 nci maddenin birinci bendinde zikredilen akitlerden doğan haklariyle sigorta hak
larında üyelerini ve mirasçılarını tomsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü hu
sumete ehil olmak, 

f) Kanun ve Milletlerarası Andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek, 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal 
ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu halinde 
yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek, 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek, 
i) işçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişme

sine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve 
konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi benzeri kültürel tesisleri 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek, 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak, veyahut nakit mevcudunun % 30 undan fazla olmamak ve 
ilgisine göre en çok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini almak 
kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak, 

k) MesleMerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yan mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinaları üyelerine kiralamak ödünç ver nek veya hibe etmek, 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarf etmek; 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi ve 
kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

Ticaret yapma yasağı : 

Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır. 
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (1) ve (I) fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin kur

dukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr, bu teşekkül
lerin üyeleri ve mensupları arasımda risturn şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 1 nci 
bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak risturu bu hükme tabi değildir. 

Fesih veya infisah halinde malların devri : 

Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon ve konfederasyon bir işveren 
teşekkülü ise malları, bu kanun veya sair kanunlar gereğince, kurulmuş başka bir işveren teşek
külüne devredilir 

Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde bir sa
rahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 
b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı bulunduğu federasyona, 
c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfederasyona, konfederasyon yoksa onu meydana geti

ren teşekküllere, 
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larında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü hu
sumete ehil olmak, 

f) Kanun ve Milletlerarası Andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gonder-
nek, 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal 
ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu halinde 
yardımlaşma sandıGdan kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek, 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek, 
i) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişme

sine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve 
konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi benzeri kültürel tesisleri 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek, 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak, veyahut nakit mevcudunun % 30 undan fazla olmamak ve 
ilgisine göre en çok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini almak 
kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak, 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat 
ve makmaları üyelerine kiralamak ödünç vermek veya hiibe etmek, 

1) üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakikında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin 
bilgi ve kültür .seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

Ticaret yapma yasağı : 

Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır. 
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (i) ve (1) fıkralar?, gereğince bu meslekî teşekküllerin kurduk

ları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu tssısbrden istifadesi hali hariç - kâr, bu teşekkül
lerin üyeleri ve mensupları arasında risturn şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 1 nci 
bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak risturn bu hükme tabi değildir. 

Fesih veya infisah halinde malların devri : 

Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon ve konfederasyon bir işveren te
şekkülü ise malları, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş başka bir işveren teşekkülü
ne, bir işçi teşekkülü ise bu kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi teşekkülüne devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde bir sa
rahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 
b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı bulunduğu federasyona, 
c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfederasyona, konfederasyon yoksa onu meydana geti

ren teşekküllere, 
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d) Konfederasyon ise, diğer bir konfederasyona, 
e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye sahip 

sendikaya veya federasyona bu tip bir sendika ve federasyon yoksa en çok üyeye sahip konfede
rasyona, 

Devredilir. 
Her türlü devir ilgili teşekkülün kabulüne bağlıdır. 
Malların bunlardan gayri gerçek veya tüzel herhangi bir şahsa veya teşekküle veya müessese

ye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

Mal bildirimi : 

Madde 27. — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç ay 
içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve vilâyetleri altındaki çocuklarının sahip bulunduklan mallar 
ve gelirleri gösterir yazılı bildirimi notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini göste
ren noterlikten alınacak belgeler teşekkül denetçilr rine verilir. Bu belgeler sendika yönetim ku
rulunun karar defterinin özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. 

Mal büdiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin sonun
da yukardaki esaslara göre yeniden bildirimde balunmak zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymıyanlara meslekî teşekküldeki idarecilik sıfatları bildirime esas olan tarih
ten itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. Ve yöneticilerin görev süresi sonuna kadar no
terde saklanır. 

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yönetil başka bir göreve seçilirse ikinci bir bildiri ver
mek zorunda değildir. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminle bulunmaları ihtiyaridir. 
Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanama?,. Ancak talep uyannea yargı mercilerine denet

leme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların denetimi : 

Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takiben üç ay içinde Ça
lışma Bakanlığına ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar 
meyanmda, teşekkülün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir membaları, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar, 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu, 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 

bulunur. 
9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü 

faaliyetlerini bağlı bulundukları konfederasyon denetliyebilir. 
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d) Konfederasyon ise, diğer bir konfederasyona, 
e) Hiçbir teşekküle bağlı olraıyan bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye sahip 

sendikaya veya federasyona bu tip bir sendika ve federasyon yoksa en çok üyeyi sahip konfede
rasyona, 

Devredilir. 
Her türlü devir ilgili teşekkülün kabulüne bağlıdır. 
Malların bunlardan gayri gerçek veya tüzel her hangi bir şahsa veya teşekküle veya müesseseye 

devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

Mal bildirimi : 

Madde 27. — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç ay 
içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının sahip bulundukları mallar 
ve gelirleri gösterir yazılı bildirimi notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini göste
ren noterlikten alınacak belgeler teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler sendika yönetim ku
rulunun karar defterinin özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin sonun
da yukardaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

Bu zorualuğa uymryanilara meslekî teşekküldeki idarecilik sıfatlan bildirime esas olan tarih
ten itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. Ve yöneticilerin görev süresi sonuna kadar no
terde saklanır. 

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yönetici başka bir göreve seçilirse ikinci bir bildiri ver
mek zorunda; değildir. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunmaları ihtiyaridir. 
Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak talep uyarınca yargı mercilerine denet

leme veya inceleme yetkisine salhip diğer makam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların denetimi : 

Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takiben üç ay içinde Çalış
ma Bakanlığına ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar me-
yanında, teşekkülün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaları, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen meblağ, 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu, 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 

bulunur. 
9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü faa

liyetlerini bağlı bulundukları konfederasyon denetliyebilir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Kanun tasarısının bağladığında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen 
benimsenmiştir. 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Madde 1. — Kesinleşmiştir. 

Madde 2. — Kesinleşmiştir. 

Madde 5. — Kesinleşmiştir. 

Madde 6. — Kesinleşmiştir. 

Madde 9. — Kesinleşmiştir. 

Madde 11. — Kesinleşmiştir. 

Madde 12. — Kesinleşmiştir. 

Madde 13. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Madde 15. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Madde 18. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Madde 20. — Kesinleşmiştir. 
Madde 21. — Kesinleşmiştir. 
Madde 23. — Kesinleşmiştir. 
Madde 25. — Kesinleşmiştir. 
Madde 27. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen

miştir. 
Madde 28. — Kesinleşmiştir. 
Madde 29. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen

miştir. 
Madde 32. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

• » • mm* ı M 
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 
sayılı kanunlara ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1 /273) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-994/2285 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 23 . 3 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Denıirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Diyarbakır Tıp Fakültesinin kurulabilmesi ve ilk ihtiyacın karşılanabilmesi için 15 profesör, 
15 doçent, 30 asistan ve 8 teknik asistan ile bürolar için gerekli bir kısım memur kadrolarını kap
sayan 1054 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Kanun tasarısına ekli (L) cetvelleri o zaman Devlet Me 
murları Kanunu aktüel okluğundan prensibi de her yıl ihtiyaca göre kadro esasına dayandığından 
Maliye Bakanlığı tasarıdaki bir kısım kadrolarla (L) cetvelini çıkarmıştır. 

Şimdi Fakülte ilk sini Ti ile Diyarbakır'da • öğretime başlamıştır. 1969 - 1970 ders yılında An
kara'da okuyanlar da oraya nakledilince 4 sınıf öğrenime bağlıyacaktır. Ayrıca Diyarbakır Numu
ne, Göğüs hastaneleri ile Doğumevi de, yapılan protokol gereğince Fakültece işletilecektir. 

Fakülte, Ankara Tıp Fakültesi öğretim ve sınav yönetmeliğine tâbi olarak öğretim yapmakta 
ve aynı dersler okutulmaktadır. 

1054 sayılı Kanun ile verilmiş olan 15 profesör kadrosunun daha bir süre doldurulması beklene
mez ve ihtiyacı birkaç yıl karşılar durumdadır Ancak doçent ve asistan kadroları her derse birer 
tane bile düşmemektedir. Bu ise Fakülteyi işlemez hale getiricidir. Diyarbakır'da şikâyet konusu 
olan devamlı öğretim üyesi bulmanın ilk şartı kadronun mevcudolmasıdır. 

Yönetmelikte yazılı derslerin her biri için şimdilik birer doçent, ikişer asistan verilmesi şarttır. 
Ayrıca 1/3 oranında asistanın Ankara veya dış memleketlerde eğitimi öngörüldüğünden (1054 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesi) istenen kadrolar bu esasa göre tanzim olunmuştur. 

Bunların maaş karşılığı, Fakülte binalarının inşaatının halen ikmâl olunmaması ve Bayındırlık 
Bakanlığınca teslim olunamaması nedeni ile personel tâyini yapılamadığından, bütçedeki tasarruf
tan karşılanacaktır. Doçent ve asistan kadroları 1970 malî yılı bütçesinden itibaren kullanılacak
tır. Bu suretle halen Diyarbakır Numune Hastanesinde kapalı duran Göz, Kulak - Burun - Boğaz, 
Röntgen gibi servislerle Göğüs, Kalb Cerrahisi, gibi servisler açılarak halkın hizmetine sunulacak-
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tır. Halen iki Göğüs Cerrahi doçent atanmış olup, yanlarına yeter asistan verilmezse çalışmaları 
imkânsızdır. 

Muhasebe Müdürlüğü kadrosu istenmesi şu zaruretten doğmuştur : 
Üniversite bütçesi katma bütçe olduğundan il muhasibi mesulü Fakülte bütçe işlerine bakama-

maktadır. Hesap İşleri Şefliği Muhasibi mesüllük yetkisi Maliye Bakanlığınca tanınarak, il mu
hasebe müdürüne 6 ay için vekâlet verilmiştir. 6 ay sonra bütçe sarfiyatına bakacak sorumlu say
man bulunanılyacaktır. Bu itiba.-la Diyarbakır Tıp Fakültesinde muhasebe teşkilâtı kurulması ve 
kadro gerekli olmuştur. 

Sosyal İşler Müdürlüğü kadroları : 
Sosyalleştirme dolayısı ile : 
a) Fakültenin sosyal hizmetlerini (memur, hizmetli, öğrencilerle ilgili) yürütecek ve ayrıca, 
b) Sağlık işlerini sosyalleştirme (224 sayılı Kanun) ile ilgili ve Fakültenin yükümlü olduğu 

işleri Sağlık Md. ile müştereken plânlayıp yürütmek içindir. 
Kanunun 2 nci maddesi ile ders başına ücret verilme imkânı getirilmektedir. Ankara'da tek 

olan ve 250 kişiye ders veren Fizik, Biyoloji v. s. gibi derslerin öğretim üyelerini devamlı olarak 
Diyarbakır'a getirmeye imkân yoktur. 

Bütün Türkiye'de doktora yapmış 54 fizikçi bulunması (A. B. D. de 18 000, Sovyetler Birliğin
de 14 000, Kızıl Çin'de 14 000 var) bunun kısa bir gelecekte imkân dâhiline girmiyeceğ'ine de 
delildir. Durum temel bilimlerin çoğu için aynıdır. Zira hariçte para kazandırmıyan bilim dalla
rına rağbet yoktur. 

Bu nedenle Diyarbakır'da 10 - 15 gün için gelip konsantre ders verme sistemi uygulanmaktadır. 
6 sınıf öğretime başlayınca bunların sayısı artacaktır. Ek görev verme imkânsızdır. Verilse bile 
kadro israfına ve çok pahalıya mal olur. Yerine Devlete ve Üniversiteye kolaylık, imkân ve ucuz 
maliyet sağlıyacak saat başına ders verme usulü konulmuştur. Bu usul esasen Sağlık Bakanlığı 
Sosyal Hizmetler Akademesindc vardır ve ayrıca, Ankara Fen Fakültesinde. Trabzon Teknik Üni
versitesinde konferans ücreti ödeme şeklinde uygulanmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitini Komisyonu 
Esas No: 1/273 

Karar No: 34 

4.5. 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulmuş olan Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun tasarısı ilgili Hükümet, temsilcile
rinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca benimsenmiş ve tasarı 
metni cetvelleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Mehmet Yardımcı 

Çor om 
Kemal Demir 

Ne'aş'cihir 
Hüsamettin Başer 

Sözcü 
Amasya 

Salih Aygün 

Kayseri 
Tufan Doğan Avmrgil 

Niğde 
'Söz hakkım mahfuzdur 

Nuri Kodamanoğlu 

Kâtip 
Uşalk 

Adil Turan 

Konya 
Tahsin Yılmaz 

U§ak 

Öztuna 

Fahri Uğrasızoğlu 

Anikara 
Mustafa Maden 

Konya 
Mustafa Üstüııdağ 

Tnaibzion 
Mehmet Arslantürk 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 138) 
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Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 8.5. 1970 
Esas No: 1/273 
Karar No: 43 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyu ruhin «Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 

hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun tasarısı» ve önhavalesi uyarınca Millî Eğitim 
Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği rapor, Millî Eğitim Hakanı, Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Dekanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü; 

Sayın üyelerin istekleri üzerine, tasarının hazırlanış nedenleri üzerinde izahat veren Fakülte 
Dekanı, özetle; 

Diyarbakır Tıp Fakültesinin kurulabilmesi ve ilk ihtiyacın karşılanabilmesi için 15 Profesör, 
15 Doçent, 30 Asistan ve 8 Teknik Asistan ile bürolar için gerekli bir kısım memur kadrolarını 
kapsıyan 1054 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Şimdi Fakülte ilk sınıfı ile Diyarbakır'da öğretime başlamıştır. .19G9 - 1970 ders yılında Anka
ra'da okuyanlar da oraya nakledilince 4 sınıf öğrenime başlamıştır. Ayrıca Diyarbakır Numune, 
Göğüs Hastaneleri ile Doğumevi de, yapılan protokol gereğince Fakültece işletilecektir. 

Fakülte, Ankara Tıp Fakültesi öğretim ve ^mav Yönetmeliğine tabi olarak (iğretim yapmak
ta ve ayni dersler okutulmaktadır. 

1054 sayılı Kanun ile verilmiş olan 15 Profesör kadrosunun daha bir süre doldurulması bek
lenemez ve ihtiyacı birkaç yıl karşılar durumdadır. Ancak Doçent ve Asistan kadroları yetersizdir. 
Bu ise Fakülteyi işlemez hale getirmektedir. 

Yönetmelikte yazılı derslerin her biri için şimdilik birer Doçent, iki.;er Asistan verilmesi şart
tır. Ayrıca 1/3 oranında Asistanın Ankara veya dışı memleketlerde eğitimi öngörüldüğünden is
tenen kadroların bu esasa göre tanzim olunduğunu ifade etmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşlerini bildiren sayın üyeler bu yeni kuruluşa, gösterilen gerekçe 
tahtında istenilen kadroların verilmesi yönünde beyanlarda bulunmuşlardır. 

Tasarının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaaıkrp maddelerin 'göıii'şülmesine geçilerdk, 
1 'iıci madde, madde metni aynen ve fakat maddeye merbut (i) sayılı cetvelde tadadedilen 

kadrolara ait cetvelin (Öğretim üyeleri yardımcıları) bölümüne 10 ucu dereceden 1 aded 500 lira 
•aylıklı sosyal antropoloji, 4 aded fizik ve 4 aded de kimya asistanı ilâve edilmiş, cetvelin (Me
murlar bölümündeki) 1 250 liralık (Muhasebe Müdürü) kadrosu, atamada karşılaşılan güçlükler 
nedeniyle (950) liraya indirilmiştir. 

'Tasarının 2, 3 ve 4 ııcü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Cİenel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan-

lığa arz olunur. 
Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

A. Yalçın 

Eskişehir 
M. 1. Angı 
Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 
AA^IUI 

M. K. Yılmaz 
İmzada bulunamadı 

İçel 
H. C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 
Zonguldak 

S. T. Müftüoğlu 
İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S, 

Bu rapor sözcüsü 
izmir 

M. Akan 
Oorum 

A. Topçubaşı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

M araş 
A. tmamoğlıı 

; 
K. 
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fongı 
Ned 

ildi 
ime 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Elâzığ 

Ö. F. S anaç 

Kars 
K. Okyay 

Ordu 
K. Şensoy 

ık 
>ğlu 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniversi
tesine bağlı olarak kurulan Diyarbakır Tıp Fakültesi için 1054 ısayılı Kanun ile ihdas edilen 
kadrolara ek olarak bu kanunun (1) sayılı cetvelinde yazılı kadrolar 5239 sayılı Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. Bu kadrolardan Muhasebe Müdürü ve 'veznedar kadrolarımla görev
lendirilecek memurlar Maliye Bakanlığınca atanır. 

MADDE 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesinde bir aydan az süreli dersler için ayrıca kadro tah
sis olunmaz ve ek görev verilmez. En çok 20 gün süre içinde verilecek dersler için Diyarbakır'a 
ders vermeye gelecek öğretim üyelerine, miktarı üniversite senatosu ve Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunmak üzere 75 - 100 Tl. sı arasında saat başına bir ücret ödenir. 

Bu maddeye göre : 
a) Verilecek ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 
b) Geçici görevle görevlendirilen öğretim üyelerine 10 Şubat 1954 tarih ve 6245 sayılı Harcı

rah Kanununun 14 ncü maddesi ile kabul edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23 . 3 . 1970 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 
8. Demirel R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

îmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kaparilı 

İçişleri Bakam 
II. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Gençlik ve Spor Bakan; 
/ . Sezgin 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 
8. öztürk S. Kılıç 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 138) 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

3. 

6 
7 

5 
6 
7 
7 

Görevin çeşidi Aded 

A) öğretim Üyesi 
Doçent 5 

» 2 

B) öğretim Üyeleri Yardımcıları 

Uzman 1 
» 2 
» 2 

Asistan 5 

Aylık 

950 
950 

1 100 
950 
800 
800 

D. 

s 
9 

10 

4 
6 

11 
11 

Görevin çeşidi 

» 
» 
» 

C) Memurlar 

Muhasebe Müdürü 
ıSosyal Hizmetler Uzmanı 
(Sos. Hiz. Ak. Mez.) 
Sosyalleştirme İşleri Memuru 
Veznedar 

Aded 

5 
10 
10 

1 

1 
1 
1 

Aylık 

700 
600 
500 

1 250 

600 
400 
400 

6 Doçent 

(Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı cetvel) 

(1) SAYILI CETVEL 

A) öğretim Üyesi 

B) öğretim üyeleri yardımcıları 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

Uzman 
» 

» 
Asistan 

» 
» 

5 
5 

ilan 

1 
2 
2 
5 
5 

10 

950 
800 

1 100 
950 
800 
800 
700 
600 

10 
10 
10 
10 

4 
6 

» 
Asistan 

» 
» 

(Sosyal Antropoloji) 
(Fizik) 
(Kimya) 

C) Memurlar 

Muhasebe Müdürü 
ıSoısyal Hizmetler Uzmanı 

10 
1 
4 
4 

1 

500 
500 
500 
500 

950 

(ıSos. Hiz. Ak. Mez.) 1 600 

11 .Sosyalleştirme işleri Memuru 1 400 
11 Veznedar 1 400 

ı^a-^ı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 138) 





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

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma 
ile Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki An
laşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onaylanması 
hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1 / 341) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 5 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1041/3858 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Lüyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
9 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye'de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik An
latma ile 'Türkiye'de rcıukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine 
mütaallik protokolün bnaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

"Türkiye ide mukim şahısların ticari borçlarına mü t* £ İlik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şahısların 
ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik protokolün onaylanması hak
kındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

Halen iktisadi işbirliği ve gelişme teşkilâtı tarafımdan istih'lâf ulunan Avrupa iktisadi işbir
liği teşkilâtı koinseyıinin 1958 yılında memleketimizin karşılaştığı dış tediye bilançosu sıkmtııları 
ve döviz tranısfcirleramizdeiki ıgüclü'kler konusunda, Hükümetimizin o zaman uygulamaya karar 
verdiği iktisadi istikrar (tedbirlerini dikkate alarak söz konusu sıkıntı ve güçlükleri gidermek üze
re nıcımleketimize yapılan iktisadi yardımların artırılması ve Türkiye'de mukim şahısların adı-
fe-eçen teşkilât üyesi Devletler ülkelerinde mukim yakışlara olan borçlarının tesviyesinin yeni bir 
hal şekline bağlanması gerektiğine dair 29 Temmuz 1958 tarihinde aldığı karara istinaden, Tür
kiye ile Federal Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Norveç, 
Kolanda, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre arasında 11 Mayıs 1959 günü Paris'te Tür
kiye'de mıukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma imzalanmış ve aynı tarihte imzala
man bir protokol ile de sözü edilen anlaşmanın onaylanma ve yürürlüğe girme işlemleri tekemmül 
edinceye kadar geçici olarak imza tarihinden itibaren yürürlüğe konulması kararteştırılmıştı. 
işbu anlaşmanın hazırlandığı konferansa katılan Amerika Birleşik Devletleri ile de, bu Devlet 
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı üyesi olmadığı i;in, 11 Mayıs 1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerin-

232 
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de teaiti olunan iki mektup ile bu konuda aynı esasların uygulanması sağlanmıştı. Adıgeçen 
anlaşmanın Âkıd Tarafları ile Türkiye arasımda, ayrıca, aynı anlaşmada (öngörüldüğü üzere, an
laşmanın tatbikat teferruatına dair ikili anlaşmalar da akdolunmuştu. Bu anlaşma, protokol,. 
mektup teatileri ve ikili anlaşmalar .3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanunla ve 3 Eylül 1961 
tarihli ve 363 sayılı kanunla onaylanmıştı. 

Ayrıca, -aynı Anllaşima, Protokol, Mıektup Teatileri ve İkili Anlaşmalar uyarınca betili konu-, 
larda lüzuttnlu görülen, tedbirlerin lalınıması zıımniında nıoıta veya mektup teatileri yapılmış 'ollup,. 
bu nota ve mektuplarda öngörülen tedbirler, işbu Anlaşma, Protokol, Mektup Teatileri ve İkili An
laşmaların icabı olartalk, Tarafların [karşılıklı rızası ille uygulanagekni'şjtir. 

Yuikarda adı (geçen Anlaşma ile Türkiye'de1 mülkim şahısların Avrupa İktisadi İşbirliği Teşki
lâtı üyesi devletler ve Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinde mukim şahıslara 'borçlarımın tesvi
yesi bakımımdan derpiş ettiği hal şdMi, alacakla rııı «tahkimli» diğer (bir deyimle «KJonsıodMıasyonu» 
dur. 

«'Koms'olidasyon», alacakların tediye vâdelerini zaman içinde yayarak 'Uzatmak suretiyle aiacaık-
Jarın ödenmesini sağlama bağlaımak demdktir. Bundan ımalksat, hem Iboırçlu tarafa [borcunu ödeme 
imlkânı yaratacak itibarını koruma yolunu açmak, hem de alacaklıları alacaklarının hiçbir zatman 
tediye edil'memesi durulmamda kalmaktan Ikurtar »inaktır. Borçlu ve 'alacaklıların (menfaatleri t w 
noktada birleşince, k'onsiolidasyon ıtedbiri, alacağın ö'zünü oritadan ik(aldır.maımıajkla beralber, tedi
ye vâdelerini (uzaltima suretiyle) değiştiren yeni bir statü yaratılması 'anlamına gelir. Pek tabiî
dir ki bizatihi bu (Statünün 'Taraflar arasında kararlaştırılması vakıası, yemi aılaoalk veya taaminat 
taleplerinin yapılmasına imkân vermez. Zira, bu gibi talepler, 'borçlu ıtatfafın tediye güçlüklerini 
azaltma maiksadiyle Ibağdaştırıılamaz. KonlsioılMasyona, gidillince, aJlaeakl ularım tediyedeki vâde 
uzamıalarmdan ötürü duçar lOİalbileoelkleri zararların karşılanması, bu mülâhazayla, ianoalk Konso-
iidasyona gidilmesine dair (mutabakat ile derpiş edilen tedbirlerden öteye gidemez. 

Bütün bu hususların, (kons'olidasyon kavramının ö/zünde ve tariflimde mündeımiç olduğu şüphe-
ısizdir. Nitekim, 11 Mayıs 1959 tarihli Anlaşimanm 10 mou maddesinde de, Ikonsiolidasyon tedbi
rinden ıraütereiUit transfer gecikmişlerinden ötürü gecikme faizleri derpiş edilmiş olup, ödemele
rin ızsaıman içinde yayılmasından dolayı taizıminat veya sair bir ad altında, başkaca, hiçbir ödeme-
öngörüimemiştlir. 

Yukarda yazılı Anlaşma, protokol, mektup teatileri, ikili anlaşmalar ve ekleri ile bunların uy
gulanmasına mütaallik olarak Âkıd Taraflar arasında nota veya mektup teatisi suretiyle karar
laştırılmış tedbirler bakımından, «Tediyede gecikme» den maksadın, borçlunun borç miktarını 
transfer edilmek üzere yetkili bankalara yatırmasmdaki gecikme olmayıp, yatırılan meblâğın dö-

., viz olarak transferinde vukubulan gecikme olduğu, bu vesile ile tasrih olunur. 
Şu hususu da önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu Anlaşma, protokol, mektup teatileri,. 

ikili anlaşmalar ve ekleri ile bunların uygulanmasına mütaallik mektup ve nota teatileri, yapıldık
ları tarihte mer'i olan Anayasa kuralları gereğince onaylanmış oldukları ahvalde kanun kuvveti 
kazanmalarına rağmen, teknik anlamda «kanun» sayılamazlar; zira, bunlar, sadece Türk devleti
nin yasama organının tek taraflı iradesi ile değil, borçlu şahısların ülkesinde mukim olduğu Tür
kiye Cumhuriyetinin rızası ile alacaklı şahısların ülkelerinde mukim bulunduğu diğer Âkıd Ta
raf devletlerin rızalarının milletlerarası hukuk plânında birleşmesiyle meydana gelen müşterek 
irade ile vaz'olunmuşlardır. Bu itibarla, söz konusu Anlaşma, porotokol, mektup teatileri, ikili an
laşmalar ve ekleri ile bunların uygulanmasına dair teati olunan nota ve mektuplarda yer alan 
tedbirlerin tatbikini, Türkiye'de mukim borçlu şahıs ile diğer Âkıd Tarafların ülkelerinden bi
rinde mukim alacaklı şahıs arasındaki mukavelede yer almış olabilecek «önceden belli olmıyan 
haller» (imprevision) hükmünün Türk mevzuatının değiştirildiği gerekçesiyle uygulanmasını ge
rektirir mahiyette saymak mümkün olamaz; zira. «Türk mevzuatının değiştirilmesi» nden bu mu
kavelelerde anlaşılan mâna, bu mevzuatı vaz'etmekle yetkili Türk kamu organı ve mercilerinin 
tek taraflı tasarruflariyle yapılan millî mevzuat tadillerinden ibarettir. 
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Kaldı ki, gerek borçlu, gerek alacaklı şahısların ülkelerinde de mukim bulundukları devlet
lerin rızasiyle akdedilmiş bulunan bir milletlerarası andlaşmanm alacakların tediye vâdelerinin 
uzatılmasına mütaallik âmir hükümlerin, bu milletlerarası andlaşmanm yürürlüğe girmesinden 
önce akdedilmiş borçlu ve alacaklı şahıslar arasındaki mukaveleler hükümlerini ortadan kaldır
dığı şüphesizdir. Bu husus, hukuk kaideleri hiyerarşisinin tabiî bir sonucudur. 

Yukarda izah olunan hususların mezkûr Anlaşma, protokol, mektup teatileri, ikili anlaşmalar 
ve ekleri ile bunların uygulanmasına dair nota ve mektup teatilerinde yer alan tedbirlerin lâfzın
da ve ruhunda açıkça mündemiç olmasına rağmen, bâzı hallerde bu milletlerarası hukuk kural
larını ve tedbirlerini ihlâl eden tatbikata Taşlanmaktadır. Bu tarz tatbikatın, Devletimizin ege
menlik hukuku ile bağdaşması mümkün olmadığı gibi, iktisadi menfaatlerimizin her türlü iyi ni
yet ve hakkaniyet kıstasları dışında zedelenmesine yol açacağı da muhakkaktır. 

işbu kanun tasarısı, bu mahzurları önlemek için sevk edilmiş olup, hiçbir ihdası veya tefsiri 
yeni hüküm getirmemekte ve söz konusu Anlaşma, protokol, mektup teatileri, ikili anlaşmalar 
ve ekleri ile bunların uygulanmasına dair teati olunan mektup ve notalardaki kaide ve tedbirleri 
aynen ve teyiden bir defa daha izhar etmekle yetinmektedir. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — işbu kanun tasarısı ile aynen ve teyiden izhar olunan hükümler, esasen, 3 Eylül 
1961 tarihli ve 3G2 sayılı Kanunla onaylanan protokol gereğince 11 Mayıs İ959 tarihinden 
itibaren yürürlüğe, girmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, aynı hususun teyiden tekrar izharına mü
taallik kanun hükmünün mezkûr 362 sayılı Kanuna bir madde olarak eklenmesi, meselenin ma
hiyetine en uygun düşen tedvin tarzı olarak mütalâa edilmiştir. 

Madde 2. — 1 nci madde ımünderiç. ek madde ile aynen ve teyiden izhar edilen hüküm bir mil
letlerarası andlaşma ile 11 Mayıs 1959 gününden başlıyarak yürürlüğe girdiğine göre, bu hususu 
teyidedici kanun hükmünün de aynı tarihten başlıyarak geçerli olduğu, bu maddede belirtilmiş
tir. Filhakika, bu madde, bir makable şümul hükmü tesis etmekte olmayıp, belli bir hükmün geç
miş bir tarihten başlıyarak esasen uygulanmakta olduğunu teyidetmekle iktifa etmektedir. 

Madde 3. — Bu madde, yürütmeye dairdir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 15 . 6 . 1970 
Esas No. : 1/341 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Tünkiye^de mülkim şahısların ticari borçlarına mütaallik anlaşma ile Türkiye'de mukim şahısla
rın ticari (borçları hakkındaki anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik protokolün onaylanm'ası 
hakkımdaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 862 «sayılı Kanuna (bir madde eklenmesinle dair kanun tasarısı, 
ilgili [bakanlık temsilcilerinim iştirakiyle Komisyonuımuzıda tetkik Ve müziakere edildi. 

ıGerek tasarının gerekçesinde arz ve izıaıh olunan hususlar ve gerekse temsilcilerim verdikleri 
mütemmim malûmatı yerinde mütalâa eden Komisyonumuz tasarıyı aynen ve mevcudun ittifakiyle 
kaibul edilmiştir. 
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Havalesi gereğimıce Dışişleri Komisyonuna tevdi ibııyuruihnak üzere Yüksek Haışkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Bursa Sakarya Balıkesir 
/ . Aytaç. K. Önadım Y. Bir K. Erdem 

Erzincan 
N. Yıldırım 

Iısltan'bul 
M. K. Özelce 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Ordu 
A. Topalıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/341 
Karar No. : 19 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

22 . 7 . 1970 

Türkiye'de mukim şahısların tîeari borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de mukim şa
hısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik protokolün onaylan
ması hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilci]erinin huzuru ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlara ilâveten Hükümet temsilcilerinin vermiş 
oldukları mütemmim izahatı yerinde bulan Komisyonumuz, kanun tasarısını prensip bakımından 
kabul ederek, maddelerin müzakeresine geçilmesine karar vermiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan etraflı görüşmeler sonunda, tasarı ile sevk edilen madde metinlerinin 
tatbikatta ihtiyacı karşılıyacak nitelikte hazırlandığını kabul eden Komisyonumuz, tasarının aynen 
kabulüne karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiylc sunulur. 

ışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

E. Akça 

İstanbul 
S. Orkunt 

N. 
Muş 

Ağaoğlu 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 

İstanbul 
İV. /. Tokgöz Söz 

Zonguldak 
C. Karakaş 

Adana 
Çekimser 

A. R. Güllü 

İstanbul 
hakkım saklıdır 
R. Ülker 

M. 
Trabzon 

A. Oksal 

İstanbul 
N. Eroğan 

İstanbul 
AL Yardımcı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye'de Mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de Mukim şahıs
ların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Protokolün onaylanması 
hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye'de Mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türki
ye'de Mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik Pro
tokolün onaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklen
miştir : 

«EK MADDE — 3 Eylül 1961 tarihli ve 362 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Türkiye'de 
Mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik 11 Mayıs 1959 tarihli Anlaşma ve işbu Anlaşmanın 
muvakkat tatbikine mütallik 11 Mayıs 1959 tarihli Protokol ve aynı Anlaşma uyarınca Türkiye 
Cumhuriyeti ile Federal Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Norveç, Avusturya, İsveç, 
İtalya, isviçre, Danimarka, Belçika ve Holânda ile akdedilen İkili Anlaşmalar ve Türkiye'de Mu
kim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletlerindeki a d a k 
lılara tatbikini teminen Amerika Birleşik Devletleri ile teati olunan iki mektup ve zikri geçen 
Anlaşma, Protokol, İkili Anlaşma ve mektupların bilcümle ekleri ile aynı Anlaşma, Protokol, İki
li Anlaşma ve mektuplar uyarınca Türikye Cumhuriyeti Hükümeti ile yukarda adı geçen Devlet
ler Hükümetleri arasında kararlaştırılan hususlara dair teati olunan mektup ve notalar hüküm
leri gereğince, alacakları «ödemeleri zaman içinde yayma plânı» na bağlanmış alacaklılar tarafın
dan, aynı Anlaşmanın 10 ncu maddesi ile öngörülen faizlerden başka, alacaklarının mezkûr «ödeme
leri zaman içinde yayma plânı» na bağlanmış olmasından ötürü tazminat, faiz ve sair bir nam 
altında tediye talebinde bulunulamaz ve bunlara başkaca hiçbir şekilde tediye ve döviz transferi 
yapılamaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun, 11 Mayıs 1959 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9 . 5 . 1970 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirci R. Sezgin H. Atabeyli T. Bügin 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
Y. Z. önder A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu 1. 8. Çağlayangü 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
M. Erez O. Oğuz T. Gülez G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu 1. Ertem N. Menteşe 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. öztürk S. Kılıç 8. O. Avcı N. Cevheri 

imar ve iskân Bakanı Köy işleri Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
H. Nakiboğlu T. Kapanlı H. Özalp 1. Sezgin 

•« mmm •• 
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