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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli bağımsız Milletvekili Nihat Erim 
tarafından teşkil olunan Hükümet programının 
okunmasının ancak 2 Nisan Cuma günü müm
kün olacağı hususunun Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı tarafından açıklanması üzerine; 

Birleşimin 2 . 4 . 1971 Cuma günü saat 
15,00 e bırakılması kabul olundu ve; 

Aynı gün saat 15,00 te toplanılmak 
Birleşime saat 15,07 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Talât Köseoğlu Memduh Ekşi 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

üzere 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
528 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/510) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkere 
2. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 

1969 mali yılı faaliyet ve kesinhesap raporunun 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/479) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

»•<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — ISabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, gıörüşımıelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına bağ
lı olarak yürütülmesi öngörülen Dış Ticaret Dai
resi teşkilâtı hizmet ve konularına ilişkin çeşitli 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Ticaret Bakanı
na ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve 
yetkilerin; 26 . 3 . 1971 tarihinden itibaren Dış 
Ekonomik İlişkiler Bakanına ve Bakanlığına in
tikal ettirilmesinin, uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/483) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın 31 Mart 1971 gün ve 

1/1-2545 sayılı yazısı. 

Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına bağlı 
olarak yürütülmesi öngörülen Dış Ticaret Dai
resi teşkilâtı hizmet ve konularına ilişkin çeşitli 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Ticaret Baka
nına ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev 
ve yetkilerin; 26 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanına ve Bakanlığı
na intikal ettirilmesi, Başbakanın 4951 sayılı 

— 392 — 
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Kanunun 1 nci maddesine istinadeden teklifi 
üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Şaym milletvekilleri, şu anda Mec

lisimizin Umumi Heyet Salonuna Sayın 
Cumhurbaşkanımız teşrif etmişlerdir. Yüce 
Meclisimiz adına Başkanlık Divanı olarak ken
dilerine hoş geldiniz derim. (Alkışlar) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 13 . 5 . 1961 tarikinde 299 sayılı Ka

nunla yürürlüğe girem, «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) (8. Sa
yısı ; 170 ve 170 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin ikinci maddesinde bulunan bu konunun 

müzakeresi tamamlanmış, birinci oylamasında 
gerekli çoğunluk sağlanamamıştı. 

Raporların açık oylaması işlerinin birinci 
maddeden önce yapılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle açık oylama işlemi yapılacaktır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil 
olunan Hükümet programının okunması. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurun efen
dim. (O. H. P. sıralarından Alkışlar) 

BAŞBAKAN NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin çok sayın üyeleri; 

1960 Devrimimin Türkiye'ye kazandırdığı 
1961 Anayasası Türk toplumunun çağdaş uy
garlık düzeyine ulaşmasını sağlıyacak dengeli 
bir gelişmenin çerçevesi olarak ortaya çıkmış
tır. Anayasanın getirdiği düzen içinde dinamik 
bir yapıya, sahibolan toplumumuz hızlı bir top
lumsal ve siyasal değişme sürecine girmiştir. 
Bu oluşun sağlam bir gelişmeye dönüşmesi için 
temel yapısal ve kurumsal çözümlerin getiril
mesi ve sorunların cesaretli adımlarla ele alın
ması gerekirdi. 

Gerçekleştirilmesi zorunlu yapısal ve ku
rumsal değişikliklere türlü nedenlerle girişileme-
miş ve sorunları çözmede olayların arkasında 
kalınmıştır. Bu durum toplum yapısıyla devlet 
düzeni arasında önemli gerilimlerin ortaya çık
masına yol açmıştır. Devlet ve toplumda geli
şen çeşitli güçler arasında kuralları belli ilişki
ler kurulamamış ve karşılıklı bir güvensizlik 
ortamı doğmuştur. Bu ortam son ayların karı
şıklıklarına ve 12 Mart muhtırasının 2 nci mad
desi ile çözümlenmesi istenen siyasal bunalıma 
yol açmıştır. Bu muhtıra ile tutulan yol Yurt 
sorunları karşısında çok hassas olan Türk Si

lâhlı Kuvvetlerinin demokratik rejime ve Ana
yasa düzenine bağlılığının en açık delilidir. 

Bu karışık duruma ve bunun yarattığı 
.alışkanlıklara son vermek Hükümetin çözmesi 
zorunlu olan önemli bir konudur. Fakat asıl 
görev güçlükleri sonuçlara değil temel neden
lere yönelen bir yaklaşımla ele almaktır. Bu ise, 
Anayasanın gösterdiği doğrultuda yapılması 
zorunlu reformların hiç beklenmeden gerçek
leştirilmesi ile mümkündür, tşte bu nedenlerle 
Türk kamu oyunun karşısına «Reform Hükü
meti» olarak çıkıyor ve bu niteliğe uygun bir 
program sunuyoruz. 

Bu programın uygulanabilmesi ve getirece
ğimiz, reformların ulusal kalkınmamıza katkıda 
bulunabilmesi, ulusal çıkarlara hizmet arzusu 
ile dolu ve millî egemenliğin temsilcisi Yüce 
Meclislerin Hükümetinize güvenerek ve inana
rak destek olması ile mümkün ve başarılı ola
bilecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Reform Hükümeti çalışmalarını Anayasanın 

sağladığı siyasal, toplumsal ve ekonomik hak
lar çerçevesinde ve belirli anailkelerin gerçek
leştirilmesi yönünde yoğunlaştıracaktır. 

Bu sebeple, Hükümetinizin yapmayı tasarla
dığı her bakanlığı ayrı ayrı ilgilendiren işlerin 
hepsini bu programda göremiyeceksiniz. Anail-
kelerimizle yalnız reform niteliğimde, ya da çok 
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önemi gördüğünüz konularla şimdiye kadar [ 
uygulanmamış konulanın belirtümesiyle yetinil-
nıiştdr. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ve 1971 bütçesinde 
yapılacak zorunlu değişiklikler dışında, ele alı
nan işler yürütülecektir. Bundan ötürü progra- | 
mımızda değinilmiyen bu işler de, Hükümeti
nizin reformcu ve dinamik davranış ve tutumu 
içinde yürütülecektir. Bu konular ayrıntılı ola
rak en kısa zamanda ilgili bakanlar tarafından 
Yüce Meclislere ve basın - yayın organlarımız 
aracılığı ile Yüce Milletimizin bilgilerine sunu
lacaktır. 

Yukarda belirtilen ilkelerimiz : 
— Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm 

olarak uygulanması, 
— idari ve ekonomik yapının modernleşti

rilmesi, 
— Sosyal adaletin •gerçekleştirilmesi konu

sunda kararlı adımlar atılması, 
— Bugünkü huzursuzluk ve asayişsizliğin 

hızla giderilmesidir. 
Bu anailkelerin ışığı altında : 
— Ekonomik ve siyasal bağımsızlık içinde 

kalkınma olanaklarının hızla hazırlanması, 
— Lâiklik ilkesinin tam olarak uygulan

ması, 
— öğretim birliğinin sağlanması, 
— Devlet kesiminin etkin bir şekilde çalışır 

hale getirilmesi, 
— özel kesimin toplum yararına uygun bir 

çalışma düzeni, güvenlik ve kararlılık içinde 
kalkınmaya katkıda bulunması, 

— Gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, 
kredi ve başkaca tedbirlerin alınması, 

— Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyaoak 
tedbirlerin alınması, 

— Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştiril
mesi, 

— Sağlık, sosyal yardım ve başkaca kamu 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan 
yararlanmada eşitlik sağlanması, 

— Gençliğin temel sorunlarınm ele alınma
sı, yapacağımız reformların hedefleri olacaktır. 

Ülkemiz insan ve doğal kaynaklar yönünden 
zengin olanaklara sahip bulunmasına rağmen, 
hâlâ çok düşük bir gelir düzeyindedir. Hepimi
zin ulaşmayı özlediği gelişmiş ülkelerin gelir 
düzeyine varabilmek için aşacağımız yol uzun I 
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ve güçlüklerle dolu bir yoldur. Bu yöndeki ça
balarımızda israf edilebilecek beşerî veya doğal 
hiçbir kaynağımızın olmadığım unutmamak 
zorundayız. Kalkınmamızda karma ekonomi 
düzeni esas olacaktır. 

tçine girdiğimiz dönem, Türkiye'yi ileri gö
türmek istiyen bütün güçlerin ulusal kalkınma 
savaşma katkıda bulunmalarına fırsat veren 
bir sınav dönemidir. Bu sınavdan, yüz akıyla 
çıkabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, bütün devlet kuruluşunun, kamu oyunun 
ve Atatürk devrimlerine bağlı Türk gençliğinin 
bize destek olacağına güvenerek bu görevi al
mış bulunuyoruz. 

Hükümetlinizin hemen gerçekleştirmesi gere
ken reformlar yanında, üzerinde duracağı önem
li bir çalışma alanı da vaktinde çözümleneme
diği için büyük sorun haline gelmiş veya yakın
da bu hale gelebilecek konulardır. Reform çalış
maları ve uygulamaları ile bu türlü konuların 
ele alınmasında ölçülü ve dengeli bir çalışma 
düzeni kurmanın güçlükleri ortadadır. Bunu 
sağlarken huzur içinde yaşama şartlarının der
hal yerine getirilmesi ve hizmetlerde sürekliliğin 
gerçekleştirilmesi yanında uzun vadeli kalkınma 
gereklerinin de öncelikle ele alınması zorunlu
dur. 

Hükümetin reform stratejisi 

Sayın üyeler; 
Kısa ve uzun vadeli konuların ele alınmasın

da aşamalı bir strateji uygulanacaktır. 
Bu stratejide ilk aşama, reformlarla ilgili ilk 

iatılımı teşkil edecek altı aylık bir programın 
uygulanması olacaktır. Bu altı ay içinde temel 
reformlardan, bugüne kadar hazırlıkları belli 
olgunluğa ulaştığı halde uygulamaya geçileme
miş olanlar üzerinde kesin kararlar alınacaktır. 
Toprak reformu, eğitim reformu ve malî reform
lar gibi konularda bu dönemdeki uygulamalar 
daha uzun süreli reformların ilk adımları ola
caktır. 

Yine bu dönemde, daha sonraki aşamada uy
gulanması gerekli reformlar ve kalkınmamızla 
ilgili diğer konular üzerinde hazırlık yapılacak
tır. Bununla ilgili en önemli çalışma Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın esaslarının hazırlanmasıdır. Bu sü
re içinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
hedefleri ve stratejisi saptanacak ve açıklana
caktır. 
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Kısa vâdede âcil reformların özel birtakım 
tedbirlerle bugünkü yönetim düzeni içinde yü
rütülmesi mümkündür. Ancak, kalkınma çaba
sınla. sürekli olması, reformcu ve dinamik bir 
idarenin kurulmasına bağlıdır. Bu yönde ilk 
adımımız, Devlet kuruluşunun reformcu bir 
yapıya ulaştırılması için, bugüne kadar yapıl
mış yeniden düzenleme çalışmalarının değerlen
dirilmesi ve bir uygulama programına bağlan
ması olacaktır. 

önplânda yapabileceğimize inandığımız ve 
yapmaya kararlı olduğumuz reformlar : 

— Toprak ve tanm reformu, 
— Millî Eğitim reformu, 
— Malî reformlar, 
— Hukuk ve Adalet reformu, 
—i Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi, 
— Enerji ve tabiî kaynaklarla ilgili reform

lardır. 
Bu konularda izlemeyi teklif ettiğimiz esas

lar şunlardır : 

Toprak ve tarım reformu 

1. Toprak reformu çalışmalarını plânla
mak ve uygulamaya koymak üzere Başbakan
lığa bağlı bir Toprak Reformu örgütü kurula
caktır. Bu konuda başka ülkelerdeki başarılı 
reform denemelerinden yararlanılacaktır. 

2. Bu konuda kısa sürede alacağımız ilk 
tedbir, Türkiye ̂ de her hangi bir ailenin bölge
lere ve toprağın cinsine göre tesbit edilecek 
bir büyüklükten fazla toprağa sahibolmasını 
engelliyecek «Toprak Reformu öntedbirler 
Kanunu» nun Yüce Meclislere sunulması ola
caktır. Bu konudaki tesbitlerin ve uygulama
nın yapılmasında devlet kuruluşunun bütün 
olanaklarından yararlanılacaktır. 

3. Tarımda üretim düzeninin modernleşti
rilmesi ve verimliliğin artırılması konusunda 
tarımla ilgili devlet örgütünün görevlerinin 
koordine edilmesi yönünde tedbirler, tarım kre
di ve fiyat politikasındaki çelişmelerin ortadan 
kaldırılması ilk görevlerimizden biri olacaktır. 

4. Toprak reformunun uygulanmasında 
önemli araçlardan biri de buna paralel olarak 
uygulanacak bir tarım vergisi sistemidir. Bu 
konu maliye reformu bölümünde ayrıca ele 
alınacaktır. 

5. Kadastro çalışmaları hızlandırılacak ve 
toprak reformu çalışmalariyle koordine edile
cektir. Çeşitli bakanlıklar içindeki harita yap
ma ve kadastro çalışmaları arasında işbirliği 
sağlanacaktır. 

Millî Eğitim reformu 

Sayın milletvekilleri; 
Atatürk'ün, eğitimde birlik (Tevhid-i tedri

sat) ilkesine aykırı bütün uygulamalara son 
verilecektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Din işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çı
kar hesaplarının üstünde tutulacak ve lâik 
devlet esaslarına göre ele alınacaktır. Din gö
revlilerinin meslek içi ve meslek dışı eğitimi 
bu ilkeler ışığında düzenlenecektir. 

İmam - Hatip Okulları orta öğretim sistemi
ne uyacak biçimde ıslah olunacaktır. 

Üniversite ve yüksek okullar reformu konu
sunda yapılmış çalışmalar ve Devlet Memurla
rı Kanununun kapsamı dışında bırakılmış bu
lunan üniversite mensuplarının müşkül durum
ları üniversitelerin görüşleri ve Anayasa ilkele
ri çerçevesinde en kısa zamanda halledilecektir. 

özel yüksek okullar sorunu Anayasa Mah
kemesi kararı ışığı altında öğrenci hakları ze-
delemniyecek biçimde çözümlenecektir. 

Orta öğretimde VII noi ve VIII nci Eğitim 
Şûralarında başlatılmış çalışmalar en kısa za
manda tamamlanarak değerlendirilecek ve uy
gulamaya konulacaktır, özellikle Teknik öğ
retimin geliştirilmesine önem verilecektir. 

Zorunlu öğretim süresinin ileride bütün 
yurda yayılmasına hazırlık olarak çok yönlü 
öğretim yapan ve öğrenciyi hem üst okullara, 
hem de çalışma hayatına hazırkyacak sekiz 
yıllık okulların deneme olarak kurulmaları için 
gerekli hazırlıklara hemen başlanacaktır. 

ilk ve orta öğretimde tek kitap düzeni uygu
lanacaktır. 

Üniversite ve yüksek öğretim ders kitapları
nın öğrenciye ucuz fiyatla verilebilmesi için ge
rekli tedbirler alınacaktır. 

öğrenci artışını karşılıyacak sayıda ve nite
likte, Atatürk ülküsüne bağlı öğretim üyesi ve 
öğretmen yetiştirilmesi sağlanacak, öğrettim üye
si ve öğretmenlik meslekinin daha çekici kılın
ması için çözüm bekliyen sorunlar ele alınacak
tır. öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin gö-
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revleoni huzur ve güven içinde yapabilmeleri
ni sağlamak üzere her türlü tedbir almaoak ve 
çalışma güvenliğinin sarsılmasına izin verilmi-
yecektir. 

Bilimsel ve teknolojik araştırmalara büyük 
önem verilecektir. Bu yoldaki araştırmaların 
kalkınmamıza yardımcı olacak biçimde plan
lanmasına çalışılacaktır. 

Ulusal bir kuruluş olan TRT nin, Anayasa
nın öngördüğü özerklik görev anlayışı içinde 
güçlenmesine yardımcı olunacaktır. TRT, top
lumun eğitiminde ve kültürel gelişmesinde ça
ğımızda önemli araçlardan biri haline gelmiş
tir. Bu anlayışla Televizyonun köylerde de 
seyredilehilmesi ve bütün yurda hızla yayılma
sı için gerekli tedbirler alınacak ve yatırımlar 
yapılacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Anayasanın öngördüğü kültürel kalkınma
nın daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi 
için eğitim ve kültür işlerinin birbirinden ayrı
larak bir Kültür Bakanlığının kurulması konu
su önemle ele alınacaktır. 

Malî reformlar 

Değerli arkadaşlarım; 
Vergi idaresi reformu yapılacak ve vergi 

anlaşmazlıklarında, çabuk sonuç alacak düzen
lemelere gidilecektir. Bu bakımdan Vergi Usul 
Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Gelir Vergisi sistemimizdeki noksanlıkların 
tamamlanmasını ve bu verginin Veraset ve in
tikal Vergisi ile organik bağının kurulmasını 
ve servet bildiriminin etkin biçimde işletilmesi
ni sağlıyacak bir sistem kısa zamanda getirile
cektir. Vergi kaçakçılığının önlenmesi için alı
nacak diğer tedbirler yanında yürürlükteki 
servet vergisi niteliğindeki vergilerin düzeltil
mesi için gerekli kanunlar Yüce Meclisinize su
nulacaktır. 

Anayasamızın 61 nci maddesi hükmü uya
rınca tarım gelirleri asgari geçim indirimleri 
Öngörülerek vergilendirilecektir. Uygulama 
yönünden Arazi Vergisi veya ıslah edilmiş Ta
rım Ürünleri Vergisinden hangisinin uygun 
düşeceği incelenerek karara bağlanacaktır. 

Tasarruf Bonosu sisteminin vergi haline dö
nüştürülmesi sağlanacaktır. İşçi ve memurların 
bugünkü muaflık sınırlarının artırılması ola

nakları üzerinde durulacaktır. Şimdiye kadar 
verilmiş ya da karşılıkları kesilmiş ve kesile
cek olan Tasarruf Bonoları hakkındaki devlet 
taahhütlerine bağlı kalınacaktır. 

Ayrıca bütün vergi sistemi, gelir dağılımın
daki büyük eşitsizlikleri ortadan kaldırarak 
sosyal adaleti gerçekleştirme ve vergi gelirle
rini artırma ilkelerinin ışığında gözden geçirile
cek ve gerekli düzeltmelere gidilecektir. 

Devlet Memurları Kanununun bünyesinden 
doğan ya da uygulanması ile ortaya çıkan ak
saklık ve huzursuzlukların giderilmesi için ge
rekli tedbirler önemle ele alınacaktır. 

Bu konudaki uzun vadeli reform çalışmala
rına da derhal başlanacaktır. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarında personel 
rejimine paralel değişikliklerin yapılması zo
runlu görülmektedir. Emekli, dul ve yetimlerin 
sosyal şartlarının geliştirilmesi öncelikle ve 
önemle ele alınacaktır. 

Bankacılık ve sigorta sisteminin geliştiril
mesinde öz kaynakların takviyesi, birleşmele
rin teşviki, hizmetlerin modernleştirilmesi ve 
hizmet maliyetlerinin ucuzlatılmasını sağlayıcı 
tedbirler alınacaktır. 

Anayasal bir hak olan sosyal güvenliğin 
daha geniş kütlelere yönelmesi için plânlar ha
zırlanacaktır. 

Devlet kesiminde lüks ve israfa kaçan har
camalar kesinlikle önlenecektir. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; 
Türk ekonomisinin geleneksel yapısından 

kurtularak ileri ülkelerin gelişme düzeyine 
ulaşması ancak hızlı bir sanayileşme ile gerçek
leşebilir. Bu sanayileşme süresinde uygun bir 
süre sonunda fiyat ve kalite yönünden uluslar
arası rekabet gücüne sahip tesislerin kurulma
sı ve verimlilik ilkelerine uygun olarak işletil
meleri er i t i r . 

özellikle yurdun gelişmeye muhtaç bölgele
rinde sanayi tesisleri kuracak ve kurulmasına 
ön ayak olacak, gelişmeye muhtaç bölgeler kal
kınma örgütü devlet sermayesi ile kurulacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mandıra
lar, kombinalar gibi hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesine ilişkin sınai kamu projelerinin 
gerçekleşmesine öncelik verilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakika 
efendim. 

— 396 — 
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Muhterem arkadaşlar, sayın idareci üyeler! 
Burada devamlı yanan ışık hem Sayın Başba
kanın metni okumasına mâni oluyor, hem de 
bizim takibimizi imkânsızlajştırıyor. Film çek
me işine lütfen bir son verilsin. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 

Yabancı sermaye 
— Başka yollarla sağlanamıyan üstün tek

noloji niteliğini taşıması, 
— Yurt içinde finanse edilemiyen çok bü

yük tesisler, 
— Kurulacak kapasitenin Ortak Pazarla 

rekabet edecek seviyede bulunması ve ihracata 
dönük olması ve 

— Çoğunluk paylarının Türklere aidolmıası 
şartlariyle desteklenecektir. 

Hukuk ve Adalet Reformu 

Değerli Milletvekilleri, 
Buraya kadar saydığımız reformların ya

pılması bunalımı giderecek ve özlediğimiz hızlı 
kalkınmayı sağlayacaktır. Ancak bu reform
ların gerçekleştirilebilmıe&i bir huzur ve güven 
ortamının sağlanması ile mümkündür. 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyime 
erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik 
niteliğini koruma amaciyle kabul edilmiş bulu
nan Devrim kanunları titizlikle uygulanacaktır. 

Anayasa ile kurulu Devlet ve toplum dü
zenini yıkmaya, yurdumuzun ve ulusumuzun 
bütünlüğünü parçalamaya yönelmiş ve yer yer 
sınırlarımız dışından yardım gördüğü bilinen 
yıkıcı faaliyetlere asla müsaade ve müsamaha 
edilmiyecektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Hükümetinizin suç ve suçluluğun ortadan kal
dırılmasında öncelikle suçu doğuran sosyal ve 
ekonomik nedenlerin ve bunalımların gideril
mesi gerektiği inancındadır. Bununla beraber 
sön zamanlarda sık sık görülen silahlı saldırı
ları, adam kaçırma ve tedhişçilik olaylarını 
daha etkili müeyyidelere bağlamak gerektiğine 
de inanmaktayız. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri Bunun için yürürlükteki yasaların 
önleyici hükümleri titizlikle uygulanmakla be
raber, mevcut anarşik ortamı ve bir kardeş kav
gasına yönelme derecesine varan vahîm çatışma
ları ortadan behemahal kaldırmak, azmindeyiz. 

vatandaşın huzurunu, can ve mal emniyetini 
isağlamak içlin kanunların yetersizliğini tesbiıt 
ettiğimiz takdirde yürütme organının ve ba
ğımsız adaletin yeni yetkilerle güçlendirilmesi 
için Yüce Heyetinizin takdirine başvuracağız. 
Kamu düzenini yakından ilgilendiren ceza dâ
va] arının ve geniş bir vatandaş kütlesini hu
zursuz kılan iş, hukuk ve ticaret dâvalarını da
ha çabuk sonuçlandırılması için Ceza vs Hukuk 
Uısulü Muhakemeleri Kanunlarında gerekli 
değişiklikleri kanunlaştırmak üzere Yüce Mec
lisimizin tensiplerine arz edeceğiz. Gene bu 
amaçla adlî zabıtanın hızla kurulmasına çalı
şacağız. 

Adlî ve idari yargının işlemtesindeki aksak
lık ve tıkanıklıkları gidermek için Yargıtay, 
Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Mahke
melerin kuruluşu ile ilgili kanunlarda yapıla
cak değişiklik tasarılarını da meclislerimize tak
dim edeceğiz. 

Mevcut kanunlarla Anayasa arasındaki çeliş
melerin giderilmesi ve boşlukların doldurulması 
ile istinaf mahkemeleri kurulması konusu ince
lenecektir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu hakkında 45 sa
yılı Kanunda yapılacak değişiklik ve eklenecek 
kadrolarla bu kurulun kendisine verilen görev
leri ve bu arada hâkimlerin denetimini daha 
üstün bir şekilde başarabileceği kanısındayız. 

ıSeçim kanunları, uzun uygulama yıllarının 
ortaya çıkardığı gerçeklerin ve şikâyetlerin ışığı 
altında, yeniden gözden geçirilecektir. Seçim 
kanunlarının yeniden düzenlenmesinde bilimsel 
kuruluşların ve siyasal partilerimizin görüşleri 
alınacaktır. 

Asayiş ve güvenliğin sağlanması 

Değerli Milletvekilleri, 
Ülkenin bozulan güvenlik ve asayişini, top

lum ve yurtdaş huzurunu ve Devlet itibarını ve 
güvenlik kuvvetlerine karşı sarsılan saygıyı 
biran önce sağlamak en başta gelen görevleri
mizdendir. 

Devletin varlığını ve ulusal bütünlüğümüzü 
bozacak davranışlar kesinlikle önlecek, Devlet 
itibarı güçlendirilecek, can ve mal güvenliği, 
hukukun üsitünlüğü ve kanun egemenliği sağ
lanacaktır. 

Dernekler, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgür
lüğü Grev ve Lokavt ve Ateşli Silâhlar ve Bıçak-
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lar hakkındaki kanunlara tam saygı sağlanacak, 
uygulamadaki boşluklar giderilecektir. 

Kaçakçılık olaylariyle, özellikle silâh ka
çakçılığı ile ciddî olarak mücadele edilecektir. 

Bütün dünya gençliği için kahredici bir âfet 
haini almış olan afyon kaçakçılığının, her şeyden 
önce insanlık duygularını incittiği inancın
da olan Hükümetiniz bu mesele üzerine önemle 
«ğilecektir. Afyon üreticilerine daha iyi bir 
geçim alanı gösterilecektir. 

Genel güvenlik kuvvetleri kuruluşları özel
likle toplumsal olaylarda üzerlerine düşen gö
revleri yapabilecek biçimde güçlendirilecektir. 
Kadro bakımından yeterli, hareket yeteneği 
üstün, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir 
hale getirilecektir, özellikle toplum polisinin 
eğitimine önem verilecektir. 

Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığı mutlaka 
sağlanacaktır. 

Büyük mal ve can kaybı doğuran trafik ka
zalarını önlemede etkili bir denetleme sistemi
nin geliştirilmesi ve kuruluşun araç ve gereç 
bakımından da güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

İdarenin tarafsızlığı kesin olarak sağlana
caktır. Her türlü kayırma, partizanlık ve ilti
mas önleneoek, her çeşit yolsuzluklarla ciddî 
olarak savaşılacaktır. 

Devlet kesimini yeniden düzenleme 

Değerli Mlleltvekilleri, 
Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi 

konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. An
cak (bunlara bir yön verilmediği gibi sahip çı
kan da olmamıştır. Bu alanda üç konuda ça
buk davranmak kararındayız. 

1. Devlet kesiminin yeniden düzenlenme
sinin genel yönünü ve stratejisini saptamak 
üzere en kısa zamanda yargı, politika, idare, 
askerlik ve üniversitede üstün başarılı ve tec
rübeli kişilerden yüksek düzeyde bir Danışma 
Kurulu kurulacak ve önceden belirtilecek kısa 
bir sürede Başbakan'a bir ön çalışma raporu 
vermeleri istenecektir. 

2. Bakanlıkların Kuruluş kanunları günün 
icaplarına uygun olarak hazırlanacaktır. 

3. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kârlılık 
ve verimllik ilkelerine ve modern işletmecilik 
kurallarına uygun olarak çalışmaları esastır. 
Bu kuruluşların siyasi baskıdan uzak fakat et

kin bir ekonomik ve malî denetim altında ça
lışmaları şartlarının hazırlanması önemidir, ik
tisadi Devlet TeşebfoMerİnin ve ortaklıklarının 
reorganizasyonu hakkındaki çalışmalar kısa 
zamanda değerlendirilecek ve varılan kararlar 
uygulamaya konacaktır. Aynı ve ilgili konu
larda çalışan teşebbüslerin holdingler hainde 
toplanmaları ve Devlet Yatırım Bankasının 
gerçek bir Kalkınma Bankası haine getirilmesi 
üzerinde ciddiyetle durulacaktır. 

4. Dış ticaret, döviz, gümrük himayesi ve 
başkaca dış ekonomik ilişkiler konusundaki po
litikalarda yakın bir işibirlği sağlanacaktır. 
Bu konuda reform hazırlıklarını yapmak ve yü
rütmek üzere bir «Dış Ekonomik ilişkiler Ba
kanlığı» kurulmuştur. Dış ekonomik işlerin en 
etkin biçimde yürütülmesi ile ilgili görevler ve 
bugün varolan birimler bu bakanlığa bağlana
caktır. Ayrıca Anayasanın 117 nci maddesi hük
müne de uygun olarak bu konularda Devlet ku
ruluşu dışındaki kuruluşlara devredilmiş görev 
ve yetkiler geri. alınacaktır. Devlet eliy
le ihracat ve ithalât yapan ülkelerin ihra
cat ve ithalât işlerinde muhatapları prensibola-
rak bu bakanlık olacaktır. Bu yolla, ihracat
çıların aralarındaki tutarsız rekabetin olumsuz 
etkileri önlenecektir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Enerji sorunu, içinde bulunduğu dağınıklık
tan kurtarılacak yeni bir düzene konulacaktır. 
Bu amaçla uzun vadeli bir enerji plân ve prog
ramı hazırlatılacaktır. Enerji politikası önce
likle öz kaynaklarımıza dayandırılacaktır. 

Petrol kaynaklarının arama ve işletilmesin
de Anayasaya uygun olarak, yeni bir politika 
uygulanacaktır. Bu konuda ihtisaslaşmış Dev
let kuruluşuna öncelik verilecektir. 

Petrolde üretimden alınan Devlet payı ve 
başkaca vergilerin bütün dünyada uygulanan 
düzeye ulaştırılması sağlanacaktır. 

İthal malı hampetrolün de fiyat yönünden 
en uygunlarını elde etmek için sınırlayıcı hü
kümlerin kaldırılması sağlanacaktır. 

Ulusal petrol sanayiinde Petrol Ofisi, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlana
cak; Türkiye'de anadepo satış işleri Devletleş
tirilecek ve bu yeni ulusal örgüt e l ile yapıla
caktır. («0. H. P. sıralarından «bravo» sesleri). 
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Yakıt kullanılmasında ulusal sıkarlarımı
za en uygun plân ve program hazırlatılacaktır. 

linyit üretimi ve dağıtımı Devlet eliyle 
yapılacaktır. Devlet kuruluşları tarafından 
meşgul olunımıyacak kadar küçük Inydt ya
taklarının Devlet eliyle yapılacak işletme pro
jelerine göre madenci teşebbüsler eliyle işletil
mesi sağlanacaktır. 

Maden aramalan bugünkü dağınık ve kont
rolsüz düzenden kurtarılacak, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü ihtisas kuruluşları haline ge
tirilerek aramalar daha etkili kılınacaktır. 

Boraks gibi stratejik madenler yurt ekono
misindeki önemine ve yerine göra Devletleş
tirilecek ve her halde madenlerimiz yabancı et
kilerden kurtarılacaktır. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

Maden ihracatı Devlet ve kamu kuruluşla
rınca kontrol edilecektir. 

Maden Dairesi hızla yeniden örgütlenecek, 
maden işlerini etkili bigimde kontrol eden bir 
örgüt haline getirilecektir. 

Ham cevherden çok, yan işlenmiş veya tam 
işlenmiş maden ürünleri ihracatını sağlıyacak 
tedbirler alınacaktır. 

Madencilik yatırımlarının artırılması, hız
landırılması ve kontrolü için gerekli tedbirler 
sağlanacaktır. 

Türkiye Enerji Kurumu dışında kalan 
belli başlı elektrik üreten şirketlerin bu ör
güte bağlanması için gereken tedbirler alınacak
tır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi ilerde kurula
cak Devlet Proje Ofisinin çekirdeğini teşkli 
edecek ve bu amaçla statüsü en kısa zamanda 
düzenlenecektir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sosyo ekonomik tedbirlerle orman içi ve 

kenarı köylerle, orman dışı geri kalmış, ku
raklığa ve erozyona mâruz bölgelerimizde ya-
şıyan yurttaşların kalkındırılmasına, Anayasa
mızın öngördüğü sosyal ve ekonomik haklardan 
yararlanma oranlarının artırılmasına çalışıla
caktır. Ormanlarımızın korunması, ileri orman
cılık tekniği ile ormanların veriminin ve ala
nının artırılması için gerekli tedbirler alına
caktır. 

Ormanların verim gücü oranında, entegre 
düzende, millî sermaye ile orman ürünleri en

düstrisi kurulması ve tüketim fazlasının ihracı 
üzerinde önemle durulacaktır. 

Şehirleşme harekât ve çalışmaları bilimsel 
kurullarla ve yerleşme merkezlerinin geleceği, 
- teknolojik ilerlemelerin hızı da göz önünde 
tutularak - etkin biçimde düzenlenip uygula
nacaktır. 

Kıyılarımızdaki tarihî ve turistik nitelik 
taşıyan Devlet topraklarının elden çıkarılma
ması ile ilgili tedbirler sıklaştırılacak, özel 
mülkiyet konusu toprakların Anayasa gereğin
ce kamu yararına kullanılması ile ilgili tedbir
ler alınacaktır. 

Hisse senedi ve tahvillerin halka arzını, 
halka açık anonim şirketlerin kuruluş ve iş
leyişini düzenlyecek ve bu konularda etkin 
bir denetimi mümkün kılacak mevzuat hazır
lanacak, sermaye piyasasının gelişmesinde ve 
düzenli bir şekilde işlemesinde yer alacak diğer 
kuruluşların gelişmesini sağlayıcı tedbirler alı
nacaktır. 

Çalışma hayatında huzuru sağlıyacak her 
türlü tedbir alınacak; özellikle, İş Kanunu, 
Taiım İş Kanunu ve Çıraklık Kanunu tasarı
larının en kısa sürede kanunlaştırılması için 
hazırlanacak tasarılar MecHslerimize getirile
cektir. 

Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt kanunları birlikte ele alınarak bir
birlerini tamamlıyan bu İM kanun arasındaki 
çelişmeler giderilecektir. Ulusal ekonomiye 
zarar veren sosyal patlamalara sebebolan ak
saklıklar öncelikle hukukî tedbirler yoluyla gi
derilecektir. 

işçilerin müteşebbise ortak olması prensi
binin uygulanması konusu incelenecektir. 

Dış Poütdka 

I>eğerli Milletvekilleri, 
Hükümetinizin dış politikası büyük Ata

türk'ün çizdiği temel ilkeler gereğince yürü
tülecektir. 

Gerçekçiliğe ve bilime dayanan dinamik bir 
politika uygulanacaktır. 

Milletlerarası ilişkilerimizde millî çıkarları
mızın gereklerini daima göz önünde tutarak 
Türkiye Cumhuriyetinin geleneksel tutumuna 
uygun şekilde barış, iyiniyet, haklara karşı-
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lıklı saygı ve işbirliği anlayışı ile hareket edile
cektir. 

Birleşmiş Milletler Yasasında yer alan ilke
lerin milletlerarası ilişkilere hâkim kılınması 
amacını güden bütün çalışmalara olumlu 
katkıda bulunacağız. 

Türkiye, dün olduğu gM, bu günde, Bir
leşmiş Milletler örgütü, Avrupa Konseyi, Av
rupa Ortak Pazarı gibi üyesi bulunduğu millet
lerarası örgütlerle ilişkilerini geliştirmeye ön'em 
verecektir. 

Güvenliğimizin en sağlam dış teminatını 
(bir savunma örgütü olarak kurulan ve bu ni
teliğini koruyan Atlantik ittifakına üyeliği
mizde buluyoruz. !NATO'nun Avrupalda güve
nilir bir barışın gerçek şartlarının görüşüldüğü 
Ur forum olarak da dış politika hedeflerimize 
uyan bir rol oynadığı inancındayız. 

Mensubu bulunduğumuz Avrupa Kfltasmda 
gerçek bir güvenlik ve işbirliği ortamının 
yaratılması yönünde yapılan çalışmalara art 
niyetsiz bir tutumla, olumlu açıdan bakarak 
ilgi göstermeye ve katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. 

Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı 
saygı ve anlayışa dayanan sıkı dostluk ve itti
fak ilişkileri içinde bulunuyoruz. Zaman za
man bâzı meselelere farklı açılardan bakmakta 
lolmamız, ülkelerimiz arasında karşılıklı anla
yış ve samimiyete dayanan dostluğun tabiî sa
yılması gereken bir tezahürü, sağlamlığının en 
açık delil ve her iki ülkenin mensuibolduğu 
Batı Dünyasının siyasal felsefesinin icabıdır. 

Geleneksel politikamıza uygun olarak, bü
yük Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile iliş
kilerimizin, iyi komşuluk ve 1921 Moskova And-
laşmasmın ruhuna uygun bağımsızlık, toprak 
bütünlüğü ve içişlere karamama esaslarına da
yandırılmak suretiyle güven arttırıcı yolda da
ha da gelişmesini mümkün görmekteyiz. 

Yakın dostlarımız iran ve Pakistan ile mev
cut. samimî ve sıkı ilişkilerimizi, CENTO ve RCD 
gibi ahdî bağlarımız çerçevesinde geliştirdiği
miz çok taraflı işbirliği ile kuvvetlendirmeye ve 
her alanda daha ileri götürmeye çalışacağız. 

Aramızda değerli tarihsel ve geleneksel bağ
ların mevcudolduğu Arap ülkeleri ile olumlu 
ilişkilerimizi geliştireceğiz. 

Bu ülkeler ile israil arasında yıllardan beri 
süregelen kanlı anlaşmazlığın, biran önce böl
geyi barışa kavuşturacak, bütün ilgilileri mem
nun edecek bir çözüme bağlanmasını dilemek
teyiz. Bu çözümün Birleşmiş Milletler Güven
lik Konsıeyi'nin 22 Kasım 1967 kararı çerçeve
linde aranmasının en uygun yoL olduğu kanı
sındayız. 

Son zamanlarda kamu oyumuzun üzerinde 
durduğu Kıta Çin^ ile siyasal ve ekonomik iliş
kiler kurulması sorununu, millî çıkarlarımıza 
uygun olup olmadığı yönünden önemle incele
mekteyiz. 

1959 yılımda Kıbrıs meselesinin hali için il
gili taraflarla bâzı anlaşmalara vardık. Biz bu 
anlaşmalara daima saygı gösterdik ve karşı 
taraftan da saygı bekledik. Aralık 1963 te bu 
anlaşmalar kanlı bir şekilde olup bittiye ge-' 
tirilmek istendi; fakat Cemaatimizin kahra
manca direnişi buna imkân vermedi. Biz, o 
zaman olduğu gibi bugton de, soydaşlarımızın 
İnaklarının ve ulusal güvenliğimizin çiğnenmesi 
karşısında, anlaşmalar hükümlerine uygun ola
rak, her türlü tedbiri almaya kararlıyız. 

IKılbns sorununa barışçı yollarla çözüm bul
mak amaciyle üç yıla yakın bir süredir devam 
edegelen Oemaatlerarası görüşmeler haddinden 
fazla uzamış bulunuyor. Bu görüşmelerde Türk 
Cemaati daima sabırlı, olumlu ve yapıcı bir 
tutum içinde bulunmuştur. Görüşmeler devam 
ettiği bir sırada, taraflardan birinin, görüşme
leri mümkün kılan başlangıç mutabakatının 
tamamen dışına çıkarak son derece aşırı bir 
davranış içine girmesinin, karşı tarafı da mu
kabil isteklerde bulunmakta haklı bir duruma 
getireceği göz önünden uzak tutulmamalıdır. 

İKibrıs Türk Toplumunun anlaşmalarla sağ
lanan haklarına Rum idareoileriinin yeni bir 
saldırısı karşısında, Türkiye, elinde olan her 
imkânı kullanarak soydaşlarının ve Türkiye'nin 
güvenliğini korumaya ötedenberi olduğu gîlbi 
bu gün de kararlıdır. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

ISayın Üyeler, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 

ilişkilerimiz 1963 yılında kurulmuştur. Geçiş, 
dönemi kapsamını tespit eden belgeler 23 Ra
isini 1970 de imzalanmıştır. Bu belgeler ve yü-
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rürlüğe gütmeleri ile ilgili işlem bâzı eleştirilere 
uğradı. Bunlardan haklı olanların incelenmesine 
ve kapsadıkları konuların uygulama sırasında 
anlaşmada öngörülen imkânlar çerçevesinde 
süratle İyileştirilmesine çalışılacaktır. 

Millî Savunma 

Sayın arkadaşlarım, 
Bağımsız Cumhuriyetimizin, ulusal varlık 

ve bütünlüğümüzün başlıca teminatı ve Millî 
Savunma gücümüzün temel unsuru olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine huzursuzluk veren bünye 
dışı etkenleri hızla ortadan kaldırmak kararın
dayız. 

Yürürlükteki mevzuatın Silâhlı Kuvvetle
rin komuta ve yönetimindeki özelliklerle bağ-
daşmıyan hükümlerinde gerekli düzeltmeler 
yapılacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş araç ve gereç
lerini yurt içinden sağlanması için harp sana
yiine yönelmeyi gerekli ve zorunlu görüyoruz. 
Bu bakımdan yurdumuzda ağır sanayiin iler
lemesine paralel olarak harb sanayiin geliş
tirilmesine gayret edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylamada 
oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN NtHAT ERİM (Devamla) — 
Büyük Meclislin Sayın Üyeleri, 
Yüce MecMsimlizin mânevi kişiliğinde asil 

Milletimize son olarak şu hususları arz etmek 
istiyorum. 

Toplumdaki bunalım belirtilerinin derin ne
denlerine Hükümetiniz zaman geçirmeden çare
ler aramak azmindedir. Sanayileşmeye hız veri
lecek, toprak reformu, tarım, orman ve hay
vancılık üretimini ve su ürünlerinin artırılması 
içıin gerekli tedbirler hemen ele alınacaktır. 

Eğitim sistemimizde kökten reform yapıla
caktır. Gelir dağılımını sosyal adalete daha 
uygun hale sokmak için maliyemiz, vergi siste
mlimiz, yurdun gerçeklerine ve bilim verilerine 
göre, tekniğin gerektirdiği yönde tereddütsüz 
reformdan geçirilecektir. 

Bunların ve bunlara benzere reformların 
sonuçlarından bâzıları hemen alınır; bâzıları 
ise az çok uzunca bir süre sonra meyvalarını 
verir. 

Her halde artık Anayasanın öngördüğü re
formların yapılmadığı veya ele alınmadığı söy-
lenemiyecektir. 

Ortamın bu şekli almasından sonra, Cumhu
riyet kanunlarını hiçe sayarcasına ve «eylem 
yapıyoruz, devrimciyiz, şeriatçıyız, mukadde
satçıyız» gibi sözlerle Devlet düzenine karşı 
zorlama davranışlarını sürdürenler, Devleti bü
tün heybeti ile karşılarında bulacaklarından 
ye Cumhuriyet Kanununlannm pençesine verile
ceklerinden biran bile şüphe ederlerse, çok ya
nılmış olacaklardır. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Türk gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlı
lığına, yapıcı ve yaratıcı gücüne güvenimiz tam
dır. Gençlik sorunlarına eğilecek verimli bir ça
lışma ve öğrenme atmosferi içinde gelişmelerine 
'imkân vermeyi önemli görev sayacağız. 

Halkımız, huzur ve sükûn istiyor. Sabahleyin 
evden çıkan yavrusunun akşama yaralı mı dö
neceğinin, yoksa hiç mi gelemeyeceğinin yürek 
yakan kuşkusu içinde yaşıyan ana ve babalann 
acılarına mutlaka son verilecektir. Bu uğurda 
Hükümet gereken her tedbiri Parlâmentoya su
nacaktır. 

Kanunların pervasızca çiğnendiği bir Dev
lete gerçek anlamiyle Devlet denemez. Türk 
Ulusu güçlü ve düzenli devletler kurmasını ve 
sürdürmesini tarihin her çağında bilmiş bir 
ulustur. 

Türkiye'yi bölmek istiyenlere fırsat verilmi-
yecektir. Yurdumuzu Atatürk ülküsünden 
saptırarak, sağ, ya da sol bir diktatoryanın ve 
anarşinin kucağına asla ve asla düşürmemek 
Hükümetin en başta güdeceği amaçtır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

Sayın Milletvekilleri, 
Programımızı sunmuş bulunuyorum. Güveni

nize lâyık görürseniz hizmetlerimize devam 
etmek imkânını bize vermiş olacaksınız. Kendim 
ve arkadaşlarım adına Yüce Meclisi saygılarla 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın 
Başbakan tarafından Hükümet Programı okun
muştur, Anayasamızın 103 ncü maddesi gere
ğince; «İki tam gün geçtikten sonra» yani, 
5 Nisan 1971 Pazartesi günü, Hükümet Prog-
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ramı üzerindeki görüşmeler yapılacaktır. 
Şu ana «jkadar iki sayın üye Hükümet Prog

ramı üzerinde söz istemiştir. İçtüzüğümüzün 
84 ncü maddesinin son fıkrasında: «Gündem
de olmıyan hususlarda ısöz kaydedilemez.» der. 
bu sebeple yapılmış olan bu müracaatlar nazarı 
itibara alınmamıştır. 

Bu akşam, Hükümet Programının görüşül
mesin© dair gündem basılacak, sabahleyin sayın 
üyelere dağıtılacaktır. Bu suretle, İçtüzüğün 
84 ncü maddesi ve Anayasanın 103 ncü mad
desi hükmü yerine getirilmiş olacaktır. 

İşte bu sebeple, sayın üyelerin Hükümet 
Programı hakkındaki söz istekleri yann, yani, 
Cumartetei günü sabahı saat 9.00 da Millet Mec
lisi Kanunlar Müdürlüğü odasında yerine geti
rilecektir. Sayın üyelere arz ederim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Yanlış tatbikat. 

BAŞKAN — Efendim, «yanlış tatbikat» di
yor bir sayın üye. Meclisin 5 . 7 . 1962 tarihli 
109 ncu Birleşiminde bu mesele uısul müzake
resi olarak münakaşa edilmiş, İçtüzük hükmü
nün gayet sarih olmasına rağmen bir kere da
ha müzakere edilmiş ve böylece karara bağlan
mış, böylece de tatbik edilmiştir; yine Hükü
met programının müzakeresi hususunda efen
dim. 

" . » • - rf<ISH 
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İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Yann Meclis var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu, gündem, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin Meclisteki gözlerine dağıtılır. Yarın Mec
lis yoktur ama, resmî tatil de değildir. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylama sonucu
nu arz ediyorum : 

13 . 5 .1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yü
rürlüğe giren «Nükleer enerji alanında hu
kukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer almadı
ğı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında 
kanun tasarısına; 287 sayın üye oy kullanmış, 
250 kabul, 28 ret, 9 çekinser oyla kanun tasa
rısı kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin diğer 
maddelerindaM ıkonularda, Sayın Hükümet 
program ile meşgul bulunduğundan ve şu an
da Cumhuriyet Senatosunda programını tak
dim edeceğinden, kanunların görüşülmesine fii
len imkan yoktur. 

Bu isebeple ve biraz önce arz ettiğim ne
denle 5 Nisan 1971 Pazartesi günü saat 15,00 
t*3 toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1)6.00 

IPİH ı 
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13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanında hukukî mesu
liyete dair Sözleşme» de yer almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında kanun tasarısı

na kullanılan açık oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GüM 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğllu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılma» 
AFYON KAEAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şeriri Güler 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
îbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren' 
A. Sakıp Hiçerimez 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 287 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 28 
Çeftrinserler : 9 

Oya katıkmyanlar : 158 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN* 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Naihit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Fikret Turhan gil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Öihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Güreı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Oaman Tan 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Mehmet Ersrül 

BİTLİS 
Zeynel Abildın tnan 

edenler] 
BOLU 

Nihat Bâyramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cünisîf 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuız 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Savın 

GİRESTTN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
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Abdullah îzmen 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANB 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKAKİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Perruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 

ami Sanear 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebiit Yurda ğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 

M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Talât Orhon 
Şinasi Osm a 
Köinal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Ün er 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydi'beyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Melrm et Tü rkm en o ğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet A ta gün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderris o ğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M eli m et öz dal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Günıcştan 
Abdülkadir Kcrmooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Ba,şer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Talât Asal 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SIVAS 
Enver Akova 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğru. 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf UİTiiSoy 

TRABZON 
Mehmet Ars>lantürk 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Emin Paıksüt 
Cemgizhan Yorulmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

Fethullaıh Taşkesenlioğlu 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Kadir Çetin 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dilnçer 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasam Küfrevi (I.) 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpm&r 
Suna Tura! 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Muhmet Ali Aybar 
İbrahim Elmalı 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Musa Doğun 
Kemal Kaya 

Veyis Koçulu 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 

KONYA 
Mustafa Kufbilay Imer 
Mustafa Üstündağ 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıo elıı 

[Çekinserler] 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

MANİSA 
Kâmil Şahinoğlu 

NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

[Oya kattlmıyanlar] 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk.V.) 

BALIKEStRf 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Ahmet Da l ı (I.) 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahmıan Güler 
İhsan Tombug 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Mehmet Tjfit.fi Sövlemez 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 

TRABZON 

Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetıin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
IsttnaiÜ Araır (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Isımıail Halkla Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet U£ur, 

IZMÎR 
Muzaffer Fazıla A.rınç 
Şeref Bakşık 
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İhsan Güırsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

KAYSARİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbaikan 
Sezali Ergunı (B.) 
İhsan Kabadayı 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kür şad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Hay dair Özalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Fenda Güley (1.) 
Hamdı Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(IB.) 

[Açık üy 
Diyarbakır 
Edinne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Nafiz Yavuz Kurt 

(t ü.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar (1.) 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal! 
Tevfik Komitan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

telikler] 
1 
1 

1 
1 
1 

Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettlnı Gevheri 
BaJhrti Karakeçalii 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu (I.) 
Mehmet Salih Yıldız 
(t. ü.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karalkaş (B.) 

Yekûn 

— 406 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1971 Cuma 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Başbakan Nihat Erim Itarajfmdan teşkil 
«olunan Hükümet programınım okunması. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nei maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNOELtKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nei ve 2 nei ek) (Dağıtıma tarihi : 
26 . 2 . 1071) 

X ;2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmiasının. oıniaylıannuısının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (J/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 3. — :Tür(kiye Gunılhuriyetli ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 4. — Milletlerarası Atom 'Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 

ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 

X 5. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 654 sayılı Toplum ZaJbıtası kurulması 

hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/034) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nei ©k) 
(Dağıtma tarihi : 28 .12 .1070) 

3. — Osman Salmanıkurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 195 e 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç/a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
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raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 I 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

o. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'ııa 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına I 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis- j 
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 .112 .1970) 

6. — Harcırah Kanununa iek kamun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

X 7. — Belediye Greılirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri r e Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

:8. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek asıke-
ırî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş- I 
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

'9. — Salihli ilçesinin Esıklicamıi mahallesi I 
1038 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 11945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Van'ın Gürpınar ilçesıi Kasap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt S, saytfa '5(2 de ka^ 
yıtlı Neomettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin KaUıraman'ın, öllüım cezasına 
çarptırılması 'hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (13/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 32 . 2 .1971) 

11. — Akyazı ilçesi Merkez Yenolköy hane 18,. 
cilt '8, şayia 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma H3.i3.1940 doğumlu Kemal 
"öluköylü'nun ölüm 'cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 mci ek) 
(Dağıtma tarihi :'32 . 3 . 1971) 

12. — İzmir ilme bağlı 'Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nülfuısumum 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan | 

doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in,. 
ölüm «ezasına çarptırılmasına dair Baışfbakanlı'k 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

212 . 2 . 1971) 
13. — Yalvac'ın Tolkmakçık köyü hane 90,, 

cilt 32, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu.1 

Hüseyin Sesli'nin ıblüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu 'raporu (3/199) (S. 'Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi :,23 . 3 . 1971) 

14. — Turgutlu'nun iBamidiye <mıaihallesi 846 
hane, cilt 37 ve ısayfa 30 de nıüJfulsa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1.9.19)36 do
ğumlu Faik Vartekli, Tungutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 37, ısayfa 20 de nüıfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
29İ5 haneye gitmiş, Kurtuluş ımahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrilye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları Ihakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo* 
ru (3/204) (S. Sayısı 1.60 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 33 . 2 . 1971) 

15. — Sakarya iline Ibağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1971) 

16. —• 'Ceylan Kökteın'ıin cezasının .affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

17. — Osman Nuri Vural'ın cefasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Bor ilçesinin Kemerhisıaır nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nei hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
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6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'ın, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

19. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkeiz (bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
mıedoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

20. — Eskişehir'in Alpu (nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'dcn doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 21. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun üe diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

22. — Düzcemin iGölkaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cdlt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, ıŞerife'den doğma 1 . 8 , . 1330 Tonya - İs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkımda Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. ıSayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

23. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balikçı'nın ölüm cezasına çarptırüması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

24. — Kastamonu iline (bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

26. — Burna Milletvekili Kasım Öoadım'ın, 
çırak, ıkaliia ve ustahik kamum Iteklifi ve Sanayi, 
Tftcareft, Adalet, Mil î Eğitim, Çalışma ve Plân 
Jkomisy'oraJıammldan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici (Komisyon raporu (2/14) (iS. iSa-
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10, (3 .1971) 

27. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. ISayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

28. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

29. — Maraş, Milletvekili M. Zelkeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin admm Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971). 

X 30. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük (Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmıesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teiklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, (Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıltıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ım, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 

32. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ım 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 
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X 33. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kar'a-

hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 
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