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in, Çorum üi Osmancık ilçesi Dodurga 
köyü camiinde, 9 Nisan 1972 günü sabah 
namazında Türkiye Kömür İşletmeleri Mü
dürünün çıkardığı olayla ilgili gündem dışı 
demeci. 556:559 

2. — Devlet Bakanı Doğan Kltaplı'nın, 
idare Mahkemeleri kanun tasarısının hava
le edilmiş olduğu komisyonlardan dörder 
üye alınmak suretiyle geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesi. 559 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 560 
1. —. Ankara Üniversitesi kuruluş kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 
1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi ku
rulumu hakkındaki Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyon-

Sayfa 
lan raporları (1/627) (S. Sayısı : 669) 560: 

561 
2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 

Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçdci 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun 31 ve 53 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu hakkında Ana
yasa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 
2/618). (S. Sayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek) 561: 

581 
3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cum

huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların mem
leket içinde bulamadıkları ilâçları dış mem
leketlerden getirtmeleri ve dış memleket
lerden getirtecekleri ilâçlar içân yapılacak 
iklemler hakkında ve Cumhuriyet Senato-
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Sayfa 
su İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümünün 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaş
tırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yandım ve Plan komisyon
larından seçilen 3 er üyeden kurulu 24 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/155, 
2/43, 2/210) (S. Sayısı : 162 ve 162'ye 1 
nci ek) 581:606 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 606-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 606 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Gümrük Muhafaza memurlarına verilen 
işgüçlüğü zammının amirlerine de verilme
sine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/661) 606:607 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1971 yılı içinde Devlet dairelerinden iş ta
lebinde bulunan üniversite ve yüksek okul 
mezunu gençlerin miktarına dair soru öner
gesi ve Başbakan Vekili ve Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/811) 607:609 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, okuma - yazma bilmeyen nüfusun sa
yısına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı 
(7/835) 609:610 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Türkiye'deki tarihî eserlerin adedine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İsmail Arar'ın vazıh cevabı (7/941) 610 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Cumhuriyetin ilânından bugüna kadar 
Türkiye'de araştırma yapan arkeolog mik
tarına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı ismail Arar'ın yazılı cevabı (7/942) 610: 

615 
6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nın, 1970 - 1971 ders yılı sonunda ilk, or
ta, lise, üniversite ve yüksek öğretimde sı
nıfta kalan öğrenci sayısına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı ismail 
Arar'ın yazılı cevabı (7/948) 616 

Sayfa 
7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nın, bugüne kadar Kıbrıs'a yapılan yar
dımlara dair soru önergesi ve Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı 
(7/967) 616 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, kurulduğundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesinde Türkiye'de çalışan me
mur ve işçi sayısına dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı 
cevâbı (7/968) 617 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı ce
vabı (7/969) ' 618 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Türkiye'deki traktör, kamyon, otobüs, 
kamyonet, otomobil ve minibüs miktarına 
dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Ferit 
Kubat'ın yazılı cevabı (7/970) 618:619 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kurulduğundan bugüne Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına 
dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Fe
rit Kubat 'in yazılı cevabı (7/971) 620 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüna kadar 
Türkiye'de kurulan ve faaliyetlerine son 
verilen siyasî partilerin miktarma dair 
soru önergesi ve içişleri Bakam Ferit Ku
bat'ın yazılı cevabı (7/972) 620:645 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, kurulduğundan bugüne kaidar Bakanlı
ğınız bütçesine dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı 
(7/974) 645:646 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, kurulduğundan bugüne kadar Bakan
lığınız bütçesine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı ce
vabî (7/975) 646 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nm, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
yapılan yatırım harcamalarına dair soru 
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Sayfa 
önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Er
gin'in yazılı cevabı (7/979) 646:647 

16. — içel Milletvekili Gelâl Kargılı' 
nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Devlet bütçesine dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı ce
vabı (7/981) 647 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakan 
lığınız bünyesinde Türkiye'de çalışan me
mur ve i«çi sayısına dair soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı 
cevabı (7/983) 647:648 

18. — istanbul Milletvekili Hasan Tür-
kay'ın, Afyon Karahisar, Bingöl, Burdur, 
Denizli, Elâzığ, Kütahya, Maraş, Van ve 
Gaziantep illerimizde grev ve lokavt ha
reketlerinin yasaklanma kararının ne za
mana kadar devam edeceğine dair soru 

Sayfa 
önergesi ve Başbakan Vekili ve Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı ceva
bı (7/985) 648:650 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar' 
m, Güneş Matbaacılık T. A. Ş.'nin durumu
na dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı 
cevabı (7/986) 650:652 

20. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar' 
m, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ha
zırlanırken geri kalmış bölgelere yapıla
cak yatırımlarm artırılıp artırılmayacağına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim' 
in yazılı cevabı (7/988) 652:653 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova' 
nın, Batı Berlin'de faaliyet gösteren Türk -
Danişte dair soru önergesi ve Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı 
(7/990) 653:656 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla ba
zı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.4.1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştiril
mesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 31 ve 53 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair, (1/589, 2/617, 2/618 va S. Sayısı : 

508 ve 508'e 1 nci ek), kanun teklifinin madde
leri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

12 . 5 . 1972 Cuma günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,35'te son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

II. 

Tasarı 

1. — Farmasotik ve Tabbî Müstahzarlar ve 
maddelerle bunların imal edildiği yerler hak
kında kanun tasarısı (1/666) (Sağlık ve Sos
yal Yardım, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 23, 68, 71 ve 106 ncı maddelerinin de-

— 555 — 
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ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/680) 
(Çalışma ve Plan komisyonlarına) 

3. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 
ve 2 arkadaşının, Efrada karşı suimuameleden 
hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmen'in özel 
affına dair kanun teklifi (2/681) (Adalet Ko
misyonuna) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

1. — Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 
Çorum ili Osmancık ilçesi Dodurga köyü cavniin-
de, 9 Nisan 1972 günü sabah namazında Türki
ye Kömür İşletmeleri Müdürünün çıkardığı olay
la ilgili gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Ke
mal Demirer, Çorum ili Osmancık ilçesi Dodur
ga köyü caminde, 9 Nisan 1972 günü sabah na
mazında Türkiye Kömür işletmeleri Müdürünün 
çıkardığı olayla ilgili olarak gündem dışı söz 
istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Bugün Türkiye'de eşine raslanmamış çirkin 
ve korkunç bir olayı huzurunuza getirmiş bulu
nuyorum. 

Hadiseleri tahrif etmeyeceğim, hiçbir siyasî 
teşekkülü zımmen bile olsa konuşmanın şümulü 

Rapor 

4. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve Plan 
komisyonları raporları (1/623) (S. Sayısı : 668) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) (GÜNDEME) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

içerisine sokmayacağım. Hadiseleri iyi tetkik 
ettim, konuşmamı her seviyedeki resmî ve özel 
hüviyeti olan görgü şahitlerinin beyanlarına is-
tinadettirteceğim. 

Hadiselerin doğruluğunu, Yüce Meclisin sa
yın üyelerine ve resmî yetkili makamlara halk 
huzurunda her zaman ispata hazırım. 

Muhterem milletvekilleri, seçim bölgem olan 
Çorum ilinin Osmancık ilçesinin Dodurga köyü
nün büyük camiinde 9 Nisan 1972 Salı günü sa
bahleyin saat 3,30'da sabah ezanı okunurken ca
mide cemaat toplanmaktadır. Camiin imamı, 
her sabah olduğu gibi, cemaat önünde Kuranı 
Kerim okumaktadır. Türkiye Kömür İşletmele
rine bağlı Alpagut Linyit Kömür İşletmesi Mü
dürü, Yüksek Maden Mühendisi ibrahim Mucuk, 
Devlete ait resmî arabası ile Dodurga köyü bü
yük camiinin önüne gelir, arabasından iner, 
ayakta duramıyacak derecede sarhoştur. Ca-

• • ^Wfc»l M —o--

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili : Fikret Turhangil 
KÂTİPLAR : Âdil Turan (Uşak, Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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miden içeriye girer, sağa sola yalpa yaparak 
cemaatin arasından geçer ve Kur'anı Kerim oku
makta olan imamın önüne gelir, eğilerek hoca
nın önündeki kutsal kitabi alır, Kur'anı Kerime 
bir tekme atarak camiin bir köşesine fırlatır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Linç etmemiş
ler mi? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Hiç Müslüman 
yok mu? 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Bu kâfi 
gelmiyormuş gibi, yerinden kalkmaya fırsat 
bulamayan, camide kanunların ve Anayasanın 
himayesinde bulunan din adamının başınidan, 
fesini sarığı ile beraber alır yere çarpar. Cami
de cemaat huzurunda aynen şu cümleyi kulla
nır. : «Sersemler! Burada oıturmuş hâlâ bu bâtıl 
dine mi tapıyorsunuz? Deniz Gezmiş ve arkadaş
ları öldü ise, biz de mi öldük» diye haykırmış
tır. (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bu son cümle üzerin
de hassasiyetle durdum, yanılmamak için eıtra-
fımda toplanan beşyüzün üzerindeki kalabalık
tan doğru mu diye teker teker sordum, maalesef 
üzülerek beyan edeyim ki, doğru olduğunu tes
pit ettim. (D. P. sıralarından anlaşılmayan gü
rültüler) İşletme 'müdürlüğü payesine erişmiş 
münevver kişi, camide cemaat önünde bu heze
yanda bulunmuştur. 

Cemaatten Bekir Çopur ve Hasan Göl der
hal ayağa kalkarak, «sarhoş, ne yaptığını bilmi
yor» gerekçesi ile ve en ufak bir tepki göster
meden, hiçbir fena muamele yapmadan işletme 
müdürü ibrahim Mucuk'u camiin dışarısına çı
karmışlardır. 

İşletme müdürü, dışarıya çıkarıldıktan sonra 
yaşlı olan bu iki kişinin elinden silkinerek kur
tulmuş, tekrar camiye girmiş, bu sefer, din, 
iman, Allah hakkında ağıza alınmayacak galiz 
küfürleri camiin içinde cemaat önümde söyle
miştir... (Milletvekilleri arasından «anlaşılma
yan gürültüler») Dinleyin beyler dinleyin... Ce
maatten Ahmet öz adında bir hemşehrim, yapı
lan hakaretlere tahammül edemeyerek müdaha
le edeceği bir sırada, Mustafa Ünal isminde bir 
hemşehrimle, o sırada camiye giren işletme mü
dürünün şoförü Hüseyin Metinle beraber mü
essif hadis'eyi önlemek için binbir güçlükle iş
letme müdürünü sürükleyerek camiden dışarıya 
çıkarmışlardır. Bilâhafa da güçlükle arabasına 
bindirilerek müdür oradan uzaklaştırılmıştır. 

Sayın milleltrvekilleri, konuşmaımın bu bölü
münde işletime müdürünün şoförünün, müdürü 
hakkında, halk huzurundaki beyanına temas 
edeceğim. 

Şoför, müdürüne hitaben aynen şöyle söyle
miştir: «Utanmaz, rezil herif. Kepaze; bu bir 
değil, iki değil. Allanın evinde tecavüz edilir 
mi? Bıktık, usandık senden. Şu namaz vakti Al
lah seni bildiği gibi yapsın.» 

Sayın milletvekilleri, hadiseler devam eder
ken camiin imamı derhal köy bekçisine gitmiş; 
bekçi; «izinliyim» diye hadise mahalline gelme
miştir. Siüfkûnet içerisinde sabah namazını eda 
eden halk, basta cami imamı olmak üzere işlet
menin bitişiğinde olan karakola gitmişlerdir; 
f akait, karakol komutanı, «Mesai vakti değildir» 
diye halkı dinlememiş, yaşlı başlı insanlar ora
da saatlerce sabahın ayazında beklemek zorun
da kalmışlardır. 

Bilâbara, köyün belediye reisi müdahale et
miş ve karakol, belediye reisinin müdahalesi ile 
Osmancık Kaymakamlığına ve Çorum Valiliğine 
durumu bildirmiştir. Vali, konunun önemini na
zarı itibara alarak oradan derhal Çorum ili 
Jandarma Komutanı Albay Ali Kayaoğlu'nu 
hadise maJhalline göndermiştir. 

Dodurga Jandarma karakolu, Albay Ali Ka-
yaoğlu'nun gözcülüğünde cami imamının ve sa
bah namazında bulunan cemaatin ifadelerini al
mış, tanzinı edilen evrak, Osmancık Cumhuri
yet Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, burada çok önemli bir 
hususa dikkatinizi çekeceğim. 

Çorum ili Jandarma Komutanı Albay Ali 
Kayaoğlu, karakoldaki ifade işlemleri tamam-
landuktan sonra, camiin imamını, ifade veren 
cemaati karakolun bahçesinde bir köşeye çek
miş ve aynen şunları söylemiştir: «Ben bu mü
dürü küçüklükten tanırım. Müslüman ve müte
deyyin bir insandır. Evinde her zaman beş va
kit namazını kılar. O, bugün camiye namaz kıl
maya gelmiştir; siz bilirsiniz ama, davanızdan 
vazgeçmenizi istiyorum» diye halkı tazyik et
miştir. 

iSayın milletvekilleri, ırzımızı, iffetimizi, 
inancımızı, bir tek kelime ile, huzuru, asayişi 
korumakla görevli, albaylık rütbesine kadar 
yükselmiş bir askerin, içerisinde bulunduğu
muz fevkalâde şartlar muvacehesinde, her ne 
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maksatla olursa olsun, işi bu kadar hafife alma
sını kenldi şahsiye/tine, taşıdığı rütbeye, işgal 
ettiği makama yakıştıramadım. 

Aziz milletimin her zaman ümidi ve güven 
(kaynağı, kaihraman ordumuzdur. 

Büyük Türk Milletimin bu güvenini sarsma
ya, askerle de olsa, hiç kilmislenin hakkı yoktur. 

Sayın milleltvekilleri, Osmancık Cumhuriyet 
Salcılığı işletime Müdüründü, imamı, ifade ve
ren halkı dinlemiş, işletme müdürünü salıver
miştir. Ben şahsen savcının bu kararını eleştire
cek değilim; ama konuşmamun son bölümünde 
sayın savcıya döneceğim. 

Köy hala şaişkınlık, perişanlık içerisinde 
bedbin ve üzgündür. Ben yetkili mercilerin du
ruma el koyarak, her şeyi en iyi şekilde halle
deceklerini söyledim; ama bu sözümle ben de 
inanmadım. 

Sayın milletvekilleri, halkın yanından ayrıl
dıktan sonra işletme müdürlüğüne gittim, mü
dürle görüşecektim, görüşemedim. Zira serbest 
bırakılan müdür Ankara'ya gitmiş. Karakol 
komutanını ziyaret ettim; halkın bana anlattık
larını karakol komutanına yanımda bulunan 
hemşehrilerimin yanında aynen naklettim. Hiç
bir kelimesini değiştirmeden karakol komutanı 
«doğrudur» diye beyanımı aynen kabul etti. 
Ayrıca karakol komutanı önüme 3 dosya çıkart
tı. 

Birincisi; işletme içinde, Dodurga köyünde, 
minibüsün içinde ve dışında silâh atma, halkı 
taciz etme olayı idi; bu suçlar da işletmenin mü
dürüne ve maiyetindeki yüksek mühendislere 
aitti. 

İkincisi; işletme müdürünün, köy mezarlı
ğında sarhoş vaziyette mezarlar üzerinde yat
ması, «ruh çağırıyorum» diye gürültü yapma
sı; köy bekçisinin her türlü ikazına rağmen 
- çok afedersiniz, Yüce Mecliste bu beyanda bu
lunmam yakışmaz - «mezarlardan cevap alama
dım» diye çiş yaparak mezarları kirletme ola
yı idi. Karakolda hazır bulunan köy bekçisi de 
karakol komutanının açıklamasını tamamen 
doğrular mahiyette beyanda bulundu. 

Üçüncüsü, işletme müdürünün İşletme mü
dürlüğünde çalışan yüksek maden mühendisi 
Çetin Onur'un tahrikiyle «sendika kahvesini 
basma olayı» idi. Sendika kahvesini basanların 
başında bulunan yüksek mühendis Çetin Onur, 
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girdiği kahvede, «bu memleketin gerçek sahip
leri biziz» demiş müdürün kullandığı aynı ifa
deyi kullanmıştır; «Bu memleket bizim, Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları öldü ise biz varız.» 

Bu beyanı bana nakleden bizzat karakol ko
mutanıdır. Ben bu beyan üzerinde titizlikle du
ruyorum: Yüce Meclisin huzurunda bu anarşist
leri, yani işletme müdürü ibrahim Mucuk'u, iş
letme mühendisi Çetin Onur'u Yüce Meclisin 
yüce kürsüsünden sayın sıkıyönetim yetkilile
rine, «bunlar anarşisttir, bunlar vatan haini 
Deniz Gezmiş ve avenesinin yerine kendilerini 
kaim kılan hainlerdir» diye ihbar ediyorum. 

Sayın milletvekilleri... 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Emin 
misin bunlara? 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Ben ko
nuşuyorum, isterseniz akşam seçim bölgeme gi
deceğim, sizi de götüreyim. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum; Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 40 - 50 
milyonluk bir tesisi, bu tesislerde çalışan ço
ğu benim öğrenelim olan vatanperver Türk işçi
lerini, işletme müdürü ibrahim Mucuk'un eline 
hangi mülâhaza İle teslim edebilmişlerdir? 

Mahallî basında «Büyük rezalet» »diye olay 
efkârı umumiyeye arz edilmiştir. Aynı gazete
nin sağ sütununda Maden - iş Sendikasının bu 
çirkin olayı teyideden, kınayan yazısı burada
dır. 36 milyonluk Türkiye'de vatanperver, mil
liyetçi, inançlara saygılı bir mühendis işletme 
müdürü yok mu idi? Ve şimdi bu işletme mü
dürüne ne yapacaksınız? İşittiğime göre, Ba
kanlık işletme müdürünü, müdür muavini mü
hendisi, muhasebeciyi başka yere nakledecek-
miş. Göndereceğimiz yer neresidir? Yunanistan 
mıdır; Bulgaristan mıdır? Türk toprağı değil 
midir gideceği yer? Biz bunları bir başka yere 
nakletmekle ne yapmış oluyoruz? Anarşiyi Ço
rum'dan Soma'ya; mikrobu Çorum'dan Soma'-
ya, yahut Zonguldak'a kötüye, «Çorum'dan ora
ya git biraz daha bu gayretlerine, çabalarına 
devam et» diye ona bu imkânı sağlamıyor mu
yuz? 

O halde eğer Bakanlık, bu anarşistleri 
nakledecekse zahmet etmesin, yerinde bıraksın; 
benim aziz hemşehrilerim kararlıdır, onları ter
biye etmesini bilir. 

5§C — 
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Şimdi soruyorum Sayın Adalet Bakanı - ba
kıyorum reform hükümeti olduğu için burada 
hiç kimse yok - şimdi soruyorum Sayın Adalet 
Bakanı; sorumsuz, her şeyi hafife alan Osman
cık Savcısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Do-
durga Karakolundan aylarca önce savcılık ma
kamına intikal eden, yukarda 3 madde halinde 
sıraladığım konuları ne zaman neticelendire
cek? Eğer neticelendiremeyecekse Osmancık 
Savcılığı dokunulamayan, hakkında söz edile
meyen bir padişahlık mıdır? Bu padişahlıkta 
himaye gördükleri kanısında olduğum, kanun 
ve nizam düşmanları halkın gözleri önünde suç 
işlemeye devam mı edeceklerdir? Adalet böyle 
mi mülkün temelidir? 

Ve şimdi soruyorum Sayın Millî Savunma 
Bakanı; huzur ve asayişin tesisinde görevli bir 
albay kutsal kitabı tekmeleyen, Anayasa temi
natlıdaki kutsal kisveyi yere çarpan bir ayyaşı, 
inançsız bir mütecavizi, 5 vakit namaz kılan bir 
Müslüman olarak tanıtmaya devam edecek mi
dir? Dodurga Karakolunun, Dodurgalı köylü
lerin gözleri önünde, kulakları dibinde Deniz 
Gezmiş ve avanesine hayranlıklarını gizleme
yen, kendilerini her konuda onlann yerine ko
yan bu şahısları Sıkıyönetim komutanlığına ih
bar etmemenin, ellerini bağlayıp göndermeme
nin hesabı Jandarma Alay Komutanından sorul
mayacak mıdır? 

9 Nisan 1972 tarihli Jandarma Komutanlığı 
dairesinde mahallî gazetelere verilen basın bül
teni tetkik edilsin; gerçeklerin orada nasıl tah
rif edildiği açıkça görülecektir. 

Ve şimdi soruyorum; Sayın Reform Hükü
meti, Türkiye'de var mısınız, yok musunuz? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sen rey ver
medin mi ona? 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Varsa
nız işletmenizle, adliyenizle, jandarmanızla il
gili, 9 Nisan 1972 tarihinden 8 - 10 ay evvelki 
tarihlere kadar, sıraladığım olaylara, bu olay
larda yetkililerin tutumlarına, alman neticelere 
ne buyuruyorsunuz? 

«Biz Reform Hükümetiyiz» diye var olduğu
nuzu iddia etseniz .de vatandaş nezdinde yok
sunuz. Hizmeti devraldığınız günden bu yana 
vatandaşın her konudaki ıstırapları artmıştır. 
Vatandaşın ayağına götürülmesi gereken hiz
met durmuştur. Hizmet görmekle ilgili zevat, 

iktidarınızda idarei maslahatçılıkla vakit geçir
mektedir. Her halde işsizlikten olacak. Fakir 
milletin kesesinden maaş ödediğiniz, altında 
araba tahsis ettiğiniz, mebus olarak rüyaları
mızda bile görmeyeceğimiz konforlu lojmanlar
da yatırdığınız memurlarınız, din adamına te
cavüz ediyor, ruh çağırıyor, kahve basıyor; il
gili memurlarınız buna ters açıdan bakıyor, 
adeta milletle alay ediyor. Sayın Hükümet de 
burada huzur ve asayişi temin etmenin rehaveti 
içinde istirahat buyuruyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
layik bir devlettir. Lâiklik ilkesine saygı, ibadet 
eden halktan önce Büyük Atatürk'e ve onun 
eserlerine saygıdır. İbadethaneye tecavüzün, ec
dadımızın yattığı mezarları kirletmenin taşıdı
ğı mâna, yalnız masum ve günahsız halkı tah
riktir. Bu millet, yurdun her köşesinde olduğu 
gibi ibadethanelerinde de huzur istiyor. Bütlün 
organlariyle bunu temin Hükümetin vazifesi, 
bunu istemek bizim de hakkımızdır. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

2. — Devlet Bakanı Doğan Kiiaph'nın, İda
re Mahkemeleri kanunu tasarısının havale edil
miş olduğu komis-yonlardan dörder üye alınmak 
suretiyle geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Dıoğan 
Kitaplı tarafımdan verilmiş bir Önerge vardır, 
ökutuyıorum. 

[Millet Meclisi Başkanlığına 
İdare Mahkemeleri Kanunu tasarısının ha

vale edilmiş olduğu içişleri, Maliye, Adalet ve 
Plan komisyonlarından seçilecek dörder üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesinî arz 
ve teklif öderim. 

Saygılarımla. 
Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

iSamsun 

BAŞKAN — İdare Mahkemeleri Kanunu ta
sarısının geçici bir komisyonda görüşülmesi 
hususu Sayın Devlet Bakanı Doğan Kitaplı ta
rafımdan talebolunmaktadır. Bu hususu oyları
mıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul eddlmrlştir. 
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V. — GÖRÜ! 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı 
Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarlısı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (1/627) (S. Sayısı: 
669) (1) 

BAŞKAN — Plan Komisyonu Başkanı tara
fından verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünün 39 ncu sırasında yer alan (Sıra sa
yısı 669) Ankara üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayı
lı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek kanun tasarısının, aşağıda be
lirtilen gerekçelerle, gündemdeki sair işlere tak
dimen ivedilikle ve öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
•Cihat Bdlgehau. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

Gerekçe : 4 seneden beri eğitim yapan Di
yarbakır Tıp Fakültesinin öğrenci kontenjanı 
genişletilmiştir. Ayrıca 1972iden itibaren fakül
tenin 5 ve 6 ncı sınıfları da açılacaktır. Bu ara
da yeni klinikler de hizmete girecektir. Geniş
leyen eğitim ve öğretim hizmetleriyle sağlık hiz
metlerinin biran önce faaliyete geçmesi bu tasa
rının ivedilikle ve öncelikle görüşülmesini ge
rektirmektedir. 

BAŞKAN — Gündemimizin 39 ncu sırasın
da kayıtlı Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1654 sayı
lı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek kanun tasarısının bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususu ta-
lebedilmektedir. Bütün işlere takdimen görü
şülmesi hususunu ve gerekçeli önceliğini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Raporun 

(1) 669 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

İÜLEN İŞLER 

okunmaması hususu Genel Kurulca kararlaştı
rılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmjek isteyen sayın mil
letvekili? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisimizin tatbikatı veçhile ivedilikle gö
rüşülmesi hususunu telrrar oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ankara Üniversitesi kurulu!? kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Diyarba
kır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna 

ek kanun tasarısı 
Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulan (Diyarbakır Tıp 
Fakültesi) ne ait ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar, 5239 sayılı ve 1054 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Tıp Fakültesi kad
roları ile ilgili 3 . 7 . 1968 tarih ve 1054 sayılı 
iKanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ile 1326 sa
yılı Kanunun hükümleri aynen saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınııza arz ©diyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiNtir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın millet vekili?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayın milletvekili?.. Yok... 
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Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı TekineVin 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (8. 
Sayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — 45 sayılı Kanunun müzakere
sine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 
Komisyonca geriye alınan 46 ve 74 ncü mad

deler Komisyon tarafından yeniden tedvin edi
lip Başkanlığa tevdi edilmiştir. 

Evvelâ Komisyon raporunu okutacağım, bi
lâhare 46 ve 74 ncü maddeleri ayrı ayrı müza
kereye vazedeceğim. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

868 sayılı Kanunla bazı maddeleri değişti
rileni 22 . 4 .1962 günlü ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 2/617 
ve 2/618 esasta kayıtlı istanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in 24 . 5 . 1967 tarihli ve 
868 sayılı kanunlarla bâzı maddeleri değiştiril
miş bulunan 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun 31 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 53 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tekliflerinin birleştirilmek suretiyle Ge
nel Kurulda müzakeresi sırasında üyeler tara
fından verilen önergeler sebebiyle 11 . 5 . 1972 

(1) 508 ve 508'e 1 nci ek 8. Sayılı basmayazı 
5.5. 1972 tarihli 84 ncü Birleşim tutanağı so
nuna eklenmiştir, 

tarihli Birleşimde yeniden görüşülmek üzere 
Komisyonumuz tarafından geri alınan ve çer
çeve 2 nci maddede gösterilen 45 sayılı Kanu
nun 46 ncı ve 74 ncü maddeleri yeniden tetkik 
ve müzakere olundu. 

46 ncı madde Yüksek Hâkimler Kurulu bö
lümlerinin görev taksimi gözönünde tutularak 
tanzim edilmiştir. Bölümlerin görevlerine ait 
maddeler aynen kabul edilmiş ve bir değişik
lik yapılmamış bulunması nedeniyle 46 ncı mad
dede bu sisteme uygun olarak yenibaştan dü
zenlenmiş ve soruşturma evrakını inceleyecek 
bölümle, mukteza tayin edecek bölüm saraha
ten gösterilmiştir. Ayrıca, soruşturma evrakı 
üzerinde yapılacak işlemlerin meler olduğu ve 
nasıl yapılacağı da açıklığa kavuşturulmuştur. 
Maddenin son iki fıkrasında uygulamada doğa
bilecek ve önergelerde belirtilmiş sakıncalar 
nazara alınarak son fıkra yeniden tanzim edil
miştir. 

74 ncü maddede Yüksek Savcılar Kurulu-
• nun toplantı ve karar sayısının tespitine dair 
verilmiş önergenin aynen nazara alınması müm
kün görülememiştir. Zira kurulu savcıların 
bütün özlük işlerinde karar vermek yetkisine 
sahip bulunduğundan devamlı ve çok sık top
lantı yapmak zorundadır. Kurulun bünyesine 
dahil bulunan üyelerin esas görevleri sebebiyle 
zorunlu hallerde kurula katılamamaları daima 
mümkün olacağından Yüksek Savcılar Kurulun 
üye tamsayısıyla toplanaJbilmesinin kabulü hiz
meti aksatacaktır._ Diğer taraftan önergede te
mas edildiği üzere meslekten çıkarmak ve önem
li bir disiplin cezası uygulama gilbi hallerde en
der de olsa kurulun asgarî sayıdaki üyesinin 
aynı oyda birleşmesiyle karar verilebileceği 
düşüncesiyle madde metninde bir değişiklik ya
pılması uygun görülmüştür. Buna göre 73 ncü 
maddenin son bendinde işaret edilmiş olan di
siplin cezalarıyla meslekten çıkarmayı gerekti
ren uygulamanın ctnemi nedeniyle bir kere da
ha incelenmesine Anayasamızın cevaz verdiği 
gözönünde tutularak bu konulara hasredilmek 
üzere kurulun toplantı ve karar yetersayısının 
yeniden düzenlenmesi uygun görülmüş ve mad
denin birinci fıkrasında buna imkân veren de-

, ğişiklik yapılmıştır. 
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Yapılan bu değişikliklerle hazırlanan işbu 
rapor Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
istanbul Sivas 

1. Hakkı Tekinel Tevfik Koraltan 
Kâtip Üye 
Sinop Tokat 

Hilmi Biçer Osman Hacııbaloğlu 
Üye Üye 

Erzurum Gümüşane 
Sabahattin Araş Mustafa Karaman 

Üye Üye 
Elâzığ Konya 

Mehmet Aytuğ Kubilay imer 
Üye 

Artvin 
Naci Budak 

BAŞKAN — 46 ve 74 ncü maddenin yeniden 
tedvin gerekçes'. okunmuştur. 

Şimdi 46 ncı maddenin yeni şeklini okuta
cak ve müzakereye vazedeceğim. 

46 ncı madde üzerinde takrir vermiş bulu
nan sayın milletvekillerinin -yeni okunan me
tin muvacehesinde - takrirlerini muameleye 
koyup koydurmama hususunu da kendilerinden 
ayrıca soracağım. 

ıSoruşturmanm sonucu: 

Madde 46. — Görevli müfettiş hâkimin yap
tığı soruşturma sonunda düzenlediği evrak mü
fettiş hâkimin düşüncesiyle birlikte Yüklsek 
Hâkimler Kurulunun ikinci bölümünce incele
nir. 

Bölüm sonuca varabilmek yönünden soruş
turma evrakını eksik bulur veya soruşturmanla! 
gerektirdiği tespit ve incelemede noksan kalan 
konular bulursa, soruşturmanın genişletilme
sini veya tamamlanmasını ilgili müfettiş hâküm-
den ister. Zorunluk halinde genişletilme veya 
tamamlama işlemi başjka bir müfettiş hâkim ta
rafından ıda yapılabilir. 

Bu suretle tamamlanan soruşturma evrakını 
inceleyten bölüm delil durumu ve yükletilen ey
lemin niteliğine göre ceza veya disiplin yö
nünden bir işlem yapılması gerektiği kanaati-
na varırsa dosyanın görevli üçüncü bölüm/e gön
derilmesine, aksi halde dosyanın işlemden kal
dırılmasına karar verir. 

iSuç teşkil eden bir eylemden dolayı yapı
lacak ceza kovuşturması, sonuç alınıncaya ka
dar, disiplin cezası uygulanmasına engel teş
kil etmeyeceği gibi, ceza kovuşturmasının so
nucunun beklenmesinin kararlaştırılmış olması 
halinde de, sonuç, disiplin cezası uygulanma
sında bölümün takdir hakkını kullanmasına et
ki etmez. 

BAŞKAN — Komisyon yeniden tedvin et
tiği 46 ncı maddeyi okutmuş bulunuyorum. 

Madde üzerinde görlüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok... 

;Sayın Şinasi özdenoğlu'nun 46 ncı madde 
ile ilgili bir takriri vardı, acaba yeni tedvin 
edilen ım'etin muvacehefsinde Sayın Şinasi Öz-
demoğlu... 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya?.. 
KEMAL KAYA (Kars) — Ben de geri alı

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca?.. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ge

ri alıyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın miljetvekili bulunmadığına göre, 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyonun yeniden tedvin ettiği 
74 tncü maddeyi okutuyorum. 

Toplantı ve karar yeter sayıları : 
Madde 74. — Yüksek Savcılar Kurulu üye 

tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplan
tıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. An
cak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
konuların incelenip karara bağlanmasında Yük
sek Savcılar Kurulu üye tamsayısının çoğun
luğu ile toplanır ve üye tamsayısının çoğunluğu 
ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın katıldığı tarafın oyu esas tutulur. 

ilgililer 73 ncü maddenin son bendinde gös
terilen kararların bir defa daha incelenmesini 
istedikleri takdirde, bu kararın kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı 
taleplerini Adalet Bakanlığı aracılığı ile gön
derirler. 

Kurulun bütün kararları Adalet Bakanlı
ğınca yerine getirilir. 

BAŞKAN — Sayın Kevni Nedifmoğlu, yeni
den tedvin edilen madde muvacehesinde... 
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KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Ko
misyonun yeni getirdiği metne katılıyor ve 
Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun yeni tedvin ettiği 
metin karşısında 2 adet takririni geriye aldık
larını ifade ediyorlar. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen milletve
kili?.. Yok... 

Komisyonca yeniden tedvin edilen metni 
74 ncü madde olarak oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya, 101 nci madde olarak, yeni bir 
maddenin eklenmesi hususu Sayın Komisyon 
Başkanı İsmail Hakkı Tekinel tarafından tek
lif edilmişti. Bu kere takrirlerini geriye almış 
bulunuyorlar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Bir maruzat
ta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, 

Anayasada yapılan değişiklik muvacehe
sinde, mahkemeleri denetleyecek, hâkimler 
arasında soruşturma yapacak bir «Müfettiş hâ
kimler müessesesi» teşkil edilmiştir. Bunun 
işlemesi için, sadece Anayasada mevcut bu hü
kümlerin bu kanuna aktarılması kâfi gelmemek
tedir, Kadro Kanununa da ihtiyaç vardır. Hü
kümetimiz, Personel Kanununda yapılan deği
şiklikten uzak bir anlayış içerisinde, bu anaka-
nunla kadroları da getirmiş idi ve bir taraftan 
da Anayasa değişikliği icabı bu kanunların sü
ratle Meclislerden geçmesi öngörülüyordu. Bu 
anlayış içerisinde «iş sürüncemede kalmasın» 
diye Komisyonumuz, Hükümet tarasısında 
yer alan bu maddeyi çıkartmıştı. Bir mutaba
kat olduğu düşüncesi ile dün bir teklifte bulun
muştum; fakat dün tekrar Komisyonu topla
yıp görüştük; Hükümetin bu kanuna paralel 
olarak bu kadroları süratle getirmesi lâzımdır. 
Biz bu manada teklifimizi geri alıyoruz ve Hü
kümeti de görevle davet ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıSayın Komisyon Başkanı takrirlerini geriye 

aldıklarını ifade ediyorlar. 
Takrirde birçok imzalar vardır, bu imza 

sahiplerinden her hangi bir ısayıin milletvekili 
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takririn muameleye konmasını talebediyor mu 
efendim?... Etmiyorlar... 

Şu halde, gerek Komisyon Başkanınca, ge
rek imza vazeden milletvekillerince takririn 
muameleye konması hususunda ısrar edilmediği 
cihetle Başkanlığımız bu takriri geriye veri
yor. 

46 ve 74 ncü maddelerin müzakereleri bit
miştir. Çerçeve maddesini tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Madde 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayı 
h Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 
23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73. 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 nci 
maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1.5'in müzakeresine başlamış,' 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Kubilay 
İmer, Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Nebil Oktay görüşlerini ifade etmişlerdi. Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İrfan 
Baran, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ke
mal Kaya ve kişisel görüşlerini ifade etmek üze
re de Sayın Şinasi özdenoğlu, Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Abdulkadir özmen, ıSayın Hüsamet
tin Başer ve Sayın Mehmet Atagün söz almış 
bulunmaktadırlar. 

ıCumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Baran... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başka
nım, geçen celsedeki görüşmem yarıda kalmış
tı, müsaade edecek misiniz? 

BAŞKAN — Çok özür dilerim. Sayın Baran, 
ıSayın Komisyon Başkanı ismail Hakkı Tekinel 
çalışma süremizin ikma edilmiş olması hasabiy-
le görüşlerini tamamhyamamışlardı. 

Buyurun Sayın Tekinel. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 

Adalet Komisyonunca tasarıya eklenen ge
çici 15 ncü madde ile ilgili konuşmama dün baş-
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lamıştım. Vaktin dolması sebebiyle bu konuş
malını ikmal etmek durumuna giremedim. Bu 
sebeple kısaca maruzatta bulunacağım. Umidedi-
yorum ki, benden sonra bu konuda söz alan 
arkadaşlarım, meseleyi Komisyonun vazettiği 
istikamette mütalaa edeceklerdir. Yanlış bir 
anlamaya, hatalı bir takdime tevessül edilmesi
nin doğru olmadığı kanısındayım. 

Dünkü konuşmamda demiştim ki, 1961 
Anayasanın (Yargı) başlığını taşıyan III ncü 
bölümünün (c) fıkrası, Yüksek Hâkimler Kuru
lunu bir Anayasa müessesesi olarak takdim et
miş ve bu yasaya istinaden çıkartılan 45 sayı
lı Kanunla bu kuruluş ikmal edilerek kanunun 
çıktığı tarihten bu yana görev ifa etmiştir. 
Bu, Anayasanın emridir ve yerine getirilmiştir. 

Yine Anayasamızda, bu kurula katılacak 
üyelerin vasıfları ve kimler tarafından, ne şe
kilde seçileceğine dair hükümler vazedilmişti. 
Halen görev ifa eden Yüksek Hâkimler Kurulu 
Anayasanın bu hükmüne ve bu hükme dayanı
larak 45 sayılı Kanunda yer alan hükme göre, 
ıseçilmiş yüksek dereceli hâkimlerden teşekkül 
etmiş bulunmaktadır. 

45 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun altı asıl ve iki 
yedek üyesi Yargıtay bünyesinden seçilerek 
gelmektedir. Altı asıl ve bir yedek üyesi, birin
ci sınıfa ayrılmış hâkimlerden ve onların teş
kil ettikleri saçim kurullarının va^+As'vls va-
pılan seçimler sonunda görev almışlardır. Altı 
asıl ve iki yedek üye de Yüoe Meclislerden se
çilmiştir. 

Şu hale göre, bugün fiilen 20 asıl ve yedek 
üyeden ibaret bulunan Yüksek Hâkimler Kuru
lunun beş asil ve iki yedek üyesi Yargıtaydan 
gelmektedir. Bu müessese lâğvedildikten ve 
kuruluş şekli değiştirildikten sonra 20 üyeden 
7 tanesi, beşi asıl iki yedek olmak üzere Yar-
gıtaydaki aslî görevlerine döneceklerdir. İşi 
müşahhas hale getirirsek, bakiye 13 üyenin 
durumu bahis konusu olmaktadır. Bunların 
bir kısmı birinci dereceye ayrılmış hâkimlerin 
kendi arasındar seçmiş olduğu hâkim arkadaş
larımızdır, bir kısmı da, Millet Meclisi ve Se
nato Genel Kurullarınca seçilen arkadaşlan-
mızdır. Mecmu 13 oluyor. 

Şimdi, buna mukabil, 1488 sayılı Kanunla 
Anayasamızda yapılan değişiklik de, kanunla 
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ihdas edilmiş Yargıtay savcılığı müessesesi 
ilga edilmiş ve lâğvedilen bu müessesede çalı
şan 35 Yargıtay savcısıyla 7 ikinci Yargıtay 
Başsavcısı, yani, biz bunlara «İkinci Baş
kan» diyoruz, cem'an 42 arkadaşın Yargıtaya 
üye olmaları Anayasa hükmüyle öngörülmüş
tür. 

Şimdi Komisyonumuzda bu Anayasa deği
şikliği eleştirilmiş, Anayasanın ne şekilde de
ğiştirildiğini, hangi şartlar içerisinde bunun 
tahakkuk ettiğini hepimiz biliyoruz. Komisyo
numuza hâkim olan kanaatlardan bir tanesi; 
bir müessese lâğvedilirken onun mensuplarının 
da durumlarını nazarı itibara alınması lâzım-
geldiği gerçeğidir. Müesseselerden birini lâğ
vetmişiz, mensuplarının durumu için uygun 
hükümler getirmişiz. Diğer lâğvedilen müesse
se, Anayasada yer alan bir müessesedir, bu
nun mensuplarının durumları incelenmemiş ve 
belki de gözden kaçmak suretiyle üzerinde du
rulmamıştır. 

Halbuki, iki müessese arasında ve bu mües
seselerde çalışan, görev alan arkadaşlarımızın 
vasıfları arasında farklar olmamakla beraber, 
kanunda birtakım ayrılıklar tespit edilmiş ol
duğunu görüyoruz. 1961 Anayasasının kabu
lüne kadar Yargıtaya üye seçmek görevi Ada
let Bakanına ait idi. Adalet Bakanı, birinci 
sınıfa ayrılmış bulunan hâkim ve savcılardan 
-dikkat buyurulmasmı rica ediyorum, sadece 
hâkimlerden değil- Yargıtayda münhal kad
rolara üçlü kararname ile Yargıtay üyesi tâyin 
edebiliyordu. 

Ancak, 1961 Anayasasının 139 ncu madde
sinde yer alan bir hükümle, birinci sınıfa ay
rılmış olmasına rağmen, hiç bir savcının Yar
gıtaya seçilmesine imkân verilmemişti. Aslın
da bu, doğru bir hüküm değildi. Çünkü, Dev
letin tevdi ettiği görevde, istediği yerde görev 
yapmak imkânı, hâkim de olsa, herkese veril
memiştir. Bir arkadaşın hasbelkader hâkim sı
nıfında görev ifa etmesi, aynı seviyede diğer 
bir arkadaşın savcı sınıfında görev ifa etmesi 
arasında hiç bir fark yoktur, bu ayrılık yapıl
mamalı idi. Bu, 10 sene içerisinde büyük ten
kitlere mâruz kalmıştır ve haklıdır. Kabiliyet
li bir savcının, yeterli bir savcının Yargıtayda 
görev almaması için hiç bir sebep yoktu. 

fBu sert ve kesin Anayasa hükmü karşısında, 
bu vasıfta olan arkadaşların durumunu o ta-
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rihbe görev ifa eden Hükümet düşünmüş ve 45 I 
sayılı Kanun içerisinde, Anayasada olmamasına 
rağmen, bir Yargıtay savcılığı müessesesi in- I 
das etmiş, yani bir kanunla kurulmuş bir mü
essese idi. 

Bundan maksat, üst seviyeye gelmiş, kıy
metli hâkimlerin mağdur olmamalarını temin 
etmek, Yargıtayda bir başka bölüm açmak su
retiyle kapanar- Yargıtay kapılarını onlara 
açmak düşüncesi îdi. 

Bu arkadaşlarımıza tevdi edilen görevler 
belki hak teminatı bakımından yerinde idi; fa
kat biz zengin Devlet değiliz ve bu seviyedeki 
arkadaşlammızm yetişmesi de kolay olmuyor. 
haddizatında tevdi edilen görev, bir savcı yar
dımcısına verilen görevden, sonucu itibariyle 
daha dûn bir vaziyete düşmüş oluyordu. Ne 
yapardı bu Yargıtay savcıları? Bir ceza mah
kemesinden her hangi bir karar verildiği ve bu 
karar aleyhine ilgili tarafından temyiz yoluna 
başvurulduğu takdirde, eskiden bir müddeiu
mumi muavinin Cumhuriya Başsavcısı adına 
tanzim ettiği iddianameyi beş kişi olarak top
lanıp tanzim etmekten ibaret bir görevle kar
şı karşıya kaldı ve Yargıtay hâkimleri derece
sinde aynı vasıfları ihraz ve iktisabetmiş bu 
beş kişilik kurulun mütalâası sonucu itibariyle 
bir müdd^iumummînin mütalâasından öteye gi
den bir vasıf taşımıyordu. 

Ayrıca, beş kişilik bir ceza dairesinde tıp
kı müddeiumumi muavinlerinin, sair savcıları
nın mütalâaları gibi, hâkimler tarafından bir 
eleştiriye tâbi tutuluyordu. Bu, hem kadro ba
kımından, hem de yetişmiş insanların daha iyi 
yerde çalışmalarına imkân vermemesi bakımın
dan mahzurlu idi. 

Bu iyi amaçla getirilen müessesenin 10 sene 
zarfında yeterli olmadığı kanısına varan Yü
ce Meclis, bu müesseseyi lâğvetmiş ve doğru 
bir iş yapmıştır, 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilebilmek için 
asgarî birinci sınıfa ayrılmış hâkim olmak ve
ya Yargıtayda fiilen üye olmak lâzım. Bugün 
vazife gören arkadaşlar, her zaman Yüksek 
Hâkimler Kurulunca Yargıtaya seçilmek im
kânlarına sahibolan arkadaşlarımızdır. Yar
gıtay "savcılarının bazılarında bu durum mev
cut değil idi ve 45 sayılı Kanun, Anayasada • 

yer alan bu müessesede görev ifa eden hâkim
lerin geliş yerleri neresi olursa olsun, burada 
çalışan hâkimleri, Yargıtay hâkimleri seviye
sinde mütalâa etmiştir. Halen yürürlükte ve uy
gulanmakta bulunan 45 sayılı Kanunun 55 nci 
maddesini okuyorum: 

«Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkan ve 
üyeleri, Yargıtay hâkimlerine ilişkin hâkimler 
hakkındaki hükümlere tabidirler,» 

Şu halde, seçim yerleri neresi olunsa olsun, 
halen vazife ifa eden Yüksek Hâkimler Kuru
lunda bulunan hâkim arkadaşlarımız, bugün 
Yargıtay hâkimlerinin haiz oldukları teminatı 
haizdirler. 

Diğer taraftan, Anayasamızın (Hâkimlik 
Teminatı) başlığını taşıyan 133 ncü maddesini 
okuyorum: 

«Hâkimler azlolunamaz. 'Kendileri isteme
dikçe, Anayasada gösterilen yaştan önce emek
liye ayrılamaz; bir mahkemenin...» Buraya dik
katinizi çekiyorum, «veya kadronun kaldırıl
ması sebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun 
kılınamaz.» 

Şimdi, Anayasanın 139 ncu maddesiyle 
Yarıtaydan gelmeyen diğer hâkimlerin duru
munu karşılaştırırsak, Anayasanın hâkimler 
hakkında getirdiği teminat hükümlerinde bir 
zayıflama olduğunu hissetmemek mümkün de
ğildir. 

Diğer taraftan Anayasa yapıcısı, arkadaşla
rımın da burada ifade ettikleri gibi, Yargı
tay'a üye seçiminin, Yargıtaydan seçilecek hâ
kimlerin teşkil ettiği kurul tarafından yapıla
cağını gösteriyor. Bu çelişkiyi nasıl telâfi et
mek lâzımdır? Bu madde vardır, diye Anaya
sanın 139 ncu maddesini bertaraf etmek müm
kün müdür; 133 ncü maddesini bertaraf etmek 
mümkün müdür? 

Böyle bir müşkülâtla karşı karşıya kaldık. 
Biz, yeri neresi olursa olsun, nerede görev 
görürse görsün, hâkim vasfını ihraz etmiş, hâ
kim olan bütün arkadaşlarımızın bu teminat
tan yoksun bırakılmaması kanısındayız; bırakıl
mamalı ve hâkimlerin teminatı korunmalıdır. 
Bir müessesenin seçim usulünde değişiklik ya
pılırken ve bu değişiklik sebebiyle orada çalı
şan kişilerin görevlerine son verilirken Anaya
sa yapıcısının bunu düşünmesi lâzımdı, düşü
nülmemiş. Bunu bir nevakıs olarak gördük, 
bu nevakısı Yüce Meclise bildirmek istedik, 
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Bildiriş sebeplerimizden bir tanesi de yine 
tson zamanlarda Anayasa değişikliğinden bahse
dilmektedir. Bu itibarla ve özellikle Anayasa
nın yargı bölümünde yer alan hükümlerin 
herkes için, her zaman ve her yerde aynı şekil
de anlaşılacak ıstılah ve ibarelere ihtiyacı oldu
ğunu hatırlatmak ve bir değişiklik vukulbuldu-
ğu takdirde, hislerden öte bir davranış ile iyi 
bir nizamlamaya girişilmesi zaruretini Yüksek 
Meclisin bilgisine sunmak ve böylece de bir 
vasat hazırlamak durumu hâsıl olur, düşünce
siyle takdim ettik. 

Şimdi denilebilir ki, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun halen ve fiilen 20 üyesi mevcut. Bun
ların esasen yedisi Yargıtaydan gelmiştir. Bu 
müessesenin yerine yenisi kurulunca, çıkaraca
ğımız kanuna göre, Yargıtaydan gelen yedi 
üye arkadaşımız esasen aslî görevlerine gidecek
lerdir, bir mahduriyetleri olmayacaktır. 

Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından 
seçilmiş arkadaşlar... Diyelim ki bunların da 
esas kadroları belirlidir. Esasen görev sürele
ri dolduğu zaman otomatikman bu görevlerine 
avdet edeceklerdir. Bunlar için de bir sakınca 
yoktur. Fakat, bunun karşısında bir başka 
mülâhaza ile de çıkmak mümkündür; bunlar, 
bu görev süreleri dolmadan görevlerinden uzak-
laştırılıyorlar, kanun yoluyla uzaklaştırma 
durumuna düşüyorlar. Görevlerinin devamı 
süresince Yargıtay hâkimlerinin haiz oldukları 
bütün teminatı haizdirler. Bu, bir müktesep 
hak teşkil eder mi, etmez mi düşüncesi üze
rinde de durmak lâzımdır. 

Yine bunlardan iki tanesi ki Meclislerce se
çilmiştir, Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilme 
şartlarını tam manasıyle haizdir. Birinci sı
nıfa ayrılmış hâkimlerdir fakat, seçildikleri za
man hâkim durumunda olmayan kişilerdir. 

Şimdi bu sert hükmü buraya getirdiğimiz 
zaman ikinci bir özellik ortaya çıkıyor, Anaya
samızın 139 ncu maddesi ile karşı karşıya ka
lıyoruz. Halen bu arkadaşlar Yargıtay hâkim
leri seviyesinde ve onların teminatına sahip bi
rer hâkim. Bunların, durumlarını düşünmek
sizin bu kanunu bu şekilde çıkartırsak, idare, 
Anayasanın 139 ncu maddesi muvacehesinde ne 
yapacaktır? Halen bu sıfatı ihraz etmiş kimse
leri aylık ve kadrolarından yoksun bırakarak, 
bir hâkimi kapı önüne koymak mümkün mü-
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I dür? Bunları idarenin düşünmesi lâzımdı. Bi
zim komisyon olarak sıkıntımız; kanunlar sü
ratle çıksın diye gelişigüzel hazırlanan tasarı
lardandır. Yüce Meclise niyabeten vazife ya
pıyoruz, gördüklerimizi eksiklikleriyle söyle
mek görevimizdir. Bu, bir manada tenkit gö
revimizi, murakabe görevimizi yerine getir
mekten ibarettir. Durum muallaktadır arka
daşlar; halen teminat altında bulunan bir kişi
yi kapının önüne koyamazsınız. Bunun çaresi
ni bulacaksınız... 

Arkadaşlar düşündüler, Anayasada mev-
cudolmayan bir hükme rağmen bir kanunla Yar
gıtay Savcılığ: müessesesi kurulmuştu, fakat 
Anayasanın bu sert hükümleri karşısında bu 
müessesenin kaldırılması düşünüldüğü zaman, 
kolaylıkla Anayasaya bir geçici madde koymak 
suretiyle bunun düzenleneceği öngörüldü. 

Şimdi, acaba Yüksek Hâkimler Kurulunun 
üyelerinin bu durumlarından şayet Yüce Mec
lis yasaya uygun bir değişiklik yapmak ister
se, kanunla yapabilir mi, yapamaz mı? Bir 
mahzur olmadığı kanısına varıldı, kanun rüh 
ve esprisi itibariyle. Ama, açık olan bir ger
çek de, bu yol doğru değildir. Fevkalâde is
tisnaî bir hal ile karşı karşıya kalmıştır, komis
yon. Şayet Meclisler bunu itiyat haline getirir, 
başka bir Anayasa müessesesine vermiş olduğu 
seçim hakkını kendisi kanun yoluyla kullan
maya avdet ederse, bunun altından çıkılmaz. 

Bu iki güçlüğün altından çıkma görevi Yüce 
Meclise aittir. Biz bunu takdim etmek istedik. 
Komisyon olarak, bu maddeye karar verin ve
ya vermeyin, şeklinde bir iddiamız yoktur. 
Herkes düşünsün, taşınsın; ne manada anlı
yorsa, hangisinde adalet varsa, mağdurun ya
nında olmak lazımgeliyorsa veyahut da başka 
yollarla telâfisi mümkündür, diye düşünülüyor
sa, ona göre karar versin. 

Komisyon olarak şikâyet ediyorum; kanun
lar eksik geliyor ve bizi yoruyor. Meclislere 
de istediğimiz tarzda, (bir telknisyene yaraşır 
tarzda her zaman takdim edemiyoruz. Bu ku
sur da bize ait değil, Hükümetin bu kanunları 
iyice düşünmesi, iyi hazırlaması ve hazır bir 
şekilde Meclise getirmesi lâzımdır. 

IBenim mâruzâtım bu kadardır, takdir Yü
ce Meclisindir. 

BAŞKAN •.- Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
I bu adına Sayın Baran, buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUBU ADINA İRFAN BARAN | 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil- I 
leri, 

Müzakere edilmekte olan geçici 15 nci mad
denin Anayasada yapılan değişiklik dolayısıyle 
Yüksek Hâkimler Kurulunda görevli iken eski 
görevleriine dönmeleri gereken 13 geçkin yar
gıç için Adalet Komisyonu tarafından bizzat 
ısdar «dilen bir madde olduğu ortadadır. 

Komisyon Başkanı Sayın Tekinel, bu hukuk 
prensiplerine, Anayasaya, kanun yapma tekni
ğine, İçtüzüğümüze aykırı şekli, bu noktalar
dan mütalâa ederek savunmak yerine, bu seç
kin yargıçların mağdur olmaması gibi bir be
şerî endişe ile hazırladıklarını ve Yüksek Mec
lise sunduklarını, dünkü konuşmalarında da, 
- hatırımızda kaldığına göre - madde üzerinde 
ısrar etmemekte olduklarını ifade buyurdular. 

Değerli arkadaşlar, önce bir mağduriyet ve
ya bir müktesep hak noktası üzerinde endişeli 
olmamak gerektiği kanaatindeyim. Bu seçkin 
yargıçlar halihazırda bulundukları vazifeye, 
devamlı olarak vazife görmek üzere getirilme
mişlerdir. Ancak muvakkat bir süre için seçil
mişlerdir. Tıpkı bir yargıcın zaruret halinde 
başka bir kaza çevresine gönderilişi gibi; tıpkı 
belediye reisliğine seçilen bir zat gibi, milletve
killiğine seçilen bir zat gibi. 

Nasıl ki seçimlerin öne alınması dolayısıyle be
lediye reisleri, senatörler, milletvekilleri, «Efen
dim seçimleri öne aldınız, bizim müddetimiz dol-
seçümleri öne aldınız, bizim müddetimiz dol
madı» diye her haingi bir hak talebinde bulun
ma hakkına sahip değillerse, zaten muvakkat 
bir vazifeye getirilmiş olan bu kimselerin esa
sen kaybedecekleri bir hakları da olmadığı için, 
eski görevlerine dönmüş olmalarının kendileri 
için kaylbedilmiş bir mlüktesep hak sayılması ve
ya mağduriyetlerini mucip bir cihet olacağının 
düşünülmesinin yerinde bir mütalâa olmayaca
ğı kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, bir kere mahkemeler bağım
sızdır. Mahkemelerde vazife gören yargıçlar 
da, bağımsız mahkemelerde vazife gördükleri
ne göre, her hangi bir hiyerarşik usule tabi 
değildirler. Diğer Devlet dairelerinde olduğu 
gibi, yüksek kademeye gelmiş bir memurun 
seçimle geldiği bu müesseseden ayrıldıktan son
ra, evvelce haklarında muamele yaptığı, emret- | 
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tiği kimselerin emrine girmesi gibi gayritabiî 
bir durum mevzuubahis değildir. Yargıçlar 
müstakülen vazife gördüklerine, her hangi bir 
makama veya. başka bir yargıca tabi olmadık
larına, hiyerarşi olmadığına, müstakil mah
kemelerin bağımsız yargıçları olduklarına gö
re, bu değerli kişiler yine ya ağır ceza reisi, 
olacaklar, ya asliye hukuk hâkimi olacaklar 
ve vazifelerinde eskisi gibi yine bağımsız ola
rak icra-i vazife edeceklerdir ki ne maddî yön
den, ne de manevî yönden her hangi bir ka
yıplarını düşünmek mümkün değildir, bir 
mağduriyet yoktur. 

Biraz da mvvzuat yönünden meseleyi ince
leyelim: 

Arkadaşlar, dün Sayın Nebil Oktay'ın da 
ifade ettikleri gibi, Meclis İçtüzüğüne göre, 
komisyonlar, kendileri kanun yapamazlar, ka
nun teklif edemezler. Ancak, kendilerine mu-
havvel işleri görüşürler ve kendilerine tevdi edi
len işleri ya aynen kabul ederler, reddederler 
veya değiştirirler. 

Farz ediniz ki bir kanunun bir maddesinin 
değiştirilmesi için bir teklif veya tasarı Komis
yona gelmiş. Bunu vesile yaparak, bu kanun 
medenî kanun olsun, bir maddesi için bir de
ğişiklik teklifi gelmiş, acaba vazifeli komisyon 
buinu vesile yaparak kendisine gelmeyen diğer 
maddeleri de ele almak, değiştirmek yetkisi
ne, Meclis İçtüzüğüne göre, sahifbolalbilir mi? 
Kanunda eksiklikler yar, diye, yeni maddeler 
ısdarına imkân bulabilir mi? Meclis içtüzüğüne 
göre, bu, mümkün değildir arkadaşlar. 

Nitekim, daha yakında Siyasî partiler ka
nun tasarısı görüşülürken, Komisyon üyeleri, 
bu kanun tasarısının değiştirilmesi gereken bir
çok maddelerinin değiştirilmediğini görerek bu 
ihtiyacı hissetti, ama o maddelere el atamadı. 
Amcak Sayın ismet Sezgin ve arkadaşlarına ri
cada bulunarak onların yaptığı kanun teklifini 
Komisyona havale ettirmek suretiyle o maddele
ri de inceleyip huzurunuza sevk edebildi. 

Bu bakımdan bir kere; Sayın Komisyon gö
revini bu noktadan aşmıştır. 

ikincisi ise; arkadaşlar, biz neyi müdafaa 
edeceğiz? Anayasaya aykırı bir hüküm var, 
ruhu ile falan değil lafzıyla apaçık aykırı bir 
hüküm. Bile, bile (takdir meselesi de değil) 
Anayasaya aykırı bir hükmü, sadece 13 yargıca 
karşı bir nevî cemilekâr davranış için ihlâl et-
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mek Meclisin itibarına ve sayın milletvekilleri
nin vazifelerine karşı bir küçültücü tesir icra 
etmez mi arkadaşlar? 

Anayasa, Yargıtay üyelerinin nasıl tayin 
edileceklerini belirtmiş. Siz burada buna aykı
rı bir hüküm getirecek ve bir de eski Yüksek 
Savcılar Kurulunun feshinden sonraki duruma 
otnüşabihmiş gibi göstererek mazur göstermeye 
çalışacaksınız. 

(Sayın Komisyon Başkanı bizi mazur görsün
ler, burada hiç bir benzerlik yoktur. Bir kere 
kendileri de ifade ediyorlar; Anayasaya orada 
geçici bir hüküm konarak bu temin edilmiştir. 
Burada ise, tersine olarak böyle bir geçici mad
de olmadığı gibi Anayasada bu işin yapılama
yacağına dair bir kesin madde var. 

Mahiyetleri de bambaşka; birisi savcı, diğe
ri hâkim. Savcı yine savcı olarak Yargıtaya 
iade edilmiş, bunlar ise hâkimlerdir ve Yargı
taya hâkim seçmiş oluyorsunuz. Diğer yapılara 
işle müşabih değildir. Bu, hem görev bakımın
dan, hem de mevcut hükümler bakımından ay
niyet arz etmektedir. Bu bakımdan Anayasa
nın açık hükmüne rağmen, sırf cemilekâr dav
ranmak için, Anayasaya aykırı bir hüküm vaz
etmek; bundan yararlanacakları da, buna oy 
verecekleri de, bumu çıkaracak olan Meclisi 
de yaralayacaktır. 

Bir başka cihet ise; siz kadro veririsiniz, 
Sağlık Bakanlığına, Bayındırlık Bakanlığına, 
Adalet Bakanlığına kadrolar verirsiniz, ama 
falan yerin hastahanesins hekimi siz tayin et
mezsiniz, Bayındırlık Bakanlığının falan umum 
müdürünü siz tâyin etmezsiniz, Edirne'ye as
liye hukuk hâkimini, Yargıtayın falan dairesi
ne hâkimi de siz tâyin etmezsiniz. Anayasanın 
genel hükümlerine göre Meclislerimizin icra gö
revi yoktur. Yürütme görevi yoktur. Ne za
mandan beri Meclisler memur tâyin eder du
ruma gelmiştir? Demek ki, bundan sonra ye
ni bir usul açılacak, falan yerin hâkimini 
Meclîs özel bir hükümle tayin etti, falan yer
lerdeki memuriyetlere falan zatları (kadro de
ğil) Yüksek Meclis tâyin etti. Bu sefer, arka
sından böyle hükümler gelirse şaşırmayınız. 

Bu noktadan da Anayasanın genel hükümle
rine ve esasına da aykırılık vardır. Çünkü, 
hiç bir zaman tesrii organ icra organı haline ge
tirilemez. Kendisine aidolmayan vazifeler sa

dece birkaç şahıs için verilemez ve bunun bü
yük sakıncalar ve huzursuzluklar doğuracağı, 
haksızlık yapıldığı için haklı isyanlar doğuraca
ğı ortadadır. 

Bu bakımdan bu maddenin reddineı karar 
verilmesini diler, saygılarımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Kemal Kaya, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA KEMAL KAYA 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

45 sayılı Yüksek Hâkimler ve Yükselk Sav
cılar Kurulu Kanununa eklenen geçici 15 nci 
madde üzerinde A. P. Grubu adına görüşleri
mizi açıklayacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet tasarısında bulunmayan ve fakat 

Komisyonca ilâve edilen geçici 15 nci madde 
Anayasanın 139 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına 
aykırıdır. 139 ncu maddenin 2 nci fıkrası; Yar
gıtay üyelerinin nasıl seçileceğini açık, seçik ve 
kati bir şekilde göstermiştir. 

Binaenaleyh, bu madde muvacehesinde ge
çici 15 nci madde ile Yargıtaya üye göndermek 
tamamen Anayasaya aykırı hareket etmek olur 
ve aynı zamanda 139 ncu maddeyi de hiçe say
mak demektir. 

Yargıtaya üyo olabilmenin usulünü, şekille
rini, niteliklerini 139 ncu madde tespit ve 2 nci 
fıkrasıyle tayin ettiğine göre, bu madde hüküm
lerince ancak yargıtaya üye gidebilir. Kaldı ki, 
Anayasamızın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
aynen: «Hiçbir suretle bir şahsa, aileye, züm
reye ve sınıfa imtiyaz getirilemez» hükmünü 
koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçici 15 nci madde, Anayasanın 12 nci 

maddesinin son fıkrasına aykırıdır. Çünkü; bu
rada Yüksek Hâkimler Kurulundan 13 kişinin 
Yargıtay üyesi olması için geçici bir madde ge
tiriliyor. Bu, bir sınıfa veya birkaç şahsa im
tiyaz tanımak olur ki, tamamen Anayasanın 
12 nci maddesine ayları bir hükümdür. 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Ku
rulu Kanunu tamamen Yüksek Hâkimler Kuru
lu ve Yüksek Savcılar Kurulunun çalışma usul
lerini göstermek için getirilen bir kanundur. Bu 
kanuna geçici bir madde ilâve edilerek, Yargı
taya üye tâyini gibi bir yola gitmek Anayasaya 
ters düşer. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Komisyonunun, geçici 15 nci madde

nin tedvininde gerekçe olarak gösterdiği esas
lardan birisi; Yüksek Hâkimler Kurulu sevk 
edilen kanunla lâğvedilmekte olduğu keyfiye
tidir. Bu hüküm yanlıştır arkadaşlarım. Yük
sek Hâkimler Kurulu lâğvedilmiş değildir. 1961 
Anayasamızın 143 ncü maddesi, Yüksek Hâkim
ler Kurulunun kurulmasını öngörmüş ve 1488 
sayılı Kanunla meriyete giren yeni 143 ncü mad
de ise, bu Kurula yeni bir şekil vermektedir. 
Lâğvedilmesi demek, o müessesenin ortadan 
kalkması demektir. Halbuki burada müessese 
kalmakta, fakat ona yeni bir şekil verilmekte
dir. Bunun sebebi de; on senelik tecrübelerden 
edinilen neticelere göre daha randımanlı, daha 
iyi çalışabilmesi için yeniden şekillendirilmesine 
lüzum görülmüştür. Yoksa Yüksek Hâkimler 
Kurulu lâğvedilmiş değildir, komisyon bu gerek
çesinde tenakuza düşmüştür ve bu hüküm ye
rinde değildir. 

Yine komisyon gerekçesinde; «Eski Anaya
samızın 143 ncü maddesine göre 18 asil, 5 yedek 
üyeden teşekkül eden Yüksek Hâkimler Kuru
lunun 6 üyesinin Yargıtaydan geldiğini, ancak 
yeni Anayasaya göre bu 6 Yargıtay üyesi, Yar-
gıtaydaki vazifelerine gittiğine göre diğer 13 
üyenin durumu muallaktadır. Binaenaleyh, 
bunları hukukî statüleri bakımından bir şekle 
bağlamak için 15 ı?ei maddeyi getirdik» demek
tedirler. 

Bu gerekçe de çürüktür; eski madde birinci 
sınıf hâkimler arasından seçilen 6 kişi üst üste 
iki defa seçilemezler, der, yani dört sene için 
seçilen birinci sınıf bir hâkim, müddetini dol
durduğu takdirde bir daha seçilemez. 

Yasama organlarının seçtiği kişiler yalnız 
birinci sınıf hâkimler değil, Anayasanın hükmü
ne göre yasama organları, «yüksek mahkeme
lere üye olma hakkını kazanmış veya birinci sı
nıf hâkimlik niteliğini kazanmış kimseler» de
mektir ki, yüksek mahkemelere üye olma hak
lımı kazananlar kimlerdir? Biliyorsunuz ki, 
Danıştay bir yüksek mahkemedir, Anayasa bir 
yüksek mahkemedir ve 15 sene avukatlık ya
pan bir kimse yüksek mahkemelere üye olabil
me hakkını kazandığı için Hâkimler Kuruluna 
üye seçilebilir. Bir general, bir amiral Danış-
taya üye seçilebilir, oraya seçilebildiği için 

Hâkimler Kuruluna da seçilebilir. Çünkü, yük
sek mahkemeye üye olabilme hakkını almıştır. 
öyle ise; Meclisten, bu tür yüksek mahkemeye 
üye olabilme hakkını kazanan insanlar olduğu
na göre, Temyiz Mahkemesine üye mi göndere
ceğiz? 

Bir hususu daha açıklayacağım: Yasama or
ganlarınca seçilen kişiler sürelerini bitirince 
tekrar yasama organınca seçilmediği takdirde 
acaba komisyon, o saman da «bunlar seçilmedi» 
diye hemen bir kanunla huzurunuza mı gelecek
tir? Bu gerekçenin hiçbir tutar tarafı yoktur. 

Yine üzüntü ile arz edeyim; gerekçede bir 
husus daha vardır; «Hâkimler Kurulunun bu
günkü üyelerinin birinci sınıf olduklarını, Yar-
gıtaya üye olma haklarını kazandıklarından do
layı kendilerine bu hakkı tanıyoruz» denilmek
tedir. 

Bugün Türkiye'de 1 500'ün üstünde birinci 
sınıfa yükselmiş ve Yargıtay üyeliği hakkını 
kazanmış hâkim ve savcılar vardır. Hasbelka
der Hâkimler Kuruluna seçilmeyen bu kıymetli 
arkadaşlarımızın Yargıtay üyesi olmaması, Hâ
kimler Kuruluna üye olmamalarının sebebi mi
dir? öyle ise bu esbabı mucibeye göre; değil 
bu 13 kişinin, birinci sınıf hâkimlik niteliğini 
kazanmış 1 500 hâkim ve savcının hepsinin de 
Yargıtay üyesi olması lâzımdır. 

Maddeyi okursanız göreceksiniz ki, halen 
Hâkimler Kurulu üyesi olanlar ve seçilip de fii
lî ve hukukî durumu doİayısıyle henüz vazifeye 
başlamayanlar da Yargıtay üyesi olacaklardır. 
Kimdir bunlar arkadaşlarım? Bunlar halen Hâ
kimler Kuruluna seçilmiş Hâkimler Kurulunun 
üç raportörüdür ve bunlar halen Hâkimler Ku
rulunda vazifededirler. 45 sayılı Kanuna göre 
yeni kurulan Yüksek Hâkimler Kurulunda isim
leri denetim - yani tetkik - hâkimi olarak kala-

' caklardır. Bu arkadaşlarımız henüz Hâkimler 
Kurulundaki esas vazifesine de başlamamışlar
dır. Raportördürler ve bunların da Yargıtay 
üyesi olması maddede derpiş edilmiştir ki, bu 
gerekçe de böylece yerinde değildir. 

Gerekçede bir de emsal vardır; «Yüksek 
Savcılar Kurulu üyeleri Anayasanın geçici 
15 nci maddesi ile Yargıtay üyesi olduklarından 
biz de buna mütenazır olarak Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyelerinin Temyiz âzası olmalarını getir
dik.» deniyor. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek Savcılar Kurulu üyelerini Yargıtay 

üyesi yapan bir Anayasa hükmüdür. Halbuki 
burada Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerini Yar
gıtay üyesi yapmak isteyen madde tamamen 
Anayasaya aykırı bir geçici maddedir. Onun 
için bu emsal olamaz. Bu emsal olduğu takdir
de, o zaman her Anayasa maddesine göre bir 
kanun getirilip, «Anayasada bu olduğu için biz 
de buna mümasil bir kanun getirdik» gibi bir 
yola gidilir. 

Hattâ Komisyon kusura bakmasın, insana bir 
tesadüf gibi de geliyor; Anayasanın geçici 
15 nci maddesi Yüksek Savcılar Kurulunu tem
yiz üyeliğine getirdiği gibi, Komisyon da «mü
tenazır olsun» diye 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununda geçici 15 nci madde diye 
Yüksek Hâkimler Kurulunu Temyiz ,âzası yapı
yor ki, bu suretle tenazuru da temin etmiş olu
yor gibi geliyor bana. 

Bu hususlarda gerekçe nasıl çürükse, kanun 
da Anayasaya tamamen aykırıdır. Ancak, Ko
misyon Başkanının buradaki konuşmalarına da 
değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Başkanı 
hemen hemen «kanunun Anayasaya aykırı ol
duğunu iddia eden arkadaşlarım haksız değil
ler» gibi lâf sarf ettiler. Fakat arkasından, 
«Anayasanın (Yargı) adını taşıyan bölümde 
boşluk vardır» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, belki Anayasanın bir 
yerinde boşluk olabilir. Anayasanın boşlukları 
geçici maddelerle doldurulamaz, yine Anayasa 
hükmüyle doldurulur. Bu yönden haksızdırlar. 

Yine Komisyon Başkanının beyanına göre, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun durumu, Anayasa
nın 143 ncü maddesi tedvin edilirken ihmal edil
miş, yani Meclislerce veya komisyonlarca düşü
nülmemiş. Yüksek Savcılar Kurulu hakkında' 
geçici 15 nci madde getirilmiş ama hâkimler 
hakkında ihmal edilmiş. 

Muhterem arkadaşlar, burada «ihmal» diye 
bir şey kabul etmem. Çünkü, gerek Komisyonda, 
gerek Mecliste Yüksek Savcılar Kurulunun 
15 nci madde ile Yargıtay üyesi oldukları kabul 
edildiği zaman Yüksek Hâkimler Kurulunun 
durumları da tetkik edilir, eğer Komisyon ve 
Meclis lüzum görseydi 15 nci maddeye «Yük
sek Savcılar Kurulu ve vazifede bulunan Yük-

I sek Hâkimler Kurulu» derdi. Burada kanun 
koyucunun hiçbir ihmali yoktur. Bu, Komis
yonun kendi getirdiği geçici maddeye bir esas 
vermek için yarattığı mantıktır. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasaya aykırı 
olan bu kanunun Meclisçe kabul edilmeyeceğini 
biliyorum. Fakat bir de elimizde bulunan Ana
yasa Mahkemesinin bir kararını kısaca arz et
mek isterim. 

Bu Mecliste 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun bir maddesine tâyin ile ilgili bir fıkra ilâ
vesi yapılmış; «Eskiden hâkimlik ve savcılık 
yapmış olan kimseler, hâkim veya savcı iken ve
ya ayrıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisine üye seçildiklerinde bir daha seçilmedikle
ri veya ayrıldıkları takdirde tercihan ve takdi-
men mesleğe alınırlar.» diye bir kanun madde
si bu Meclisten çıkmıştır. Bu kanunun Anaya
saya aykırı olduğu iddiasıyle Anayasa Mahke
mesine Yüksek Hâkimler Kurulu adına Başkan 
Suphi örs, bu maddenin Anayasanın 12, 144, 58, 
2 nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mü
racaat etmiştir. Çünkü, mesleğe alınma kendi ni
teliklerini taşıdığı için Anayasanın usul kanunu
na göre haklarıdır. 

Anayasa Mahkemesi davayı aynen kabul et
miş, «Kişilere, zümrelere imtiyaz ve hak tanın
mayacağından bu kanun Anayasanın 12 nci mad
desinin 2 nci fıkrasına aykırıdır.» diye 29.11.1966 
gün, ve 966/11 esas, 966/44 karar sayı ile hü
küm vermiştir. 

Şimdi düşünün arkadaşlar, seçimi kaybetmiş 
olan üç hâkim veya beş hâkim, Millet Mecli
sinde bulunan beş on eski savcı: Bunların mesle
ğe dönmelerinde bir tercih tanınmasını Anaya
saya aykırı bulmuştur ve hakikaten de aykırı
dır. Çünkü, kadro bekleyen hâkimler^ sıra bek
leyen kişiler varken bir zümreye, birkaç şahsa 
böyle bir hak tanınmasının Anayasaya aykırı 
olduğu ittifakla kabul edilmiştir. Eğer bu hü
küm de kabul edilirse Anayasa Mahkemesinin 
bunu ittifakla iptal edeceği açık ve seçiktir. 

Böyle bir kanunun Yüksek Meclisten çıkma
yacağını bilerek hepinizi saygı ile selâmlarım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan Komis
yon adma kısa bir izahatta bulunmak için söz 

I istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, daha görüşmek iste
yen arkadaşlarımız var. Arzu ederseniz arkadaş
ları dinleyelim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOBALTAN (Sivas) — Arkadaşların görüşle
rine ışık tutacağı gerekçesiyle... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı gö
rüştüler, müsaade ederseniz arkadaşlara görüş
me imkânı verelim, ondan sonra da size. 

D. P. Grubu adına Sayın Nuri Eroğan. 
D. P. GRUBU ADINA NURÎ EROĞAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; geçici 15 nci madde üzerinde hemen bü
tün parti grupları Anayasaya aykırılık, İçtüzüğe 
aykırılık hakkında geniş izahat verdiler. Bu hu
suslara hiç değinmeyeceğim. Bunların tamamen 
dışında, kanun tekniği yönünden meseleyi ele 
alacağım. 

Komisyon Başkanı dünkü konuşmasında 
- zabıtlardan olnıyorum - §öy!e söylediler: «Ge
nel kaide,-ister Anayasa ile kurulmuş olsun, is
ter kanunla kurulmuş olsun; bir müessese tas
fiye edildiği zaman o müessesede çalışan kim
selerin müktesep hakları, mevkileri ve ifa ettik
leri hizmettin mahiyeti gözönünde tutularak on
lara yeni imkânlar hazırlanmasıdır.» 

Bugünkü konuşmalarında da şunu ilâve etti
ler : «Görev süreleri dolmadan kendi görevlerine 
döneceklerdir. Bir hâkimi kapının önüne koy
mak doğru mudur?». 

Muhterem iarkadaşlar, kanunlarda üç çeşit 
madde vardır : Esas maddeler, geçici maddeler, 
bir de ek maddeler. Geçici maddeler, Komisyon 
Başkanının ifade ettiği gibi, hizmetlerin mahiye
ti gözönünde tutularak onlara yeni imkânlar ha
zırlamaz; kanunun esas maddeleri imkânlar ha
zırlar. Geçici maddeler, iktisabedilmiş hakların 
ihlâlini önler. 

Bu geçici madde, Nebii Oktay'ın da ifade 
ettiği gibi, nevama yeni bir hüküm ısdar etmek
tedir. Komisyonun kanun teklifi yetkisi olma
dığına göre, bu vaziyette yetkisi hududu dışına 
çıkmış durumdadır. Komisyon üyelerinin hepsi 
bu Komisyonda uzun süredir görev almış kimse
ler. Nasıl böyle bir teknik hata yaptıklarını doğ
rusu düşünemedim. 

Dedim M, geçici maddeler yeni imkânlar ha
zırlamaz, o vazifede bulunanlar, ister Komisyo
nun ifade ettiği gibi bir ihlâl olsun, lağv olsun, 

ister Kemal Kaya'nın ifade ettiği gibi, müessese
ye yeni şekil vermek olsun, ne olursa olsun; ger
çek şu; bugün vazife gören Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyelerine iktisabettiği hakları ne şekil ve 
suretle muhafaza edeceğiz, onların elinden alma
yacağım. Mesele bu. 

Bu, getirilen madde ile olmaz. Kanımca şöy
le bir madde mümkündür ve bunu da gayet iyi 
yapmışlar, geçici 11 nci maddeye şeyle bir hü
küm koymuştur : «Raportörler tetkik hâkimi» 
demişlerdir. Hiçbir itiraz sesi yükselmedi. Yük
sek Hâkimler Kuruluna raportör olmuş, bir hak 
iktisabetmiş; bu hakkını ihlâl etmek, bu hakkını 
elinden almak doğru değildir. Ona bir formül 
bulmuşlar, «Tetkik Hâkimi» demişler, olmuş bit
miş. 

Şimdi bizim yapacağımız iş, bence; Yüksek 
Hâkimler Kuruluna seçilmiş bu üyelere, «Kanun 
değişti, binaenaleyh vazifeniz bitti.» demeyelim; 
«Müddetleri doluncaya kadar bu vazifede kalır
lar.» gibi bir formül bulalım. Böylece, hakları
nın ihlâli değil; haklarını - ki, geçici maddeler
den maksat budur - bu şekilde koruyalım; mese
leyi halledelim. 

Cümlenizi Demokratik Parti Grubu adına 
saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Atagün. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Kırklareli) — Çok Sayın Başkan, değerli mil-
letveMleri; tasarının müzakeresi esnasında bil
hassa üzerinde durulan madde geçici 15 nci mad
dedir. Bu, biraz önce açıklıkla ifade edildiği 
gibi, tasarıyle sevkedilmiş bir metin değildir, 
sonradan teklif edilmiş bir metindir. Ben üzerin
de usul bakımından şöyle oldu, böyle oldu di
ye durmayacağım. 

Şu tasarı, çok acele çıkması gereken bir tasa
rı olduğundan Komisyondaki konuşmalarımın 
haricinde burada vaktinizi almamak için söz al
mamıştım. Fakat konuşmaları taMbederken iki 
husus bendenizi endişeye şevketti. Bunu ıttılaı
nıza arz etmezsem kendimi vazife ifa etmemiş 
bir kişi olarak kendimi suçlayacağım için, kısa 
da olsa söylemek mecburiyetinde kaldım, onun 
için söz aldım, özür dilerim. 

Beni endişeye sevkeden husus şu : Anayasa 
Mahkemesinde iptal edilen birbuçuk yıldan beri 
tayini yapılamayan, âtıl vaziyette kalan bir me-
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kanizma mevcuttur; §u tasarının önceliğini ve 
ivediliğini asıl bu teşkil etmektedir, biran önce 
çıkmalıdır. Vazife ifa edilememektedir, Bundan 
kamu zarar gördüğü gibi, savcıların tâyin ©dile
memelerinden ötürü de şahsi zararları vardır. Bu 
tasarı kanunlaştığı zaman tekrar geriye dönecek 
şekilde değil, Anayasaya uygun, başka yerden 
reddedilmeyecek bir şekilde çıkarılması bir za
rurettir. Bendenizi endişeye sevkeden birinci se
bep budur. Onun için tasarı üzerinde titizlikle 
durmakta kamu yararı vardır, savcıların, hâ
kimlerin yaran vardır, yargı gücünün yaran 
vardır. 

ikincisi; çok üzüldüm ve üzülmekteyim. Bu
rada, Komisyon Başkanı çok değerli arkadaşı
mız, «Şu metni reddettiğimiz takdirde, üyelerin 
kapı önüne bırakılması gibi bir durumun mey
dana gelmesiyle karşı karşıya kalacaksınız, buna 
hakkımız yoktur.» dediler. Bu sözü ayniyle ka
bul ediyorum. Yalnız, sormak istediğim husus 
şudur; kapı önüne bırakıyoruz ama, acaba gü
cümüz, odanın içerisinde yargı postuna oturtma
ya yetiyor mu? Bunun üzerinde de durmak ge
rekiyor. 

Burada çok değerli üyeler mevcuttur. Kendi
lerine, şahsen çok büyük hürmetim var. Ve şu 
konuşmayı yaparken, üzüntü de duyduğumu ifa
de ederim. Maiyetlerinde çalıştığım çok kıymet
li - çok kıymetli olduğuna kani olduğumuz - bu 
kişilerin hizmet süreleri sona ermeden vazifele
rini nihayet bulduracak şekilde bir kanunu bu
radan çıkarmamıza da gönlüm razı olmadı. Ya
ni metin reddedilecek olursa, bu kişilerin de sü
relerinden önce kapı önüne konmuş gibi bir du
rumla karşı karşıya kalmalarına gölüm razı ol
madığı için söz almış bulunuyorum. 

öyle ise ne yapmak lâzım? 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz fikirlerimi 
söylemezden önce, sözü geçen madde metnini 
okuyarak, biraz daha açıklayarak meseleye vu
zuh vermek istiyorum. Metin nedir, ne istiyor? 
Geçici 15 nci madde; «Yüksek Hâkimler Kuru
lunun, Yargıtaydan seçilmiş olan üyeleri dışın
da kalan üyelerden, bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte görevi başında olan ve yedek üyelerle 
usulü dairesinde» dikkat buyurun buraya «son 
dönem için seçilmiş olup da, fiilî durumu itiba
riyle henüz göreve başlamamış olan asıl ve ye
dek üyeler Yargıtay üyesi olurlar.» diyor. 

I Yüksek Hâkimler Kuruluna nasıl üye seçili
yor? İki türlü. Birisi; 1 nci sınıf hâkimler ve 
aynı zamanda Yargıtay üyeleri kendi araların
dan seçiyor, diğeri de Parlamentodan seçiliyor, 
yani Parlamento seçiyor. Yargıtaydan seçilmiş 
olan üyeler zaten yerlerine gidecekler, onun için 
bir hüküm getirilmiyor. Ama Yargıtayın dışında 
seçilen üyeleri mütalâa edecek olursak, burada 
öyle bir metin getirilmiş ki, fiilen vazife ifa eden 
kişilerin Yargıtay üyeleri olmaları sağlandığı 
gibi, birinci sınıf hâkimler arasından seçilmiş 
veyahut Yüsek Meclisler tarafından seçilmiş de 
henüz vazifelerine başlamamış olan kişileri de 
Yargıtay üyesi yapmak gibi bir durum mevcut
tur. 

Şu hale göre biz burada şu metni kabul et
mediğimiz zaman ortaya ne çıkıyor? Eskiden ol
duğu. gibi, süresi gelmemiş olsa dahi birinci sı
nıf hâkimler arasından seçilmiş olan arkadaşla
rımız - biraz önce değerli arkadaşlarım bunu 
izah ettiler - kendi mesleklerine devam edecek
ler; ne maaşlan, ne de emeklilikleri bakımından 
zarar görecekler... Dikkatle üzerinde durmak is
tiyorum; ^emeklilik bakımından diyorum. Yargı 
görevini ifa eden adliye mensuplan ister Yargı
tay üyesi olsun, isterse bidayet hâkimi olsun, 
bunların emekliliklerinde de eşitlik vardır arka
daşlar. Halen, fiilen aldıkları maaşlarda da eşit
lik vardır, yani üst kademeye çıkmış ise. 

Binaenaleyh, kendi vazifelerine' döndükleri 
zaman, bir yargıç olarak oturdukları zaman hiç
bir suretle etiketten başka bir değişiklik olma
yacak. Metin kabul edilirse bir etiket değişecek, 
yani Yargıtay üyesi olmuş olacak. Bunlann bir 
hakkı zayi olmamış oluyor. Yalnız, Anayasa 
hükmüne göre yargı görevi ifa etmeyip de, Mec
lislerden seçilmiş olan kişiler vardır. Şimdi biz, 
bu metni reddedecek olursak, bunların haklarını 
da ziyaa uğratmış oluruz. Binaenaleyh bunlar 
hakkında da bir şey düşünmemiz gerekir. 

Biraz önce, sözlerime başlarken dedim ki; ka
pının önüne bırakamayız ama, acaba kapının içe
risindeki odaya yargı postuna oturtabilir miyiz? 

Arkadaşlar, Anayasa bunu men etmiştir. 
Anayasa men etmiştir, çünkü Anayasa o kadar 
tadâdî mahiyette bu hususlan ifade etmiştir ki, 
bir yüksek mahkemeye üye seçilmeyi sınırlan
dırmıştır. Durum başka memurların tayini gi-

I bi değildir. Bu sınırlar içerisinde olunca, başka 
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bir kanunla bunları bir yüksek mahkemeye üye 
yapmamız mümkün değildir. 

Ben yine Komisyon sözcüsüne, dünkü ko
nuşmalarındaki bir beyanlarını hatırlatacağım. 
Çok kıymetli arkadaşlarımızdan birisi başsav
cılığın, maiyetinde çalıştıracağı bir kişinin, ya
ni savcı yardımcısının inhasını kendisinin yap
ması bakımından bir teklifte bulunduğu zaman, 
buraya sözcü arkadaşımız çıktı dedi ki, «Nasıl 
olur? Anayasa buna müsaade etmez» 

Arkadaşlar, bu tayin de değildir, «filânı ta
yin eder misiniz?» diye bir tekliftir. Bu, Anaya
saya karşı olmuyor, aykırı olmuyor ama diğer 
taraftan bakıyorsunuz, yüksek yargı yetkisini 
kullanacak olan kişinin «hangi vasıfları haiz ol
ması lâzım, kimlerin tayin edilmesi gerekir» 
diye Anayasaya hükümler koymuştur, bunun 
da Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmez, me
tin olarak buraya getirir. Hakikaten garipse
dim. 

Tekrar ediyorum, ben o arkadaşların duru
mu bakımından, bir de kanunun önceliği bakı
mından söz almış bulunuyorum. 

Şimdi bendenizin teklifi şu; vazifeye dön
mek ihtimali mümkün olmayan, yani hariçten 
getirilmiş olan kimseler -tatbikatı çoktur- eşit 
muamele ile eşit bir vazifeye tayin edilinceye 
kadar açık maaşı verilir, veyahut da bir yere.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Olur 
mu canım öyle şey.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Adalet 
Partisi Grubu adına konuşuyorsunuz. İki fark
lı görüş var. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, müdahale 
etmeyiniz. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ATAGÜN 
(Devamla) — Efendim, ben teklifte bulunmu
yorum. Teklif olarak getirsem, grubum adına 
konuştuğum için böyle bir teklifi oradan geti
ririm. Ben fikir olarak ortaya atıyorum. Ben 
de 15 nci maddenin -grubum, Anayasaya aykı
rı olduğunu ifade etti- Anayasaya aykırı oldu
ğunu ifade ediyorum. Burada bir alternatif ge
tiriyorum bendeniz. 

Binaenaleyh, bu alternatifte, yani yargı yet
kisini kullanacak yüksek mahkemeye bir hâ
kim olarak tayini mümkün değildir, ancak baş
ka türlü düşünülebilir, diyorum. Bu meseleyi 
ortaya koymak için söz almış bulunuyorum. 

Yani özetlersem, eğer kanun bu haliyle çıkacak 
olursa sakatlanmak ihtimali vardır. Halbuki, 
kanunun bir an önce çıkarak ihtiyaca cevap 
vermesi gerekir. Bu haliyle çıkmaz da reddedi
lirse. bazı haklar ziyana uğrayacaktır. Bunu te
lif edecek bir hususu Komisyonun getirmesi 
için söz almış bulunuyourm. 

Grubum adına hepinizi saygı ile selâmla
rım. Sağolun. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir efendim. 

Sayın Komisyon sözcüsü Koraltan buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Geçici 15 nci madde üzerinde değerli sözcü
leri dinledik. Sayın Komisyon Başkanımız da 
maddenin gerekçesi üzerinde geniş açıklamada 
bulundular. Ben yalnız, muhterem üyelerin ba
zılarının endişelerini cevaplandırmak, endişe
lerini izale etmek, gerekçemiz üzerinde kısa kı
sa birkaç lâf etmek için huzurunuza geldim. 

Sayın Kemal Kaya arkadaşımız Adalet Par
tisi Grubu adına konuşurken, Komisyonun ge
rekçesinin tamamen sakat olduğunu ve 15 nci 
maddenin, yani 45 sayılı Kanun tasarısının ge
çici 15 nci maddesinin Anayasaya mutlak ay
kırılık teşkil ettiğini ifade ettiler ve bir imti
yaz getiren müessese oluşu yönünden de Ko
misyona tarizde bulundular. Bu hususu tavzih 
etmek için, müsaade ederseniz biraz mufassal 
izahat vereceğim. 

Değerli arkadaşlar, 45 sayılı Kanunun asıl 
metninde 55 nci madde «Yüksek Hâkimler Ku
rulunun Başkan ve üyeleri, Yargıtay hâkimleri
ne ilişkin hükümlere tabidir» demek suretiyle, 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğine getirilmiş 
olan muhterem hâkimlerin Yargıtay üyeliği ni
teliğinde olduğunu, yani o sıfatı iktisabettik-
lerini esasen kabul etmiş bulunmaktadır. Geti
rilen tasarı da, yine Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerini, Yargıtay üyeliği niteliğinde görmek
tedir. 

Kaldı ki, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri
ne, Yargıtaya üye seçmek gibi üstün bir 
fonksiyon izafe ettiğiniz takdirde, yani gör
dükleri vazifenin bu derece üstünlüğü ve se
çilmiş oldukları merciler, menşeler itibariyle de 
Yüce Meclisler ve ona benzer müesseselerden 
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veya o mahiyetteki müesseselerden seçilmiş ol
duğuna göre, şimdi bu arkadaşları bu fonksiyo
nu ifâ eden değerli hâkimlerin -lâğvedilen, ya
ni Komisyonumuzda diyoruz ki, Yüksek Hâ
kimler Kurulu lağvedilmiştir, yeni bir statü 
tanzim ediyoruz- intibaklarını yaparken aca
ba müktesep haklarına saygılı olmak icabetmez 
miydi? Bu endişeden hareket ediyoruz. Ve bu
rada bir «lâğv var mıdır, yok mudur» münaka
şasını yaparken sayın Kaya arkadaşımız, «ge
rekçede lağv kelimesi kullanılmıştır. Yüksek 
Hâkimler Kurulu lağvedilmiyor» demektedir. 

Arkadaşlar, Anayasamızın 144 ncü maddesi, 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkilini 
yeni bir statüye bağlamıştır. Yani çeşitli mües
seselerden seçilecek 24 üyeden teşkil edilen 
Yüksek Hâkimler Kurulu bu defa sadece Yar-
gıtaym bünyesinden, Yargıtayca gizli oyla se
çilecek 11 asıl 3 yedek üyeden teşekkül ettiril
mektedir. O halde, eski statü tamamen feshedil
miş, yerine yeni bir Yüksek Hâkimler Kurulu 
statükosu ikame edilmektedir. O halde burada 
bir tasfiye vardır. Eski usule göre seçilmiş olan 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin yerine biz, 
yenilerini getireceğiz. Ne şekilde? Süreleri dol
madan önce.. «Efendim, seçimle iktisabedilmiş 
bir haktır, o halde müktesep hak değildir» de
niyor. Bir hakkı hangi şekilde iktisabederseniz 
ediniz, menşeini kanundan almaktadır. O halde 
müktesep haktır. Süreleri dolmadan önce, Yük
sek Hâkimler Kurulu üyelerini bu süreyi ta
mamlamadan önce tasfiye ederken, mutlaka 
bir tasfiye hükmüne riayet etmek lâzım geldi
ğini, müktesep haklara saygılı olmamızı emre
den Anayasamız, bize işaret etmektedir. 

işte, bu yargıdan hareket ederek ve yine 
Anayasamızın 144 ncü maddesini yeniden dü
zenlerken, Yargıtay savcılarını, statü olarak 
kaldırışı sebebiyle, Yargıtay savcılarının 15 nci 
madde ile akıbetlerini nasıl tayin edeceğimizi 
işaret buyurmuşlar. Geçici 15 nci madde bakı
nız ne diyor; «Bu Anayasa değişikliğinin yü
rürlüğe girdiği tarihte Yargıtay 2 nci Cumhu
riyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet 
Savcılığı görevlerinde bulunanlar, Yargıtay 
üyesi olurlar.» 

HÜSAMETTİN BAŞEK, (Nevşehir) — 139 
ncu maddenin 2 nci fıkrasını okuyun, yeter. 

12 . 5 . 1972 0 : 1 

ADALET KOMİSYONU SÖ30ÜSÜ TEV< 
FİK KORALTAN (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, bunu böylece tespit ettikten sonra, bi
raz önce «139 ncu maddenin 2 nci fıkrasını oku
yunuz» diyen değerli arkadaşıma cevaben arz 
etmiş olayım: Yargıtay, adliye mahkemelerin
ce verilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da 
ilk ve son derece mahkemeleri olarak bakar. 
Yargıtay üyeleri, 1 nci sınıfa ayrılmış hâkim ve 
Cumhuriyet sevcılanyle bu mesleklerden sayı
lanlar arasından. Yüksek Hâkimler Kurulunca, 
üye tamsayısının salt çoğunluğuyle ve gizli oy
la seçilirler. 

Şimdi, eğer bir geçici hüküm, yani bir sta
tüko değişikliği tasfiye -buna ister lağv deyi
niz, ister tasfiye deyiniz, ister bir statüko deği
şikliği deyiniz- yapılırken intibak hükmünün 
Anayasaya veya yeniden tanzim edilen kanun 
maddesine uygun olup olmadığı düşünülemez, 
getirilen hükmün intibak yönünden bir mükte
sep hakkı koruyor mahiyette olup olmamasına 
bakmak lâzımdır. Eğer biz getirdiğimiz şu geçi
ci madde «Anayasaya aykırıdır» mutlak İddi-
smda bulunuyorsak, o zaman, «Anayasanın 
139 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına, Anayasanın 
geçici 15 nci maddesi tamamen terstir ve aykı
rıdır» O halde, kanun vazıı, Anayasa vazıı şu 
geçici 15 nci maddeyi getirirken demektedir M, 
«ben, Yüksek Savcılar Kurulunu bir müessese 
olarak kaldırıyorum, ama onun üyelerinin ikti-
sabetmiş olduğu bir. hak var,..» Yargıtay Savcı
lığı, Yargıtay üyeliği değil, ne yapıyor «...bu 
müktesep hakları veriyorum.» diyor. Yani, Yar
gıtay üyeliği sıfatını veriyor. Sebebi? Yine Ana
yasanın diğer bir prensip maddesi olan mük
tesep haklara saygılı olma yönünden sadakat 
gösteriliyor. Biz, ne yapıyoruz? Yüksek Hâkim
ler Kurulu üyelerini, yeniden Yargıtay tarafın
dan seçilecek olduğu için tasfiye ediyoruz, 
kabul ediyoruz ve Anayasamız bu konuda bize 
ne işaret veriyor, ona bakıyoruz: 

«1. — Müktesep haklara saygılı olacaksın, 

2. — Ben, Yargıtay Savcılarını, bu müesse
seyi tasfiye ederken Yargıtay üyesi yaptım.» 
diyor. Biz de komisyon olarak, Anayasaya ayr 
kırı hareket etmemek yönünden komisyonda 
yaptığımız müzakereleri değerli üyelere arz et
mek istiyorum. 
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Şu prensipler karşısında Yüksek Hâkim
ler Kurulu üyeliğine seçilmiş olan arkadaşları
mızı, biraz önce sayın Atagün'ün işaret etikleri 

• ^ gibi, ne kapı önünde bırakmak, ne de daha üst 
bir posta oturtmak iddia ve kararında değiliz. 

Gerçekten müktesep haklara saygılı olmak, 
iktisabedilmiş olan hakları korumak gerekir. 
intibak statükosunu getirirken de Anayasaya 
saygılı olmak mecburiyetindeyiz ve Anayasa 
Komisyonunun esasen, Adalet Komisyonundan 
bu kararın çıkışından sonra yaptığı bir tetkik 
neticesinde getirilen geçici 15 nci maddenin 

, Anayasaya aykırı olmadığı hususuna, uzun mü
zakereler neticesinde, karar verilmiş bulunmak
tadır. Bunun sebebi de yine Anayasamızın 139 
ncu maddesiyle geçici 15 nci madde arasındaki 
denkliktir. 45 sayılı Kanunun 55 nci maddesin
de, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğine, gerek 
eski meri kanuna göre seçilmiş olan üyelerin 
Yargıtay üyeliği niteliğinde olmaları ve gerek 
bu tasarıda yeniden tanzim edilen ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyeliğine seçilecek olan Yük
sek Hâkimlerin de yine Yargıtay üyeliği niteli
ğinde oluşları gözönünde bulundurulmak sure
tiyle, bu maddenin Anayasaya aykırı olmadığı 
kanaati ileri sürülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Eroğan, «Hâ
kimler kapı önüne atılamaz, fakat bunun bir 
çaresi vardır, geçici intibak hükmü getirilirken,' 
bunları doğrudan doğruya Yargıtay üyesi ya
pacağımıza, süreleri bitinceye kadar Yargıtay 
üyeliğinde tutar idik» dediler. 

Gerçekten... 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Fikir olarak, 
meselâ. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Devamla) — Evet, meselâ; 
değerli arkadaşlarım, bu fikir komisyonumuz
da da ileri sürüldü; «Gerçekten, bu intibakı ya
parken Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerine 
Yargıtaya üye seçecek fonksiyon verdiğimiz 
değerli hâkimlere, tekrar sen Edirne Sulh Hâ
kimliğine dön demek de bir haksızlık olur. O 
halde bunlar, süreleri bitinceye kadar Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyeliğine devam etsinler» 
dendi Buna neden imkân yok arkadaşlar. Ger
çekten, Anayasanın 139 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrasına böyle bir İntibak hükmü mutlak su
rette aykırı olur. Çünkü, yeni Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanunu, statükosunu tespit edecek
siniz, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçile
cek onlarla beraber, yeni seçilen üyeler
le beraber Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeliği sıfatı vereceksiniz, işte o zaman 
mümkün değil. Çünkü, «Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyeleri ancak Yargıtaydan 1 nci sınıf hâ
kimler arasından gizli oyla seçilir,» diyor. İşte 
o zaman biz, gerçekten Anayasaya aykırı hare
ket etmiş oluruz, kanısına vararak bu teklifi 
reddettik ve «Yargıtay üyesi olurlar» şeklinde 
bir hükmü, Hükümet tasarısında bulunmama
sına rağmen, komisyon olarak sayın Hilmi Bi
çer arkadaşımızın önergeleri üzerinde tetkik 
yapmak suretiyle bu karara vardık. Ama tak
dir Yüce Heyetinizindir. 

Fakat, muhterem arkadaşlarımızın «imtiyaz 
getiriliyor, lağv şeklinde bir gerekçe yerinde 
değildir.» gibi sözlerle komisyonu adeta şu ve
ya bu telâkkinin tesiri altındaymış gibi göster
miş oluşları, komisyonun hangi yargılar netice
sinde bu geçici 15 nci maddeyi tasarıya ekle
miş olduğunu, izah etmek zaruretinde kaldım. 

Değerli arkadaşlarım, sayın Atagün'ün de 
biraz önce işaret ettikleri hususu müsaade eder
seniz, ismimden bahsederek arz ettikleri için, 
kısaca izah etmek istiyorum. 

Dünkü müzakeremiz sırasında sayın Kevni 
Nedimoğlu arkadaşımız, Yargıtay Savcı ve 
Savcı yardımcılarının seçimlerine, Yargıtay 
Başsavcısının maiyetinde çalışacağı, Yargıtay 
Başsavcı Yardımcısının seçiminde, Yargıtay 
Başsavcısının inhalarını teklif ettiler. Biz de 
komisyon olarak, «Bir inha Anayasaya aykırı
dır.» dedik. Arkadaşlar, gerçekten aykırıdır, 
tekrar ediyorum, çünkü seçim müessesesi inha
yı zaten reddeder. 

Seçim için aday gösterilir. Farzedelim ki, 
Yüksek Savcılar Kurulu için bir savcı Başyar
dımcısı seçeceğiz. Başsavcı bir isim inha ediyor, 
bu ismi Savcılar Kurulu reddetti. Ne olacak? 
Tekrar getirecek, reddetti. O halde muhtelif 
isimler gelecek M, Yargıtay Savcıları veyahut 
Savcı Yardımcıları seçiminde, Savcılar Kurulu 
seçim hakkını kullanabilsin. Ama bir inha mev
zuu bahis olduğu zaman onu doğrudan doğru
ya kabul etmiş olsa dahi, bu seçim hakkını in
ha yetkisi verdiğimiz şahsa devretmek gibi bir 
neticeye varırız ve bu sebeple de Anayasanın 
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bu hususla ilgili hükmüne aykırı düşeriz. Ama 
burada gerçekte komisyonumuz içtüzüğün 
37 nci maddesinin ışığı altında teklif edilen 15 
nci maddenin Anayasaya aykırı olup olmadığı 
hususunu geniş geniş etüdetmlş ve mademki 
Anayasanın 139 ncu maddesine rağmen bir ge
çici 15 nci madde tanzim edilmiştir, o halde bu
rada bu fikrin ışığı altında aynı neticeyi doğu
ran bir geçici hüküm getirerek Yüksek Hâkim
ler Kurulu üyelerini de biz «Yargıtay üyesi 
olur» şeklinde onların müktesep haklarını ko
ruruz yargısından hareket ettik. 

Başka bir art düşüncenin içinde olmadığı
mıza muhterem üyelerin itimat etmelerini arz 
eder, takdiri Yüce Meclise bırakırım. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
komisyonun dokunduğu bir hususu izah etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma olursa söz 
verilir. Size sataşma olmadı. 

Son söz olarak, komisyondan sonra sayın 
özdenoğlu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Vaz 
geçtim, efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 45 sayılı kanunun geçi
ci 15 nci maddesi üzerindeki müzakerenin ki
fayetini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 15 nci madde ile ilgili takrirler var
dır, hepsini okutuyorum. Hepsi de maddenin 
metinden çıkarılmasına mütedairdir. Fakat 
okunması gerekmektedir. 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının geçici 15 nci maddesinin metin
den çıkarılmasını öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının geçici 15 nci maddesinin tasan

dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Siirt 

Nebil Oktay 
Sayın Başkanlığa 

508 Sıra Sayılı tasarının geçici 15 nci mad
desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Tokat 
ismail Hakkı Birler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 15 nci 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını, arz edece
ğim sebeplerle, teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay imer 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu kanunu 

tasarısının geçici 15 nci maddesinin, Anayasa
nın 139 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına açıkça 
aykırı olması sebebiyle, kanun metninden çıka
rılmasını öneririm. 

istanbu 
Reşit Ülker 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Hepsi aynı ma
hiyette, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette, ama usulümü
ze göre bütün takrirleri okumak mecburiyetin
deyiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısına Hükümet tek
lifinde mevcudolmadığı halde Adalet Komisyo
nunda ilâve edilmiş bulunan geçici 15 nci mad
denin kanun tasarısından çıkarılması gerek
mektedir. 

Şöyle ki; bu geçici madde ile halen Yüksek 
Hâkimler Kurulunda görev ifa etmekte olan 
ve seçilmiş olupta göreve başlamamış olan Yar
gıtay dışından gelen üyelerin Yargıtay üyesi 
olması sağlanmaktadır. Anayasamızın 139 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasında «Yargıtay üyeleri
nin Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından seçi
leceğime» işaret etmiştir. 

Binaeneleyh, Yargıtayda üye olabilmek, 
Anayasanın gösterdiği şekilde bir seçim sonu
cu mümkün olabilir. Anayasa, Yargıtay üyele-
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rinin ne şekilde seçileceğinin tespitini kanuna 
bırakmamış olduğuna göre, kanunla bir kim
seye bu sıfatın verilmesi Anayasanın 139 ncu 
maddesine aykırı düşmektedir. 

Diğer taraftan, geçici madde ile bir hak ta
nınması, ihlâl edilen müktesep hakların ihya 
edilmesi gayesine matuf olabilir. Yani ortada 
bir kanunla yeni bir müessese kurulması bahse 
konu olduğu zaman, eski müessesede çalışanla
rın herhangi bir hakları kayboluyorsa, kanun 
vazıı bunları himaye etmekle mükelleftir. Bu 
geçici madde ile Yargıtay üyesi yapılmak iste
nenlerin herhangi bir haklarının kaybolması 
bahse konu değildir. Zira bunlar, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna geçici görev ifa etmek üzere 
ve asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydı ile 
gelmişlerdir. Kuruldaki hizmet süreleri bitince 
asli görevlerine döneceklerdir. 
Gerekçede gösterilen Yargıtay hâkimlerinin ta
bi oldukları hükümlere tabi olmaları kuruldaki 
görevlerin devamı süresince ve Yargıtay üyesi 
olanlarla birlikte çalışmalarının sonucu olarak 
tespit edilmiştir. Bu madde, Yargıtay üyeleri 
olmaları için kendilerine bir hak getirmemiş
tir. Kuruldaki 4 yıllık sürelerinin, Anayasada 
yapılan değişiklik sebebiyle daha önce bitmesi 
onlara Yargıtay üyesi olmak yönünden herhan 
bir hak tanınmasına imkân veremez. 

Bu itibarla geçici 15 nci maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Kemal Kaya 

BAŞKAN — Sayın Kemal Kaya, sayın Re
şit Ülker, sayın Mustafa Kubilay imer, sayın 
ismail Hakla Birler, sayın Nebil Oktay ve sa
yın Şinasi özdenoğlu tarafından verilen takrir
lerin mealleri aynıdır. 

Geçici 15 nci maddenin metinden çıkarılma
sını isteyen bu takrirlere komisyon katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin takdirine bıra
kıyor komisyon. 

Geçici 15 nci maddenin metinden çıkarılma
sı... 

OSMAN YELTEKİN (Kars) — Sayın Baş
kan, Hükümet katılıyor mu? 

BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, takrirlere katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet takrirlere katılıyor. 
Geçici maddenin metinden çıkarılması hu

susunu oylarınıza arz ediyorum; Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Metinden çıkarıl
ması kabul edilmiştir. 

Çerçeve 4 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
Madde 4. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sa

yılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulu
nan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununa aşağıda yazılı geçici 
maddeler eklenmiştir : 

BAŞKAN — Çerçeve 4 ncü madde üzerinde 
görüşmek isteyen sayın Milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. —2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 4. — Her yıl alınacak aday miktarı 
kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça 
tespit edilir. 

Taliplerden yazılı sınav ve mülakatta başa
rı gösterenler başarı derecelerine göre sıraya 
konulup boşalan adaylık kadrolarına bu sıra 
gereğince Adalet Bakanı tarafından atanırlar. 

Doktora yapanlar yazılı sınavdan ayrık tu
tularak sadece mülakata tabi olurlar. 

Adalet Bakanlığıma karşı mecburî hizmetle 
yükümlü bulunanlar hakkında yukarki fıkralar 
hükümleri uygulanmaz. 

Sınavların ve mülakatın ne şekilde yapıla
cağı ve sınav ve mülakat kurullarının teşekkü
lü bir yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın Milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 2556 sayılı Hâkimler Kanu

nunun 79 ve 80 nci maddeleri aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — 79 ve 80 nci maddeler kabul 
edildikten sonra Çerçeve 6 nci maddeyi oyları-

| niza arz edeceğim. 
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Madde 79. — Hâkimlik mesleğinin her sınıf 
ve derecesinde bulunanlarla bu meslekten sa
yılan görevlerde olanlar bu kanundaki hüküm
ler dışında : 

1. — Azlonulamaz, 
2. — Yaş haddi veya maluliyet hali dışında 

kendileri istmedikçe emekliye sevk olunamaz, 
3. — Kadronun daraltılması veya kaldırıl

ması sebeplerine müstenit olsa bile maaş ve öde
neklerinden yoksun kılınamazlar, 

4. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bütün kaza 
çevrelerinim, bölgelerini, derecelerini, sair nitelik
lerini önceden tespit ederek ilgililerin her böl
gede münavebe ile belli sürelerle hizmet etme
lerinin esaslarını hazırlayacağı Atama ve NaMl 
Planında gösterir ve bu esaslar dairesinde uy
gulama yapar. 

BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsa
ade eder misiniz sayın Başkanım?. 

BAŞKAN — Takririnizi okutayım efendim, 
Komisyon katılmazsa tekrar görüşme hakkınız 
vardır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Konuş
ma da yapacağım sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, konuşursunuz 
tabiî, Komisyona sorarız, kabul buyurmazlarsa 
takririndi izah etmek üzere buyurursunuz. 

Sayın Tosyalı tarafından verilmiş bulunan 
takriri okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
45 Sayılı Kanunun 79 ncu maddenin 4 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Dördüncü fıkra -Yüksek Hâkimler Kuru
lu, bütün kaza çevrelerinin bölgelerini, derece
lerini, sair niteliklerini önceden tespit ederek 
ilgililerin her bölgede en az üç ve en çok altı 
yıl münavebe ile hizmet etmelerinin esaslarını, 
hazırlayacağı atama ve nakil planında gösterir 
Ve bu esaslar dairesinde uygulama yapar.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor. 
Hükümet?. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririnizi izah etmek üzere buyu
runuz Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım; müzakere
sini yaptığımız kanunun iki mühim mevzuu var. 
Birisi, müfettiş hâkimler müessesesini getirmesi, 
birisi de hâkimlerin coğrafî teminatını bir esasa 
bağlaması. 

Hepimiz, tatbikatta görüyoruz; hukuku te
minat altına alalım derken maalesef insanları 
teminat altına iddik. Bu yüzden adliye ve hukuk 
müessesesi sakatlanmıştır arkadaşlarım. Her ne 
şekilde ve her nasılsa iyi bir yeri eline geçiren 
bir hâkim, oradan ayrılmamanın yolunu, maa
lesef coğrafî teminat zırhına bürünerek bulmuş 
ve kendini orada ebediyen tutma yoluna gitmiş
tir. Gidince ne olmuştur? Hâkim, bulunduğu 
yerde on sene, onbeş sene veyahutta yirmi sene 
kaldığı için bulunduğu bölgenin halkı ile içice 
gelmiş, maalesef mahkemelerde hissî hareketler 
vukubulmuş ve adalet tecelli etmemiştir. İyi bir 
yere gitmeyenler ise ilânihaye iyi sayılmayan 
yerlerde kalmış, memleketin daha iyi bir yerin
de hizmet görme imkânını bulamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple coğrafî 
teminatla ilgili olarak getirilmiş olan bu mad
dede bir hâkimin en fazla ve en az bir bölgede 
bulunma, taban ve tavan müddetini tayin et
mek mecburiyetindeyiz. Bunu rasgele çıkacak 
talimatlara bırakmayalım. Şimdiye kadar bun
lar talimatlarla halledilecek idi., maalesef edil
medi. Suiistimal, haksızlık devam etmiştir. Bir 
hâkim bilmelidir ki, falan yere gittiği zaman 
orada asgarî üç, azamî altı sene kalacak ve bu 
herkese aynı şekilde uygulanacak. Bunun bir 
kanun emri olduğunu bilmesi lâzımdır. 

Bu sebeple önergemin Yüce Heyetinizce ka
bul buyurulmasmı istirham eder, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergesini izah 
ettiler. Önergelerine Komisyon ve Hükümet ka
tılmamaktadır. önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim : 
önergenin dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tered
düt ettim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Bir tereddüt izhar ettiğinize 
göre tekrar oya arz edeyim efendim. 

Sayın Tosyalı'nm önergesine Hükümet ve 
Komisyon katılmıyor. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir^ 

79 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 80. — Bir mahkemenin veya kadro
nun kaldırılması sebebiyle görevsiz kalan hâki
me açık bulunan yahut ilk açılacak olan aylık 
ve derecesine eşit en az bulunduğu yer derece
sinde bir mahal hâkimliği teklif olunur. 

Hâkim birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
Üçüncü teklifi kabul etmezse istifa etmiş sayı
lır. 

BAŞKAN — Madde üzernde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve madde 6'yi tekrar okutuyorum. 
(6 ncı madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, Hükümetten ve Komisyondan bir 

hususu soracağım. Kanun yapımı itibariyle ge
çici maddelerin en sonra tedvin edilmesi gerek
mekte ise de burada geçici maddeler öne alın
mış, bilâhara anamaddeler sonraya bırakılmış
tır. Acaba bunun bir gerekçesi mi var? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Hayır efen
dim, mutadolan usul içerisinde yürütülmesi lâ
zım. 

BAŞKAN — Evet. Tabederken geçici mad
deleri biz yerine koyalım. 

Efendim, geçici maddelerle anamaddeler 
arasında tertip bakımından bir değişiklik yapıl
mış ve öyle tabedilmiş bulunmaktadır. Komis
yon Başkanı, bunun mutat prosedür içinde tan
zimi hususunu teklif ettiği gibi Başkanlık da bu 
hususu işaret etmiştir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buna göre 4 ncü çerçeve madde 6, 5 nci çer
çeve madde 4 ve 6 ncı çerçeve madde de 5 nu
maralarını alacaktır. 
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Madde 7. — Bu kanun hükümleri yayım
landığı tarihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen say:n milletvekili?... 

KEMAL KAYA (Kars) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Kanunun yürürlüğü bakımın
dan mı efendim?. 

KEMAL KAYA (Kars) — Kısaca bir husu
su belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KEMAL KAYA (Kars) — Muhterem arka

daşlar; bir hususu öğrenmek ve zabıtlara geçir
mek için söz aldım. 

Bu kanun, yürürlüğe girdikten sonra Hâ
kimler Kurulu ve Savcılar Kurulunun verecek
leri hâkimlerin özlük işlerine ait kararlar ke
sindir. Ama, bu kanundan evvel Hâkimler Ku
rulunun, Savcılar Kurulunun kararlarının aley
hine Danıştay'da yüzlerce dava vardır. Acaba 
bu kanun yürürlüğe girdikten sonra bu dava
lar, bu kanuna göre Yüksek Hâkimler Kurulu
na ve Savcılar Kuruluna iade edilecek mi, yok
sa bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
açılan davalar orada görülecek mi? 

Bu hususun zabıtlara geçmesi ve Komisyo
nun bu hususta bizi aydınlatması faydalı olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Bu hüküm 
Anayasada mevcuttur. Hatddizatında Anayasa
da mevcudolan bir hükmü bu tasarıya aktarmış 
durumdayız. Bu itibarla böyle bir konu bahis 
konusu ise, bunu, Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren saptamak lâzım. Buradaki bir 
hesaba itibar etmenin mânası yoktur. Bu yargı
ya ait bir görevdir. Yargı takdirini nasıl kulla
nacak, bunu biz bilemeyiz. 

BAŞKAN — Evet. 
Madde üzerinde başkaca görüşmek isteyen 

sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
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Maddeyi oyî arınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehinde Sayın öz-
denöğlu, buyurun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri. 

Yüksek Meclisin görüşüp kabul ettiği bu ta
sarı, önce adının değiştirilmesiyle bir adaletsiz
liğe son verilmiştir. Yüksek Hâkimler Kurulu 
ile Yüksek Savcılar Kurulunu, kuruluşu, yetki
leri ve seçim usulleriyle bir arada kapsayan bu 
tasarının başlangıçta adı 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanunu iken, şimdi bu ayrılık ve 
aykırılık giderilmiş, Türk adaletinin bu iki 
yüksek organının adı bu tasarı ile bir araya ge
tirilmiştir Kanunun adı, «Yüksek Hâkimler ve 
Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu» olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; bu tasarı ile aslında 
gecikmiş olan bir görev, Anayasamızın 134, 137, 
139, 143 ve 144 ncü maddelerinin emri yerine 
getirilmiştir. 

Bu tasarı ile 45 sayılı Kanunun geçmişteki 
uygulamalarının açık sakıncaları da göz önüne 
alınarak memleket gerçeklerine daha uygun, 
daha realist bir görüşle Yüksek Hâkimler Ku
rulunun, Yargııtayın ve hele Anayasa Mahkeme
si kararıyle işlemez hale gelen Yüksek Savcılar 
Kurulunun bünyesinde önemli değişiklikler ya
pılmıştır. Bu kuruluşların fonksiyonlarını ve 
verimliliğini de etkileyecek olan seçim usulleri, 
bünye değişikliği, milletçe özlemini çektiğimiz 
adalet reformunun ilk basamağı olsun istiyo
ruz, 

Sayın arkadaşlar; bir gerçeği burada üzüntü 
ile içim yanarak, hayatında hiç bir önyargıya 
sapmaya tenezzül etmeyen bir arkadaşınız ola
rak tespit etmek istiyorum. 

Türkiye'de özerklik ve bağımsızlık, çoğu kez 
sorumsuzluk anlamına gelmiş, sorumsuzluk gibi 
uygulanmıştır. Bu tasarı ile «Müfettiş Hâkim
lik» müessesesini getiriyorsak; işte bundandır. 
Adaletin, adalet kuruluklarının şimdiyedek ye
ter derecede etkili bir denetime tabi tutuimayı-
şmdandır. Değerli arkadaşlarım hatırlayacaksı
nız; bir TRT örneği vardır gözlerimizin önün
de. Etkili bir şekilde denetlenemediği için, he
sap veremediği için, yayınlarında da tarafsız ka
lamadığı için 359 sayılı Kanunu değiştirmişiz-
dir. Yeni TRT Kanunu yürürlüğe girdiği halde, 

henüz hesap vermeye mecbur olanlardan hesap 
sorulmamıştır. Sonucu merakla bekliyoruz, el
bette ki, takipçisi olacağız. 

Yüks'ek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kuru
lu Kanunu tasarısında, yani bu tasanda noksan
lar yok mu? Elbette var. Maddeler üzerinde gö
rüşlerimi arz ederken teker teker belirtmeye 
çalıştım. Tasarıda tutarsızlıklar, çelişkiler var
dır. Biı* yandan noksanlar olduğu gibi, bir yan
dan da bir yönetmleliğe alınması gerekli olan 
her şey buraya alınmış. Ve nihayet bu tasarı, 
güzel dilimize ve onun kurallarına ters düş
müştür arkadaşlarım. Tasarının 42 nci madde
sinden başlayarak tasarının 42 nci maddesin
den başlayarak okuyunuz. 43 ncü, 46 nci ve 53 
ncü maddeler, hem kanunun sistematiğine, hem 
de memleket gerçeklerine aykırı hükümler taşı
maktadır. 

Bütün tasarıda çapraşık, karışık bir ifade 
ile kilometrik ve anlamsız cümlelerle güzel di
limiz katledilmiştir. 

Nihayet burada kıvançla ifade etmek iste
rim ki, biraz önce yüksek oylarınızla geçici 15 
nci maddeyi tasarıdan çıkarmakla, üç - beş ki
şiye imtiyaz getiren bir hükmün tasarıdan çıka-
rılmasıyle Yüce Meclis çok şerefli bir imtihan 
da vermiştir. 

Gönül arzu ediyor ki, bu Meclis bütün hak
sızlıklara, bütün yolsuzluklara tek bir cephe ha
linde karşı çıksın. O zaman Türkiye'mizde, pek 
çok meseleyi elele halletmiş oluruz. Ama ne 
yazık ki, bunda başarı kazanamıyoruz değerli 
arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, ben şuna bakarım: 
Haksızlığa uğramış dağdaki çoiban büe «Tür
kiye'de hâkimler var» diyebiliyor mu? Mesele 
buradadır. Avukat tutma yeteneğinden yoksun 
vatandaşın, garip ve yoksul köylü yurttaşın 
mahkeme kapısındaki işi, davası gecikmeden 
sonuçlanabiliyor mu; suçlular derhal kanun 
pençesine teslim ediliyor; ceza kamu vicdanın-
daki etkisini kaybetmeden, suçlular hemen ceza- * 
landmlalbdliyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, bu memlekette onlbeş 
yirmi yıl süren davalar az değil, övüneceğimiz 
fazilette ve çalışkan ve ülkücü hâkimlerimiz 
yanında ne yazık M, bir tek karar vermeden 
talikle gün doldurmuş hâkimler de vardır ve 
bunlar hiçbir ceza görmemişlerdir. Neden? Çün-
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kü Türkiye'de mahkemeler bağımsızdır ve hiç 
kimseye hesap vermek durumunda değildirler. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir ye
rinde bazan bizdeki uygulamalar kadar sorum
suzluk görülmemiştir. 

(Memleketimin, halkımın gerçeğini buradan 
ifade etmeyi şeref sayıyorum, görev sayıyorum. 
Saat 9,00 da gireceği duruşmaya 11,00 de gir
meyen, bulunduğu yerde ciddiyetin ve vekarın 
sembolü olması gerektiği halde, halkla yüz - göz 
olmuş ve hiçbir otoritesi kalmamış hâkimleri
miz, ne yazık ki, çok az da olsa, vardır ve ne 
yazık ki, bunlar da cemlandmlmamaMadır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu, buradan üzüntü ile 
ifade etmek isterim, şimdiye kadar çalışmaların
da; gönlümüzce, bu milletin arzu ettiği müey
yideleri tatbik edememiştir, değerli arkadaşla
rım. 

Sayın milletvekilleri, artık bu tasarının ka-
nunlaşmasoyle istiyoruz ki, Türkiye'de hepimi
zin özlediği bir adalet ufku açılsın ve Türkiye'
nin aydın geleceği bu ufuktan başlatılsın. Ad
liyede, idarede, diplomaside, maliyede her sek
törde dalgacılık, dümencilik, idareyi maslahat
çılık artık son bulsun. Her davayı ateşten bir 
gömlek gibi sırtında taşıyan, yurdun en uzak 
köşelerinde adaleti, miligram şaşmadan, dağı
tan dürüst erdemli ve çalışkan hakim ve savcı 
arkadaşlarımız mükafatlandırılsın, başarı ve 
kıdem, sarasına göre görgü ve bilgilerini artır
mak amacıyle, yaJbancı ülkelere de gönderilişin. 
Bu devletin bir kadirbilirliği ve teşviki olmalı
dır, sayın arkadaşlarım. 

Bütün noksanlarına rağmen, reform niteli
ğinde gördüğüm ve daha çok gecikmesinde ger
çekten zarar umduğum tasarıya bu nedenle 
olumlu oy vereceğimi arz ederim. 

Türk Vatanının dört köşesindeki adalet or
dusunun kahraman ve şerefli bütün mensupları
na, bu tasan vesilesiyle yürekten saygılar ve 
şükranlar sunar, Millet Meclisini derin saygıla
rımla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcı
lar Kurulu kanunu tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Hayırlı olsun!.. 

3. — Gümrük kanunu t asan sı ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bulama
dıkları ilâçları dış memleketlerden getirtmeleri 
ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için 
yapılacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 sa
yılı Kanunla ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
87.11 tarife No. lu bölümünün değiştirilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Ticaret, Sanayi, Millî 
Savunma, UlmşUrma, Adalet, Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan komisyon
larından seçilen 3'er üyeden kurulu 24 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) 
(S. Sayısı : 162 ve 162'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gümrük kanunu tasarısının mü
zakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Tümü üzerinde ö. H. P. Grubu adına Sayın 

Mehmet Yüceler görüşmüştü, Demokratik Par
ti Grubu adına Sayın Vedat Önsal. 

Sayın önsal, Grubunuz adına görüşlerinizi 
ifade edecek misiniz? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Hayır, Çakıroğlu konuşacak. Okunaksız mı aca
ba? Sayın Necati Çakıroğlu Grup Sözcümüz. 

BAŞKAN — Hayır, sizin de okuyacağınız ka
dar mükemmel yazılmış; kırmızı büyük kalem
le «D. P» ve mavi kalemle «Vedat önsal» yazı
yor. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, «Grup Sözcümüz Necati Çakıroğ-
lu'dur.» diye yazıyor. 

BAŞKAN — Evet, evet... 
Sayın Çakıroğlu, D. P. Grubu adına buyu

runun. 
Başkanlığa gelen her yazı altında zatıâlini-

zin imzası olduğu için sisi istiyor zannetmiştim 
efendim. Halbuki içinde hakikaten Sayın Ça
kıroğlu var. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sağ olunuz; Sayın Başkanın teveccühleri. 

D. P. GRUBU ADINA NECATİ ÇAKIROĞ
LU (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, 

(1) 162 ve 162'ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar 14 . 2 . 1972 tarihli 39 ncu Birleşim tuta
nağı sonuna eklenmiştir. 

581 — 
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Yeni Gümrük kanunu tasarısı, genel olarak 
milletlerarası ticaretin gelişmesiyle aranan şart
lan gözönünde bulundurmakla beraber özellikle 
yurdumuzdaki gelişmeye bağlı yatırımlarda ara
nan ve beklenen kolaylıkları sağlama gayesine 
yönelmiş hükümleri getirmiş bulunmaktadır. 

icranın yetkilerini dondurmuş ve elastikiyet
ten mahrum, yürürlükteki hükümler yerine, işin 
önemiyle orantılı olarak Bakanlığa veya ilgili 
bakanlıklara ve nihayet Bakanlar Kuruluna ka
rar alabilme yetkilerini tanımıştır. Yürütmede 
aranan ve beklenen çabukluk, kolaylık böylece 
sağlanmış olacaktır. 

Yurt içi yatırımlarda ters ölçüde ve yavaşla
tıcı gümrük formalitelerinden herkes haklı ola
rak yakınmakta idi. Bu ters yönde etkiyi orta
dan kaldırmak gayretiyle projenin 117 ncrmad-
desiyle Bakanlığa tanınan yetkinin olumlu so
nuçlar vereceğini ümidediyoruz. 

Bunun dışında ithalâtçıya vergileri ödemek
te sağlanan kolaylıkların ferahlık yaratacağını 
zikretmek yerinde olacaktır. 

Mükelleflere, teminat mektubu karşılığında 
kanunun üç aylık bir ödeme süresi tanımasını, 
Bakanlığın erteleme yetkisinin altı aya çıkarıl
masını olumlu örnekler olarak burada zikretmek 
isteriz. 

Keza, beyan ile muayene arasındaki farktan 
doğan cezaları mâkul bir hadde indirilmesinin 
ve Devlet dairelerinden bu sebeple ceza alınma
mak prensibinin kabulü yerinde olmuştur. 

Zat ve aile ihtiyacı için yolcuların getirdik
leri vergiye tabi eşya konusunda kabul edilen ye
ni usulün, yıllardır devam eden, şikâyetleri ön
leyeceğine inanıyoruz. 

Bugün yürürlükteki hükümler hakkında 
fark bulunmaması, hayatında ilk defa gümrük
le ve gümrük formıalitesiyle karşılaşanları hak
lı şikâyetlere itmektedir. Batı memleketlerinde 
bu gibi hallerde uygulanan tek ve maktu vergi 
alma sisteminin, tasarının 6 ncı maddesiyle ge
tirilmiş olmasını yerinde ve ileri hamle olarak 
görmekteyiz. 

Böylece posta yoluyle gelen hediyelik eşya
dan alınan vergilerin yarattığı haldi şikâyetle
rin de ortadan kalkacağını ümidediyoruz. Böy
lece formalite ve memur ihtiyacının azalacağını 
ve uygulamada buna önem verileceğine ilişkin 
ümidimizi belirtmek isteriz. 

Yurdumuzun özelliği olarak nitelenecek bir 
uygulama da posta yoluyle gelen ticarî eşyadır. 
Genellikle yükte hafif değerde yüksek olan bu 
kabil eşyaya uygulanacak formalitenin, diğer 
yollarla gelen ticarî eşyaya benzer hale getiril
mesinde isabet vardır. 

Tasarıda istisna ve muafiyetlerin belirli bar 
düzene konulmasını ve bilhassa turistik kolay
lıklara geniş bir yer verilmesini zikre değer gör
mekteyiz. 

Halen yürürlükte bulunan kanuna göre, mü
kellefler, beyandan evvel Gümrükler Genel Mü
dürlüğünden eşyanın hangi tarifeye gireceği 
hakkında yazılı bilgi isteyebilirler. Bunun için 
gereğine göre belgeler, eşyanın numunesi veya 
kendisi de gönderilir ve tevdi edilir. Gerekli 
inceleme sonunda Gümrükler Genel Müdürlü
ğünce yazılı olarak mükellefe cevap verilir. An
cak, verilen bu resmî cevap, uygulamada gerek 
Gümrük idarelerini, gerekse Genel Müdürlüğü 
bağlamamaktadır; yani tek yönlü bir çalışma 
olduğundan böylece kabul edilmiş bu usulden 
umut edilen fayda sağlanamamaktadır. 

Diğer yandan, kıymet esasına göre vergi alın
masının kabulünden sonra kıymet unsurlarının 
tayini ve matrahın tam ve sıhhatli olarak sap
tanması da ayrı ve önemli bir konu olarak orta
ya çıkmış ve uygulamada gümrük idareleriyle 
mükellefler arasında çıkan ihtilâf adedi artmış
tı. 

Gerek eşyanın tarifeye tatbiki, gerekse kıy
metinin saptanması hususunda, bir yandan ihti
lâfları imkân nispetinde azaltmak, diğer yan
dan iyi niyet sahibi mükellefleri aydınlatmak 
gayesiyle tasarının 64 ncü maddesiyle yeni ve 
bağlayıcı bir hüküm getirildiğini memnunlukla 
görmekteyiz. 

Ancak, tasarının 64 ncü maddesinin Karma 
Komisyonda geçirdiği değişiklik istenileni sağ
lamayacaktır. Kabul edildiği birçok defalar 
açıklanan bu yeni usul, işlemez hale getirilmiş
tir. Zira burada en önemli şart olan, «Verilen 
cevapların uygulamada esas olacağı ve idareyi 
bağlayacağı» unsurları ortadan kalkmış bulun
maktadır. Hele kıymet, idareyi bağlayıcı hüküm 
tamamen bir yana bırakılmıştır. Yüce Mecli
sin, bir geriye gidişi kabul etmeyeceğine inanmış 
olarak bu maddenin Hükümet teklifindeki gibi 
aynen muhafazasının gerekli olduğuna inanıyo
ruz. 
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Kabul etmek gerekir ki, böyle bir işleyişte 
Bakanlığa, Gümrükler Genel Müdürlüğüne ağır 
bir görev düşecektir, idare ile vatandaş ilişki
lerinde sorumluluktan kaçınılması ise asla dü
şünülmemelidir. 

Görüşümüze nazaran Hükümet teklifi üze
rinde Karma Komisyonca yapılmış bir diğer de
ğişiklik de yürürlükteki diğer kanunlar karşı
sında savunulması güç bir durum yaratmıştır. 
Şöyle ki : 

Tasarının 44 ncü maddesi, uçakların manifes
tolarına ilişkin bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 
manifesto yük genel acantasmın manifesto ile 
yolcu listesi zorunluluğu genel olarak kabul edil
mektedir. Hükümet teklifinin son fıkrasında ise 
aynen «şu kadar ki; katılmamız, milletlerarası 
anlaşmalara istinaden teşekküllerin yetkili or
ganlarından çıkmış tavsiyelere göre Bakanlıkta 
icabında bu belgelerin istenmesinde ve tatbik 
keyfiyetinden vazgeçileceği gibi bunların yeri
ne başka belgeler de kabul ve gerekirse diğer 
belgeler de istenebilir.» denilmişti. 

Halen şu hususu belirtmek isterim ki, uçak
lara ilişkin manifesto maddesinin yukarıya ay
nen alman son fıkrası hükmüne kara ve deniz 
taşıtlarına ilişkin maddelerde yer verilmiştir. 
Zira, uçak sanayiinin gelişmesiyle orantılı ola
rak artan, uçakla yük ve yolcu taşıma işlerin
de milletlerarası mevzuat ve uygulama henüz 
istenilen ölçüde istikrar bulmamıştır. Her yeni 
hamle, mevzuatta ve uygulamada yenilikler ge
tirmesini gerektirmektedir, idareye, icraya ye
ter elastikiyet verilmeden, dondurulmuş bir hü
küm ile uygulamaya geçmenin sakıncalarım, bu
günden tam olarak saymaya imkân yoktur. 

Kaldı ki, bu elastikiyet, maddenin incelenme
sinden de görüldüğü üzere, sadece hava gemi
lerinden istenilen manifesto ve yolcu listelerine 
ilişkin bulunmaktadır. Yani, dar ve kısıtlı bir 
uygulama sahası içindedir. Sonuçta vergiye, 
yeni mükellefiyetin artmasına veya azalmasına 
etkisi olmaz ve olmamak lâzımdır. 

Halbuki, Millet Meclisi Geçici Komisyonunun 
26 . 5 . 1971 tarihli raporunda belirtildiği üzere, 
taraf olduğumuz milletlerarası anlaşmalara gö
re kurulmuş yetkili organların tavsiyelerinin 
gecikmeden yürürlüğe konulması için 44 ncü 
maddenin son fıkrası çıkarılarak, geniş bir uy
gulama alanı sağlamak üzere, tasarının 180 nci 
maddesine fıkra eklenmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu eklenen fıkraya göre, Bakamlar Kurulu 
kararı ile tavsiyelerin kabul ve uygulamasının 
yapılabileceği kabul edilmektedir. Evvelâ bu 
değişiklikle Hükümet teklifinin sınırı çok aşıl
maktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, teklif çok 
mahdut bir sahayı, yani hava gemilerinin mani
festo ve yolcu listelerine ilişkin. Bunu aşmak 
için başkaca yeterli bir sebep bulmamaktayız, 

Kaldı ki, tasarının 180 nci maddesine fıkra 
eklemeden, bu sahayı düzenleyen yasa hüküm
leri içinde işlem yapılması mümkündür ve ko
laydır. özel bii' kanuna böyle bir fıkra eklen
mesi ancak tatbikatta karışıklıklara sebebola-
biHr. 

Bilindiği üzere Anayasamızın 65 nci madde
sine dayanan, Yüce Meclisçe kabul edilmiş 244 
sayılı Kanun, milletlerarası anlaşmaların yapıl
ması ve yürürlüğe konulması işlerini düzenle
mektedir. Âmlan kanunun verdiği yetki ile Ba
kanlar Kurulu bazı uygulama anlaşmalarını ka
rarname ile yürürlüğe koyabilmektedir. Bu ge
nel yetki mevcut iken, Bakanlar Kuruluna, 
Gümrük Kanunu ile bu konuda yeniden yetki 
verilmek istenilmesi yersiz ve isabetsiz olacak
ta.'. 

Ayrıca, Gürük Kanunu ile böyle bir yetki
nin kabul edilmesinin idare ve icrada karşılıklı 
olarak bası yetki ihtilâflarına sebebiyet verile
ceğinden de korkmaktayız. 

Yüce Meclisin malûmlarıdır ki, 244 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi 1173 sayılı Kanunla ta
dil edilerek bu işlerin bir elde ve Dışişleri Ba
kanlığında toplanmasıdır. Bu prensipten vaz
geçmeye ve bir istisna yaratarak Gümrük Ka
nunu ile yeni yetki tanınmasına bu sebeple ta
raftar değiliz. 

D. P. Grubu adına Yüce Meclisi saygı ile se
lâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Sayın Başer, 
buyurun. 

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

Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısının değiştiril
mesinde büyük bir isabet vardır. 

Biliyorsunuz, hayat devamlı olarak değişmek
tedir. Değişen hayat şartlarına ve münasebetle
re kanunları uydurmamız lâzımdır. Aksi takdir-



M. Meclisi B : 88 12 . 5 . 1972 O : 1 
de, değişen şartlarla kanunlar biribirinfe uymaz 
ve bir muvazene kurulmayacak olursa, kanunlar 
sâri bir hastalık gibi nesilden nesile devam ede
cektir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bazı maddeleri 
inhisarına aldığı gibi - tekel maddeleri - dış 
memleketlerden memleketimize ithal ettiğimiz 
veya ihracettiğimiz mallar için de hem bir mem
lekete gelir temin edilmiş olur, hem de mevcut 
sanayii korur. 

1931 yılında çıkmış olan bu teşkilât kanunu 
ile bugün 1972 senesinde meselelerin halledilme
sine imkân ve ihtimal yoktur. 1969 senesinin 
12 nci ayında hazırlanmış olan bu tasarı da bir
çok yenilikler getirmektedir. Biran evvel çık
masında fayda vardır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş

mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddele
re geçilmesi hususunu oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GÜÜYERÜK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 

Genel hükümler ve genel işlemler 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tabirler, mükellefiyetler ve vergiye esas olan 
tarife 

Tabir ve tarifler 

Madde 1. — 1. Bu kanunda geçen ve şümu
lü belirtilmemiş olan eşya tâbiri her türlü mad
de ve kıymetleri kapsar. 

2. Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi) ve 
(vergi) tâbirleri yalnız giriş Gümrük Vergisi
ni, (Gümrük vergileri) ve (vergiler) ise güm
rüklerce alman bütün vergi ve resimleri ifâde 
©der. 

3. Bu kanunda geçen : 
(Bakanlık) tâbiri, Gümrük ve Tekel Bakan

lığını, 
(İdare) tâbiri, Gümrük İdaresini, 
(Kanun), (bu kanun), (kanunda) ve (bu 

kanunda) tabirleri, işbu Gümrük Kanununu, 
ifade eder. 

4. Bu kanunun 12 noi maddesindeki asıl 
ikametgâh tabirinin tâyininde, yurda ister tu
rizm maksadıyle ister meslekî bir gaye ile gir
miş olsun, bir sene içinde vasati altı aydan faz
la bir zaıman ikamet eden şahsın, oturduğu bi
nanın sahibi veya kiracısı olması bakımından 
fark gözetilmeksizin veya nerede oturursa otur
sun Türkiye'de ikametgâhı bulunduğu prensibi 
kabul olunur. 

5. Bu kanunda geçen fiilî ithal tâbiri : 
a) Vergi tahakkukunun idarece yapıldığı 

hallerde vergilerin ödendiği veya cari hesabının 
mahsubunun yapıldığı veya teminata bağlandı
ğı veya erteleme işleminin gümrüğünce tekem
mül ettirildiği veya muaflık hükümlerinin uy
gulandığı, 

b) Vergi tahakkukunun mükellefince ya
pıldığı hallerde eşyanın gümrük işlemlerinin 
ikmal edildiği, 

c) Deniz ve vagon üstü işlemlerde, muaye
nenin yapılıp çetelerim açıldığı, 

Tarihi ifade eder. 
BAŞKAM — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili? Yok. Bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük ka
nununu tasarısının 1 nci maddesi 5 nci fıkrası 
(e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ©derim. 

«(c) — Deniz, vagon ve kamyon üsıtü işlem
lerde muayenenin yapılıp çetelenin açıldığı.» 

Rize 
S. Zeki Köseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Evet. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Ev&t. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor. Maddeyi kabul 
ettiğiniz tadil şekli ile oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Mükellefiyatler 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti gümrüİL 

hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs, b 
kanun ile buna dayanılarak çıkarılan tüzükler 
kararname ve yönetmelikler hükümlerine uy 
makla mükelleftir. Bu mükellefiyet, giimritk 
idarelerinin gerek bu kanunda gerek başka ka 
nun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümle
re göre yapacağı denetlemelere tabi olmak ve 
kanunları gereğince kendi adına veya başüsa ida
reler nam ve hesabına tahsil edeceği her nevi 
vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya 
bunları teminata bağlamak ve kanun, tüzük, 
kararname ve yönetmeliklerin ifasını şart koy
duğu her türlü işlem ve formaliteyi yerine ge
tirmiş olmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde takrir yok 
Maddeyi oylarınıza arz ©diyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etımısyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi mükellefiyetinin başlangıcı 

Madde 3. — 1. Gümrüğün denetlemesi al
tına (her çeşit antrepolardakikr de dahil) kon
muş eşyanın vergi ödeme mükellefiıyeıti•; 

57 nci madde gereğince beyannamesinin tes
cil, 

55 nci madde gereğince ağızdan beyan yapı
lan hallerde bu beyana ait tahakkuk varakası
nın mükellef tarafından imza ve idarece tescil, 

Posta yolu ile gelen eşyada 135 ve 133 nci 
maddelerdeki belgelerin tescil, 

Edilüği günde başlar. 
Gümrük denetlemesi altında bulunan eşya, 

bu kanunda aksine sarahat olmadıkça, fiilî it
halden önce mahvolursa mükellefiyet kalkar. 

2. G-ümrük denetlemesi dışında kaimi? eş
yaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın 
gümrük hattından geçirildiği tarihte, eğer bu 
tarih bilinmiyorsa, eşyanın gümrük hattından 
geçirildiğine gümrükçe bilgi ediniidiği günde 
başlar. 

3. Şarta bağlı teminatlı veya teminatsız 
yurda muaf olarak sokulan eşyaya ait vergi öde
me mükellefiyetinin başlangıcı, muaflık beyan
namesinin tescili ve beyanname yok ise sair geçiş 
belgeleri üzerinde gümrükçe yapılan en son gi
riş vitesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde, mu-
afiyetten faydalanmayan şahıslara veya yerlere 
satılan veya devrolunan veya muafiyetten, fay-
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dalanmayan hususlar için kullanılan eşyanın 
ergi ödeme mükellefiyeti, ilgililer tarafından 
l'limrük İdaresine yapılacak beyan tarihinde, 
3yan yapılmamış ise devir veya satış tarihinde, 
u tarih tespit edilmiyorsa buna Gümrük İda-
•ssince bilgi ediniidiği tarihte başlar. 

Bu sureitle satılan veya devredilen eşyayı 
alanlar, satanlar, devredenler veya muafiyetten 
faydalanmayan hususlar için kullananlar bu eş
yaya ait vergiler bakımından gümrüğe karşı tek 
başına ve müteselsilen sorumludurlar. 

5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme 
"LÜkellefiyeti giriş beyannamesi verilmiş veya 

tahakkuk varakası tanzim edilmiş olduğu hal-
erde bunların tescil edildiği, aksi halde satış 
kâğıdının gümrükçe tanzim ve tescil olunduğu 
tarihte başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde takrir yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergiye esas olan tarife 
Madde 4. — Gümrük Vergisi 3 ncü madde 

gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı ta
lihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelindeki nispet, had ve esaslara göre hesap-
l?,nır. 

Tarifenin vergi nispetlerini arttıran hüküm
lerinin uygulanmasına, kanunda aksine sarahat 
bulumadıkça, yayın tarihinden üç ay sonra baş
lanır. Ancak, bu kanunun 20 ve 21 nci madde
leriyle 14 . 5 . 1964 tarihli 474 sayılı Kanuna 
göre yapılacak değişiklikler ve alınacak karar
lar yayın tarihinden itibaren ,yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibııl 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vasfı değişen eşya 
Madde 5. — Gümrük Vergisi, ödeme mükel

lefiyetinin başladığı günde eşyanın bulunduğu 
hal ve mahiyetine göre Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde yer aldığı pozisyon üzerinden hesap
lanır. Ve bu suretle hesaplanacak Gümrük Ver
disinden, eşyanın vasıflarında sonradan husule 
gelen değişmeler ve bozulmalar sebebiyle, indi
rim yapılmaz. 

Ancak, fiilî ithalden evvel hava tesirinden 
"'eya herhangi bir kasa dolayısıyle, eşyanın ma
hiyet ve vasıflarında husule gelen değişiklikler 
bıkkında külfet ve masrafları sahibine aidol-
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mak üzere, gümrüğün denetlemesi altında aşa
ğıdaki şekillerde işlem yapılır. 

1. Hiçbir suretle kullanılmaz hale gelmiş 
eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhası
na veya yurt dışına çıkarılmasına müsaade edi
lir. 

2. — Münhasıran ilk madde olarak kullanıl
ması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk 
madde tarifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu 
halinde, Gümrük idaresince, bu eşyanın ilk 
madde şeklinden başka surette kullanılmasını 
önleyici tedbirler de alınır. 

3. Küsmen- hasara uğrayan eşyanın ayrılma
sı mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse 
tamamı hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 
2 nci fıkralar hükmü uygulanır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kuru-
tuJııııaisma CTÜmrük idaresince müsaade ?olunur. 

Ancak, bu fıkralardaki Menilerin uygulan
ması sırasında ilk tespit ve tahakkuka göre bir 
oeza tayini gerektiği hallerde bu ceza alınır, 

BAŞKAN — Bîaiids ürerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul eîımey enler... Kabul edilmiş tir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tek ve maktu vergi, istisna ve muafiyetler 
Tek ve maktu vergi 

Madde 6. — Posta yolu ile v'eya yolcu bera
berinde gelen ve ticari mahiyette bulunmayan 
vergiye tabi eşyadan, alınacak Gümrük vergi
lerini gcıs'termeık üsere kanunlardaki had ve nis
petlere bağlı kalınmaksızın ve bu nbpet ve 
hadleri geçmemek şaf tiyle tek ve maktu bir ta
rife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum." Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişLlr. 

istisnalar 

Madde 7. — Aşağıda yazılı eşya Gümrük 
Vergisinden istisna edilmiştir: 

1. Gümrük Gir'iş Tarife Ceitıvelindeki pozis
yonlarında vergiye tabi tutulmadıkları gösteril-
tmiş olan eşya, 

2. Milletlerarası andlaşmalarla vergiye ta
bi olmadıkları kabul edilen eşya, 

3. Her türlü Türk parası, banknotları, es
ham ve tahvilleri ve kuponları, Türkiye'ye EO-
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kulûiası yasak olmayan yabancı devlet paraları, 
esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile 
çok ve poliçeler, 

4. Bakanlıkça tespit olunacak esaslar dai
resinde, ticari mahiyeti bulunmajdığı kaibul edi
len numunelik eşya ve modeller, 

5. Mezarlıklara, millî âbidelere konulmak 
lidere getirilen veya gönderilen çelenk, bayrak 
ve bu mahiyetteki eşya ile bunların teferruatı, 
içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bu
lunan tabut, vazo ve sair kablar ve bunlarla 
birlikte getirilen veya önceden veya sonradan 
gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eş
ya, 

6. Resmî daire ve müesseselerle özel mües-
lese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü 
"lefter, evrak ve ıbelgelerîe, kullanılmamış her 
türlü taşıt biletleri ve milletlerarası mahiyette 
muayyen hizmetler karşılığı kullanılacak ku
ponlar. 

7. Karasularımızda kazaya uğrayan veya > 
batan ve mülkiyeti Hazineye intikal etmiş olan 
ve Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak 
üzere saltılan veya çıkarılması sözleşmeye bağ
lanan her türlü eşya. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmişıtir. 

Muafiyetler 
Maidde 8. — Gerçek ve tüzel kişiler için it

hal edilecek, aşağıda cins ve nevileri gösiterilen 
r y a Günırük Vergisinden muaftır: 

1. Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin 
müze ve kitaplıkları için teşhir edilmek veya 
okunmak üzere gelen her türlü eşya, kitap ve 
eserler, okullar ile bahsi geçen dairelerin hay
van bitki ve bahçeleri, numune ve üretme fidan
lıkları, göl ve havuzları için gelen her türlü 
bitki ve hayvanlar ile bunların tohumları ve 
yumurtaları, (Bunların kab ve kılıfları, nakli 
sırasında kullanılan eşya, malzeme ve kuman
yalar dahil). 

2. a) Sosyal, kültürel, hayrî ve sıhlhî mak
satlarla yabancı memleketlerde kurulmuş der
nek, tesis ve. teşekküller tarafından aynı mak
satlarla Türkiye'de faaliyette bulunan dernek, 
tesis ve teşekkülleri, 

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tür
kiye'deki kamu faydasına yararlı derneklere ve 
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kamunun faydasını parasız tahsis edilmiş millî 
tesislere, 

Bağış yoluyla gönderilen veya verilen para 
ile alınıp getirilen ve konuların uygun olduğu 
Bakanlıkça kabul edilecek eşya. 

3. Dıoğrudan doğruya veya gerçek ve tüzel 
kişiler aracı edilerek Hazineye yardım maksa-
'dıyle ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve 
kıymetler (Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarınca müştereken tespit edilecek usul dai
resinde). 

4. a) Millî Savunma ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için Hükümsıtçe doğru
dan doğruya veya sipariş üzerine getirilen ve 
beyannamesi Millî Savunma Bakanlığınca veri
len her türlü silâhlar, deniz ve hava harib gemi
leri, yardımcı gemileri, yüzen havuzlar, har tür
lü harb mühimımatı, tekerlekli, tekerkksiz, pa
letli, yarı paletli bilûmum harb vasıtaları ile 
arazi arabaları (Binek otomobilleri hariç), me 
kanik, elektrik, elektronik ve nükleer alet ve 
cihazlar ve bunların teçhizat ve demirbaşınd: 
kayıtlı, donatım eşyası ile yayım, inşa ve ona
rımımda kullanılacak malzeme, akaryakıtlar, 
eğitim malzemesi ve her türlü harb ganimetleri, 

b) Millî Savunma ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kay
naklardan alınan her türlü yardım malzemesi. 

5. Kara sınırlarından 5 kilometreye kadar 
derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahalisi
nin gümrük kapılarından geçindiği kendisinin 
veya ailesinin kullanmasına mahsus ve kıymeti 
Bakanlar Kurulu kararıyle tespit edilecek eşya 
(Bakanlıkça tayin edilecek usul dairesinde). 

6. Harb esirleri ve harb zamanlarında en
terne edilen askerî ve sivil kişiler adına bağı? 
yoluyla gönderilen yiyecek ve içecek (Tütün 
ve sigara dahil) ve giyim eşyası (karşılıklı ol
anak şar tiy"'®). 

7. a) Millî deniz ve hava gemilerinin, ya
bancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi 
ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işlet
me malzemesi, 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin ken
dilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri 
veya Türk Umanlarında gümrüklenmemiş mal
lardan aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı madde
lerle gemi adamları ve yolcularına mahsus yi
yecek Ve içecekler (Tekel maddeleri dahil) ve 

donatım eşyası ve işletme malzemesi (gemiler
den dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması 
j ar tiyle). 

Yukardaki fıkralarda yazılı donatım eşyası 
ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Güm
rük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tâ
yin ve tespit olunur. 

c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk ge
mileri ve uçakları hakkında da yukarıki hü
kümler uygulanır. Ancak, bu taşıtlar kabotaj 
-©ferleri esnasında yabancı yakıt> yiyecek ve 
içecek maddelerini, vergileri ödenmek şarkiyle 
kullanabilirler. 

Bu taşıtların muntazam seferleri olanlarının 
yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk 
Umanına avdet ederek, tekrar sefere çıkmaları 
lalinde, bu limandaki bekleme süreleri yaban
cı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. 

Yemekli vagonların Türkiye sınırından geç
ekten sonra hazırlayacakları ilk kahvaltı ve ye-
lek için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle 

yakıtlar (Tekel maddeleri bu hükmün dışırJia-
lır). 

8. iktisadî bir faaliyetin reklamı maksa-
llyle getirilecek ve parasız dağıtılacak olan ba
sılı ilân, katalog, broşür, takvimler ve emsali 
naftbualar. 

9. Yılbaşı, Şeker ve Kurban bayramları 
münasebetiyle hariçten gönderilecek, süre ve 
kıymetleri Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek, 
hediyelik eşya. 

10. Türkiye'de akdedilecek milletlerarası 
kongrelere veya spor temas ve gösterilerine ka
tılacak delege ve şahısların isimlerini muhtevi 
plâketler, bunların millî bayrakları veya kulüp 
ulamaları ve bunları takmaya mahsus ağaç ve 
madenî mamuller ve bu toplantı ve temaslara 
ait rozet, kupa ve broşürler ve bu kongre ve 
spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve 
nakeme. 

11. Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan 
TLİIIÎ ve milletlerarası her türlü yarışmalarda 
ıükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyla 
gönderilen eşya. 

12. Aile fotoğraf filimleri ve resimleri, ba
sın ile ilgili aktüalite filimleri ve resimleri, fo-
"loposlt maddeleri (münhasıran mektup ve mu
habere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve bi
rer adet), plâk, tel ve bantlarla müreittep sesli 
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ve yazılı mevkut neşriyat, şahsi tedavide kulla
nılacak miktar ve mahiyette ilâçlar (konulmuş 
kanun hükümleri saklıdır.). 

13. Ya/bancı eşyanın teshir olunduğu fuar 
ve sergilerin inşa ve dekorasyonunda kullanıl
mak üzere getirilen eşya (bu mahallerden dışa
rı çıkarılmamak kaydiyle.) 

14. a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
87.11 pozisyonunda yer alan ve malûller tara
fından kullanılmak üzere hususî surette imal 
edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan (mo
torlu veya motorsuz) koltuklar ve benzeri vası
talar, 

b) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.19 
pozisyonunda yer alan protez uzuvlar (protez 
dişler hariç), 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 
nci fasıllarında yer alan ve sakatların sanatla
rının icrası için bizzat kendilerinin ithal ederek 
kullanacaklar ımakinalar (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının müsaadesiyle) 

BAŞKAN — Tadil teklifi vardır, müzakere 
açıyorum. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Tadil tekliflerini okutuyorum. 
Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan yeni Gümrük Ka
nun tasarısının 8 nci maddesi 2/b fıkrasının 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'
deki kamu faydasına yararlı derneklere ve ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî te
sislere, resmî teşekküllere, belediye ve köy tüzel 
kişiliklerine, şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Rise Milletvekili 
Zeki Köseoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Gümrük Kanunu tasa

rısı» mn «muafiyetler» bashğmı taşıyan 8 nçi 
maddesinin 4 numaralı fıkrasına aşağıdaki (c) 
bendinin eklenmesini ras ve teklif ederim. 

Konya Kavseri 
ihsan Kabadayı Hayrettin Nakiboğlu 

İzmir 
Burbanetin Asutay 

c) Emniyet Genel Müdürlüğünce, emniyet 
hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mu
bayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı 
araç, gereç ve "ilâhlar ile bunların teferruatı. 
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Başkanlığa 
Müzakere yapılmakta olan Yeni Gümrük 

Kanunu tasarısının 8 nci maddesi 9 ncu fıkrası
nın başına; 

«Noel» kelimesinin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Rize Milletvekili 
S. Zeki Köseoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Gümrük Kanunu tasarı

sı» nın, ikinci bölümünde yer alan ve «muafi
yetler» başlığını taşıyan 8 nci maddesinin sonu
na, (n) fıkrası eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Eklenen fıkra : 
n) Anadolu Ajansının ihtiyacı için yurt dı

şından getirtilecek; 
İşletme malzemesi, telsiz ve verici yaymlar-

rında kullanılan her türlü cihaz, teleks maki-
naları, teyp, çanta telsiz, fotoğraf makinaları, 
filim banyo cihaz ve malzemeleri, telef oto ciha
zı, teksir makinaları, teksir boyası, mumlu kâ
ğıt ve diğer her türlü eielrtro mekanik, meka
nik ve elektronik haberleşme cihazları ve bun
ların yedek parça ve aksamları Damga Resmi 
dahil, Gümrük ve Resimleri, belediye hissesi ve 
harçlarından muaftır. 

BAŞKAN — Sayın Salih Zeki Köseoğlu ar
kadaşımızın birinci önergesini tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu'nun 
ikinci fıkra hakkındaki önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz?, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR CSakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, Sayın 
Hayrettin Nakiboğlu ve Sayın Burhanettin Asu
tay arkadaşlarımız tarafından verilmiş önergeyi 
okutuyorum. 
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(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

maktadır. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Salih Zeki Köseoğlu arkadaşımızın 
«Noel» kelimesinin ilâvesini isteyen önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğîu'nun 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Süleyman Çağlar arkadaşımızın öner
gesini tekrar okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu önergede 
(n) fıkrası denmiş, bu olamaz, 15 nci fıkra ol
ması lâzım. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet 
efendim, maddenin sonuna 15 nci fıkra olarak 
ilâve edilecek. 

BAŞKAN — Evet, maddenin sonuna eklene
cek 15 nci fıkra olarak düzeltilmiştir. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde) — Yüce Meclisin takdi
rine bırakıyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
takdire bırakıyor. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hulusunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu mad
de ile ilgili bir önerge veriyorum, Sayın Baş
kan . 

BAŞKAN — Bu madde üzerindeki muamele 
bitmek üzeredir, istical buyurunuz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 
Başkan, önergelerin daha evvel verilmiş olması 
lâzım. Genel Kurul daha evvel karar aldı. Şim
di önerge verilemez. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muza-, 
kere açılmış olan bu madde üzerinde veriyorum, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, bu madde üzerinde ola
bilir. Çünkü madde müzakerededir. Diğer mad
deler hakkında veremezsiniz. 

Sayın Tosyalı tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
«Ziraî maksatla kullanılan traktör, harman 

makinası, sulama makinaları, fennî gübre ve 
ziraî mücadele ilâçlarına yüzde 50 gümrük indi
rimi yapılır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önergeye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — «Tarım Bakanlığının müsaa
desi» hükmü konursa katılabiliriz, ancak bu
nun tefriki çok zor. Tarım Bakanlığının süzge
cinden geçmesi gerekiyor. Onun için katılmıyo
rum efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılmıyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu)— Önerge
min baş tarafında «Tarım Bakanlığının müsaa
desi» ibaresini ilâve edersem Komisyon katılaca
ğını beyan ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bendeniz şu şekilde anlıyorum ; 
Devlet eliyle ithal edilenler başka, özel sektör 
kanaliyle ithal edilenler başka. Bu bir tarife de
ğişikliği olduğu için Komisyon ve Hükümet ka
tılmamaktadır. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) —• önerge
mi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gümrük Kanunu tasarısının 8 nci maddesin

deki muafiyetler listesine o kadar lüzumsuz şey
ler dahil ediliyor ki... Bendeniz, ziraî kalkınma 
mücadelesi içinde bulunan Türkiye'de, ziraatçi-
nin kullanacağı traktör başta olmak üzere, güb
re, harman makinaları, sulama makinaları, fen
nî malzemelerle ziraî mücadele ilâç ve makina
ları için yüzde 50 gümrük indirimi uygulanma
sını teklif ediyorum. Türkiye'nin sınaî yönden 
kalkınması ziraî muvaffakiyete bağlıdır. 

Bugün memleketimizde gübre hakikaten çok 
pahalıdır Gübreyi kilosu 120 kuruştan köylüye 
vereceğiz 100 kuruştan onun ürettiği buğdayı 
alacağız» pancarı alacağız, 120 kuruşa gübre ve
receğiz 150 kuruşa çeltik alacağız... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergenizi kâfi 
derecede izah ettiniz, lütfen daha da genişlet
meyiniz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Köylünün sattığı ucuz, aldığı her şey paha
lıdır. Ziraatte kullandığı makinalar, gübre, zi
raî mücadele araç ve gereçleri çok pahalı oldu
ğu için malivet de o nispette yüksek olmakta
dır. Ortak Papara yapılan ziraî mahsul ihracın
da maliyetin yüksek oluşu nedeniyle diğer mem
leketlerle rekabet yapamıyoruz. İhracatı geliş-
tiremiyoruz, fakir köylüyü biraz olsun zengin-
leştiremiyoruz. Ziraatte kullanılan alet, araç ve 
gereçler için yüzde 50 nispetinde gümrük indi
rimi uygulanması bu memleketin geleceği için 
elzemdir. Bunun kabul edilmesini istirham edi
yorum. 

önergemin baş tarafına, «Ziraat Bakanlığı
nın tensibi» ibaresini ilâve edebilirim. 

önergenin kabulünü istirham eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon «katılmadığını» be
yan ediyor. Hükümet katılıyor mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, yerli sanayiin 
korunması babında da alınacak bazı tedbirler 
vardır. Bu bakımdan, bunu tek taraflı düşün
meye imkân yoktur. Zaten bunlar, bir kararna-
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me ile Hükümet tarafından çıkartılıp tavizli lis
teye dahil edilmektedir. Bu bakımdan katılma
mıza imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da «Bunun reka
bet ve imalâtla ilgisi bulunduğunu» ifade ede
rek katılmadıklarını beyan etmektedirler. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

8 nci maddeyi, tadil edilen şekliyle oylarını
za arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Diplomatik muafiyetler 

Madde 9. — Aşağıda yazılı eşya mütekabili
yet şartıyle gümrük vergilerinden muaftır : 

1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri ef
radı ile refakatlerine memur olanların getirdik
leri veya Türkiye'deki ikametleri sırasında ge
tirecekleri eşya ve taşıtları. 

2. Resmî bir ziyaret veya görev için Türki
ye'ye gelen delegelerle, sivil veya askerî heyet
lerin, bu görevin yapılması maksadıyle beraber
lerinde getirecekleri veya görevin devamı sıra
sında getirtecekleri eşya ve taşıtları. 

3. a) Türkiye'deki yabancı diplomatik 
temsilciliklerin, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konso
losluklarının, 

Resmî görevin yapılması ile ilgili olarak her 
hangi bir zamanda getirtecekleri her türlü ba-
ıılmış ve basılmamış evrak ile taşıtları ve sair 
her türlü eşya ve resmî binalar için inşaat mal
zemesi, 

4. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki 
liplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şef
leri ile diplomatik memurlarının, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konso
losluklarında görevli misyon şefleri ile meslek
ken konsolosluk memurlarının, 

c) Milletlerarası resmî teşekküllerin Türki
ye'de ikamet eden misyon şeflerinin ve diploma
si memurlarının, 

Türkiye'de görevli bulundukları süre içinde, 
<jtcrek kendilerinin, gerek aileleri efradının istih
lâk ve kullanmaları için birlikte getirdikleri ve
ya sonradan getirtecekleri her türlü eşya ve bi
nek otomobilleri. 
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5. a) Yabancı devletlerin Türkiye'deki 
diplomatik temsilciliklerinde görevli ve teknik 
personelin, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye 'deki konso
losluklarında görevli idarî ve teknik personelin, 
görevlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde geti
recekleri veya bu gelişlerinden en çok iki ay ön
ce veya gelişlerinden itibaren altı ay içinde ge
tirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait sat ve 
ev eşyası, 

Mütekabiliyet şartının mevcudiyeti Dışişleri 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu maddede yazılı muaflıklardan (misyon 
şefleri hariç) Türk uyruklular faydalanamazlar. 

Bu maide gereğince yurda muafen sokulmuş 
olan eşya va taşıtların (binek otomobilleri da
hil) muaflık hakkı olmayan yer ve şahıslara her 
hangi bir suretle devir ve satışı Dışişleri Bakan
lığının müsaadesine bağlı olup, bu eşya ve taşıt
lar yürürlükte bulunan kanunlara göre Gümrük 
ve diğer vergiler ödenmeden ve malî mükelle
fiyetler yerine getirilmeden muaflık hakkı ol
mayan yer ve şahıslara devredilemez ve satıla
maz. 

Bu maddeye göre muafen yurda sokulmuş 
olan tanıtlardan çalınanlar hakkında 12 nci mad
de hükmü uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ait gümrük iş
lemleri Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlık
larınca birlikte tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?. Yok. Değişiklik önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Halen görüşülmekte olan Gümrük Kanun ta
sarısının 9 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

«Yurt dışında çalışan işçilerin yurda getir
mek isteyecekleri meslekî eşyanın gelişine, Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca müsaade olunur. 

İlgili bakanlıklar, yurda sokulacak meslekî 
eşyaya ilişkin tahdit ve takyitleri önceden Güm
rük ve Tekel Bakanlığına bildirirler.» 

izmir 
Burhanetin Asutay 

Gerekçe : 
Günümüzde meslekî eşyanın yurda sokulma

sına ilişkin işlemler çeşitli kuruluşlarca, Maliye, 
Tarım, Sanayi, Gümrük ve Tekel bakanlıkları, 

Merkez Bankası yürütmektedir. Bu ise, önemli 
zorluklar yaratmaktadır, işlemler tek kuruluşta 
birleştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, diplomatik mua
fiyetle ilgili madde üzerinde işçilerle ilişkin bir 
teklifiniz var; bunun yerinin bu olmaması lâ-
zınıgelmez mi efendim?. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, yurt dışından memlekete getirilecek eş
yalarla ilgili bir madde. Diğer maddelerde işçi
lerle ilgili her hangi bir husus yok efendim. Di
ğer maddelerle ilgili olmadığına göre 9 ncu mad
de ile ilgili değil midir efendim? 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan takrire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN— YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılmıyoruz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Tak
ririmi izah sadedinde söz istiyarum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yurt dışından diplomatik de olsa yurda it

hal edilen maddeler üzerindeki muafiyeti tespit 
<îden bir maddenin görüşülmesi yapılmaktadır. 
Diğer maddelerin hiçbirisinde, yurt dışında ça
lışan, dövizini rahat rahat aldığımız, her döviz 
getirişinde kendisini alkışladığımız işçilerin, 
vurda getirecekleri eşyalar için her hangi bir 
suretle muaf yet tanınmamış. 

Getirmek istediğimiz husus şu : Yurt dışında 
çalışan işçilerin yurda getirmek isteyecekleri 
meslekî eşyanın gelişine Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca müsaade olunması ve ilgili bakanlık
ların yurda sokulacak meslekî eşyalara ilişkin 
tahdit ve takyitlerini önceden bildirmeleri. 
Yurt dışında bulunan muhtelif diplomatlara, ev 
eşyalarından tutun arabasına kadar, muafiyet 
tanıyoruz ama işçi arkadaşlarımızın yurda dö
nüşlerinde getirecekleri meslekleriyle ilgili eş
yalara her hangi bir muafiyet yok. Bunun ada
leti neresinde, bilmek mümkün değil, işçinin, 
maliyeye destek olacak derecede çoğalan dö
vizleri geldiğinde kendilerini alkışlıyoruz, ama 
meslekleriyle ilgili eşya getirmelerine müsaade 
etmiyoruz Hükümet, yurt dışında çalışan işçi 
arkadaşlarımızın yurtta kurulacak muhtelif mü
esseselere ortak olmalarını sağlayabilecek çalış-
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ma içindedir. İşçilerimizin, kooperatiflere yar
dımcı olmaları istenmektedir. Yurt dışında ça
lışan işçilerimiz kendi köylerine ambulans ge
tirmektedirler, kooperatiflere muhtelif araç -
gereç getirmektedirler, nakdî yardımda bulun
maktadırlar. Bunları yapan işçilerden bir de 
Gümrük Resmi almak istiyoruz. 

Bizim getirmek istediğimiz husus, şahsî eş-
yalariyle ilgili değil, yurda getirmek isteyecek
leri meslekî eşyalara, yurda girişte Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca müsaade olunmasını tazam-
mun etmektedir. Beş sene, on sene yurt dışında 
çalışmışta", motor teknisyeni olmuştur, motor ta
mirinde ehliyeti vardır; bu tamire aidolabilecek 
eşyayı yurda getirişinde kendisine, müsaadeniz
le, bir muafiyet tanıyalım arkadaşlarım. 

Yurt dışına yapılan her türlü ihracatta tüc
cara prim veriyorsunuz; pamuk ihraç ediyor, 
tütün ihraç ediyor, fındık ihraç ediyor, zeytin
yağı ihracediyor prim veriyorsunuz, ama benim 
işçim milyarları aşkın döviz getiriyor, onlara 
ikramiye vermediğiniz gibi, bir gümrük indirimi 
de tanımıyorsunuz. Mesleğiyle ilgili eşyaların 
getirilme şartını, usulünü Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı tespit ve tâyin etsin, diyoruz. Bu kadar 
samimî bir teklifin Yüce Meclisçe reddedilme
si düşünülemez; ben bunu hiç düşünmedim. 
Şahsî eşyasını getirsin, binek otomobili getirsin, 
buz dolabı getirsin ve siz bunu «Gümrükten mu
af tutun» demiyoruz; «ihtisas sahibi olduğu mes
leğiyle ilgili makinayı getirsin ve onlar yurtların
da bir imalâthane değil, bir tamirhane açmak 
imkânına kavuşsunlar.» diyoruz. Zaten getirdi
ği üç - beş kuruşu vardır; onunla da eşya geti
rirse hayatını idame ettirmek imkânını burada 
bulamaa. 

Lütfediniz, müsaade ediniz, mesleğiyle ilgili 
eşyayı getirmek için, önergede bahsettiğim «Te
kel Bakanlığının müsaadesine bağlı olmasına» 
maddede yer veriniz. Çünkü, diğer maddelerin 
hiçbir tanesinde işçilerle ilgili en ufak bir mad
demiz yok. 

Bu önergeme iltifat etmenizi rica ve istirham 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay tarafından veri
len önerge okundu. Sayın Asutay'ın önergesi
ne Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadıkla
rını ifade ettiler ve Sayın Asutay da önergele
rini izah bujrardular. 

İ2 . 5 . İ972 Û : İ 

önergenin dikkate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim, bir tereddüt hâsıl oldu, tekrar oya 
sunacağım... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, aslında bu 
madde ile alâkalı değil, bu maddenin mevzuu 
başka. 

BAŞKAN — Evet. Tabiî bunlar diplomatik 
muafiyetler. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Diğer 
maddelerde yok. 

BAŞKAN — Muafiyetlerde yeri var efen
dim, 3 nci maddede vardı. «Diplomatik muafi
yetler» başlıklı, yani yurt dışında bulunan işçi 
kardeşlerimizin diplomatik vasfı yok. Diploma
tik vasıfla ilgili bir maddedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Tamamen diplomatik madde. 

BAŞKAN — Biliyorum. Bendeniz de Sayın 
Asutay'a, takrirleri dolayısiyle hatırlattım. On
dan evvelki 8 nci madde, genel muafiyetler ma
hiyetindeydi. 

Oyların adedinde tereddüt hâsü oldu. 
Takririn dikkate alınıp, alınmaması husu

sunu tekrar oyunuza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler. 

Efendim, yine tereddüt var. Genel Kurulda 
oyunu kullanmayan arkadaşlarımız var, lütfen 
Başkanlığa müzahir olsunlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, Hu maddede yeri yoksa, bir ek mad
de olarak konsun. 

BAŞKAN — öyleyse takririnizi alırsınız, 
ileride teklif edersiniz. Hakikaten burada yeri 
yok. Başkanlık olarak da bu takriri bu madde
de oya koyamam. Çünkü, madde «Diplomatik 
muafiyetler» le ilgili önergedir, ısrar ederseniz, 
tabiî Anayasaya aykırı olmadığı müddetçe ko
yarız. 

Takriri tekrar oya sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — öner
gemi geri aldım Sayın Başkan. Ek madde ola
rak... 

BAŞKAN — Oyladım efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Oy
lamadınız efendim. 
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BAŞKAN — Yine verirseniz efendim, mü
zakere edilen bir maddede verirsiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 1§ 
değil Sayın Başkan, yani bu hareketiniz mesele 
değil.... 

BAŞKAN — Ne yapalım Beyefendi... 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — ilk 

oyda önerge kabul edildi... 
BAŞKAN — Beyefendi, zâti devletleriniz 

«Diplomatik muafiyetler» de getiriyorsunuz, iş
çiyi İlgilendiren bir teklifi veriyorsunuz. Hiç 
alâkası yok Beyefendi. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ta
mamen alâkası var. 

BAŞKAN — Nasıl var efendim?.. 8 nci mad-
. deyi lütfen okuyun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — O 
halde geçici maddede veririm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tostaylı tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

9 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Sefaretlerin resmî ihtiyacı dışındaki her 
cins eşya ve motorlu araçlar gümrüğe tabidir.» 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Zaten tabidir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yani bunun mad
dede yer almasını lüzumlu görmüyorsunuz her 
halde?... Esasen böyledir, burada tadat edile
nin dışında böyledir. 

Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZELP (Niğde) — Katılmıyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizde yüzden fazla sefaret var
dır, her birinin pek çok personeli vardır. Sefa

retin resmî ihtiyacını karşılamak maksadıyle 
getirtilecek bilcümle eşya, malzeme, motorlu 
araca; evet. Fakat, Türkiye içerisinde pek çok 
kaçakçılığın menşei ve kaynağı olacak şekilde 
sefaret personelinin, yardımcı hizmet personeli
nin, kapıcısının, kavasının getireceği her cins 
malzeme, eşya, motorlu araç - miktar, cins tah
didi olmadan - getirmeleri, Türkiye'deki birçok 
kaçakçılıkların menşei olmaktadır. 

Ben önergemde, memleketlerini temsil eden, 
misafirimiz olan resmî sefaretlerin her nevi ihti
yaçlarının karşılanmasına; evet. Zaten bu, dip
lomatik mütekabiliyet esasına bağlıdır. Fakat 
pak çok personelin gayri resmî olarak, hakkı 
olmadığı halde hakkı varmışcasma her cins mal
zeme, eşya, motorlu araç, otomobil getirip de bu 
memleket piyasasının şu veya bu memleket ma
lıyla duldurmasını, gizli ellerden satılmasını, 
hatta çarşılar açılmasını bu memleketin şere
fiyle, istiklâl anlayışıyle kabili telif bulmuyo
rum. Bu bakımdan, sefaretlerin, resmî ihtiyacı 
dışında getirilecek her nevî eşya ve motorlu 
aracın gümrüğe tabi olmasını istiyorum. Dün
yanın her memleketinde bu böyledir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü

met katılmıyor. Hükümet, katılmama sebebini 
izah ederek beyan ettiler. Maddede, esasen Sa
yın Tosyalı'nın takrirle öngördüğü hususun 
mündemiç olduğunu ifade ettiler... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sonra beynelmilel efen
dim. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Zaten beynelmilel olduğunu ve mütekabili

yet esası üzerine yapılmakta bulunduğunu da 
ifade ediyorlar. 

Önergenin dikkate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Zat ve ev eşyası 

Madde 10. — Aşağıda yazılı eşya, gümrük 
idaresince şartlarına ve gösterilen esaslara uy
gun görüldüğü takdirde Gümrük vergilerine tabi 
tutulmaz. 
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1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı 
için gelen eşya, 

2. a) Yolcuların beraberlerinde getirdik
leri şahıslarına ait zat eşyası ile, nakil vasıtaları 
hizmetlilerinin beraberlerinde getirecekleri gi
yim eşyası (Bakanlıkça tespit edilecek esaslar 
dairesinde). 

Yolcunun gelişinden itibaren en geç altı ay 
sonra veya en çok iki ay önce gelen yalnız kul
lanılmış zat eşyası da bu hükümden faydalanır. 

b) Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetli
lerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat 
sürelerine göre kıymetleri Bakanlar Kurulu ka-
rariyle tespit edilecek hediyelik eşya. 

3. Şahsî madalya ve nişanlariyle yabancı 
memleketlerdeki bilim, sergi ve yarışma heyet
lerince verilmiş mükâfatlar, 

4. Türkiye'ye yerleşmek üzere göç suretiy
le gelen yabancıların beraberlerinde veya ken
dilerinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyası. 

5. İkametgâhı Türkiye'de olan bir Türkle 
evlenerek veya evlenmek üzere yabancı ülkede
ki aslî ikametgâhını terk ile Türkiye'ye gelen 
veyahut her hangi bir sebeple Türkiye'ye gelip 
de bir sene içinde keza ikametgâhı Türkiye'de 
olan bir Türkle evlenen Türk veya yabancı uy
ruklu gelinin beraberinde veya evlenme akdin
den en çok iki ay önce veya altı ay sonra gelen 
giyimine ve evine mahsus cihaz eşyası, 

6. Yabancı memleketlerdeki Türklerin ölü
mü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dö
nen kanunî mirasçılarına intikal eden zat ve ev 
eşhası (Bunların ölüm tarihinden itibaren bir 
yıl içinde getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve 
namlarına gelenlere intkalinin kanaat verici 
belgelerle ispatı şartı ile). 

7. Yabancı memleketlerdeki sürekli görev
lerinden dönen Türk uyruklu memurlarla, sair 
amaçlarla yabancı memleketlerde yerleşip de iki 
yıl ikametten sonra dönen Türklerin, beraberle
rinde getirdikleri veya kendilerinden en çok iki 
ay önce ya da altı ay sonra gelen kullanılmış 
veya yeni olup da hareketlerinden en az altı ay 
evvel satmalmmış olduğu tevsik edilen ev eşya
sı, 

8. Sürekli görevle yabancı memlekette bu
lunmakta iken yine sürekli görevle başka bir 
yabancı memlekete naklolunan memurların yeni 
tayin edildikleri memleketin özelliği veya uzak

lığı sebebiyle oeraberlerinde götürmeleri kül
fetli ve masraflı bulunduğundan memleketimize 
getirmelerine veya göndermelerine zaruret hâ
sıl olan yurt dışındaki zat ve ev eşyaları (Güm
rük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili Bakanlıkça) 
tespit edilecek esaslar dairesinde muaftır. 

Yukarıki (2/a) 4, 5, 6, 7, 8 nci fıkralara 
göre muafen geçirilecek eşyanın cins ve mik
tarı sahiplerinin içtimaî ve malî durumları göz-
önünde tutularak gümrüklerce takdir olunur. 

Bu madde ?le bu kanunun 7 nci maddesinin 
3 ve müteakip fıkralariyle 8 ve 9 ncu madde
lerde Gümrük vergilerinden istisna edilen veya 
muaf tutulan gayri ticarî eşya için ayrıca kam
biyo ve ithal rejimi tahdit ve takyitleri aran
maz, 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere açı
yorum, Görüşmek isteyen sayın üye?. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Söz 
istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu madde üzerinde bir değiştirge önergem 
var. Önerge okunduğu zaman, âdeti veçhile, yi
ne Komisyona sorulacak, Komisyon, önergeyi 
incelemeden belki reddedecek. Onun için madde 
üzerinde söz aldım. 

Maddenin son paragrafında bir hüküm var : 

«Yukarıda (2/a) 4, 5, 6, 7, 8 nci fıkralara 
göre muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı 
sahiplerinin içtimaî ve malî durumları gözönün-
de tutularak gümrüklerce takdir olunur.» di
yor. 

Bu nedir?.. Dış memleketlerdeki kimseler 
yurda gelişlerinde 3, 4, 5, 6, 7 nci maddelerde 
gerek evlerinde, gerek evlenmek suretiyle, ge
rek çeyiz suretiyle, gerekse dışarda kullanmış 
olduğu tüm eşyalar, kullanılmış olmak kayıt ve 
şartıyle yurda sokulacak ama, bu yurda soku
lurken muafiyetleri veya takdirleri içtimaî ve 
malî durum şartları dikkate alınarak bir mua
meleye tabi olacak. 

Peki,, hani imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir 
millettik, hani sermaye, emeğe hâkim değildi. 
Parası olan adamın, malı olan adamın, çantası 
dolu olan adamın, üzerine iyi elbise giyen ada
mın, kıravat takan adamın eşyalarını yurda so
kacaksınız, ama dış memleketlerde yıllarını har-
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camış 3 - 5 Mark'a, 6 Mark'a çalışarak, peynir, 
ekmek yemek suretiyle 5 - 10 kuruşunu yurda 
sokmak, getirmek isteyen arkadaşın getireceği 
eşyaları; «Sen Almanya'da 4 Mark alıyordun, 
içtimaî durumun yeterli değil, malî durumun 
yeterli değil» diyeceksiniz ve onun eşyalarını 
yurda sokmayacaksınız. 

Dar gelirli vatandaşların durumlarını küçük 
görmece kimsenin hakkı yoktur. Hangi şartla 
geleceği, nasıl geleceği, nasıl gümrük alınacağı 
zaten vekâletçe tespit ve tayin edilecek. Bu hü
küm diğer maddelerde de var. Ama, dış. memle
ketten bir işçimiz çeyiz eşyası getirecek, diye
ceksin ki, senin içtimaî ve malî durum ve şar
tın yetersiz; sen, cüzdanı dolu bulunan insanın 
getireceğini getiremeyeceksin.. Olmaz böyle 
şey. Gümrük, meseleyi tespit etmelidir, takdir 
etmelidir içtimaî ve malî durum şartını öne 
sürmemelidir. Zenginle fakiri bir görmek mec
buriyetindesiniz. O zaman imtiyaz yaratırsınız, 
sınıf yaratırsınız. O zaman zengine öncelik ta
nırsınız, işçiye kıymet vermezsiniz. Olmaz böyle 
şey-

Bunun içindir ki, bu fıkrada yer alan, «yu
karıki (2ra) 4, 5, 6, 7 ve 8 nci fıkralara göre 
muafen getirilecek eşyanın cins ve miktarı, sa
hiplerinin içtimai ve malî durumları gözönün-
de tutularak gümrüklerce takdir olunur.» keli
mesini metinden çıkarmak lâzımdır. Zaten han
gi şartla, hangi şekilde, ne dereceye kadar güm
rük alınacağı kanımda var. Ama zenginle fakiri 
ayırmaya hakkınız yoktur, imtiyazlı ve sınıflı 
vatandaş yaratmava ve zengine öncelik, fakire 
gerilik tanımaya hakkınız yoktur. 

Bu fıkranın metinden çıkarılması lâzımgelir. 
Bir önerge verdim. Buna iltifat edeceğinizi zan
nediyorum. Bu maddede de Sayın Başkanım her 
halde müsaade edeceklerdir, Diplomatik mahi
yette olmayan bir madde olduğu için, her halde 
bu maddenin içinde bu hususun yer alacağını 
kendileri de kabul edeceklerdir, zannediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde tam yerindedir efendim, 
teklif de yerindedir. 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Halen görüşülmekte olan Gümrük Kanunu 
tasarısının 10 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının, 
«yukarıki (2/a) 4, 5, 6, 7, 8 nci fıkralara göre 

muafen geçirilecek eşyanın cins ve miktarı sa
hiplerinin içtimaî ve malî durumları gözönün-
de tutularak, gümrüklerce takdir olunur» un 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Burhanettin Asutay 

Gerekçe : içtimaî ve malî durum şartı; ge
nellikle düşük gelir grupları ve dolayısıyle yurt 
dışında çalışan işçiler aleyhinde işleyecek bir 
unsur olacaktır, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Sayın Başkan; müsaade eder
seniz bir kelime ile arz edeyim : 

Bu adı geçen madde. Sayın Asutay'm tekrar 
tekrar, nokta kova koya, parmak basa basa 
«fakirle zengini tefrik» diye izah etmeye çalış
tığı husus; 1949 dan beri gelmiş gecmis hükü
metlerin tatbik edegeldikleri bir maddedir. Bi-
naenalevh. «fakir ve zencin tefriki» diye bir şey 
yoktur. Elbette ben Vehbi Koç kadar vergi ver
mediğim gibi, elbette gittiğim zaman, ben bir 
kıravat getiririm, Vehbi Koç 3 tane kıravat ko
var valizine. Bu tabiat kanunudur. Bunu istis
mar etmek, doğru değildir. 

Binaenaleyh, «içtimaî mevki» denince: orada 
bir elçi var, ayda 10 000 lira alır: orada bir sev
gili kardeşim calısıyordur, ayda 500 mark alır. 
Binaenaleyh. 500 mark alan bir vatandaşımızın 
validndeki dostuna ahbabına getireceği ufak 
tefek hediye ile 5 000 mark alan vatandaşımızın 
getireceği ufak tefek hediye bir olur mu? Bu 
tabiat kanunudur, bunu kimse değiştiremez. 

BAŞKAN — Kısaca ifade ediniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Devamla) — Bunu istismar etmeyi ben 
sevsiz buluvorum, yani maksatlı buluyorum. 
Takrire katılmıyoruz Sayın Başkan, 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyorum 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Efendim, şimdi Sayın Komisyon Başkanı ar

kadaşımızın beyanı, Genel Kuruldaki sayın mil-
letvekillerimizi şaşırtıyor. Ben takriri sordum, 
katılıp katılmama hususunu sordum. Müzakere
yi açtım. Görüşmek isteyen kimse yoktu, yalnız 
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Sayın Asutay'a söz verdim, takriri okuttum. 
Komisyondan sordum, cevap... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Komisyondan 
soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — Soru da olmaz, soru da bir nevi 
görüşmedir. 

Komisyon takrire katılmadığını ifade ettiler. 
Şimdi Hükümetten soruyorum, takrire katılıyor 
musunuz efendim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet takrire katıl
mıyorlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Öner
gem üzerinde âöz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi kısaca iza,h etmek 
üzere söz verebilirim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Müc-
melen... 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî... İçtüzüğümüz 
«mücmelen» diyor. Fakat ben «kısaca» diyeyim. 

Buvurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Balkan, değerli arkadaşlar; 
Beni mazur göreceğiniz inancı içindeyim ve 

Komisyon da beni mazur görecek. «Şecaat arz 
ederken merd-ı kipti sirkatin söyler» dîye bir 
ifade var, bizim izmirlilerde... Şimdi Sayın Ko
misyon diyor ki, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo, 
çak yerinde oldu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Âdabı muaşeret dersini za-
tıâlini.^er almayacağız. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Tosyalı, 
müdahale etmeyiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Şimdi Sayın Komisyon diyor ki; «Vehbi Koç, 
3 kıravat getirir. Birisi 1 000-2 000 mark alır. 
O, eşine dostuna istediği kadar hediye getirir. 
500 mark alan arkadaş hediye getiremez.» 

500 mark alan arkadaş daha sahavetti dir; 
eşine dostuna iaha fazla hediye getirir. Neden 
bu hakkı ondan çok görürsünüz, onu bu haktan 
niçin mahrum bırakırsınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Getiremez de ondan. Takati 
yok da onun için. 

BAŞKAN — Sayın Bir, müdahale etmeyiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Zararı yok efendim. 

Arkadaş 500 mark alırken, malını hırsızlık, 
vurgunculuk yaparak getirmiyor, aldığı eşyayı 
çapulculuk yaparak da getirmiyor. Birisi 1 000 
mark alır birisi 500 mark alır. Ama 500 mark 
alan arkadaş, I 000 mark alandan daha saha
vetti, daha mürüvetli, daha adaletlidir ve iste
diği şekilde eşya alır getirir. Binaenaleyh; 
gümrükten eşya geçirirken zengine daha çok 
müsamahalı davranacaksınız; dar gelirli vatan
daşlara müsamahalı davranmayacaksınız. Bu 
husus, adaletle kabili telif değildir; bu, insafla 
kabili telif değildir; bu, ayırıcılıktır; bu, imti
yaz ve sınıf yaratır. 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Savın Asutay'm takririni okut

tum. Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Tak
ririn dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyla
rınıza arz edeceğim : Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... (A. P. sırala
rından Amasya Milletvekili Salih Aygün ile 
Sakarya Milletvekili Yaşar Bir arasında tar
tışma.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Bağırma, bağırma... Korido
ra çık da orada bağır bakayım. 

SALİK AYGÜN (Amasya) — Ne olacakmış 
koridorda ? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, Genel Kurul
da yapmayın Sıyın Aygün... Efendim, rica ede
rim bir şeyi oyluyoruz. Lütfen hizmete iştirak 
ediniz. Sayın Komisyon... Sayın Komisyon lüt
fen oturun canım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YASAR 
BÎR (Sakarya) — Koridorda bağır da göreyim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ne yaparsın 
koridorda? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Koridorda ağzına sıçarım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sen başka ye
rime sıçarsın. 

BAŞKAN — Aman efendim, çok sakil olu
yor canım 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
yapılan hitabı duydunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok 
rica ederim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Ben çıkacağım birazdan, ora
da bağırırsın. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Benim ağzı
ma sıçacak adam anasından doğması. 

BAŞKAN — Sayın Aygün... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Görürüz, Şimdi orada bekle
yeceğim seni. Orada bağırırsın. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Buraya gel 
de göster kendini... 

BAŞKAN — Sayın Aygün... Birleşimi kapa
talım arzu ederseni. Çok rica ederim canım Ne 
oluyor, bir şey mi var ki? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Hayvanoğlu hayvan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok 
rica ederim. Ne oluyor? Nedir yani, bir şey mi 
var? Sinirlerinize hâkim olun efendim, 

Tereddüt var. Takriri tekrar oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler lütfen işaret etsinler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Efen
dim, bir önergeyi bu şekildeki bir Başkanlık 
Divanının zorla yedirmesi, Meclis hayatında 
görülen bir hareket değildir. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, size teessüf ede
rim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — ilk 
oylamada vaziyet görüldü, kabul edilmiş idi. 

BAŞKAN — ittifak halinde Divan. Balan, 
sayın arkadasınız da burada, diğer arkadaşım 
da burada. Böyle itham etmeye baklanız yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, birinci önergemiz de aynı şekilde 
oldu. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Birinci öner
geyi de gördük, ikinciyi de görüyoruz, illâ za-
tıâlinizin takririmin kabul edilmesinin vazifeli
si değil Başkanlık. O kadar hassas duruyorum 
ki işin içinde... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan; bir Komisyon Başkanının bir mil
letvekiline, huzurda «ağzına sıçarım» demesinin 
Başkanlıkça kabul edilerek, bir muameleye tabi 
tutulmaması, Başkanlığın hizmetini iyi yapma
dığını gösterir. 

BAŞKAN — Orası sizi ilgilendirme, orası 
sizi ilgilendirmez. 
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BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Beni 
ilgilendirir. 

BAŞKAN — Onlar şikâyetçi değildirler bel
ki bu hareketten. Sizi ilgilendiren bir konu yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Var 
Sayın Başkan. Bir önerge bu şekilde zorla red
dedilmez, Yüce Mecliste. 

BAŞKAN — Kabul de ettirilmez beyefendi. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Öner

gem kabul edilmişti. 
BAŞKAN — Yani aksi halde «suiistimal mi 

et» demek istiyorsunuz? 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Suiis

timal değil... 
BAŞKAN — Müsavi reyi, sizin takririnizin 

lehine mi ilân edeyim? 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ka

bul edilmiş Bir önergeyi üç defa oyladınız; her 
iki önerge de öyle oldu ve taraflılığınızı böyle
likle tescil ettiniz. 

BAŞKAN — Ne demek, «Taraflı - tarafsız» 
canım? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Evet. 
Taraf tuttuğunuz belli oldu. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Tahsis yeri değiştirilen eşya 

Madde 11. — Tahsis yeri değiştirilen eşya 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Gerek bu kanuna ve gerek özel kanun
lara göre muaf olarak ithal edilen her türlü eş
yadan ; 

a) özel kanunlarla muafiyet tanınan dai
re, müessese ve teşekküllere satılan veya devro-
lunanlar, 

b) Kamu faydasına yararlı derneklere ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî te
sislere, bedelsiz olarak devredilenler, 

c) Tahsis edildikleri iş ve yerlerde on yıl 
kullanıldıktan sonra muafiyetten faydalanma
yan yerlere ve kişilere satılan veya devrolunan-
lar Nn Gümrük vergileri aranmaz. 

2. Milletlerarası andlaşmalara göre teminat
sız ve geçici olarak ithal edilip de tahsis.edildik
leri iş ve yerlerde kullanılması sırasında çalın
mak veya kaza neticesinde hasar görmüş olmak 
sebebiyle tekrar çıkarılması mümkün olmayan 
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vasıta ve eşyadan vergi aranmaz. Ancak, çalın
ma veya kasa olayının mahkeme ilâmı veya 
Cumhuriyet savcılığından veya olayın vukubul-
duğu mahallin en büyük mülkiye amirinden ve 
hasar gören vasıta ve eşyanın enkazının Hükü
mete terk edildiğinin yine mahallin en büyük 
mülkiye amirinden alınacak belgelerle gümrüğe 
ispatı şarttır. 

Hükümete terk edilecek bu gibi vasıta ve eş
ya enkazı Gümrük İdaresi bulunmayan yerler
de, mahallin mal dairelerince tasfiye edilir. 

3. özel kanunları gereğince yurda muaf gir
miş deniz ve hava gemileri (yüzen havuzlar da
hil) : 

a) Her hangi bir sebeple aö*-: ıldükleri tak
dirde Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki pozis
yonlarına göre, 

b) Battıktan sonra hurda halinde çıkarılan 
gemilerle her hangi bir kaza sonunda hurdala-
şan hava gemileri ilk madde tarifesi üzerinden, 
vergiye tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde takrir yok. 
Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 

Turistik kolaylıklar 

Madde 12. — Turizmle alâkalı olarak gelen 
taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümler uygu
lanır : 

1. a) Asıl ikametgâhı yerleşmek niyetiyle 
gittiği yabancı memlekette olan Türk veya yi
ne asıl ikametgâhları Türkiye'de bulunmayan 
yabancı turistlerin birlikte veya kendilerinden 
en çok iki ay ence veya sonra getirdikleri 132 
nci maddenin 1 (e) fıkrasında yazılı seyahat, av, 
spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı olarak 
kara seyahatlerinde Milletlerarası Turhm ve 
Otomobil Birliğine mensup Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği 
yabancı kurumların, hava seyahatlerinde Türk 
Hava Kurumunun veya bu Kurumun kefalet et
tiği Milletlerarası Hava Federasyonunun veya 
bu Hava Federasyonuna mensup Milletlerarası 
Hava Kurumunun verecekleri triptik veya güm
rük geçiş karneleri veya bu mahiyetteki benze
ri belgeler (en çok bir yıl içinde ihraç gartıyle) 
kabul olunur. 

Yukardaki fıkrada sözü edilen Türk ve ya
bancıların triptiksiz veya geçiş karnesiz veya bu 
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mahiyetteki benzeri belgeler olmaksızın getir
dikleri taşıtları (bisiklet ve motosikletler dahil) 
ile tenezzüh motoru, kotra ve sandalları, tekrar 
ihracedilmek şartiyle, Bakanlığın tespit edeceği 
esaslar dairesinde yurda sokulur. 

Motorlu vartaların mutat depolarındaki 
akaryakıt ve madenî yağlardan vergi aranmaz. 

Çalınmak ve kaza neticesi parçalanmak yü
zünden tekrar çıkarılması mümkün olmayan ta
şıt ve eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatı 
çözülür. Çalınma hadisesi mahkeme ilâmı veya 
Cumhuriyet savcılığının veya hadisenin vuku-
bulduğu mahallin en büyük mülkiye amirinin 
belgesi ile ispat edilir. Kaza dolayısıyle sahibi 
tarafından çıkarılmak istenmeyen taşıt ve eşya
nın enkazı Hükümete, terk edilmek ve keyfiyet 
mülkiye amirinden alınacak bir belge ile gümrü
ğe ispat olunmak lâzımdır. 

Hükümete terk edilen bu gibi vasıta ve eşya 
enkazı 11 nci maddenin 2 nci fıkrasının son ben
di hükmüne göre tasfiye olunur. 

b) Yukarda gösterilen suretle yurda giren 
taşıtlar Türkiye dahilinde, ancak triptik veya 
geçiş karnesinde veya bu mahiyetteki benzeri 
belgesinde yazılı şahıs veya asıl ikametgâhı ya
bancı memleketlerde olan Türk veya yabancı şo
förü veyahut asıl ikametgâhı olan yabancı mem
leketlerde otomobil sahibinin vekâletini haiz 
olan Türk vaya yabancı şahıslar tarafından kul
lanılabilir. Buna riayetsizlik halinde taşıt, yurt 
dışı edilmek üzere gümrüğün denetimine alı
nır. 

c) Triptik, gümrük geçiş karnesi ve sair 
belgelere göre vergileri teminata bağlanarak 
geçici ve şarta bağlı olarak yurda giren bu ta
şıtlar garanti veren kurumdan vergileri takip ve 
tahsil edilmiş olsa dahi, kaçakçılık hükümleri
nin uygulanmasında gümrük giriş işlemime talbi 
tutularak yurda ithal edilmiş addolunmaz ve 
aksine hareketlerde kaçakçılık mevzuatı daire
sinde kovuşturma yapılır. 

2. Turizmi teşvik mıaksadıyle kurulmuş te
şekküller ile Türkiye Turing ve Otomobil Kuru
mu için getirilecek ve parasız dağıtılacak olan 
turizmle ilgili tesislere ait propaganda, afiş ve 
broşürleri ile takvimleri, otomobil plâkaları, yol 
işaretleri, rozetler, mükâfat kupaları için vergi 
aranmam. 

3. Yabancı turizm teşekkülleri tarafından 
parasız dağıtılmak üzere turizm teşekkülleri ile 
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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna gönde
rilen yabancı turizm propaganda afişleri, bro
şürleri, rehber ve takvimleri vergiye tabj de-
ğildL\ 

BAŞKAN — Maddeyi müzakereye koyuyo-
ruım. Tadil (teklifi var. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil-
leltveıkJli? Sayın Aygün, buyurunuz. 

SALİH AYG-ÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; burada ben müşah
has olarak şahidolduğuın bir hadiseyi yetkilile
re iletmek için söz almiş bulunuyorum. Bunu 
iki nokrada toplamak istiyorum., 

Konunun bir tanesi, turistlerin yanlarında 
getirmiş oldukları kampinglerine ait eşyalar. 
Turistler döndükleri zaman kamp kurdukları 
yerlerde bu eşyaları satmakta ve bu surotle ge
tirmiş oldukları paraları alıp tekrar Türkiye 
(dışına aynı şekilde nakletmektedirler. Rahat, 
ucuz bir yaz taitili geçirdikten sonra Türkiye'
yi terk etmektedirler. 

İkinci önemli bir nokta - arabalar da buna 
dahil tahmin ediyorum - bir araiba üs gelmek
te, arabayı tekrar dışarı götürmemek ve bazı 
zorluklardan kurtulmak için kasdı mahsusla 
bir yere çarpmakta ve bırakıp gitmektedirler. 

Ben burada bu hususları sağlama bağlayan 
bir hükme rastlamadım. Sayın Bakanı ve yet
kilileri uyarıyorum. Türkiye'ye turistik olarak 
gelenler, getirdikleri c'joımoibillerm pikaplarını 
ve sairesini saltmak suretiyle paraya tebdil ede
rek Türkiye dışına para çıkarmaktadırlar. 

Acaba ben yanılıyor muyum, bu hükümle 
bunları enlemek mümkün mü, değil mi? Müm
kün değilse buna bir çare düşünülmüş müdür? 
Şayet bu madde ile ilgili değilse bu konu ü?e-
rinde bakanlık yetkilileri ve komisyonun dur
masını ve bu şekilde Türkiye'ye gelişi giisel ge
len dövizin tekrar aktarılmasının önlenmesinin 
sağlam bir esaisa bağîanımasını istirham ediyo 
rum. Bu maddede buna ait bir hüküm yoktur 
kanaatindeyim. 

Bu hususu Sayın Bakanın ve yetkililerin 
dikkatine arz etmek üzere söz aldım. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. 

ıSayın Köseoğlu'nun bir takriri var, okutu
yorum. -

12 . 5 . 1972 O : 1 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan yeni gümrük 

kanunu tasarısının 12 nci maddesi l /a fıkrası 
ilk paragrafının, 

1. a) «— Asıl ikameitıgâhı yabancı memle-
kotlerde olan Türk ve yabancı turistlerin bir
likte veya kendilerinden en çok iki ay önce ve
ya sonra geıtirdikleri 132 nci maddenin l/e fık
rasında yazılı seyahat vasıtaları, av, spor ve di
ğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara se
yahatlerinde Uluslararası Turizm ve Otomobil 
Birliğine mensup Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumunun veya bunun kefalet ettiği ecnebi 
kurumların verecekleri triptik veya gümrük 
geçiş karneleri (en çok bir yıl içinde ihraç şar-
tiyle) kabul olunur.» 

Şeklinde değiştirilmesini ve gene aynı mad
denin l /a fıkrası ikinci paragrafından sonra, 

«Turistlerin hava taKiltlarma uygulanacak 
işlem, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakan
lıklarınca müştereken tespit edilir.» 

Paragrafların ilâve edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

S. Zeki Kcseoğlu 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR (Sakarya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Takririn dikkate alınıp ahnmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ©dilımişltir. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

iSmır ahalisine kolaylıklar 
Madde 13. — Sınır bölgesindeki toprakları

nı işlemek ve bu bölgedeki otlaklarda hayvanla
rını otlatmak hakkı andlaşma ile tanınmış olan
lardan. : 

1. Türkiye ̂ e oturanların sınırın c'Hür ta
rafına götürüp mevsim sonunda geri getirdik
leri hayvan ve mahsulleri ile taşıtları ve alet
leri, 

2. Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim so
nunda geri götürmek üzere getirdikleri hay-
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van ve taşıtları, kafaları ve örtüleri, kendi ara
zilerinde kullanacakları tohumlan ve gübrele
ri ile mafeina ve aletleri, 

Bakanlıkça tespit edilecek usule uyulmak 
şartiyle vergiden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmişitir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gümrük hattı ve bölgesi ve gümrük hattından 
geçiş 

Gümrük hattı ve bölgesi 

Madde 14. — 1. Gümrük hattı Türkiye si
yasî sınırlandır. 

2. Gümrük bölgesi : 
a) Benizlerde; kara ve iç sulan ile sahil

den içeri, 
b) Karalarda; gümrük hattından içeri, 
Doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı kap

sar. 
3. Boğazlarla Marmara Denizi, istanbul li

manı ve gümrük işlemleri yapılan hava mey-
danlan da gümrük bölgesi sayılır. 

Hava meydanlarında gümrük bölgesi sayı
lacak saha Bakanlıkça tespit olunur. 

Gümrük bölgesinin derinliği lüzum görüle
cek hallerde veya bazı yerlerin coğrafi duman
lan itibanyle Bakanlar Kurulu karanyle 60 ki
lometreye kadar genişletilebilir. 

Bu madde ile tayin olunan ve tespit edilecek 
gümrük bölgesi ve bu bölgede yapılacak deği
şiklikler ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

Gümrük hattı dışında sayılan yerler 

. Madde 15. — Serbest liman, bölge ve mahal-
lerle gümrüMenmemıiş eşyaya mahsus sundur
ma ve antrepolar ve bu türlü eşya konulmasına 
gümrükçe müsaade edilmiş mahaller ve vasıta
lar, kanunda veya gümrüğün yazılı izin kağı
dında gösterilen kayıtlara uymak ve buralarda
ki eşyanın kattı gümrük işlemi yapılarak millî-
leşinceyö veya kanunen böyle addedilinceye ka
dar gümrük denetlemesi altında bulundurulma
sı şartıyle, vergi ödeme mükellefiyeti bakımın
dan gümrük hattı dışında sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük kapılan ve yollan 
Madde 16. — Kara, su ve havada gümrük 

hattından giriş ve çıkış gümrük kapılarından 
yapılır. Gümrük hattından içerde bulunan güm
rük kapıları ile gümrük hattının geçiş noktala-
n arasında muayyen yoliann takiıbedilmesi şart
tır. Giriş ve çıkış kapıları ile bunlan birbirine 
bağlayan yollar ve hava nakil vasıtalarının Tür
kiye dahilinde inebilecekleri gümrük işleımi ya
pılan hava meydanlan ilgili bakanlıkların da 
mütalaası alınarak Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca tespit ve ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış demiryollan, güm
rük yolu sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük hattından giriş ve çıkış 
Madde 17. — Gümrük hattından giriş ve çı

kış ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük 
işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. 

Ancak; 
1. Demiryolu katarlan ve muntazam tari

feli deniz, nehir, kara ve hava taşıttan gece ve 
gündüzün her saatinde gümrük hattından geçe
bilirler. 

Gayri muntazam tarifeli olup da yolcu geti
ren deniz, nehir, kara ve hava taşıtları da aynı 
şekilde gümrük hattından geçebilirler. 

Bu hallerde yalnız yolculann ve taşıtların 
giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapılır. 

2. işletme teşkilâtı bulunan limanlarda, 100 
rüsum tonilâtodan büyük bacımdaki gemiler ge
ce ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp 
çıkarabilirler. 

3. Rüsum tonilâtosu, hacımlan ne olursa 
olsun zorlayıcı sebeplerle çalışma saatleri dışın
da Gümrük idaresi olan bir limana girmek ve
ya bu limandan ayrılmak zorunda kalan gemi
lerin yük alıp verme istekleri de mahallî güm
rük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist 
taşıyan her türlü gemiler mesai saatleri dışın
da gümrük idaresi bulunan bir limana girip çı
kabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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DÖRDÜNDÜ BÖLÜM 

Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntıları 
Serbestlik 

Madde 18. — Kanunlar, tüzükler ve bunla
rla yetkili kıldığı ıriercilercs konulmuş yasak
lık ve kırıntılar saklı olmak üzere, giriş, çıkış, 
transit ve aktarma serbesttir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Kısıntılar ve yasaklık 
Madde 19. — iç ve dış emniyetin korunma

sı, halkın, hayvanların ve mahsulatın hastalık
lardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin 
memlekeitlten çıkarılmasının önlenmesi maksa-
diyle veya malî ve iktisadî zaruretler halinde 
Bakanlar Kurulu kararıyle eşyanın giriş, çıkış 
transit ve aktarma serbestliği kısıtlanabilir ve
ya kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmjşttâr. 

Misilleme 
Madde 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile ticaret andlaşması akdetmeyen veya akde
dilmiş ticaret andlaşmalarını vaktinden evvel 
tek taraflı olarak kısımen veyahut tamamen hü
kümsüz bırakan, Türk kara, hava ve deniz na
kil vasıtalarına karşı yasaldık ve kısıntı hü
kümleri koyan veya bunlar hakkında farklı iş
lemler uygulayan memleketlerin malları ile ka
ra, hava ve deniz nakil vasıtalarına karşılık ol
anak üzere yasaklık ve kısıntılar koymaya ve 
farkflı işlemler ve tarifeler tatbik etmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maiddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Damping 
Madde 21. —- Mallarının Türkiye'ye girişini 

.bu kanun ve Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile 
takibolunan gayeyi haleldar edecek şekilde, giz
li veya açık olarak prim, damping veya benzeri 
tedbirlerle teşvik eden memleketlerin eşyası 
hakkında bu tedbirleri tesirsiz bırakacak yük
sek tarifeler uygulamaya veya sair lüzumlu ted-
birlflri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kanunun bu ve bundan evvelki maddesine 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca alınan karar

lar üç ay içinde yasama organının bilgisine su
nulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maiddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Deniz taşıtlarına ait kısıntılar 
Madde 22. — 100 rüsum tonilâtoyu geçme

yen hacımidaki Türk deniz taşıtları ile eşya it
hali Bakanlığın iznine tabidir. Yabancı gemile
re bu hakkın tanınması karşılıklı olabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSahte menşeli eşya ve zarflar 
Maldde 23. — Sahte menşeli eşya ve zarflar 

hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Gerek üzerlerinde, gerek kab ve sargıla
rında (iSandık, balya, şerit, etiket ve saire gibi) 
Türkiye'de yapıldığını veya Türkiye menşeli ol
duğunu sandıracak fabrika veya ticaret marka
sını, adını, alâmetini, Türkiye'de bir mahal is
mini veya resmini veya işaretini taşıyan yaban
cı mahsul ve mamullerin Türkiye'ye girmesi ve
ya Türkiye'de bir antrepoya konması veya Tür
kiye'den transit geçirilmesi veya aktarma edil
mesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin 
aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve 
ıbu mahal ismi altımda menşe memleket adı 
açıkça gösterilmemiş bulunan yabancı eşya bak
ılanda da uygulanır. 

2. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış 
ambalajlarında istihsal veya imal edildiği men
şe memleketten başka yabancı memleketler mah
sul ve mamulü olduğunu gösteren veya sandı
ran sahte isim ve alâmetler taşıyan eşyanın, 
Türkiye'ye girmesi yasaktır. Bu kabil eşyanın 
Türkiye'den ancak transit geçirilmesine veya 
aktarma edilmesine Bakanlıkça izin verilebilir. 

3. Yerli mamul ve mahsullerimizde kulla
nılmak üzere ve bunların yabancı menşeli oldu
ğunu gösterecek veya sandıracak, üzerleri ya
bancı dille -basılı veya yazılı, her türlü boş zarf, 
şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye' 
de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı memle
ketlerde tanzim edilmiş gibi gösterebilecek, ya--. 
bancı firmalara ait - üzerleri imzalı veya imza
sız olsun - bos faturaların, Türkiye'ye girmesi, 
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bir antrepoya konulması veya Türkiye'ıden 
(transit veya aktarma edilmesi yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

İKİNÖİ AYIRIM 
Oenel işlemler 

BiRiNOi BÖLÜM; 

Demiryolları 
Trenler 

Madde 24. — Trenler, geilişte sınırdan itiba
ren gümrük bulunan ilk istasyona kadar ve gi
dişte son gümrüklü sınır istasyonundan gümrük 
hattını aşıncaya kadar, yolda zorlayıcı sebep ol
madıkça duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez. 

BAŞKAN — Madde üzerimde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

G-irişıte Ibeyan 
Madde 25. — Trenin, sınırdaki gümrük bu

lunan ilk istasyona varışında işletmenin yetkili 
memuru tarafından, bu gümrük ile diğer güm
rüklerde gümrüklenecek veya Türkiye'den 
transit geıçjirilec'ek eşyanın yeteri kadar mani
festo nüshası ve yük senetleri ve bagajları ile 
yemekli vag'onlardaki yiyecek, içecek ve yaka
cak maddelerinin listeleri gümrüğe verilir. 

Tren boş gelmiş ise, denetlemesinden önce 
yamlı olarak gümrüğe bildirilir. 

BAŞIÎAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Denetleme 
Madde 26. — Yukarıki maddede yazılı bel

gelerin verilmesi üzerine gümrükçe gerekli de-
netlemle gecikmeden yapılır. Bu denetleme bit-
medeh veya gümrüğün izni alınmadan vagon 
değiştirmek veya eklemek suretiyl'e trenin ter
tibi değişıtirilemeiz. Yük ve yolcu alınıp verile
mez ve tren yoluna devam edemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çıkışta beyan 
Madde 27. -— Demiryolu ile Türkiye iden ç> 

ıkanlacak eşyanın yeteri kadar manifesto nüs
hası ye.yük senetleri, bagajlar ile yemekli va-

gonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak madde
ler listeleri de yetkili gümrüğe verilir. Bu bel
geler verilmeden ve gerekli gümrük denetleme
si bitmeden tren istasyondan ayrılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

İKİNCİ BÖLÜM 
iKara taşıtları 

iGrümrüğe eşya getirilmesi 

Madde 28. — Yabancı memleketlerden de
miryolundan başka kara taşıtları ile ancak, sı
nırdaki yetkili bir gümrüğe eşya getirilebilir. 
Sınırdaki yetkili olmayan bir gümrüğe getiri
len eşya, gümrük denetlemesi altında yetkili 
gümrüğe götürülemediği takdirde geri çevri
lir. 

iç ve kıyı gümrüklerinden birine götürüle
cek vieya Türkiye'den transit geçirilecek eşya 
sınırdaki gümrükçe muayene edilir ve vergileri 
teminata bağlanır. Sınırdaki gümrüğün güm-
rükleflnesiıne yetkili olmadığı eşyanın teminatı, 
nev'ine mahsus en yüksek tarife üzerinden he
saplanır, tahsil edilir ve geçişe müsaade edilir. 
Gümrük Vergisine tabi yolcu eşyasının teminat 
karşılığında teslimi mümkün olmadığı .-takdirde 
milletlerarası teminatlı nakliyat şirketleri tara
fından mürettep gümrüklerine nakillerine mü
saade edilir. 

Bakanlıkça, tayin edilecek vasıftaki taşıtlar
la ve icabında teminat aranmak suretiyle iş ve
ya kıyı gümrüklerine götürülecek veya transit 
geçirilecek eşya için demiryolu ile yapılacak 
taşımalar hakkındaki usul ve karayolu nakliya
tında milletlerarası andlaşmalarda konulmuş 
hükümbr uygulanır. 

BAŞKAN — Madde ürerinde tadil teklifi 
var, müzakere açıyorum. Konuşmak isteyen sa
yın milletvekili? Ydk. 

Bir tadil teklifi var, onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere edilmekle olan yeni Gümrük ka

nun tasarısının 28 nei maddesi 2 nci fıkrası so
nuna, 

Ayrıca, yolculara ait eşya ve taşıtların diğer 
bir gümrüğe naklinde özel usul ve hükümler 
(koymaya ve uygulamaya bakanlık yetkilidir. . 
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Fıkrasının ilâve edilmesini ara ve teklif ede
rim. 

Rize 
iSalih Zeki KÖseoğlu 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 

BİR ('Sakarya) — Katılıyoruz efendim, 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, sis katılıyor 

musunuz? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar. Dikkaite alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
«ıdiiınişltir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Manifesto verilmesi 
Madde 29. — 28 noi maddede yazılı kara 

nakil vasıtalarının saihip veya sürücüleri, getiri
len eşyayı sınırdaki gümrüğe üç nüsha manifes
to ile beyan ©derler. 

Taşıtlar boş gelmiş ise keyfiyet sınırdaki 
gümrüğe sözle beyan edilir ve bu husus tuta
nakla tespit olunur. 

Beyanda bulunulmadığı veya getirilen eşya
nın manifestosu verilmediği hallerde kara nakil 
vasıtalarının hareketine ve eşyanın boşaltılma
sına müsaade edilmez. 

Kara nakil vasitalarıyle seyahat eden yolcu
ların beraberlerindeki zat ve ev eşyasının da 
manifestoya kaydolunmasmı istemeye Bakanlık 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz cdiyorıum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eşyanın çıkarılması ve manifesto verilmesi 
Madde 30. — Demiryolundan başka kara ta

şıtları ile Türkiye'den çıkarılacak eşya, sınırda
ki yetkili gümrükten çıkarılır. Gümrük işlemi 
yetkili bir iç veya kıyı gümrüğünde yapılmış 
eşya, sınırdaki gümrükçe denetlemesi yapıldık
tan sonra çıkarılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürecekleri 
yükler için bunların çıkış işlemini yapan güm
rüğe yeteri kadar menifesto verilir. Taj.ıtlar bos 
olarak gidecekse keyfiyet sınırdaki gümrüğe 

; sözle beyan edilir ve bu husus tutanakla tespit 
i olunur. 
j BAŞKAN — Ma/dde üzerinde tadil teklifi 
| yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
i Girecek ve çıkacak hayvanlar 

Madde 31. — Sınıra yürütülerek getirilecek 
veya sınırdan yürütülerek çıkarılacak hayvan
lar ancak, buralardaki yetkili sağlık ve güm-

j rük kapılarından sokulup çıkarılabilirler. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edümiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Deniz taşıtları 
Takilbedilecek yol 

Madde 32. — Yabancı limanlardan gelen ge
miler, gümrük bölgesine girdiklerinde zorlayıcı 
sebepler olmadıkça, gidecekleri limana göre 

I mûtadolan rotayı değiştiremez. Yolda duram,az, 
I başka gemilerle temas edemez ve gümrük bu

lunmayan yerlere yanaşamazlar. 
| BAŞKAN — Maidde üzerimde tadil teklifi 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
Madde 33. — Türk limanları ile yabancı li-

ananlar arasında sefer yapan g-emiler, gümrük 
bilgesinde gümrük denetlemesine tabidir. Güm
rük memurları gemiyi, yükünü ve bunlara ait 
defter ve kayıtlarını incelemeye, gemide araş
tırma yapmaya vs gerekirse ambarları, eşya 
bulunan sair yerleri mühür altına almaya yet
kilidir. 

Muntazam seferli gemiler, kara sularımıza 
ulaştıkları andan, girecekleri limana ve liman
larımızdan ayrılan bu gemiler açık denize va
rıncaya kadar sadece gözaltında tutulurlar. 
Bakanlık gerektiğinde bu gemileri de birinci 
fikrada yazılı olduğu şekilde denetlemeye tabi 
tutar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetlemeye ait mükellefiyetbr 
Madde 34. — Yabancı limanlardan gelip 

Türk limanlarına veya nehirlerine girecek ge-

— 603 — 



M. Meclisi B : 88 12 . 5 . 1972 0 : 1 

aniler, gümrük denetlemesi yapılmak üzere be
lirli yerlerde durur veya yol kes'arler. 

Yaibancı limanlardan gelen, Türkiye'den ya
ibancı limanlara giden gemilerin geliş Ve gidiş
lerinden en az 6 saat evvel sahip veya acentası 
tarafından gümrük idareısteüe bilgi verilir. 

Gemi kaptanı gümrük memurlarına geminin 
tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, ku
manya ve yakıtlar ile gemi adamlarına ait eşya 
listesini gösterirler. Kaptanlar manifesto hari
ci olarak alınmış veya manifestoya dahil edil
meksizin taşınması âdet olmuş eşyayı da araş
tırmadan önce, memurlarla beyan ederler. 

Kaptanlar geminin envanter defieriyld pla
nını da, lüzumu halinde gümrük memurlarına 
gösterirler. 

Türk limanları ile yaibancı limanları arasın
da sefer yapan gemiler Türk limanlarımda güm
rük denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere gi
rip çıkacak görevli ve görevsiz kimseler gidiş 
ve gelişlerinde ancak gümrük yolcu salonların
dan yeya gümrük denetlemesi altındaki iskelle-
lerden geçöbilirbr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Manifesto 

Madde 35. — Yaibancı limanlardan gelen ge-
miilerir. k"ptanları veya acentalan, geminin 
Türk limr'Timda yufeardakİ maddeye göre yapı
lacak gümrük denetlemesinden itibaren en geç 
24 saat içinde, o limana çıkarılacak eşyanın 
asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini güm
rük idaresine verirler. Asıl manifasilto verilme
diği takdirde, bu asıl manifesto gösterilir ve 
taraflarından tasdikli bir örneği verilir. Süre
nin başlangıcı veya sonu tatil günlerine rast
larsa bu günler sürenin hesabına katılmaz. Zor
layıcı sieıbeplerden ileri gelen gecikmeler güm-
rükçle itibara alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana bo
şaltılacak yükü yoksa Veya turisit ve tenıezzüh 
gemisi ise, kaptan veya acentalarm, bu limana 
uğraımıa sebeplerini yukarda gösterilen süreler 
içerisinde yazılı olarak gümrüğe bildirmesi lâ
zımdır. 

Limanda acenitası olmayan yabancı gemi 
(kaptanları beyanlarını Türkçe yazamadıkları 

takdirde, kendi dili ile birliMe milletlerarası 
kullanılan Garp dillerinden biri ile de yazaibi-
lirbr. 

Yolcu ve turistlere aidolup maniifesitolarda 
gösterilmesi mutadolmayan bagajların mani
festolara kaydı mecburî değildir. 

Ancak, bu kafcîl eşya hakkında tanzimi mû-
tadolan yolcu ve bagaj listeleri, geminin lima
na varışından sonra ve yolcuların çıkışlarından 
önce gümrüğe verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge var
dır, görüiime açıyorum. 

Konuşmak isteyen sayın milletvekili? Yok. 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan Yeni Gümrük 

Kanunu tasarısının 35 nci maddesi, 2 nci fıkra-
sındaiki; - veya turist ve tenezzüh gemisi ise -
ilbareisinin çıkarılması ve madde sonuna, 

Turist ve tenezzüh gemileri içjin öael usul ve 
hükümler koymaya ve uygulamaya bakanlık 
yetkilidir. 

Fıkrasının ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim, 

Rize 
Salih Zeki Köseıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YAŞAR 
BİR (Sakarya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen-
dim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
dıklarını beyan ettiler. Takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kaibul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul eiilmiytir. 

Aml manif ssto 
•Madde 36. — Asıl nıanifesto; konişmıentola-

ra göra gemide tutulan yük defteri ve mahreç 
limanlardaki yei'kili resmî mercilerce tasdik 
edilmiş olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolos
luklarına ilgililerce tasdik ettirilir. 
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Denizcilik Bankası ve başka işletmelerin 
muntazam seferli veya turist gemilerine ait asıl 
maırifesitıoslar, karşılıklı olarak, Bakanlıkça kon
solosluk tasdikmdsn istisna edilebilir. 

Türk konsolosluğu bulunmayan yerlerdeki 
tasdik mercileri Bakanlıkça tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hanb gemileri ile getirilen ve götürülen eşya 

Madde 37. — Türk ve yabancı donamması-
na mensup harib gemileri gümrük denetlemesine 
tabi değildir. 

Ancak, bunlarla getirilen ve Türk limanla
rına çıkarılacak veya Türkiye'den yabancı 
memleketlene götürülecek eşya gümrüğe bildi
rilir. 

Türk donanmasına mensup harb gemileri ile 
getirilen komutan ve diğer mürettebata ait eş
yanın bir listesi bu gemilerin komutanları tara
fından tanzim ve tasdik edilerek geminin varış 
limanına en yakın gümrük idaresine; gelişin
den sonra en geç 24 saat içinde verilir ve bu eş
yanın gümrük muayene ve işlemine tabi tutul
ması temin edilir. 

Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilds 
hareket ederler. 

Yukarda konulmuş olan giriş ve çıkışa ait 
hükümlere riayetsizlik halinde ilgililer hakkın
da kanunî kovuş'turma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yük alma ve boşaltma 

Madde 38. — Yabancı limanlardan yük ge
tiren Türk ve yabancı gemiler manifestolarını 
gümrük idaresine vermedikçe yüklerini boşal-
tamaz ve o limandan yük alamazlar. 

Ancak, muntazam sefer yapan gemiler ile 
hava. ve liman durumu bakımından zaruret gö
rülen hallerde muntazam sefer yapmayan ge
milere, gümrük idaresince, manifesto verilme
den önce de yük boşaltmak ve almak için izin 
verilebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısıyle kara
ya çıkarılan eşya için manifesto verilmezse 
bunlar liste ile tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çıkış manifestosu 
Madde 39. — Türk limanlarından yabancı 

limanlara hareket edecek Türk ve yabancı ge
milerin kaptanları, hareketlerinden ence o li
mandan yüklediği eşyanın asıl manifestosunu 
gümrüğe ibraz ile bir örneğini verirler, eğ*er ge
mi o limandan yük almamış ise keyfiyeti yazılı 
olarak bildirirler. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin 
hareketi için, gecikmeksizin, kaptana izin kâğı
dı verirler. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de 
acentası bulunan gemilerin manifestoları ve be
yan kâğıtları hareketilerinden itibaren 48 saat 
içerisinde aeentalarmca verilebilir. Bunların 
izin kâğıtları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabotaj 
Madde 40. — Türkiye limanları arasında se

fer yapan Denizcilik Bankası gemileri ile acen
tası bulunan ve muntazam sefer yapan sair ge
milerin taşıdıkları memleket eşyası için güm
rüklerce manifesto veya başka bir belge aran
maz. 

Ancak, bu gemiler gümrük işlemi gideceği 
limanda yapılacak ve vergisi ödenecek yabancı 
eşyayı alırlar veya yolda yabancı limana uğrar
larsa, yabancı limanlara sefer yapan gemiler 
hakkındaki hükümlere tabi olurlar. Bu gemiler 
ile yolcu, ve yüklerinin denetleme ve gümrük 
işlemlerinde kolaylık sağlayacak elverişli usul
ler koymaya Bakanlık yetkilidir. 

Bu usullere riayetsizlik halinde bu kanun 
veya kaçakçılık mevzuatı hükümlerine göre ko
vuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kısıntılar 

Madde 41. — 40 ncı madde dışında kalan 
gemilerin Türkiye limanları arasındaki (Mar
mara Denizi dahil) sefer ve nakliyatı gümrük
çe demetlenir. Bunlar Bakanlığın tayin edeceği 
şartlar ve vereceği izin ile Türk limanları ara
sında yabancı eşyayı aktarma suretiyle taşıya
bilirler. 
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Yukarıdaki fıkrada yazılı nak1::y;ji ile ya-
'bancı gemilere açık Türkiye limanları içinde, 
yabancı kıyılara yakın Türk liman ve iskelele
ri arasında ve Marmara ve Boğazlarda çalışan 
20 rüsum tondan küçük taşıtlarla, balıkçı ka
yıkları üzerinde gümrükçe yapılacak denetleme 
mahallî durum ve şartlar ve bu taşıtların çalış
ma imkânları gözönünde tutularak Bakanlıkça 
düzenlenir. 

Bu hususta Bakanlıkça konulmuş usullere 

aykırı hareketlerde bu kanun veya kaçakçılık 
mevzuatı hükümlerine göre kovuşturmıa yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil teklifi 
yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... EaJbul edilmiştir. 

Başka bir bölüme geçmiş bulunuyoruz, çalış
ma süraztıiz de hitama ermiş bulunımıakbatdır. 
15 . 5 . 1972 Pazartesi günü saat löjOO'fce topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR' 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — îstanlul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gümrük muhafaza memurlarına verilen işgüçlü
ğü zammının amirlerine de verilmesine dair so
ru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in 
yazılı cevabı (7/661) 

4 . 8 . 1971 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Maliye Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

iSoru : 
28 . 2 . 1971 gün ve 1326 sayılı «1971 yılı 

Bütçe Kanununun» 17 nci maddesinin IV nu
maralı bendinde, «Gümrük muhafaza memurla
rına 200 lira işgüçlüğü zammı ödenir» hükmü 
vardır. Bu hükme göre işgüçlüğü altında bulu
nan amir ve memur bu zammı alması gerek
mekte iken, dar bir yorumla bu kanunda yal
nızca gümrük muhafaza memurları bahis mev
zuu olup, amirlerinin bu maddeye girmediği 
şeklinde uygulama yapılarak fazla mesai ve iş
güçlüğünü, amir de, memur da birlikte katlan
dıkları halde memurlara bu para verilmekte 
fakat gümrük amirlerine verilmemektedir. 

Bu uygulamayı kanunun açıklığına uygun 
bulmakta mısınız? 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 8 . 5 . 1972 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. Md. Kamu Yönetimi 
Sayı : 117004-467-12669 

KOKU : önerge Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 3 . 4 . 1972 tarihli ve 7/661-4175-31685 
sayılı yazınıza. 

istanul Milletvekili Reşit Ülker'in Gümrük 
Muhafaza memurlarına verilen işgüçlüğü zam
mının amirlerine de verilmesi hakkındaki ya
zılı soru önergesine karşı hazırlanan cevap iki 
nüsha olarak gönderilmiştir. 

Arz olunur. 
Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 28 . 3 . 1972 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. Md. Kamu Yönetimi 
Sayı : 117004-467-9059 

Konu : önerge Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 8 . 1971 gün ve 4175/31685 sayılı 
yazı. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından 
Gümrük Muhafaza amirlerine işgüçlüğü zam-
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.minin verilmeme sebeplerinin açıklanması is
tenmektedir. 

1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 17 
nci maddesinin IV ncü fıkrasında, Gümrük 
Muhafaza memurlarına 200 lira işgüçlüğü zam
mı ödeneceği kabul edilmiş olup, Gümrük Mu
hafaza amirlerine işgüçlüğü zammı verileceği
ne dair her hangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, aynı maddede açıklandığı 
üzere; kurumların işgüçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zamlarının hangi görevler için 
ve ne miktarda ödeneceği hususundaki teklif
lerini Devlet Personel Dairesine gönderecekleri 
ve bu kurumun görüşü alındıktan sonra Bakan
lığımızın teklif: üzerine Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılacağı hükme bağlanmış bulunmak
tadır. 

Yapılan tetkik neticesinde, Devlet Personel 
Dairesinden Gümrük Muhafaza amirlerine iş
güçlüğü zammı verilmesine ilişkin bir teklifin 
henüz Bakanlığımıza intikal etmediği anlaşıl
mıştır. 

Arz olunur. 
ıSait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

2. ~ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1971 
yılı içinde Devlet dairelerinde iş talebinde bulu
nan üniversite ve yüksek okul mezunu gençlerin 
miktarına dair soru önergesi ve Başbakan Veki
li ve Millî Savunma Bakanı Ferid M el en'in yazı
lı cevabı (7/811) 

25 Aralık 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1971 yılı içinde ne kadar üniversite ve yüksek 
okul mezunu genç Bakanlıklara ve iktisadî Dev
let Teşekküllerine işe girmek için müracaat et
miştir ve ayın yıl içinde ne kadar üniversite ve 
yüksek okul mezunu genç işe alınmıştır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-66/4785 
10.5.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 3 . 1 . 1972 tarih ve 7/811-4962/37725 
sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1971 Yı
lı içinde Devlet dairelerinden iş talebinde bulu
nan üniversite ve yüksek okul mezunlarına 
ilişkin 25 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 
Başbakan V. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1971 Yı
lı içinde Devlet dairelerinden iş talebinde bulu
nan üniversite ve yüksek okul mezunlarına iliş
kin 25 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır : 

1971 Yılı içinde Bakanlıklar ve iktisadî Dev
let Teşekküllerinden iş talebinde bulunan ve 
işe alman üniversite ve yüksek okul mezunları
na ilişkin olarak Bakanlıklardan alınan bilgi
lere göre hazırlanan çizelge ilişiktir. 

Ferid Melen 
Başbakan V. 
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1971 yılı içinde Bakanlıklar ve iktisadî Devlet Teşekküllerine işe girmek üzere talepte bulumda 
üniversite ve yük^k okul mezunlarına ilişkin çizelge 

iş talebinde işe alınanların 
Bakanlığın veya teşekkülün adı bulunanların adedi adedi 

Başbakanlık (Bütün bağlı kuruluşlarıyle) 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
PTT. Genel Müdürlüğü 
TCDD. Genel Müdürlüğü 
D.B.T.A.O. Genel Müdürlüğü 
D.B.D. Nak. T.A.Ş. Gn.Md. 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sümerbank Gn. Müdürlüğü 
Makina ve Kimya End. Kurumu 
T. Demir ve Çelik işi. Genel Md. 
Seka 
T. Şeker Fb. A.Ş. 
T. Çimento Sn, T.A.Ş. 
Azot Sanayii T.A.Ş. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Petrol Dairesi Bşk. 
D.S.i. Genel Müdürlüğü 
M.T.A. Genel Müdürlüğü 
E.İ.T.i. Genel Müdürlüğü 
Etibank Genel Müdürlüğü 

. T.K.i. Genel Müdürlüğü 
TEK Genel Müdürlüğü 
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Arar, Ofisi Gsnel Müdürlüğü 
T. Emlâk Kredi Bank. Gn. Md. 
iller Bankası Genel Müdürlüğü 

1 392 
502 
94 
433 
143 

2 809 
3 375 
178 
217 
906 
790 

1 107 
45 

350 
210 
158 
444 
223 
307 
285 
254 
647 
247 
241 
348 
168 
35 
490 
341 
104 
583 
475 
873 
474 
271 
245 
588 
23 
233 
468 

280 
341 
51 
64 
34 
685 

3 519 
148 
30 
832 
198 
667 
16 
159 
193 
88 
94 
47 
3 

104 
96 
107 
157 
82 
49 
110 
5 
— 
75 
170 
16 
213 
200 
332 

56 
78 
67 
59 
4 
39 
180 
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Bakanlığın veya teşekkülün adı 

Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yük, öğ. Kredi ve Yurt. Kurumu Gn. Müdürlüğü 

Toplam 

12 . 5 . 1972 0 : 1 

iş talebinde 
bulunanların adedi 

1 488 
599 
259 
77 

29 499 (*) 

ise alınanların 
adedi 

180 
411 
65 
10 

10 320 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, oku
ma - yazma bilmeyen nüfusun sayısına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'm 
yazûı cevabı (7/835) 

10 . 1 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Oelâl Kargılı 

Resmî tahminlere göre önümüzdeki yıllarda 
okuma - yazma bilmeyenlerin sayısı daha da ar
tacaktır. Okuma - yazma bilmeyen nüfus 1967 
yılında 11,5 milyon iken, 1972'de 14 milyona ve 
1977'de 18 milyona yükselecektir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında belirti
len bu durum değiştirilemeyecek bir gerçek ola
rak mı kabul edilmektedir? Kabul edilmemek
te ise, Bakanlığınızca bu eğitim çıkmazından 
kurtulabilmemiz için, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında öngörülen hedefleri aşan ne gibi 
tedbirlerintılınması düşünülmektedir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 5 . 1972 

özel 
234 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İ%i : 19 . 1 .1972 tarih ve 7/835^5038/38308 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Okuma -
yazma bilmeyen nüfusun sayısına dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Okuma - yaz
ma bilmeyen nüfusun sayısına dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngö
rülen okullaşma oranlarının, ilkokullar düzeyin
de de gerçekleştirilmesi için, bütün kaynaklar
dan yararlanılmaktadır. Bunun için yıllık icra 
planlarında, öngörülen hedefleri geniş kapsa-
mıyle sağlayacak tedbirler konulmakta ve bu 
tedbirlerin her program döneminde başanyle 
gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

Bu çalışmalara rağmen, 1970 - 1971 ders yı
lında ilkokullarda okullaşma oranı % 89,a yük
seltilebilmiştir. 

İlköğretimde okullaşma oranına planda ön
görülen hedeflerin gerisinde kalınmış olması, 
hazırlıkları 1971 yık içinde yürütülen ve içinde 
bulunduğumuz günlerde tamamlanan Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında temel eğitime ve 
örgün eğitime daha büyük ölçüde önem vermeyi 
gerekli kılmıştır. Nitekim, 1972 yılı programı 
icra planında bu konuyla ilgili olarak «Geç
miş, yılların tecrübesi ve yapılan çalışmalar 
ilköğretim sorununun Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde de devam etmesi ve zo
runlu öğretim süresinin uzatılması konusunda 
çok yönlü araştırmaların yapılması gereği or
taya çıkmıştır» ifadesiyle bir tedbir getirilmiş
tir. 

Gene, 1972 yılı programı İcra Planına «Prog
ramlarda ilkokul yatırımlarına ayrılan ödenek
lerin tamammın yatırımda kullanılabilmesini 

NOT •(*) Bu rakam, aynı kişinin çeşitli Bakanlık veya 
(mükerrer) iş taleplerini de kapsamaktadır, 
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sağlamak için 222 sayılı Kanunun değiştirilme
sini öngören bir tasarı hazırlanarak yasama or
ganına sunulacaktır.» tedbiri getirilmiştir. 

Ayrıca, 1972 yılı programı icra Planında 
«Temel eğitimin program ve süresinin ülkenin 
sosyo - ekonomik durumuna göre yeniden tanım
lanması için bir araştırmanın yapılmasının ge
rekli olduğu» şeklinde yine bir tedbir de alın
maktadır. 

Bu arada, 1972 yılı programı icra Planında 
yetişkinlerin okuma - yazma öğrenmeleri ile 
ilgili «Pratik çiftçi eğitim merkezlerinin kurul
ması için bir araştırmanın yapılacağı» tedbirine 
de yer verilmiştir. 

Böylece, 1972 yılı program döneminde, çeşit
li nedenlerle ulaşılamayan ilköğretimde tüm 
okullaşma orainmın en kısa zamanda gerçekleş
tirilmesi olanakları ve gerçekleştirmeyi engelli-
yen etkenler araştırılmaktadır. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (1973 -1977) döneminde 
yurt çapında ilköğretimde okullaşma tüm olarak 
gerçekleştirilebilecek ve yetişkinler arasındaki 
okuma - yazma bilmeyenlerin oranı da geçmiş 
yıllara göre memnuniyet verici bir şekilde dü
şürülmüş olacaktır. 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'deki tarihî eserlerin adedine dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın ya
zılı cevabı (7/941) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
31.1.1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Büiüa Türkiye müzelerinde türlerine göre 
ne miktar tarihî eser vardır?... 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 5 . 1972 

Özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 2 . 1972 tarih ve 7/941-5215/39209 

sayılı yazıları. 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türkiye'

deki tarihî eserlerin adedine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 
içe! Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türkiye'deki 
tarihî eserlerin adedine dair yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız 
Yurdumuzda halen 86 müze bulunmaktadır. 
Bu müzelerde mevcut tarihî eser ve kitap sa

yısı, 1971 yılı sonuna kadar şöyledir : 
Eserin cinsi Adedi 

Arkeolojik eser 
Etnoğrafik eser 
Sikke 
Tablet 
Arşiv vesikası 
Şer'î mahkeme sicili 
Kitap 

(Defter) 

325 884 
104 681 
659 802 
98 443 
34 130 

6 642 
180 325 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nrn, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de 
araştırma yapan arkeolog •miktarına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim B(dianı İsmail Arar'ın 
yazılı cevabı (7/942)\. .... . .... , . • -

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sûrumun Sayın Mülî Ejhtira Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandı: ılması-
m arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
31.1.1972 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle Türkiye'de kaç adet yabancı arkeolog 
kazı yapmış ve kazılarda çalışmıştır; bu arkeo
loglar hangi devletlere mensupturlar? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5.5.1972 

özel 
231 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 2 . 1972 .tarih ve 7/942 - 5218/39210 
sayılı, yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cumhuri
yetin ilanından bugüne kadar Türkiye'de kazı 
yapan yabancı arkeolog miktarına dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 
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İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de kazı yapan yab 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Mensubolduğu 
Kazı yeri Kazıyı yapan memleket Kimin adına ya 

Aizani (Kütahya) 
Alişar (Yozgat) 
Alitepe (Malatya) 
Ağükaya (Manisa) 
Aphrodisias (Aydın) 

Amyzon (Aydın) 
Alahan (içel) 
Antiphelluls (Antalya) 
Arsemeia (Adıyaman) 
Aslantepe (Malatya) 

Aşvan (Elâzığ) 
Ayaş - Ilıca (Ankara) 
Babaköy (Balıkesir) 
Bayraklı (izmir) 

S Belevi (İzmir) 
8 

Bayramtepe (Malatya) 
Bozkır (Konya) 
Bergama (izmir) 

Beycesnltan (Denizli) 
Boğazköy (Çorum) 
Augustus Mabedi (Ankara) 

M. Senede, D. Krencker 
Von der Osten 
Prof. Dr. C. Schaeffer 
Prof. Dr. P. Devambez 
Prof. Dr. K. T. Erim 
Prof. Dr. G. Jacopi 
Prof. Dr. L. Robert 
M. Gough 
Dr. E. J. Trisch 
Prof. Dr. K. Dörner 
Prof. Dr. L. Delaporte 
Prof. Dr. Schaeffer 

Prof. S. PugHsi 
David H. Frensh 
Dr. W. Orthmann 
Prof. Dr. K. Bittel - Stewarh 
F. Miltner 
Prof. Dr. E. Akurgal - Prof. 
Dr. J. Oook 
Prof Dr. M. Theur 
Prof. Dr. C. Keü 
Prof. Dr. S. Puglisi 
Alan S. Hail 
T. Wiegaid, G. Bruns 
H. Hanser, 0. Ziegenaus 
Prof. Dr. E. Boehringer 
Dr. 0. Ziegenaus 
S. Lloyd 
Prof. Dr. K. Bittel 
Prof. Dr. Krencker 

Almanya 
Amerika 
Fransa 
Fransa 
Amerika 
italya 
Fransa 
İngiltere 
ingiltere 
Almanya 
Fransa 
Fransa 

italya 
ingiltere 
Almanya 
ingiltere 
Avusturya 
Türkiye 
ingiltere 

Avusturya 
italya 
ingiltere 

Almanya 
Almanya 
Almanya 
İngiltere 
Almanya 
Almanya 

Alman Arkeoloji En 
Chicago Üniversitesi 
Franlsız Üniversitesi 
Fransız Arkeoloji En 
New York Üniversit 
italyan Hükümeti 
Fransız Arkeoloji En 
ingiliz Arkeoloji En 
Birmingham Ünivers 
Münster Üniversitesi 
Louvre Müzesi 
Academie des Inscrip 
Belles Lettres 
Roma Üniversitesi 
ingiliz Arkeoloji En 
Alman Arkeoloji En 
Cambridge Üniversit 
Avusturya Arkeoloji 
Atina ingiliz Arkeol 
Batı Anadolu Arkeo 

Avusturya Arkeoloji 
Roma Üniversitesi 
ingiliz Arkeoloji En 

Alman Arkeoloji En 
Alman Arkeoloji En 
Alman Arkeoloji En 
ingiliz Arkeoloji En 
Alman Arkeoloji En 
Alman Arkeoloji En 



Kazı yeri Kazıyı yapan 

Ayasofya (İstanbul) 

Canhasan (Konya) 
Cebeli Akra (Antakya) 
Babaköy (Balıkesir) 

r-t 

0 Çatalbüyük (Hatay) 
Çatalhüyük (Konya) 

o Oemberlitas (İstanbul) 
i Daphne (Hatay) 

10 Demireihüyük (Eskişehir) 
^ Didyma (Aydın) 
*"* Domuztepe (Gaziantep) 

Ephesos (izmir) 

Eski Anamur (içel) 
Eski Gümüş Manastırı (Niğde) 

•g Eski Adliye Binası (istanbul) 
"o Fethiye, Zeyrek, Kariye 
^ leri (İstanbul) 
•jg Çayönü (Diyarbakır) 

Gordion (Ankara) 
Göller Bölgesi 
Gömerek (Adana) 
Gözlükule (Tarsus) 
Hacılar (Burdur) 
Halikarnassos (Muğla) 
Harran (Urfa) 

T. Whittemore 

Prof Dr. Schede 
Dr. French 
Prof. Dr. C. Schaeffer 
Steward, Prof. K. Bittel 

Mc. Ewan 
J. Mellarrt 
Dr. 0. Gurney 
Carlvette 
Prof. Dr. W. Campell 
Prof. Dr. Bittel 
Prof. Dr. Th. Wieganh 
R. W. Eric 
J. Keil, F. Miltner 
Prof. Dr. F. Eichler 
Prof. Dr. H. Wetters 
Dr. E. Rosenbaun (Alföldi) 
M. Gough 
Lemerl 

Prof. Dr. P. Undervood 
Prof. Dr. Braidwood - Prof. Dr. 
Çamibel 
Prof. Dr. R. Young 
Prof. Dr. R. Solecki 
Prof. Dr. J. Garstang 
Prof. Dr. H. Goldmann 
J. Mellaart 
Prof. Dr. K. JeppeSen 
W. Trust, Dr. S. Rice 

Mensuboldugu 
memleket Kimin adına yap 

Amerika 

Almanya 
İngiltere 
Fransa 
Almanya 

Amerika 
Amerika 

Amerika 
Almanya 
Almanya 
Amerika 
Avusturya 
Avusturya 
Avusturya 
ingiltere 
İngiltere 
Fransa 

Amerika 

Amerika 
Amerika 
ingiltere 
Amerika 
ingiltere 
Danimarka 
ingiltere 

Bizans Ens. Boston, 
Harvard Üniversitesi 
Alman Arkeoloji En 
ingiliz Arkeoloji Ens 
Fransız Hükümeti 
Alman Arkeoloji Ens 
Cambridge Üniversit 
Chicago Üniversitesi 
İngiliz Arkeoloji Ens 
İngiliz Arkeoloji Ens 

Princeton Üniversites 
Alman Arkeoloji Ens 
Berlin Müzesi 
Harvard Üniversitesi 
Avusturya Arkeoloji 
Avusturya Arkeoloji 
Avusturya Arkeoloji 
ingiliz Arkeoloji Ens 
ingiliz Arkeoloji Ens 
Fransız Arkeoloji En 

Bizans Enstitüsü 

Pennsyl - Vania Müz 
Amerikan Colombia Ü 
ingiliz Arkeoloji Ens 
Harward Üniversites 
ingiliz Arkeoloji Ens 
Danimarka Aarhus Ü 
British Academie 
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Hashüyük (Kırşehir) 

Hierapolis (Denizli) 
Iassos (Muğla) 
imroz Adası 
iznik (Bursa) 
iscehisar (Afyon) 
Kabarsahüyüğü (Tarsus) 
Kahnağü (Muğla) 
Klaros (izmir) 

Kerkenezdağı (Yozgat) 
Knidos (Muğla) 
Kolophon (izmir) 
Kusura (Afyon) 
Kültepe (Kayseri) 
Kayalıdere (Muş) 
Laodikia (Denizli) 
Letoon (Antalya) 
Maltepe - Bostancı 
Misis (Adana) 

Millet (Aydın) 

Myus (Aydın) 
Nemrut dağı (Adıyaman) 

Norşuatepe (Elâzığ) 
Korucutepe (Elâzığ) 

Prof. Dr. L. Delaporte 
Prof. Dr. H. Çambel 
Prof. Dr. P. Verzone 
Prof. Dr. D. Levi 
Prof. Dr. Sarte 
M. Schede, A. Schneider 
J. Röder 
Prof. Dr. H. Goldmann 
Prof. Dr. P. Devambez 
Prof. Dr. L. Robert 

Von der Osten 
Prof. Dr. I, Love 
Prof. Dr. H. Goldmann 
Prof. Dr. W. Lamp 
Prof. Dr. E. Hrozny 
S. Lloyd 
Prof. Dr. J. De Gagnier 
Prof. Dr. H. Metzger 
A. Raymond 
Prof. Dr. H. Bossert 
L. Budde 
Prof, Dr. Von Gerkan 
Prof. Dr. C. Wieckert 
Prof. Dr. G. Kleiner 
Dr. H. Weber 
T. Goell 

Prof. Dr. R. Naulmann 
Prof. Dr. M. Van Loon 

Mensuboldugu 
memleket Kimiıı adına 

Fransa 

italya 
italya 

Almanya 
Almanya 
Amerika 
Fransa 
Fransa 

Amerika 
Amerika 
Amerika 
İngiltere 
Çekoslovakya 
İngiltere 
Kanada 
Fransa 

Türkiye -
Almanya 
Almanya 

Almanya 
Almanya 
Amerika 

Almanya 
Amerika 

Louvre Müzesi 

Torino Üniversites 
Atina, italyan Ark 
Atina, italyan Ark 
Alman Arkeoloji E 
Koblenz Devlet M 
Harvard Üniversit 
Fransız Arkeoloji 
Academie des Insc 
Belles Lettres 
Chicago Üniversit 
Long Island Ünive 
Harvard Üniversit 
Cambridge Üniver 
Çekoslovakya 
ingiliz Arkeoloji E 
Quebec Üniversite 
Fransız Arkeoloji 

Münster ve istanb 
Alman Arkeoloji E 

Alman Arkeoloji E 
Alman Arkeoloji E 
American Schoolo 
Research 
Alman Arkeoloji E 
Chicago üniversite 



Kazı yeri Kazıyı yapan 

Kalenderhane (istanbul) 

Limyra - Heroon (Antalya) 
Panionion (İzmir) 
Pağnik (Elâzığ) 

-• Poreukhüyük (Niğde) 
O Pessinus (Eskişehir) 

Polatlı (Ankara) 
ca 
os 
ıH 

* Sardes (Manisa) 
. Samsat (Adıyaman) 

« Sakçagözü (Gaziantep) 
Seleukeia (Hatay) 

oo Sinop 
oo 

M Su altı araştırmaları (Muğla) 
Sultantepe (Urfa) 

'M Semahüyük (Antalya) 
Ş> Sülüklü (Konya) 
" Side - Phasalis (Antalya) 
S Şah Hüyük (Adana) 

Topaklı (Nevşehir) 

Temnos (izmir) 
Terzilihamam (Yozgat) 
Troia (Çanakkale) 

M. Harrison 
Prof. Dr. D. Kuban, Dr. N. 
ratlı 
Dr. J. Borchardt 
Prof. Dr. Kleiner 
Riehard Harper 
Prof. Pleon 
Prof. Dr. P. Lambreeht 
S. Lloyd, N. Gökçe 

Prof. Dr. G. Hanfmann 
T. Goell 
Dr. J. Wacchter 
Prof. Dr. W. Campbel 
Prof. Dr. L. Budde 
Prof. Dr. E. Akurgal 
G. Bass 
S. Lloyd - N. Gökçe 

Prof. Dr. M. Mellimk 
Prof. Dr. J. Bordaz 
Dr. J. Schaeffer 

Prof. Dr. P. Meriggi, Prof. 
L. Polacco 
Prof. Dr. P. Devambez 
Von der Osten 
Prof. Dr. W. Blegen 

Mensubolduğu 
memleket 

Türkiye -
Amerika 

Almanya 
Almanya 
İngiltere 
Fransa, 
Belçika 
Türkiye -
İngiltere 

Amerika 
Amerika 
İngiltere 
Amerika 
Almanya 
Türkiye 
Amerika 
Türkiye -
İngiltere 
Amerika 
Kanada 
•Almanya 
İngiltere 

italya 
Fransa 
Amerika 
Amerika 

Kimin adına y 

üumbarton Oaks 
İstanbul Tek. Üni. 
Arkeoloji Müzesi 
Alman Arkeoloji E 
Frankfurt Ünivers 
ingiliz Arkeoloji E 
Fransız Arkeoloji 
Belçika Gand Üniv 

Millî Eğitim Baka 
Arkeoloji Enstitüs 
Harvard Üniversit 
National Geograph 
ingiliz Arkeoloji E 
Princeton Ünivers 
Münster Üniversit 
Türk Tarih Kurum 
Pensylvania Ünive 
Millî Eğitim Baka 
tere Arkeoloji Ens 
Bryn Mawr Colleg 
Montreal Üniversi 
Aoma Alman Arke 
ingiliz Arkeoloji E 
Ankara Arkeoloji 

italyan Kültür He 
Fransız Arkeoloji 
Chicago Üniversit 
Cincinnati Ünivers 



Kazı yeri Kazıyı yapan 

Trabzon Ayasofya 

Tel Açana (Hatay) 
Tel El Cüdeyde (Hatay) 
Tel Tabara Akrat 
Tel Tayınat (Hatay) 

^ Urfa 
Q Van 

Yazılıkaya (Corum) 
Yümüktepe (Mersin) 

^ Xanthos (Antalya) 
Alahan (içel) 

10 Sarayfburnu (istanbul) 
" Sultanahmet - Arasta 

D. Winfield 
Prof. Dr. T. Rice 
L. Woolley 
L. Woolley 
L. Woolley 
Mc. Ewan 
J. B. Segal 
K. Lake 
Prof. Dr. K. Bittel 
Prof. Dr. J. Garstang 
Prof. Dr. Demargne 
M. Gough 
Prof. Dr. D. Demangel 
Prof. Dr. Baxter, T. Rica 

Yeni Adliye Sarayı (istanbul) 
00 Adsıztepe (Elâzığ) 

Geri Kerhaciyan (Diyarbakır) 

Heroon (Antalya) 
•g Selge (Antalya) 
Ü3 Sar (Adana) 
İ 
^ Saraçhanebaşı (istanbul) 

Ayasofya (istanbul) 

Dr. A. Schneider 
Prof. Dr. R. Wohollen 
Prof. Dr. H. Çambel 
Prof. Dr. R. J. Breidvood 
Dr. J. Borchardt 
Dr. A. Machatesech 
R. Harper, R. Temizer 

Dr. N. Fıratlı 
M. Harrison 
E. J. Havkins 

Mensubolduğu 
memleket Kimin adına y 

ingiltere 
ingiltere 
ingiltere 
ingiltere 
ingiltere 
Amerika 
ingiltere 
Amerika 
Almanya 
ingiltere 
Fransa 
ingiltere 
Fransa 
ingiltere 

Almanya 
Amerika 
Türkiye 
Amerika 
Almanya 
Avusturya 
Türkiye -
İngiltere 
Türkiye 
Amerika 
Amerika 

ingiliz Arkeoloji E 
Edinburg Üniversi 
British Museum 
British Museum 
British Museum 
Ohicaco Üniversite 
ingiliz Arkeoloji E 
Harvard Üniversit 
Alman Arkeoloji E 
Liverpool Ünivers 
Fransız Arkeoloji 
ingiliz Arkeoloji E 
Fransız Arkeoloji 
Edinlburg Ünivers 

Alman Arkeoloji E 
Michigan Üniversi 
istanbul Üniversit 

Alman Arkeoloji E 
Viyana Teknik Ün 
Ankara Arkeoloji 
ingiliz Arkeoloji E 
istanbul Arkeoloji 
Dumbarton Oaks 
Dumbarton Oaks 
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6. — tçel Milletvekili Celâl Kargtlı'nın, 1970 -
1971 ders yılı sonunda ilk, orta, lise, üniversite 
ve yüksek öğretimde sınıfta kalan öğrenci sayı
sına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
tsmail Arar'ın yatılı cevabı (7/948) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 31 . 1 . 1972 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1970 -1971 ders yılı sonunda, ilk, orta, lise, 

ünüversite ve yüksek öğretimde toplam olarak 
kaçar öğrenci sınıfta kalmış ve belge almıştır? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 5 . 1972 

Özel 
232 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 2 . 1972 tarih ve 7/948-5222/39216 
sayılı yazılan. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 1970 -
1971 ders yılı sonunda ilk, orta, lise, yüksek okul 
ve üniversitelerde sınıfta kalan ve belge alan 
öğrenci sayısına dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismal Arar 

Millî Eğitim Bakanı 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 1970 - 1971 
ders yılı sonunda ilk, orta, lise, yüksek okul 
v© üniversitelerde sınıfta kalan ve belge alan 
öğrenci sayısına dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız 
Sınıfta Belge 

Okullar kalan alan 

ilkokullar 
Ortaokullar 
Liseler 
Eğitim Enstitüleri 
Yüksek öğretmen Okulları 
Akademi ve Teknik Yük, Okul. 
Üniversiteler 

7. —r İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, bu
güne kadar Kıbrıs'a yapılan yardımlara dair so
ru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
ken'in yazılı cevabı (7/967) 

1 009 201 
238 111 
69 515 

710 
255 

l. 12 056 
18 810 

_ 
24 137 
8 640 

62 
— 

2 674 
1-478 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Kıbrıs sorununun patlak verdiği günden bu 
yana yıllar itibariyle Devlet, Kıbrıs'a ne miktar
da yardımda bulunmuştur? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 13 . 3 . 1972 

Sıgm-Kıpig. Dairesi On. Md. 
K. 138-306 

Konu : Kıbrıs'a yapılan yar
dımlar hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 2 . 1972 tarih; Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 5266/39517-7/967 sayılı 
yazılan. 

Kıbrıs sorununun patlak verdiği günden bu 
yana, Anavatanca Cemaatimiz yönetimine ya
pılan yardımlarla ilgili olarak içel Milletvekili 
Sayın Celâl Kargılı tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı - iki nüsha olarak ilişik
te takdim kılınmıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Ü. Halûk Bayülken 

Dışişleri Bakanı 

Cemaatimizin ayakta durabilmesi ve direnme 
gücünü idame ettirebilmesi maksadiyle 1964 
yılı başından bu yana Kıbns Türk Yönetimine 
yapılan yardımlann yıllar itibariyle dökümü 
şöyledir : 

Seneler Lira K. 

44 937 887 
87 118 045 
110 755 704 
120 262 254 
135 766 910 
143 246 321 
223 250 000 

21 
73 
59 
11 
16 

1971 malî yılı için 345 000 000 TL. sı öngö-
rülmüştür. Bugüne kadar söz konusu yardımın 
279 000 000 TL. lık kısmı gerçekleştirilmiş bu
lunmaktadır. 

- . 616 *-
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8. — İçel Milletvekili Celâl Keırgılı'nın, ku
rulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde Türkiye'de çalışan memur re işçi sayışma 
dair soru Önergesi ve Dışişleri Bakam Halûk Ba
yilik ev'm yazılı cevabı (7/968) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 

'tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
"ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıllar 

itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın bün
yesinde ne miktar memur ve işçi çalışmıştır? 

T. G. 
Dışişleri Bakanlığı 15 . 3 . 1972 

Pigm-Pipd. Dairesi Gn. Md. 
Sicil 100004/2569-34 

Konu : Celâl Kargılı'nm öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 2 . 1972 tarih ve 7/968-5267/39518 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'mn so
ru önergelerinde istenen malûmat, kayıtlarımız
dan çıkartılarak iki nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Ü. Halûk Bayülken 

Dışişleri Bakanı 

Eldeki kayıtlara göre ve yıllar itibariyle 
Dışişleri Bakanlığına alman memur ve 

hizmetliler 

Meslek ve 
Yıllar 

önceki mevcut 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

idarî m 

92 
11 
15 
6 
16 
36 
75 
24 
17 
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Meslek ve 
Yıllar idari ıhemtır Hfemetli 

1920 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Önceki mevcut 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

02 
14 
17 
19 
17 
16 
20 
15 
18 
12 
18 
15 
27 
22 
19 
18 
10 
14 
30 
37 
11 
16 
24 
27 
23 
28 
31 
40 
m 29 
59 
30 
41 
56 
52 
22 
26 
— 
45 
61 
29 
47 
32 
35 
30 
23 

1 113 
19 
52 
4 
49 
22 
56 
35 
92 
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9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
rulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçe
sine dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ha
lûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/969) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Celâl Kargılı 

içel Milletvekili 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde ka
çını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harcama
lar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile ser
maye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 
ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve bu ye
kûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teşkil et
mektedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 10 . 4 .1972 

PİGM Dairesi ön. Md. (PİİD) 
100001 -1/302 - 53 

Konu : Dışişleri bütçeleri Hk. 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğüne 
İlgi : 21 . 2 . 1972 tarihli ve 7/969 - 5268/ 

39519 sayılı yazıları. 
ilgide kayıtlı yazıları ekinde alınan içel Mil

letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından veril
miş olan «Yıllar itibariyle Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi miktarları, genel bütçeye oranları, 
(A/l), (A/2) ve (A/3) cetvelleri miktar ve 
oranları» konusundaki yazılı soru önergesine 
Bakanlığımızın cevabını mübeyyin cetvellerden 
iki suretinin ilişikte takdim kılındığını arz ede
rim. 

Halûk Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir, 

12 . 5 . 1972 O : 1 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
deki traktör, kamyon, otobüs, kamyonet, otomo
bil ve minibüs miktarına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'in yazılı cevabı 
(7/970) 

Millet Meclisi Başkanlığına' 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin ilânından bu yana yıllar iti

bariyle Türkiye'deki traktör, kamyon, otobüs, 
kamyonet, otomobil ve minibüs mevcutları ne
dir? 

T. C 
İçişleri Bakanlığı 20 . 3 .1972 

Şube : Planlama - istatistik 
Sayı : 043384 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 2 . 1972 tarih ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/970 - 5269/39520 sa
yılı yazıma. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen, Cumhuriyetin 
ilânından bu yana, yıllar itibariyle Türkiye'de
ki traktör, kamyon, otobüs, kamyonet, otomobil 
ve minibüs sayılarına ilişkin yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak derlenen bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Bilindiği üzere trafiğin tanzim ve kontrol 
görevi 18 . 5 . 1953 tarihinde yürürlüğe giren 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Em
niyet Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Teşkilâ
tın kuruluşu ve görev alışı bu tarihten sonra 
başladığından, elimizde daha önceki yıllara ajit 
bilgi bulunmamaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünden de b%i der
lenerek ancak 1933 yılından sonraki yıllara ait 
rakamlar tespit edilebilmiş ve bunlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

618 — 
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Yıllar Otomobil Otobüs Kamyon Minibüs Kamyonet Traktör 

1933 
1934 
1935 
1938 
1937 
1933 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1948 
1947 
1943 
1940 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 
1969 
1979 

Bilgilerinize arz 

4 257 
4 280' 
4 349 
3 815 
4 573 
5 713 
4 795 
4 343 
3 905 
3 574 
3 561 
3 406 
3 649 
4 676 
5 798 
8 001 
10 071 
13 405 
16 427 
23 938 
27 692 
28 599 
29 970 
33 377 
36 755 
34 244 
37 616 
45 767 
52 381 
60 731 
72 034 
79 449 
87 584 
91 449 
112 367 
125 375 
137 345 
147 014 
ederim. 

315 
572 
747 
812 

1 044 
1 297 
1 457 
1 257 
1 110 
985 
980 
988 

1 213 
1 615 
2 198 
2 622 
3 185 
3 755 
4 569 
5 510 
5 933 
6 671 
6 848 
7 914 
8 291 
8 065 
8 881 
10 981 
13 956 
16 437 
19 269 
20 412 
22 169 
12 041 
13 332 
13 948 
15 529 
15 849 

2 561 
2 450 
2 514 
2 909 
2 909 
4 352 
4 432 
3 520 
3 432 
3 848 
4 413 
4 479 
5 417 
8 251 
10 596 
11 470 
13 201 
15 404 
18 356 
24 722 
27 549 
30 250 
34 429 
35 070 
36 919 
39 721 
48 094 
57 460 
64 706 
73 325 
80 695 
75 379 
79 121 
47 931 
56 889 
62 616 
69 478 
74 712 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10 913 
16 008 
18 967 
20 540 
21 732 

. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

31 462 
39 927 
43 441 
48 655 
52 105 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
_. 
— 
«_ 
— 
— 

44 632 
53 345 
62 649 
72 003 
81 961 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakam 

— 619 — 
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11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, ku
rulduğundan bugüne B ede anlığınız bünyesinde 
çalışan memur ve işçi sayısına dair son/ önergesi 
re İçişleri Balecini Ferit Kubat'm yazılı cevabı 
(7/971) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıllar 
itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın bün
yesinde ne miktar memur ve işçi çalışmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6 .5 .1972 
03. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Araştırma / Planlama 
561 - 026/70 - 6977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 2 . 1972 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 4 - 70 - 89521/7 - 971 sa
yılı yakıları. 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm Mil
let Meclisi Başkanlığına verdiği ve tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği Bakanlığımda çalı
şan memur ve işçilerin yıllar itibariyle sayıları 
hakkındaki yazılı soru önergesi ile ilgili olarak 
düzenlenen çizelge ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

içişleri Bakanlığı merkez ve taşra örgütle
rinde çalışan personelin yıllara göre sayıları : 

Yılı 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Çalışan 
memur adedi 

7 654 
11 513 
11 935 
12 645 
13 264 
14 200 
13 161 
13 184 
13 534 

Çalışan 
ücretli adedi 

1 890 
1 906 
1 854 
1 559 
1 887 
1 881 
2 004 
2 021 
1 937 

Çalışan 
işçi adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Çalışan 
memur adedi 

13 598 
13 778 
13 633 
13 «515 
14 393 
14 499 
14 609 
16 438 
17 053 
17 636 
17 845 
13 650 
18 926 
19 346 
19 425 
19 oöO 
20 295 
21 216 
22 t>56 
26 369 
27 677 
34 (35 
34 458 

Çalışan 
ücretli adedi 

1 701 
1 714 
1 714 
1 697 
1 881 
1 827 
1 870 
2 192 
2 187 
2 125 
2 371 
2 320 
2 19S 
2 194 
2 941 
3 874 
3 169 
3 177 
3 339 
3 790 
4 005 

— 
— 

Çalınan 
işçi adedi 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
390 
416 
429 
431 
425 
450 
439 
467 
640 
730 
798 
818 

. 12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne icadar Türi-iye'-
de Icundan ve faaliyetlerine son verilen siyasî 
partilerin mile t ar mu- dair soru önergesi ve İçişle
ri Balecini Ferit Kubat'-m yazılı cevabı (7/972) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana Türkiye'de 
kuruluş tarihlerine göre hangi siyasî partiler 
kurulmuştur? Bu partilerin kuruluşları sırasın
da genel başkan ve kurucu üyeleri kimlerdir? 

Bu partilerden faaliyetlerine son verenler 
hangi tarihlerde ve hangi nedenlerin faaliyetle
rine son sermişlerdir? 

Not : 1910 yılından daha esliye ait memur ve 
l işç-i adedi tespit edilememiştir., 

—. 620 — 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. D. 1. U-66 
Konu : Siyasî Partiler H. 

3 .4 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1972 

ilgi : 21 . 2 . 1972 gün ve Genel Sekreterli
ğin Kanunlar Müdürlüğü 7/972-5271/39522 sa
yılı yazıları : 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Tür
kiye'de kurulan ve faaliyetlerine son verilen 
siyasî partilerin miktarının bildirilmesine dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından veri
len yazılı soru önergesi üzerine gerekli incele
me yapılmıştır. 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ku
rulan ve faaliyetlerine son verilenlerle; halen 
faaliyetine devam eden siyasî partilerin isim ve 

genel Başkanları ile kurucularını Ve kuruluş 
tarihlerini gösterir liste ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
•Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 
Halen Faaliyette Bulunan Siyasî Partiler 

Listesi 
Partinin Adı : 

1. Adalet Partisi 
2. Cumhuriyet Halk Partisi 
3. Türkiye Birlik Partisi 
4. Büyük Anadolu Partisi 
5. Demokratik Parti 
6. Millî Güven Partisi 
7. Millet Partisi 
8. Milliyetçi Hareket Partisi 
9. Yeni Türkiye Partisi 

9 Yekûn 

ADÎ 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

GENEL BAŞKAN 

Adalet Partisi 
Ankara 
11 . 2 . 1961 
Ragıp Gümüşpala 
Muhtar Yazır 
Necmi ökten 
Cevdet Perin 
Mehmet Yorgancıoğlu 
Şinasi Osma 
Kamran Evliyaoğlu 
fitnem Menemencioğlu 
Emin Acar 
Tahsin Demiray 
İhsan önal 
Süleyman Demire! 

Emekli General 
Tüccar 
Emekli General 
Gazeteci 
Tüccar 
Emekli Kurmay Albay 
Gazeteci 
Profesör 
Avukat 
Tüccar 
Doktor 
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M. 
ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 

KURUCULARI 

GENEL BAŞKAN 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

GENEL BAŞKAN 

Meclisi B : 88 12 . 5 

: Millet Partisi 
: Ankara 
: 14 . 6 . 1962 

: Osman Bölükbaşı 
Hüseyin Ataman 
İbrahim Şevki Atasağun 
Zekai Dormen 
Eifat Etker 
Mansur Ulusoy 
izzet Gener 
Kâzım Arar 
Ahmet Bilgin 
Riza Polat 
Ali Riza Ulusman 
Memduh Erdemir 
Ömer Kart 
Bahattin Özbek 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Halil Fikret Aka 
Oğuz Demir Tüzün 
Talât Oğuz 
Halil özmen 
Neşet Çetintaş 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Yılmaz inceoğlu 
Kâmil inan 
Nihat Berkan 

: Osman Bölükbaşı 

Cumhuriyet Halk Partisi 
: Ankara 

1923 
• Sabit 

Dr. Refik 
Celâl 
Münir 
Kâzım Hüsnü 
Saffet 
Zülfi 

ismet İnönü 
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Ankara Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Nevşehir Senatörü 
istanbul Milletvekili 
Ankara Senatörü 
Ankara Senatörü 
Niğde Senatörü 
Çankırı Milletvekili 
Kırşehir Milletvekili 
Ağrı Milletvekili 
Kırşehir Senatörü 
Kırşehir Senatörü 
Konya Milletvekili 
Kütahya Senatörü 
Yozgat Milletvekili 
Nevşehir Milletvekili 
Niğde Milletvekili 
Mardin Milletvekili 
Kırşehir Milletvekili 
Yozgat Senatörü 
Yozgat Milletvekili 
Yozgat Milletvekili 
Afyon Senatörü 
Bolu Milletvekili 
Ankara Milletvekili 

Erzincan Mebusu 
istanbul Mebusu 
izmir Mebusu 
Erzurum Mebusu 
Konya Mebusu 
izmit Mebusu 
Diyarbakır Mebusu 
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ADI 

MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

GENEL BAŞKAN 
ADI : 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

GENEL BAŞKAN 

ADI : 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

GENEL BAŞKAN 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Milliyetçi Hareket Partisi 

: Ankara 
: 10 . 2 . 1954 
: Enis Akaygen 

Ertıığrul Akça 
Sadık Aldoğan 
Fuat Arna 
Suphi Batur 
Lütfi Bornovalı 
Osman Bölükbaşı 
Ali Derman 
Cemal Islak 
Sadet Kaçar 
Ahmet Oğuz 
.Ahmet Tahtakılıç 

Alpaslan Türkeş 
\eni Türkiye Partisi 
Ankara 
İS . 2 . 1961 
irfan Aksu 
Ekrem Alican 
Raif Aybar 
Hikmet Belbes 
Esat Eğilmez 
Hasan Kangal 
Sırrı öktem 
Cahit Talaş 
Aydın Yalçın 
Nihat Doğan 

Millî Güven Partisi 
Ankara 
12 . 5 . 1967 
Turhan Feyzioğlu 
Ferid Melen 
Orhan öztrak 
Emin Paksüt 
Fehmi Alpaslan 
Süreyya Koç 
Turan Şahin 
Coşkun Kırca 
(51 milletvekili tarafından 
Turhan Feyzioğlu 
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Emekli Büyükelçi 
Avukat 
Emekli General 
Avukat 
Eski Sinop Mebusu 
Fabrikatör. 
Kırşehir Mebusu 
Doktor 
Doktor 
Avukat 
Tüccatf 
Eski Kütahya Mebusu 

Eski İsparta Mefousu 
Eski Maliye Bakanı 
Eski Bursa Milletvekili 
Avukat 
Emekli General 
Eiski Tokat Mebusu 
Emekli General. 
Profesör Eski Çaflışma Bakanı 
Profesör 

Kayseri Milletvekili, 
Van Senatörü 
Tekirdağ Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Artvin Senatörü 
istanbul Milletvekili 
Muğla Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
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M. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUOULARI 

GENEL BAŞKAN 

ADI 
MERKBat 
KURULUŞU; 
KURUCULARI 

BAŞKAN 

Igeclis'i B : 88 İ2 . 5 

Türkiye Birlik Partisi 
: Ankara 
: 17 . 10 . 1966 
: Cemal özbey 

Hasan Tahsin Berkman 
Salim Delikanlı 
Tahsin Tosun Sevinç 
Mustafa Geygel 
Mehmet Güner 
M. Ali Egeli 
ibrahim Zerze 
Hüseyin Dede Kargınoğlu 
Hüseyin Günel 
Mustafa Topal 
Hüseyin Eren 
Arif Kemal Eroğlu 
Hüseyin Erkanlı 
Faruk Enginsoy 
Feyzullah Ulusoy 
Mustafa Timisi 

Büyük Anadolu Partisi 
Ankara 
4 . 11 . 1969 
Rasim Doğan 
Tahsin Delikanlı 
Ufuk Şehri 
İbrahim Arslan 
Umur Gümüş 
Valem Kotanoğlu 
Süreyya Kayacan 
Necdet Güney 
Erdem Boray 
Rahmi Balancar 
Mustafa Esin 
Şaban Gülsen 
Cem Türker 
Zübeyir Cemaloğlu 
Mithat Aslan 
Yalçın Öztürk 
Henüz seçim yapılmamıştır. 
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Avukat 
Emekli General 
Emekli Albay 
Sendikacı 
MüteaMıit 
Müteahhit 
İşçi 
işçi 
Müteahhit 
Müteahhit 
Doktor 
Emek! Albay 
işçi 
Avukat 
Avukat 
Avukat 

Ticaret 
Nakliyeci 
Serbest 
Dişçi 
Avukat 
Müşavir 
Tüccar 
Tüccar 
Matbaacı 
Emekli imam 
Tüccar 
Gazeteci 
Gazeteci 
Madenci 
Çiftçi 
Avukat 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Demokratik Parti 
18 . 12 . 1970 
Ankara 
İbrahim Abak 
Adnan Akarca 
Şükrü Akkan 
Şevket Akyürek 
Hasajı Basri Albayrak 
Sami Aslan 
Talât Asal 
Ferruh Bozbeyli 
Sadettin Bilgiç 
Ata Bodur 
Easim Cinisli 
Necati Çakıroğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Bahri Dağdaş 
iihan Darendelioğlu 
Hasan Değer 
Hüsnü Dikeçliğil 
Ekrem Dikmen 
Vehbi Engiz 
Kadri Eroğan 
Samet Güldoğan 
ihsan Gürsan 
Ömer Hocaoğlu 
Mustafa Kubilay 
Necati Kalaycıoğlu 
Hasan Korkmazcan 
Yüksel Menderes 
özer ölçmen 
öevat önder 
Hilmi Türkmen 
Vedat önsal 
Kemal Ziya öztürk 
Vehbi Sınmaz 
Faruk Sükân 
Cemal Tarlan 
ihsan Tombuş 
Turgut Topaloğlu 
Mehmet Turgut 
Ali Naki Üner 
Arif Hikmet Yurtsever 
Neriman Ağaoğlu 
Nilüfer Gürsoy 
öscan Sabri San 
Nureddin Bulak 

istanbul Milletvekili 
Muğla Milletvekili 
Muğla Milletvekili 
istanbul Senatörü 
Rize Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
Samsun Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Ordu Milletvekili 
Erzurum Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 
Antalya Milletvekili 
Konya Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Diyarbakır Milletvekili 
Kayseri Senatörü 
Trabzon Milletvekili 
Kocaeli Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Elâzığ Milletvekili 
izmir Milletvekili 
Trabzon Senatörü 
Konya Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Erzurum Milletvekili 
içel Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
Manisa Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Tekirdağ Senatörü 
Çorum Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Bingöl Senatörü 
Manisa Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Eski Gümüşhane Milletvekili 
Eski istanbul Milletvekili 



M. Meclisi B : 88 12 . 5 . 1972 O : 1 

GENEL BAŞKAN 

Ziya Altmoğlu 
Kaya özdemir 
Enver Kaplan 
Celâl Kılıç 
Hami Tezkan 
Şevki Yücel 
Seyfi Kurtbek 
Turan Dilligil 
(ve 15 şahıs tarafından) 
Ferruh Bozbeyli 

Eski İstanbul Milletvekili 
Eski istanbul Milletvekili 
Eski Maraş Milletıvekili 
Eski içel Milletvekili 
Eski Bolu Milletvekili 
Eski Samsun Milletvekili 
Eski Sivas Milletvekili 
Eski Adama Milletvekili 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 
tesi : 

Sıra 
No. Merkezi Partinin adı 

kurulup faaliyeti sona eren siyasî partilerin lis-

1 Adana Ahari Cumhuriyet Fırkası 
2 istanbul Serbest Cumhuriyet Fırkası 
3 Ankara Terakkiperver Cumhuriyet Fır

kası 
4 Afyon Öz Demokratlar Partisi 
5 Ankara Demokrat Parti 
6 Ankara Millet Partisi 
7 Ankara Çalışma Partisi 
8 Ankara Arıtma ve Koruma Partisi 
9 Ankara Hürriyet Partisi 

10 Ankara Halk Kurtuluş Partisi 
11 Ankara Sosyalist Partisi 
12 Ankara Hürriyet Partisi 
13 Ankara Cumhuriyetçi Meslekî İslahat 

Partisi 
14 Ankara Mutedil Liberal Parti 
15 Ankara Çalışma Partisi 
16 Ankara Hür Türkiye Adalet Partisi 
17 Ankara Çiftçi ve Köylü Partisi 
18 Ankara Ufak Parti 
19 Ankara ilerleme ve Koruma Partisi 
20 istanbul Millî Kalkınma Partisi 
21 istanbul Sosyal Adalet Partisi 
22 istanbul Ergenekon Köylü ve İşçi Par

tisi 
23 Türk Sosyal Demokrat Partisi 
24 istanbul Liberal Demokrat Parti 
25 istanbul Türk Sosyalist işçi Partisi 
26 İstanbul Türkiye Sosyalist Emekçi ve 

Köylü Partisi 
27 İstanbul Yalnız Vatan için Partisi 
28 istanbul Türk Muhafazakâr Partisi 
29 İstanbul islâm Koruma Partisi 
30 istanbul idealist Partisi 
31 İstanbul Müstakil Türk Sosyalist Partisi 

Sıra 
No. Merkezi 

32 istanbul 
33 istanbul 
34 istanbul 

35 istanbul 
36 istanbul 
37 istanbul 
38 istanbul 
39 istanbul 
40 istanbul 
41 istanbul 
42 İstanbul 
43 izmir 
44 izmir 
45 Kırklareli 
46 Hatay 
47 izmir 
48 istanbul 
49 Eskişehir 
50 istanbul 
51 istanbul 
52 Ankara 
53 Ankara 
54 istanbul 
55 istanbul 
56 Ankara 
57 istanbul 
58 izmir 
59 Sivas 
60 Ankara 
61 istanbul 
62 Ankara 
63 Ankara 

Partinin adı 

Türkiye Yükselme Partisi 
Ulusal Kalkınma Partisi 
Toprak Emlâk ve Serbest Te
şekkül Partisi 
Liberal Köylü Partisi 
işçi Partisi 
Güden Partisi 
Türkiye Köylü Partisi 
Güven Partisi 
Müsavat Partisi 
Millete Hizmet Partisi 
Radikal Parti 
Serbest Demokrat Parti 
Devrim Partisi 
Radikal Hürriyet Partisi 
Yurt Görev Partisi 
Selâmet Partisi 
Hür Sosyalist Partisi 
946'lılar Millî Mücadele Partisi 
Türkiye Sosyalist Partisi 
Vatan Partisi 
Memleketçi Serbest Parti 
Yeni Demokrat Parti 
Birlik Partisi 
işçi - Çiftçi Partisi 
Muhafazakâr Parti 
Kamelist Gençlik Partisi 
Yeni Köylü Partisi 
Demokrat Birlik Partisi 
Millî Nizam Partisi 
Türkiye ileri Ülkü Partisi 
Demokratlar Partisi 
Türkiye İşçi Partisi 

63 Yekûr. 
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ADI 

MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

ADI 

MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Terakki Perver Cumhuriyet Fır
kası 

: Ankara 
: 17 . 10 . 1924 
: Ali Fuat Paşa 

Rüştü Paşa 
Sabit Bey 
Rauf Bey 
Adnan Bey 
Muhtar Bey 
Halis Turgut 

Ahali Cumhuriyet Fırkası 
Adana 

: 26 . 9 . 1930 
; Abdülkadir Kemali Bey 

Ali Vehbi Bey 
Bekir Sıtkı Bey 
Hasan Bey 

Türkiye Cumhuriyeti Amele ve 
Çiftçi Partisi 
Edirne 
29 . 9 . 1930 
Kâzım 
Nuri 

öz Demokratlar Partisi 
Afyon K. 
27 . 8 . 1948 
Halil Hilmi Bozca 
Hüseyin Kâşif Tiryakioğlu 
Yusuf Mazhar Aren 

Ö : İ 

Ankara Mebusu 
Erzurum Mebusu 
Erzincan Mebusu 
istanbul Mebusu 
İstanbul Mebusu 
Trabzon Mebusu 
Sivas Mebusu 

Avukat 
Avukat 
Çiftçi 
Çiftçi 

Mimar Mühendis 
Mimar Mühendis 

Avukat 
Tüccar 
Emekli Bankacı 

9 . 8 . 1949 tarihinde infisah etmiştir. 

Demokrat Parti 
Ankara 
7 . 1 . 1946 
Celâl Bayar 
Prof. Fuat Köprülü ; 
Refik Koraltan 
Adnan Menderes 
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FESHİ Ankara 4 ncü Asliye Hukuk Hâkimliğinin 29 . 9 . 1960 gün 
Esas 960/570, Karar 960/784 sayılı kararıyle feshedilmiştir. 

ve 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHÎ 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Arıtma Koruma Partisi 
Ankara 
26 . 6 . 1946 
Selçuk Karaoğlu 
Kemal Göymen 
Halil Sümer 
22 . 3 . 1947 tarihli dilekçe ile faaliyetten sarfınazar edildiği bil
dirilmiştir. 

Millet Partisi 
Ankara 
20 . 7 . 1948 
Maraşal Fevzi Çakmak 
Enis Akaygen 
Hikmet Bayur 
Kenan öner 
Mustafa Kentli 
Osman Bölükbaşı 
Osman Nuri Könj 
General Sadık Aldoğan 

istanbul Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Prof. Avukat 
Doktor 
Çiftçi 
istanbul Milletvekili 
Afyon Karahisar Milletvekili 

FESHİ Ankara 5 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 27 . 1 . 1954 
Karar 30 - Esas 1222 sayılı kararıyle feshedilmiştir. 

tarih ve 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Çalışma Partisi 
Ankara 
19 . 9 . 1950 
Cevat Mimaroğlıı 
Ömer Fahri Unsal 
Bedrettin örtensoy, 
Mehmet Emin özdemir 

Avukat 
Avukat 
Otomobil Tamircisi 
Bayındırlık 

FESHİ Münfesih addedilmiştir. (Haliacze düşmüştür.) 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Hürriyet Partisi 
Ankara 
20 . 12 . 1955 
Enver Adakan 
İsmail Hakkı Akyüz 
Muammer Alakant 
Ekrem Alican 
Saif Aybar 

Yüksek Mühendis 
Tekirdağ Mebusu 
Manisa Mebusu 
Kocaeli Mebusu 
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FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ -

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

-

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Yusuf Azizoğlu 
Muhlis Hayramoğlu 
Nihat Reşat Belger 
Fethi Çelikbaş 
rSabahattin Çırakçıoğlu 

0 : 1 

Diyarbakır Mebusu 

Doktor 
Burdur Mebusu 
Bursa Mebusu 

: 24 . 11 . 1958 tarihli kongrede feshedilmiştir. 

Sosyalist Partisi 
: /mkara 
: 19 . 1 . 1961 
: Atıf Akgüç 

Aiâettin Tiritoğlu 
Şemsettin Diler 
İhsan Üngör 
Şükrü Bıçakçı 
Rahmi Çetinel 
Sedat Erbil 
Ahmet Naim Toksöz 

Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Maliye Muhasebe Uzmanı 

: iî . 6 . 1962 tarihli Genel Kurul toplantısında, Türkiye İşçi Partisi 
ile birleşmek üzere infisah etmiştir. 

Hürriyet Partisi 
Ankara 
19 . 7 . 1960 
Muammer Baykara 
Sadık Cem 
Asım Bayar 
Reşat Bayar 
Hikmet Gürsel 

10 . 9 . 1960 da infisah etmiştir. 

Memleketçi Serbest Parti 
Ankara 
11 . 2 . 1961 
Necmi Ayyıldız 
Hayati Ataker 
Niyazi Acun 
Talât Akdoğan 
Necmi Boskurt 
Recep Dalkır 
Abdullah Dirik 
Emin Durul 
Fethullah Erel 
Ali Gökbüget 
Akif Eyidoğan 

Müteahhit 
Avukat 
Eczacı 
Kumaşçı 

Em. Hv. Tümg. 
Em. Korg. 
Gazeteci 
iktisatçı 
E. Kur. Alb. 
Em. öğretmen 
Çiftçi 
Em. Kur. Alb. 
Em. Muh. Alb. 
Doktor 
Em. Vali 

28 . 9 . 1964 tarihli Genel Kurul toplantısında Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisine katılmasına karar verildi. 
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ADI 

MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADÎ 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ - : 

: Cumhuriyetçi Meslekî 
Partisi 

: Ankara 
: 11 . 2 . 1961 
: Salih Adil Başer 

Muhittin Salor 
Ahmet Süer 

5 . 1972 0 : 1 

ıslahat 

iktisat Doktoru 
Emekli Tümg". 
Emekli Albay 

: Malî sebeplerden ve kurucuların dağılmış olmasından haliacze 
düşmüştür. 

Mutedil Liberal Partisi 
: Ankara 
: 6 . 2 . 1961 
: Şanlı Aslangil 

Cengiz özer 
Metin Çatan 
Enver Turanlı 

Haliacze düştüğünden, ı 

Muhafazakâr Parti 
Ankara 
13 . 2 . 1961 
Yaşar Yurtöven 
Ekrem Yurtöven 
Osman Sezai Diner 

Stajiyer Avukat 
Hakikat Gazetesinde Memur 
Gazeteci 
Emekli Subay 

münfesih addedilmiştir. 

Müteahhit «Gazeteci 
Müteahhit 
Sanayici 

Kurucuların 29 .10 . 1966 tarihli G-enel Kurul toplantısında fes
hine karar verilmiştir. 

Cumhuriyetçi Parti 
Ankara 
13 . 2 . 1961 
Zeki Hatipoğlu 
Yaşar Kaya Engür 
T. Turhan Kaya 

infisah etmiştir. 
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Avukat 
Avukat 
Mülkiye Mezunu 
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ADÎ 
MERKEZİ 
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FESİH DURUMU 

ADI 
MERKEZX 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESİH DURUMU 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Çalışma Partisi 
Ankara 

. 11 . 2 . 1961 
Bedrettin örtensoy 
Mustafa Erduran 
Sedat Darıveren 

0 : 1 

Teknisyen 
Teknisyen 
Tüccar 

7 . 3 . 1961 tarihli dilekçe ile feshedildiği ve Sosyalist Partisine 
katıldığı bildirilmiştir. 

Türkiye İşçi - Çiftçi Partisi 
: Ankara 

30 . 3 . 1961 
: Abdülaziz Ayyıldız 

Muvaffak Aydın 
Sabri Çelen 
Yılmaz Hamdemir 
Ahmet Kayaoğlu 
Hüseyin Yazırlı 

Teknisyen 
Teknisyen 
Diş Tabibi 
Berber 
Kahveci 
Bakkal 

İdare heyetine üye seçimi yapılmadığı ve Genel Kurul toplantı- | 
ram da yapmadığından münfesih 

Yeni Demokrat Parti 
Ankara 
18 . 12 .1961 
Fuat Köprülü 
Reşit Kemal Timuroğlu 
Necmi Tan 
Kemal Yörükoğlu 
Cemal Köprülü 
izzet Akın 
Niyazi Acun 
Fevzi Boztepe 
Muammer Tiryaki 
Mustafa Koluman 
M. Lâtif Ayranlı 
Sııphu Ziya özbekkan 
Fehmi Açıkgöz 
(ve üç şahıs) 

: infisah etmiştir. 
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addedilmiştir. 

Profesör 
Hukukçu 
Y. Mühendis ! 
Avukat 
Edirne Eski Mebusu 
Van Eski Mebusu 
Muharrir Gazeteci 
Eski Ordu Mebusu 
Avukat 
Tüccar 
Y. Mühendis 
Eski Hariciyeci 
Eski Zonguldak Mebusu 
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FESHİ 

FESHİ 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

-

: Millet Partisi 
: Ankara 
: 14 . 6 . 1964 
: İsmail Kucur 
: Halil Sepkin 

Celal Baltay 
Hasan Gülsoy 
Turhan Karataş 
Feridun Ergüçlü 

0 : 1 

Tüccar 
Tüccar 
Matbaacı 
Prodüktör 
Tüccar 
Muhasebeci 

: 20 . 6 . 1963 tarihli Genel Kurul toplantısında feshedilerek C. K. 
M. Partisine ilhak etmiştir 

Sosyal Demokrat Parti 
Ankara 
23 . 9 . 1964 
Hulusi Nartman 
Alâettin Tiritoğlu 
M. Halit Ünver 
Rasim Ali Ülgen 
Halil önder 
Asım Araş 

Veteriner Hekim 
Hukukçu 
Topoğraf 
Doktor 
Kooperatif Müdürü 
Çiftçi 

İJ. . 12 . 1965 tarihli Genel Kurul toplantısında feshedilerek üyeler 
Cumhuriyet Halk Partisine intisabetmişlerdir. 

Türkiye İşçi Partisi 
Ankara 
13 . 2 . 1961 
Kemal Sülker 
Avni Erakalm 
Şaban Yıldız 
ibrahim Güzelce 
Ahmet Muşlu 
F/iza Kuas 
Kemal Nebioğlu 
Hüseyin Ulubaş 
Saffet Göksüzoğlu 
Salih özkarabey 
ibrahim Denizciler 
Adnan Arıkan (Cemgil) 

Anayasa Mahkemesinin 20 . 7 . 

Sendikacı "jp~" 

Dokumacı "^-''İJF 

(istifaen ayrıldı.) 
1§§i ' ..21; * 
Garson :^ht. 

Sendikacı :-::.^ş0:':.-. 

Yazar 

1971 gün ve Esas 1971/3, Karar 
1971/3 sayılı kararıyle temelli kapatılmıştır. 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Ankara 
11 . 3 . 1969 
Yılmaz Yalçmer 
Abuzer Üzmez 
Güler Üzmez 
Sıdıka Göstürk 
Gülsen Üzmez 
Mustafa Göktürk 
Hasan Gönen 
Münife Gönen 
Ahmet Aydın 
Gülistan Aydın 
Şerife Dursun 
Osman Kaymak 
Hüseyin Canik 
Esat Yüksel 
İsmet Demirci 

FESHİ infisah etmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Millî Nizam Partisi 
Ankara 
26 . 1 . 1970 
Necmettin Erbakan 
A. Tevfik Paksu 
Ali Haydar Aksay 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tahsin Armutçuoğlu 
Ekrem Ocakçı 
Ömer Çoktosun 
Saffet Solak 
Hasan Aksay 
Ali Oğuz 
(ve yedi şahıs) 

Konya Milletvekili 
Eski Maraş Senatörü 
Avukat 
Eski Adıyaman Milletvekili 
Avukat 
Çiftçi 
Tüccar 
Prof. Doktor 
Eski Adana Milletvekili 
Avukat 

FESHİ Anayasa Mahkemesinin 20 . 5 . 3971 gün ve Esas 971/1, Karar 
971/1 sayılı karariyle kapatılmıştır. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

: Demokratlar Partisi 
[3 Ankara 
: 17 . 12 . 1970 
: Kemal özçelik 

İsmail Coşkun 
Hürrem özçelik 
Necati Şengül 
Cavit Ceylân 
(ve 12 şahıs tarafından kurul' 

Tüccar 
Çiftçi 
Tüccar 
Çiftçi 
Tüccar 

nuştur.) 

FESHİ 22 . 6 . 1971 tarihli Genel Kurul toplantısında infisah etmiştir. 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Hür Türkiye Adalet Partisi 
Bolu 
24 . 6 . 1959 
Osman Taşkınbaş 
Ali Fevzi Sağlam 
Kemal Anaç 

Haliacze düşmüştür. 

Dava Vekili 
Zabıt Kâtibi 
Garson 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Çiftçi ve Köylü Partisi 
Bursa - Mudanya 
24 . 4 . 1946 
S) d dik Sümer 
İbrahim öztürk 
Şükrü Tokat 

FESHİ Cemiyetler Kanununa aykırı hareket ettiğinden Mudanya Sulh 
Ceza Yargıçlığınca 2 . 6 . 1949 tarihinde feshedilmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHÎ 

Ufak Parti 
Erzurum - Şenkaya 
23 . 5 . 1957 
Hüseyin Köycü 
Talip Köycü 
Cum Markoç 

Medeni Kanunun 70 nci maddesine g'öre müfesih addedilmiştir. 

Şenkaya Gazetesi Sahibi 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

946'lılar Millî Mücadele Partisi 
Eskişehir 
16 . 4 . 1962 
Asım Yavuz 
Faik Yüksel 
Ramiz Arı *r 

Adnan Lofça 
Battal Erol 

infisah etmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

İlerleme va Koruma Partisi 
Gaziantep 
11 . 7 . 1950 
Kemal Balta 
Abdullah Balâ 
Mehmet Batmaz 
Memik Çetin 

i5 . 9 . 1950 tarihinden itibaren faaliyetini tatil etmiştir. 
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MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
•KURULUŞU 
-KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
ÇURULUŞU 
KURUCULARI 

tfESttİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ : 

Millî Kalkınma Partisi 
: istanbul 
: 18 . 7 . 1945 
: Nuri Demirağ 

Hüseyin Avniulaş 
C. Rifat Atilhan 

: * Münfesih addedilmiştir. 

Sosyal Adalet Partisi 
: İstanbul 
: 13 . 9 . 1945 
: İhsan Temelevren 

M. Zeki Körgünal 
Ziyneti Temelveren 

: 21 . 9 . 1952 tarihli Genel Kurul toplantısında partinin feshini 
karar verilmiştir. 

Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi 
istanbul 

: 21 . 6 . 1946 
Suat özer öğrenci 
Mehmet Cahit Ateş 
Adnan Dik Dokumacı 

Haliacze düşmüştür. 

Türk Sosyal Demokrat Partisi 
İstanbul 
Cemil Alpay 
Mustafa Yıldız 
H. Sadık Acarlı 

Haliacze düşmüştür. 

İşçi - Çiftçi Partisi 
istanbul 
17 . 6 . 1946 
Ethem Ruhi Balkan 
Suavi Raşitoğlu 
Selâhattin Yorulmazoğlu 
Ali Esenkova 
Mehmet Şükrü Tokay 

İnfisah etmiştir. 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Liberal Demokrat Partisi 
istanbul 
11 . 3 . 1946 
Kazım Demirarslan 
Sabri Manyas 
Abdülkadir Aytaç 
M. Suphi Kula 

Medeni Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih duruma düş
müştür. 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Türkiye Sosyalist işçi Partisi 
istanbul 
24 . 5 . 1946 
Sabit Şevki Seren 
Fehmi Ünal 
Orhan Taner 

FESH2 10 . 9 . 1948 tarihinde infisah etmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Türkiye Sosyalist Partisi 
istanbul 
20 . 7 . 1950 
Esat Adil Müstecabi 
Reşat Menteşoğlu 
Orhan Arsal 
Ferruh Apaydın 
Nuri Adikti 
(ve 7 şahıs) 

infisah etmiştir. 

Avukat ve Muharrir 
Avukat 
Serbest İş adamı 
Makinist 
İnşaatçı 

ADI 

MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Türkiye Sosyalist Emekçi ve 
Köylü Partisi 
istanbul 
19 . 6 . 1946 
Şefik Hüsnü Deymer 
istefo 
Ragıp Usta 
Fuat Usta 
Aydın Batan 
Habil Amado 
M. ölçmen 

Sıkıyönetim Komutanlığının 16 . 12 
tJİmıstır. 

1946 tarihli karanyle kapa-
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ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Yalnız Vatan için Partisi 
İstanbul 
21 . 6 . 1946 
Yaşar Çimen 
Kaya Mutlu 
Adil Aktaç 
Baki Zorlukaya 

Medeni Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih duruma düş
müştür. 

Türk Muhafazakâr Partisi 
istanbul 
8 . 7 . 1947 
Oevat Rifat Atilhan 
Şükrü işdeğer 
Behçet Demirgil 

3 6 . 6 . 1952 tarihinde infisah etmiştir. 

islâmı Koruma Partisi 
istanbul 
19 . 7 . 1946 
Necmi Güneş 
Mustafa Özbek 
Ziya Süer 

12 . 9 . 1946 tarihinde sıkıyönetim komutanlığı karariyle kapa
tılmıştır. 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

idealist Partisi 
istanbul 
10 . 1 . 1947 
Mehmet Hikmet Çankaya 
Mehmet Zeki Özkan 
Hulki Kurtkaya 

Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih addedilmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Müstakil Türk Sosyalist Partisi 
İstanbul 
19 . 9 . 1948 
Arif Oruç 
Nedim Celâl 
Nurettin Kırlı 
ibrahim Vefik Belendir 

Muharrir 
Denizyol - gemi inşaiye ustası 

FESHİ 9 . 5 . 1950 tarihinde infisah etmiştir. 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

ÜSürkiye Yükselme Partisi 
İstanbul • 
S . 7 . 1947 
Ali Riza Gizdeşir 
Zeki Gülen 
Hüseyin Azmi Balcı 
Mehmet Fariz Berazioğlu 
Sacide Şuvan 
Nadide öztürk 
Halit Hünkâr 

FESHİ Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih addedilmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Toprak - Emlâk ve 
şebbüs Partisi 
İstanbul 
30 . 9 .1949 
•Süreyya ilmen 
Asaf İlbay 
Rüşeni Barkın 
Zühtü Bilimer 
İbrahim Gür 
Sabri Suner 
Ferit İbrahim 
Muhsin Nezihi 
Asım Güne 

Serbest Te-

FESHÎ 26 . 7 . 1950 tarihli Genel Kurul toplantısında infisah etmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Müstakiller Birliği 
istanbul 
5 . 4 . 1950 
Hazım Dağlı 
ismail Hami Danişment 
Fuat Demiroğlu 
Akif Erdemgil 
Hüsnü Emir Erkilet 
Mehmet Semuh Günur 

FESHİ : Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih addedilmiştir. 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHt 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

: Liberal Köylü Partisi 
: istanbul 
: c . 8 . 1950 
: ismail Hami Danişment 

A saf İlbay 
Cemal Azmi Soydaner 
Semuh Günür 
Ercüment Berker 
Nazmi Baykal 
İbrahim Gür 
Sabri Sunar 
Halit Ulusoy 
Haldun Kip 
Celal Ergün 
Nuran Abdüssemet 
Abdülkadir Can 
Basri Danişment (ve 34 şahıs) 

: G . 5 . 1952 tarihinde akdedilen Genel Kurul toplantısında feshine 
karar verilmiştir. 

İşçi Partisi 
istanbul 
26 . 9 . 1950 
Orhan Arslan 
Üzeyir Kuran 
Nizamettin Yalçınkaya 
Ferruh Apaydın 

Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih addedilmiştir. 

Güden Partisi 
İstanbul 
14 . 7 . 1951 
Halil Güden 
Celal Gören 
Tarık Mengü 

Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih addedilmiştir. 
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KURUCULARI 

İslâm Demokrat Partisi 
İstanbul 
27 . 8 . 1951 
Cevat Rifat Atilhan 
Zühtü Bilimer 
Kerim inan 
Mahmut Reşat Ulughan 
Hakkı Sadık Acarlı 
Şükrü Saraçoğlu 
Feridun Okyanus 
Nuri Çallı 
İbrahim Galip Hekimoğlu 
Nuri Erdoğan 
Naci Yeter 
M. Reşat Düşünür 
Ahmet ilkol 
Neşat Aslın 
Şevket Üzümcü 
Mahmut Düşünür 

Muharrir 
Em. Albay 
Em. Albay 
Mühendis 
Em. Bahriye Subayı 
Muharrir 
Em. Binbaşı 
Em. Albay 
Emlâk Sahibi 
Tüccar 
Terzi 
inşaatçı 
Bakkal 
Marangoz Fabrika Sahibi 
inşaat Ustası 
Marangoz 

FESH.Î istanbul Eminönü 2 nci Sulh Ceza Mahkemesince 20 
tarih ve 52 - 329 sayılı kararıyle feshedilmiştir. 

10 . 1952 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Vatan Partisi 
istanbul 
22 . 10 . 1954 
Ahmet Cansızoğlu 
Hüseyin Kazancı 
Sevdiye Kayaoğulları 
ibrahim Kayaoğulları 
Dr. Hikmet Kıvılcımlı 
irfan Savgat 
Osman Sercan 

FESHİ Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre infisah etmiş olduğu Yar 
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığının'3. 9 .1966 gün ve S. P. 142 sayılı 
yazısıyle bildirilmiştir. 

ADI 
MERKEZ): 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Türkiye Köylü Partisi 
istanbul 
16 . 5 . 1952 
Bekir Kılıç 
Hüseyin Yıldırım 
Remzi özcan (ve 86 şahıs) 

FESHİ 1 . 11 . 1958 tarihli Genel Kurul toplantısında feshine karar veril
miştir. 
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ADI : 
MERKEZ* 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHÎ 

ADI 
MERKEZ;: 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ: 

Birlik Partisi 
İstanbul 
15 . 2 . 1957 
Y. Fehmi Eren 
Mustafa Enver Birol 
Nuri Aysan 
Ridvan Alper 
Fuat Menteşoğlu 
Abdullah Güzelbey 
Ahmet Erbil 
Abdülkadir Basra 
Sekip Keçik 
Emin Güvenç 
Nihat Yılmaz işler 
Şevket Erkuş 
Mustafa Sezgin 
Raif Yüksel 
Mustafa öncel 
Fazlı Üstündağ 

: Münfesih addedilmiştir. 

Güven Partisi 
: İstanbul 
: 12 . 2 . 1961 
: Sadık Atak 

Sinan Sükan 
Nihat özdemir 
Mustafa Tan 
Bayan Hafız Müstenide 
Dündar Katoğlu 

: Parti yöneticilerince İstanbul Valiliğine verilen 12 . 9 . 1961 ta
rihli dilekçe, partinin feshedilerek Memleketçi Serbest Parti ile 
birleştikleri bildirilmiştir. 

Müsavat Partisi 
: 13 . 2 . 1961 
: İstanbul 
: Nurettin Tolun 

Abdullah Coşar 
Celalettin Aytıntaş 
Hasan Azmi Tarcan 

: Medenî Kanunun 70 nci maddesine göre münfesih addedilmiştir. 
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ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHi 

Millete Hizmet Partisi 
istanbul 
13 . 2 . 1961 
Fahri ipekkaya 
Kedia Seven 
Memduh Tarhan 
Galip Atakan 
Naci Çakın 

23 . 8 . 1961 tarihli Genel Kurul toplantısında partinin feshine 
karar verilmiştir. 

Kemalist Gençlik Partisi 
istanbul 
38 . 1 . 1961 
Teyfik Pars 
Kadir Ateşdağlı 
Cevdet ilerci 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30 . 11 . 1966 tarih ve 3104 
sayılı yazısı ile partinin münfesih addedildiği bildirilmiştir. 

Hür Sosyalist Partisi 
istanbul 
10 . 6 . 1961 
Cahit Topgürle 
Cemil Taşkın 
Cahit Afacan 
ibrahim Ergül 
Halil ibrahim Keleş 
Fikri Taşan 
Mehmet Şenkaya 
infisah ettiği istanbul Valiliğinin 10 . 8 . 1964 gün ve 1289 sayılı 
yazısıyle bildirilmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Radikal Parti 
İstanbul 
28 . 5 . 1962 
Kemal Akkurt 
Cezmi Türk 
Enver Satter Öder 
Sahabettin Dorsan 
Niyazi Türkay 
AH Suavi Yeğenoğlu 
Tacettin Saltukoğlu 
Sabahattin Ertürk 
Melih Haydar Yuluğ 

Emekli Tümg. 

Avukat 
Em. Albay 
Hukukçu 
Tüccar 

FESHİ Kurucular tarafından 10 
mistir. 
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ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHt 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Radikal Parti 
İstanbul 
28 . 5 . 1962 
Kemal Akkurt 
Cezmi Türk 
Enver Saffer Öder 
Sahabettin Dorsan 
Niyazi Türkay 
Ali Suavi Yeğenoğlu 
Tacettin Saltukoğlu 
Sabahattin Ertürk 
Melih Haydar Yuluğ 

Em. Tümgeneral 
Doktor 
Avukat 
Emekli Albay 
Hukukçu - Tüccar 
Malî Müşavir 
Avukat 
Eski Banka Genel Müdürü 
Hukukçu 

10 . 4 .1963 tarihinde infisah etmiştir. 

Türkiye İleri Ülkü Partisi 
istanbul 
6 . 5 . 1969 
Bülent Karadayı 
Hakkı Gürdal 
Bekir Dinç 
Yahya Erdem 
Osman Togay 
Şevki Erdem 
Hüseyin Bayrak 
Sami Hamurkesen 
Hasan Turan 
Orhan Çetinkaya 
ibrahim Altıntaş 
Sıtkı Gülcü 
Hikmet Karadayı 
Ali Riza Dökümcü 
Sevim Turan 

FESHİ 

ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHÎ 

Anayasa Mahkemesince 26 . 6 .1971 tarihinde feshedilmiştir. 

Serbest Demokrat Partisi 
İzmir 
9 . 8 . 1947 
Nazmi Akat 
Hulusi Tan 
Cevdet ökten 
Bedrettin Yazıcı 
Ahmet Yenişehirli 
Hüseyin Yazgan 
Cavit Ernişli U . :"••*? 

Kurucuların maddî imkânsızlığı karşısında kurulmaktan sarfına
zar edildiği izmir Valiliğinin 7 . 6 . 1949 tarih ve 65/1 sayılı 
yazısından anlaşılmıştır. 

- 643 — 



M. Meclisi B : 88 12 . 5 . 1972 0 : 1 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

-

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

' 

FESHİ 

ADI 
MERKEZ)! 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Devrim Partisi 
izmir 

. 9 . 11 . 1961 
: Tevfik Fikret Onay 

Şeref Üsküp 
Sami özelsel 
Halil Bedii Fırat 
Lütfi Bizsel 
Nüzhet Ünlüyol 
Nejat özgenler 
Ahmet Orçunus 
irfan Yılmaz 

: Millî Birlik Komitesinin 29 . 11 . 1960 tarih ve (I) sayılı karanna 
aykırı görüldüğünden kurulmaktan sarfınazar edildiği izmir Va
liliğinin iş 'arından anlaşılmıştır. 

Selâmet Partisi 
: izmir 
: 14 . 7 . 1962 
: Halil Bedii Fırat 

Bedaat Fırat 
Ekber Kutla 
Nüzhet Ünlüyol 
Kemal Heptemiz 

: 27 . 4 . 1964 tarihinde feshedilmiştir. 

Yeni Köylü Partisi 
: ismir 
: 22 . 6 . 1964 
: Halil Bedii Fırat 

Cavit İlgaz 
Bedaat Fırat 
Muzaffer Sönmezler 
Ertuğrul İlginer 
Mehmet Aşkın 
Kemal Heptemiz 

: Tüzüğündeki noksanlıkları ikmâl etmediğinden, 30 . 11 . 1966 ta
rihinde münfesih addedilmiştir. 
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ADI 
MERKEZÎ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESm 

Radilkal Hürriyet Partisi 
Lüleburgaz 
11 . 4 . 1953 
Osman Taşkınbaş 
Hüseyin Şahin 
Hüseyin özat 

İnfisah ettiği, 25 . 1 . 1956 tarih ve 209 sayılı İzmir Valiliğinin 
iş'arından anlaşılmıştır. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

FESHİ 

Demokrat Birlik Partisi 
Sivas 
12 . 11 . 1967 
Fahri Sarısaltıkoğlu 
Haydar Kaya 
Gülağa Yılmaz 
H. Ahmet Aktepe 
(ve onbir şahıs) 

23 . 4 . 1968 tarihinde infisah etmiştir. 

ADI 
MERKEZİ 
KURULUŞU 
KURUCULARI 

Yurt Görev Partisi 
Hatay - iskenderun 
15 . 8 . 1946 
Abdülkadir Gönüllü 
Abdullah Mursaloğlu 
ihsan Akşehirli 
Yahya Kurtalan 
Fevzi Osman Güven 

FESHİ Kurucu üyeler partinin kurulma in dan vazgeçmişlerdir. 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, ku
rulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçe
sine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit 
Kubat'in yazılı cevabı (7/974) 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlcmamadı-
yından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti 
de soru sahibine verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kangılı 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle Bakanlığınızın bütçesi ne ol-
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muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde ka
çını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harcama
lar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları topla
mı ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve bu 
yekûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teşkil 
etmektedir? 

T. 0. 20 . 3 . 1972 
İçişleri Bakanlığı 

Araştırma - Planlama ve 
Koordinasyon 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 546/117 

Konu : İçişleri Bakan
lığı bütçe dökümleri 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 2 . 1972 gün ve Millet Meclisi Ga-

nel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 7/974 -
5273/39525 sayılı yazı, 

içel 'bağımsız Milletvekili Celâl Kargılı'mn 
Bakanlığımız bütçesiyle ilgili olup, yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği soru önergesine gö-
re tanzim edilen ve 1926 - 1972 yıllarını kapsa
yan içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü, Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri; 
genel bütçeye oranları; cari, yatırım, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları toplamları ve 
bunların bütçelerimize oranlarını belirten cet
veller ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 
14. — t çel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, ku

rulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesi
ne dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in yazılı cevabı (7/975) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle. Tutanak Dergisinde yaynnlanamadı-
gından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sure
ti de soru sahibine verilmiştir, 

Bakanlığınızın kurulduğu günden bu yana, 
yıllar itibariyle bakanlığınızın bütçesi ne ol
muştur? Bu bütçeler genel bütçelerin yüzde 
kaçını teşkil etmiştir? Bu bütçelerin cari harca
malar toplamı, yatırım harcamaları toplamı ile 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 
ayrı ayrı belirtilmek suretiyle nedir? Ve 
bu yekûnlar genel bütçenizin yüzde kaçını teş
kil etmektedir? 

T. C. 29 . 3 . 1972 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Müh : Büyük Defter : 

124602 - 42 - 20621 
'Millet Meclisi Başjkanlığına 

ilgi : 21 . 2 . 1972 gün ve 5274/39525 - 7/975 
yazılı yası. 

Bakanlığımız bütçesi ile ilgili içel Milletve
kili Celâl Kargılı tarafından verilen yazılı soru 
önergesine ait tablolar ilişikte sunulmuştur. 

Sait Naci Ergin 
(Maliye Bakanı 

15. - - t çel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yapılan 
yatırını harcamalarına dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı .Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı 
(7/979) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından y azılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti

bariyle yatırım harcamaları ne olmuştur?. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 13 . 4 .1972 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Md. Bütçe Şb. 

Bümko : 10411 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 2 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 5278/39529-7/979 sayılı yazınız. 

I Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti se-
I bebiyle Tutanak Dergisinde y ay mil anamadı ğın-
I elan, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de 
1 soru sahibine verilmiştir, 
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İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafından 
Maliye Bakanına yöneltilen ve Cumhuriyetin 
ilânından bu yana yapılan yatırım harcamaları 
ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
belirtilmiştir : 

1. Cumhuriyetin ilânından 1947 yılma ka
dar olan yatırımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler mev
cut değildir. 

2. 1948'den itibaren kamu sektörü ve özel 
sektör tarafından yapılmış olan yatırım harca
maları Devlet İstatistik Enstitüsü kaynakları 
esas alınmak suretiyle ve yıllar itibariyle ilişik
teki tablolarda gösterilmiştir. 

3. Kamu ?ektörüne ait rakamlar, genel 
bütçe, katma bütçe, özel idare, belediye, köy 
idareleri ve İktisadî Devlet Teşekkülleri yatı
rımlarını kapsamaktadır. 

4. 1971 yılma ait rakamlar henüz belirlen
mediğinden, ekli tablolarda gösterilmemiştir. 

Arz olunur. 
Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargtlı'nın, 
Cumhuriyetin il ân nidan büyüne kadar Devlet 
bütçesine, dair toru önergesi ve Maliye Bahanı 
Sait Naci Ergin'in yazdı cevabı (7/981) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana, yıllar iti
bariyle yıllık Devlet bütçesi ne olmuştur? Bu 
bütçelerde genel ve katma olarak toplam cari 
harcamaları, toplam yatırım harcamaları, ile 
toplam sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
ne yekûn tutmuştur? Bu yekûnlar genel bütçe
nin yüzde kaçma tekabül etmektedir. Ve yıl 
sonları itibariyle bu bütçeler nasıl bir bağlanış 
seyri göstermişlerdir? 

Not : Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti se
bebiyle Tutana1:- Dergisinde, yayımlana-madığni
dan, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 29 . 3 .1972 

Ankara 
Müh : Büyük defter : 

124602 - 42/20620 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 2 . 1972 gün ve 5280/39351 - 7/981 
sayılı yazı. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yazılı soru 
önergesiyle Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
dar Devlet bütçesinin üçlü sistem ayırımına gö
re gelişme tutarları istenilmekte ise de, üçlü 
sistem uygulaması 1964 bütçe yılı ile başladığın
dan tablolar 1964 - 1970 yıllarını kapsayacak 
şekilde tanzim olunarak ilişikte sunulmuştur. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ku
rulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bünye
sinde Türkiye'de çalışan memur ve işçi sayısına 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in yazılı cevabı (7/983) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan bu yana, yıllar 
itibariyle Türkiye çapında Bakanlığınızın bün
yesinde ne miktar memur ve işçi çalışmıştır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 27 . 4.1972 

Öziş : 91370 -15/25711 
Konu : Celâl Kargılı'nın soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21 . 2 . 1972 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/983 - 5282 - 39533 sa
yılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı taramdan veri
len soru önergesi üzerine Bakanlığımız Teşkilât 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1936 tarihinden 
bugüne kadar yıllar itibariyle memur ve 1943 
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tarihinden itibaren de işçilere ait fiilî kadro sa
yısını gösterir liste düzenlenerek iki nüsha ha
linde ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana yıllar 
itibariyle memur ve işçi kadro sayısını 

gösterir liste 

Memur İşçi 
Senesi adedi Senesi adedi 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19G2 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

5 957 
9 535 
10 002 
10 200 
10 288 
11 207 
15 002 
14 861 
14 648 
15 906 
12 985 
11 758 
11 433 
10 582 
11 039 
11 123 
11 123 
11 343 
12 193 
12 193 
12 193 
13 416 
13 447 
13 452 
13 545 
13 545 
13 545 
13 848 
16 009 
16 200 
16 500 
16 807 
17 250 
17 500 
21 211 
26 250 
26 250 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

239 
211 
198 
170 
278 
302 
308 
246 
170 
128 
128 
141 
183 
243 
258 
253 
255 
280 
266 
253 
267 
266 
268 
281 
304 
299 
327 
326 
336 
355 

18. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın, 
Afyon Karahisar, Bingöl, Burdur, Denizli, Elâ
zığ, Kütahya, Maraş, Yan ve Gaziantep illerimiz
de grev ve lokavt hareketlerinin yasaklanma 
haramım ne zamana kadar devam edeceğine da
ir soru önergesi ve Başbakan Vekili ve Millî Sa
vunma Bakanı Ferit Helen'in yazdı cevabı. 
(7/985) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
ilişikte sunulan «yazılı soru önergesi» nin 

Başbakan tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 10 . 2 . 1972 

Saygılarımla. 
istanbul Milletvekili 

Hasan Türkay 

ilişiği : Yazılı soru önergesi. 
Bakanlar Kurulu, 15 . 7 . 1971 gvoa ve 7/2813 

sayılı kararı ile «Afyon, Bingöl, Burdur, Deniz
li, Elâzığ, Kütahya, Maraş, Van ve Gaziantep» 
illerimizde grev ve lokavt hareketlerini yasak
lamıştır. 

Yasaklama kararma gerekçe olarak, 12.5.1971 
günü Bur dur'da; 22 . 5 . 1971 günü Bingöl'de 
ve 11 . 7 . 1971 günü Maraş yörelerinde vuku-
bulan deprem felâketi gösterilmiştir. 

Bakanlar Kurulu bu kararını, 275 sayılı 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun 
503 sayılı yasa ile değişik 20 nci maddesinin 12 
nci bendine dayandırmıştır. 

275 sayılı konunun 20 nci maddesinin 12 nci 
bendinde öngörülen «yasaklama hakkının kulla-
nılm,ası» şu şartların tahakkukuna bağlı tutul
muştur : 

1, — Yangın, su baskını, toprak ve çığ kay
ması, deprem gibi bir felâket halinin mevcudi
yeti; 

2. — Bu felâket halinin, «genel hayatı felce 
uğratacak nitelikte» bulunması. 

Bu şartların tahakkuku halinde, Bakanlar 
Kurulunun alabileceği «yasaklama kararının sı
nırları» ise, aynı maddenin 12 nci fıkrasında 
şöyle ekilmiştir : 

1. — Yasaklamanın felâket halinin vuku-
bulduğu yere inhisar etmesi, 

2. — Bu hallerin devamı süresince yürürlük
te kalabilmesi, 

Kanunun açık hükmüne fföre Bakanlar Ku
rulu, yasaklama hakkının kullanılabilmesi yö-
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nünde, bir felâket halinin mevcUdoTup, olmadı
ğını ve bunun «genel hayâtı felce uğratacak ni
telikte» bulunup, bulunmadığını tespit edecek, 
ve yasanın 12 nci maddesinde yer alan «ısınır
lar» çerçevesinde, «gerekli gördüğü işyerleri 
veya işkollarında grev ve lokavtın yasak edil-
'diğine dair kararname çıkarabilecek» tir. 

Yasanın incelenmesinden açıkça görüleceği 
üzere, hükümetlere tanıman bu hak, yer itiba
riyle, «felâketin vulkubulduğu yere inihisar et
mek kaydı ile «kullanılabilir. Oysa karar, dep
rem felâketi ile uzak, yakın hiç ilgisi olmayan, 
6 ilimizi de kapsayacak şekilde çıkarümıştır. 

503 sayılı yasa ile değiştirilmezden önce, 
275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 12 nci 
fıkrası, «... felâket hallerinde, Bakanlar Kuru
lu, bu hallerin vukulbulduğu yerlere ve bu hal
lerin devamı süresince...» hükmtünü taşımak
taydı. 

Bu hüküm, 16 . 7 . 1964 tarihinde kabul edi
len 503 sayılı Kanun ile değiştMlmiş ve yasak
lamanın sınırını çizen ibare şu şekilde yerleşti
rilmiştir: 

«... Felâket hallerimde, Bakanlar Kurulu, bu 
hallerin vukuibulduğu yerlere inhisar etmek ve 
bu hallerin devamı süresince...» 

Görüleceği gifbi, bu değişiklikle, «felâket ha
li nerede vukulbulmuş ise, grev ve lokavt hare
ketlerinin yasaklanmasına ilişkin kararname
nin o yerlere - inihisar edecek - biçimde «hü
küm ifade etmesi öngörülmüştür. 

Oysa bilindiği gibi, kararname ile yasakla
ma kapsamına alınan Afyon, Denizli, Elâzığ, 
Kütahya, Van ve Gaziantep illerimizde herhan
gi bir felâket vukuıbulmamııştır. 

Bu görüşü doğrulayan bir diğer hüküm, Ya
sada yer alan «yasaklama süresi ile ilgili» hü
kümdür. Buna göre, yasaklama, «felâket hali
nin. devamı süresince» söz konusu olabilecektir. 
Felâket halinin devamını, geniş anlamda değer
lendirmek ve meselâ, «deprem başlayıp, bitmiş 
olmakla felaket hali de sona ermiştir» gibi bir 
düşünceyi savunmak doğrudur ve 503 sayılı ya
sa ile Önıgörülen değişikliğe uygundur. Ancak, 
eğer bir ilimizde, kanun ile tasrih edildiği şekil
de, hiçbir felâket hali olmamış ise, hâlâ bu ille
rin, neden yasaklama kapsamında tutuldukları
nı izah etmek mümkün değildir. Gerçekte, bu 

konuda, anılan illerin, daha işin başında, hangi 
hukukî mesnet ile yasaklama kapsamına dahil 
edilmelerini de anlamak imkânsız görünmekte
dir. 

Diğer taraftan, yasaklama için, felâketin 
«genel hayatı felce uğratacak bir nitelik taşı
ması» gerekmektedir. Depremle karşılaşan ta
lihsiz üç ilimizde bu halin var olduğu, bir an 
için kabul edilsa dahi, sarsıntıyı sadece hisse
den altı ilimizde, genel hayatın felce uğradığı 
ıpavunulabiİir mi? 

Nihayet, millî güvenlik veya millî sağlık se
bepleriyle dahi grevler en çok (90) gün süre ile 
gfcüktirilebilir iken, felâketle uzak yakın hiç
bir ilgisi olmayan illerimizde Anayasaya daya
nan bu haklan kullanılmasına, yasaya da aykı
rı bir şekilde engel olunması makul karşılana
bilir mi? 

Bizatihi felâketi yaşamış üç ilimiz için dahi, 
aradan yaklaşık alarak 9,5 ay geçtiği dikkate 
alınarak, yasaklamanın devam etmesinin gerek
li olup, olmadığı hususunun tartışılabileceği şu 
günlerde, Hükümetin felâketle iİ£Üi olmayan 
iller bakımından tutumu calibi dikkattir. Ve bu 
tutum, sadece yurdumuzda işçi kesiminde de
ğil, sendika hak ve hürriyetleri konusunda titiz 
uluslararası kurumlarda da derin endişelere 
yol açmaktadır, özellikle bu endişeler, Hükü
metin, millî güvenlik ve millî sağlığı tehdit un
surlarını değerlendirmesinde izlediği yol, he
men her grevde bu gerekçelerle erteleme tasar
rufuna girişmesi ve nihayet Sıkıyönetim bölge
lerine has sınırlamalarla daha da artmaktadır. 

Sendika halk ve hürriyetlerini geniş ölçüde 
tehdideden ve gelecek açısından haklı endişele
re yol açan bu tutuma, daha ne kadar devam 
edileceği, cevaplandırılmak gereken önemli bir 
soru niteliği taşımaktadır. Kanunî dayanaktan 
mahrum, geniş kapsamlı yasaklama kararının 
daha ne kadar süre geçerlilik taşıyacağı, bu ko
nuda cevaplandırılması elzem ikinci soruyu teş
kil etmektedir. 

Başbakan tarafından bu sorular, işçi hak 
ve hürriyetlerine bağlılığın sözle değil, icraatla 
ortaya konması gerektiği prensibi dikkatle alı
narak cevaplandırümalıdır. 

istanbul Milletvekili 
Hasan Türkay 
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T. C. 
Başbakanlık 2.5.1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 238/4499 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 3 .1972 tarih ve 7/985 - 5354/39786 
sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Hasan Türkay'm, Af
yon, Bingöl, Burdur, Denizli, Elâzığ, Kütahya, 
Maraş, Van ve Gaziantep illerimizde grev ve 
lokavt hareketlerinin yasaklanma kararının ne 
zamana kadar devam edeceğine ilişkin 10.2.972 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferit Melen 
Başbakan V. 

istanbul Milletvekili Hasan Türkay'm bazı 
illerimizde grev ve lokavt hareketlerinin yasak
lanma kararının ne zamana kadar devam edece
ğine ilişkin 10 . 2 . 1972 tarihli yazılı soru 
önerg'esinin cevabıdır. 

12 5 1971 günü Burdur, 22 . 5 . 1971 
günü Bingöl ve 11 . 7 . 1971 günü de Maraş 
yörelerinde meydana gelen depremler, bilindiği 
gibi büyük ölçüde can ve mal kaybına yol aç
mıştır. 

Hizmetlerin aksamadan yürümesi, birçok alt 
yapı ve kamu tesislerinin yeniden inşası için ge
rekli yapı malzemesinin afet bölgelerine bir an 
evvel sevk edilmesi, bir zaruret halini almıştır. 

Bu çalışmaların başladığı sıralarda bazı fab
rika ve işyerlerinde grev teşebbüsleri kendini 
gösterince, yapı malzemelerinin tedarikini, nak
liye ve inşaat hizmetlerinin aksamadan yürütül
mesini sağlamak üzere, afetin meydana geldiği 
yörelerle, bu yörelere yakın olan bâzı illerimiz
de Bakanlar Kurulunun 15 . 7 . 1971 gün ve 
7/2813 sayılı kararı ile 275 sayılı Kanunun 20 
nci maddesine dayanılarak grev ve lokavt olay
ları yasaklanmış bulunmaktadır. 

Afyon, Bingöl, Burdur, Denizli, Elâzığ, Kü
tahya, Maraş, Van ve Gaziantep illerinde grev 
ve lokavtın yasaklanmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı üzerine Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (Türk - İş) ve Türkiye Çimen
to Seramik ve Toprak Sanayii işçileri Sendikası 
(Çimse - İş) tarafından Başbakanlık aleyhine 

Danıştay Dava Daireleri Kurulunda E : 1971/586 
ve E : 1971/587 sayılı dosyalarla iptal davası 
açılmış bulunmaktadır. 

275 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 12 nci 
bendinin uygulanmasında, yasaklama yetkisinin 
kullanılması ile ilgili iddialar, yukarda zikredi
len davacılar tarafından da Sayın Hasan Türk
ay'm görüşlerine paralel olarak ileri sürülmüş
tür. 

İdarî davada, savunma olarak hazırlanan 
31 . 8 . 1971 günlü ve 13 - a - 3079 sayılı, 
31 . 8 . 1971 günlü ve 13-a-3080 sayılı yazı
larımızda ve sunulan cevap lâyihalarında; «... ya
saklama süresinin sadece depremin vukua gel
diği yerde ve deprem süresine inhisar edeceği 
anlamında olmadığı, kanun koyucunun maksadı
nın genel hayatı felce uğratan felâketin orta
dan kaldırılması için gerekli yerlerde ve genel 
hayatın normala dönüşüne kadar geçen süre ile 
grev ve lokavtın yasaklanabileceği şeklinde ol
duğu» belirtilmiştir. 

Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 24.9.1971 
günlü ve 1971 - 587 - 16150 sayılı kararı ile da
vacıların yürütmenin durdurulması talebi redde
dilmiş bulunmaktadır. 

Davalar henüz nihai karara bağlanmamıştır. 

Bütün çabalara rağmen depremlerin ortaya 
koyduğu tüm zararların giderilmesi, konut ve 
kamu tesisleri inşaatmın tamamlanması geçen 
yılki çalışma döneminde mümkün olamamıştır. 
Her ne kadar hizmetlerin önemli bir bölümü bi
tirilmiş ise de kalan yapı işlerinin tamamlana
bilmesi için bu yıl da yoğun bir çalışma gereke
cektir. 

Bu nedenle illerden bir kısmında grev ve lo
kavt yasağının kaldırılması düşünülebilirse de 
her halde sözü edilen Bakanlar Kurulu Karar
namesinde yer alan Burdur, Afyon, Kütahya, 
Bingöl ve Elâzığ illerindeki grev ve lokavt ya
sağının devamında fayda ve zorunluk görül
mektedir. 

Ferid Melen 
Başbakan V. 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzardın, 
Güneş Matbaacılık T'.. A. Ş. nin durumuna dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/986) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasında aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
10 . 2 . 1972 

Sinop Milletvekili 
Hilmi işgüzar 

Ankara'da Güneş Matbaacılık T. A. Ş. adı 
altında sermayesinin yüzde 90'dan fazlası Hazi
neye aidolan şirketin zarar ettiği ileri sürülerek, 
Maliye Bakanlığı tarafından tasfiyeye gidilece
ği iddiası basında ve kamuoyunda yaygın hale 
gelmiştir. Adı geçen müessesede günlük basm 
hayatımızda yer alan 16'yi aşkın gazete ve der
gi basılmakta, ayrıca, 400'e yakın da basm iş
çisi çalışmaktadır. Hükümet programında yer 
alan işsizliğin giderilmesi, yeni iş sahalarının 
açılması ve Anayasaya göre, basına her türlü 
devletin yardım yapacağı gerçeği karşısında esa
sen kârla bilançosunu kapayan Güneş Matbaa
cılık T. A. Ş. nin kapatılması cihetine gidilme
sinin sebebini anlamak da mümkün değildir. Bu 
bakımdan; 

1. Güneş Matbaacılık T. A. Ş. nin tüm mü
essese olarak, yıllık bilançosu kâr ve zarar ola
rak nedir? 

2. Zarar ediyorsa, zararın telâfi imkânları 
araştırılmış mıdır? Zarar eden müessesede çalı
şan işçilerin her türlü sosyal sorunları ve mat
baanın büyük çapta basına hizmetleri düşünü
lerek ıslahı yönüne gidilemez mi? 

3. Zarar etmiyorsa, Maliye Bakanlığının bu 
müessese hakkındaki garip tutumu neden ileri 
gelmektedir? Böyle bir müessese zarar ediyorsa, 
bunun sebebini Maliyenin zihniyetinde aramak 
icabetmez mi? 

4. Hükümetin hoşuna gitmeyen yayınlar
dan dolayı bazı gazetelerin yaşama ve basılma 
imkânlarının ortadan kaldırılması için bu mü
esseseyi kapama cihetine gidildiği iddiası doğru 
mudur? 

12 . 5 . 1972 O : 1 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 28 . 4 .1972 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Mile : 3126 -116/1/72 - Şb. 3/2 Md. 

10.145 
Konu : Sinop Milletvekili Hilmi 

İşgüzar'in yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Başbakanlık makamına yazılan 9.3.1972 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 5348/39778 -
7/986 sayılı yazınız. 

Güneş Matbaacılık T. A. Ortaklığı hakkında 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar tarafından Sa
yın Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesi 
hakkında hazırlanan iki adet cevap örneği ile bu 
konuda Başbakanlığa yazılan yazımızın bir ör
neğinin ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar tarafından 
verilip Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen 10 . 2 . 1972 günlü 
önerge cevabı. 

Demokrat Partinin, Ankara 4 ncü Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 29 . 9 . 1960 gün ve K. 
960/570, E. 960/784 sayılı ilâmı ile feshedilmesi 
üzerine Güneş Matbaacılık T, A. Ortaklığında 
bulunan adı geçen partiye ait 1 560 hissede 
1 500 hissesi Medenî Kanunun 50 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası uyarınca Hazineye intikal et
miştir. 

Bilindiği üzere; 
1. 1968 yılı icra planının 346 nci maddesin

deki (Kamu kuruluşları basımevlerinin Devlet 
Malzeme Ofisi bünyesinde birleştirilmesini sağ
layacak esaslar...) ile 1969 yılı icra planının 305 
nci maddesindeki (Kamu kuruluşları matbaala
rının birleştirilmesi...) hakkındaki tedbirler, 

2. iktisadî Devlet Teşekküllerini Yeniden 
Düzenleme Komisyonu raporunda tasfiye edil-

| mesi tavsiyesi, 
3. iktisadî Devlet Teşekkülleri Reform Ko

misyonu tarafından hazırlanan raporda, ortak
lığın Devlet Malzeme Ofisine devrinin tavsiye 
olunması, 
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4. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından hazırlanan 1967 yılı faaliyet rapo
runda, ortaklığın tasfiyesinin temenni olunması, 

5. Ortaklıkta inceleme yapan Maliye Baş
müfettişi Cahit Eren'in tasfiye üzerinde dur
ması, 

6. Devletin gazetecilik yapamayacağı görü
şü, 

Sebepleri ile istanbul şubesinin tamamı ile 
merkez şubesinin gazetecilik tesislerinin satıl
masına 30 . 9 1971 tarihinde yapılan fevkalâ
de umumî heyet toplantısında karar verilmiş 
ise de, 16 . 2 . 1972 tarihinde yapılan satışa 
müşteri çıkmamış ve ortaklık 1971 yılı içinde 
4 442 441,60 lira kâr ettiğinden 20 . 3 .1972 ta
rihinde satıştan kaldırılarak eskiden olduğu gibi 
idaresine karar verilmiştir. 

20. ~ Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
'Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanır
ken geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımların 
artırılıp artırılmayacağına dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/988) 

Özü : Üçüncü Beş Yıllık Planda geri 
kalan bölgelere öncelik tanınması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasmı arz ve 
rica ederim. Saygılarımla. 11 . 2 . 1972 

Sinop Milletvekili 
Hilmi işgüzar 

Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarının yapıl
dığı şu sıralarda geçmiş tecrübe ile de sabit ol
duğu üzere Anayasada yerini alan planlama teş
kilâtı ve planlı kalkınma arzu edilen şekilde ka
muoyunda müspet olarak yerini almamıştır. 
Kalkınma planının büyük hedefi malî denge 
gücü daima zengin bölgelere ve özel sektörlere 
kaydırılmış geri kalmış bölgelerin daima sık sık 
adından bahsedilmiştir. Ne yazık ki, ne özel 
ısektör ve ne de Devlet geri kalmış bölgelere ge
rekli eli uzatmamıştır. Bu bölgelere yapıldığı 
iddia edilen hizmet varsa bu da genel plan için 
yok denecek kadar az dengesiz yetersiz ve gay
ri âdil olmuştur. 

Geri kalmış bölge halkı işsizliğin sefaletin 
ve imkânsızlığın yarattığı zor şartlarla mücade
le olanağını da yitirmiştir. Halk iç göçte köyden 

şehre akında çare aramış, bir kısmı dış ülkeye 
gitmek için bekleme zincirine girmiştir. Bu da 
yurdumuzda sosyal denjgeyi bozmuş sınıf kav
galarına doğru sürüklemek isteyenlere imkân 
yaratmıştır. 

Planlı kalkınmada yaltırımların yeri gösteril
memiş, özel sektöre Devlet imkânları geniş ölçü
de açık tutulmuş, özel sektörde istediği yerde 
istediği fabrika ve işyeri kurmuştur. Devlet ise 
âdeta özel sektörlülerin işlerinin formalitelerini 
tamamlayan bir organ sıfatına bürünmüştür. 
Devletin esas hedefi geniş vatandaş kitlesinin 
menfaatini düşünmek millî geliri imkân ölçüle
ri içinde âdil dağıtmak işsizliğin giderilmesi 
yolunda iş sahaları fabrikaları açmaktır. Bun
lar yapılmadan tüm yatırımlara kârlı işleri özel 
sektöre bırakmak, hayat pahalılığına ve halkın 
ezilmesine göz yummak demektir. 

Atatürk, Devletçiliği nasıl anlamış ise bu
gün de öyle anlamak zorundayız. Bugünkü sa
nayiimizin temelleri Atatürk tarafımdan Devlet 
adına Devlet eliyle atılmıştır. Hedef Devletin 
önce vatandaşlarını kendi imkânlariyle yarının
dan emin halde yaşar hale getirmek sonra da 
özel sektörü düşünmektir. Bu yönden, Devlet 
borç toplarken para silkintisi çekerken özel sek
törlere şirketlere krediler verirse elbette M, 
Devlette denge kalmaz. Bu yönden : 

1. — Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlanırken 
geri kalmış bölgelere yapılacak yatıranlar da 
artış olacak mıdır? Bölge tefriki planda yer 
alacak mıdır? 

2. — Gerek Devletin ve gerekse özel sektö
rün planla yapacakları fabrika ve işyerleri ge
ri kalmış bölgelere kaydırılacak mı? Bu yerlere 
yatırım yapmayanlara planlama dairesince mü
saade verilmemesi yolu düşünülmekte mildir? 

3. — Gerçekten kalkınmaya muhtaç ve yok
sul bölgeler için özel bir kalkınma planı husu
sunda Başbakanlığınızın görüşü nedir? 

T. C. 4 . 4 . 1972 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 14/3088 
Millet Meclisi Başkanlığa 

ilgi : 9 . 3 . 1972 tarih ve 7/988 - 5356/39827 
sayılı yazınız. 

ıSinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken geri 
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(kalmış bölgelere yapılacak yatırımların artırı
lıp artırılmayacağına ilişiklin 11 . 2 . 1972 tarih
li yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha ola
rak eklice sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
:Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın Üçüncü Beş 
Yühk Kalkınma Planı hazırlanırken geri kalmış 
bölgelere yapılacak yatırımların artırılıp artı
rılmayacağına ilişkin 11 . 2 . 1972 tarihli yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 
1. — Bilindiği üzere; Türkiye'nin ekonomik, 

sosyal, kültürel kalkınması Anayasa hükmü 
olarak planlara bağlanmış bulunmakStadır. Baş
ka bir deyişle, planlar tüm Türkiye ölçeğinde 
ve kalkınma amaçlarına uygun olarak hazırlan
makta ve uygulanmaktadır. 

Ulusal ölçekli planlar hazırlanırken g^zö-
nünde bulundurulan temel amaçlardan biri de, 
çeşitli gelir grupları ve yöreler arasında denge
li bir gelişmeyi sağlamaktır. Daha önceki plan
larda olduğu gibi bu temel amacın Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planıyle ilgili çalışmalarda da 
yer alacağı ve yatırımların dağılımında tüm 
Türkiye ölçeğinde gerekli değerlendirmelerin 
yapılarak öncelik ve ağırlıkların hesaplanacağı 
belirmiş bulunmaktadır. 

2. — Kalkınma planlarımızın temel ilkelerin
den bir diğeri de, kalkınma sürecinin karma 
ekonomi düzeni içinde yürütüleceğidir. Başka 
bir deyişle, planlar kamu sektörü için emredici, 
özel sektör için özendirici ve yol gösterici olma 
durumundadır. 

Bu temel ilkeye göre; kamu sektörünce kal
kınma önceliği olan yörelerde yapılacak yatı
rımlarda, sosyal maliyetlerin doğrudan doğru
ya hesaplara alınması mümkün olduğu halde, 
özel sektör yatırım kararları için ancak özendi
rici ve yol gösterici nitelikte teşvik tedbirleri 
getirebilmektedir. Teşvik tedbirlerinin kalkın
mada önceliği olan yörelere, yurdun diğer yöre
lerinden daha yoğun bir şekilde yöneltilmesi 
(konusu, planlarda bir uygulama aracı olarak 
önerilmekte, kuralları belirtilmektedir. 

Uygulama işlemleri ise; ilgili bakanlık ve 
(kuruluşlarca yürütülmektedir. Bu nedenle, Dev
let Planlama Teşkilâtınca özel sektör yatırım
larının izne bağlı olması yolu esasında söz ko
nusu değildir. 

3. — Yurdun bazı yöreleri, ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınma bakımından geri kal
mış durumdadır. Bu yöreleri kesin coğrafî böl
ge sınırları ile belirlemek olanak dışıdır. Geliş
miş bir bölgede geri yöreler bulunduğu gibi, 
gelişmemiş bir bölge içinde gelişmiş yöreler de 
vardır. Bu yöreleri genel planlama açısından 
ele alarak, yatırımları düzenlemek; ekonomik, 
sosyal ve kültürel bakımdan kalkınmalarını 
sağlamak amaç olmaktadır. 

Yuikardaki amaca erişmek için, gerekli araş
tırmaları yapmak, plan ve programlarla ilişki
sini kurmak ve uygulamayı izlemek ve değer
lendirmekle görevli olmak üzere, Planlama 
Merkez Teşkilâtı içinde «Kalkınmada öncelikli 
Yöreler Dairesi» kurulmuştur. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesinin 
görevleri: 

Ülkedeki geri kalmış yöreleri, bilimsel yön
temlerde saptamak için gerekli çalışmaları yap
mak, bu yörelerde rasyonel ve etkin bir çalış
ma düzenini kurabilmek amaoiyle merkez ve 
taşra kuruluşlarını kapsayacak örgüt, insangü-
cü ve yöntem düzenleme önerileri hazırlamak, 
yöreleri ekonomik, sosyal ve kültürel bakım
dan kalkındırarak aradaki gelişmişlik farkını 
kapamak ve dengeyi sağlamak için yöntemler 
geliştirmek, bunları uygulayarak plan ve prog
ramlara yansıtacak önerilerde bulunmak, uygu
lamayı izlemek ve koordine etmektir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nrn, 
Batı Berlin'de faaliyet gösteren Türk - Daniş'e 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülken'in yazılı cevabı (7/990) 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

8 . 2 . 1972 
Enver Akova 

Sivas Milletvekili 

1. Batı Berlin'deki Türk Daniş'in Türkiye 
aleyhine çalıştığı istifa edip giden solcu mili
tan diye adlandırılan bazı öğretmenlerin Al
manya'da Türk Daniş vasıtasıyle en iyi görev
lere getirildikleri ve öğretmenlik yaptıkları 
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bize gelen işçilerimizin mektuplarından öğren
mekteyiz. Türk Daniş'in tutumu hakkında Sa
yın Dışişleri Bakanının görüşü ve icraatı nedir? 

2. Yabancı devletlerde çalışan ve özel ola
rak Almanya'da ikamet etmekte bulunan (işçi 
kardeşlerimiz) vatandaşlarımızın milliyetine, 
dinine, toprağına ve her türlü manevî değerle
rine gazete, broşür ye bildirilerle tecavüz eden 
solcu militanlara karşı Hükümetimizin bu hu
susta Federal Alman Hükümeti nezdinde tutu
mu nedir? 

3. Bilhassa son günlerde Rus ve Maocu Türk 
gruplarının kendilerine mensup propagandist 
olarak yetiştirdikleri militanlarını, Türk işçile
rinin kalabalık olarak bulundukları işyerlerine 
tercüman, sosyal yardım memuru, işçi sözcüsü ve
ya sendika temsilcisi adı altında anarşik hare
ketlerini sistemli bir tarzda sürdürdükleri bir 
vakıadır. 1971 yılı seyahatimde bunu tespit et
miş bulunmaktayım. Münih, Nürenberg, Stut-
gard, Frankfurt, Hamburg ve Batı Berlin'de bu
lunan bu solcu militanların Türk işçilerini if-
sadederek ilerde sol bir harekete yani ihtilâle 
geçirebileceklerinden korkulmaktadır. Buna gö
re Hükümetimiz bu cereyanlar karşısında ne 
gibi tedbirler almıştır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 4.5.1972 

119.114 SİGM (SİED) 
Dairesi Gn. Md.-61 

Konu ; Enver Akova'nm soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
(Kanunlar Müdürlüğü) 

ilgi : 9 . 3 .1972 tarih ve 5345/39685 sayılı 
yazıları. 

Sivas Milletvekili Enver Akova'nın soru öner
gesinin cevabı iki örnek olarak eklice sunulmuş
tur. 

Yazılı soru önergesi cevabının Sayın Enver 
Akova'ya ulaştırılmasını müsaadelerine arz ede
rim. 

Halûk Bayülken 
Ulaştırma Bakanı 

Sayın Enver Ataova 
Sivas Milleifevekiili 
Müllet Meclisi 
Federal Almanya ve Batı Berlin'de faaliyet 

gösteren Türk Danış ite anılan ülkede çalışan 

| işçi vatanldaşlanmıza yönelik aşırı sol propagan
da yapan örgüt ve gruplara ilişkin olarak ver
dikleri 8 . 2 . 1972 tarihli soru önergelerinin 
esvabı aşağıda sunulmuştur. 

1. — Türk Danış Teşkilâtı, Artoei terwohl-
fahrt Teşkilâtının bir koludur. Terwohl-
fahrt Teşkilâtı ise müstakil bir sosyal yardım 
'kuruluşudur. Bu kuruluşun 400 000 üyesi, ve 
5 500 şubesi, 80 000 fahrî görevlisi ve 9 000'de 
maaşlı memuru vardır. Gelirini üye aidatların
dan ve Hükümetin teşkilâta yüklediği görevler 
dolayısıyle tahsis ektiği fondan temin eylemek
tedir. Teşkilâtın şimdiki Başkanı Aşağı Sakson
ya Eyaleti Hükümeti Çalışma Bakanı Kurt 
Partzsch'dir. Bu teşkilât, Almanya'daki yaban
cı işçilerin intibak ve diğer meselelerine ve iş
yerleri ve Alman makamları ile ihtilâflarına çö
züm yolları bulunmasına yardımcı olmaktadır. 
Türk Danış'da halen 85 görevli Türk vatanda
şı bulunmaktadır. Bu 85 görevlinin cüzi bir kıs
mının sol tıemayüllü olduğu bilinmektedir. 

Türk Danı'şlda görevli vatandaşlarımızdan 
isimleri rüşvet v. s. gibi hadiselere karışanların 
işlerine Büyükelçiliğimiz talebi üzerine son ve
rilmiştir. Ancak, sol temayüllü olduğu bilinen 
görevlilerin ideolojik sebeplerle vazifelerinden, 
çıkarılması hususunda yapılan teşebbüslerden 
ise sonuç alınamamıştır. 

Bu teşkilâtta çalışmak isteyen vatandaşları
mızın müracaat belgeleri Büyükelçiliğimiz ka
nalı ile Bakanlığımıza ulaştırılmakta ve bunlar 
hakkında ilgili makamlarımızca tahkikat yapıl-
maktaidır. Tahkikat sonucu menfi olanlar üç ay
lık süre içinde bildirildiği takdirde, bunlar işe 
alınmamaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye ile Federal Almanya. 
arasında akdedilmiş olan ne 8 . 5 . 1957 tarihlî 
(kültür anlaşmasında ne de diğer iMli anlaşma
larda, Almanya'da bulunan Türk işçi çocukları
nın eğitim ve öğretiminde Alman makamların
ca vazife verilecek Türk öğretmenler hakkında 
Türk Temsil Makamlarının mütalaasını zorunlu 
kılan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
Malumları olduğu üzere, eyaletler eğitim ve öğ
retim, işlerinde tamamen muhtardırlar. Federal 
Hükümetin bu konuda eyaletler üzerinde her
hangi bir yeltklsi bulunmamaktadır. Eğitim ve 
öğretim çalışmalarında eyaletler arasında Koor-

[ dinasyton eyalet kültür ve eğitim bakanlarm-
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«dan teşekkül eden bir daimî komisyon ve bunun 
sekrefceryası tarafından sağlanmaktadır. Ancak, 
Eyalet Kültür Bakanları Daimî Konferansmca 
ittihaz olunan kararlar, birer tavsiye kararı ni
teliğinde olup, her eyaletin bunlara mutlaka 
uymak zorunluğu yoktur. 

Almanya'daki yabancı işçi çocuklarının eği
ttim ve öğretim işleri yukarda sözü edilen Eya
let Kültür ve Eğitim Bakanları Komisyonunca 
tespit edilen esaslara göre yürütülmektedir. 
'Tespit edilen esaslar arasında, yabancı işçi ço
cuklarının eğitimi konusunda ilgili memleket
lerin temsilcilikleri ile temasta bulunulması tav
siye edilmekte ise de, tayin edilecek öğretmen
ler hususunda, konsoloslukların mütalaasının 
sorulmasına dair bir kayıt bulunmamaktadır. 
Bu sebeple bu hususta tamamen mahallî maarif 
idarelerinin takdirine bağlı kalmaktadır. 

Federal Almanya'da bilhassa sosyalist çev
reler işçi çocuklarının eğitimi konusunda gayet 
hassas davranmakta, özellikle demokratik re
jimle idare edilmeyen (Yunanistan, ispanya ve 
Yugıoslavya gibi) veya edilmediği kabul edilen 
memleketler hükümetlerinin dış temsilcilikleri I 
vasıtası ile öğretmenler ürerinde politik baskı 
yapmasından endişe duymaktadır. 

Diğer eyaletlerde Türk çocuklarının eğitim 
ve öğretiminde vazife verilecek Türk öğretmen
ler hakkında Başkonsolosluklarımızın önceden 
muvafakatlarının alınması hususunda mahallî 
makamlarla iyi bir işbirliği yürütülegelmekte 
dse de, sosyalist yapısı ve karakteri malum olan 
Berlin Land'ı bu konuda yapılan bütün teşeb
büslere rağmen, işbirliğinden ısrarla kaçınmak
tadır. 

Bu mey anda, bir hususun daha belirtilmesin
de fayda bulunmaktadır. Yabancı işçi çocukla
rının eğitim ve öğretimlerinde yabancı öğret
menlerden iki maksat için faydalanılmaktadır. 

1) Alman okullarına normal olarak devam 
eden yabancı çocukların kendi kültürleri ile il
gilerinin devamını sağlamak maksadıyle hafta
da azamî beş saat okutulan anadili ve anadilin-
ideki kültür derslerinde, yani bizim yönümüzden 
Türkçe kültür derslerinde, 

2) YaJbancı çocukların Alman okullarına 
intibaklarının sağlanması ve özellikle Alman
ca öğrenmeleri için ihdas edilen hazırlık sınıf
larında, 

! Alman okulunun normal müfredatına ilâve-
I ten haftada beş saat olarak okutulan Türkçe 

ve Türkçe kültür dersleri öğretmelerinin, Türk 
Hükümeti tarafından merkezden seçilerek gön
derilmesi hususunda herhangi bir ihtilâf bulun
mamaktadır. 

Hazırlık sınıfları ise, Alman okullarının 
bünyesi içinde ihdas edilmiş olduklarından, 
bu sınıflarda görevlendirilecek öğretmenlerin 
seçimlerinde de yukarda belirtilen hususlar va
rittir. Bu sınıflarda görevlendirilen yabancı öğ
retmenlerin ücretleri Alman makamları tara
fından ödenmektedir. Bu sebeple mahallî ma
kamlar, arzu etmedikleri takdirde hazırlık sı
nıfında vazife alacak öğretmenlerin seçimi ko
nusunda işbirliğine zorlanamamaktadırlar. 

2. — Batı Almanya^da ve mücavir memle
ketlerde sağcı ve solcu muhtelif birlik ve teşek
küller tarafından değişik isimlerle gazete, bro
şür, beyanname yayınlanmaktadır. Bu yayın
ların bir kısmı (Türkiye'de Kurtuluş, Nasırlı 
eller, Yurtsever Birleşik Cephe v. s.) ATTP'in, 
muhtelif kültür ocakları gibi bilinen teşekkülle
rin yayın organıdır. Bunlar dışında zaman za
man hayali adres ve sorumlu müdür isimleri ile 
veya tamamen isim ve adressiz olarak basılmış 
bildiri ve beyannameler de dağıtılmakta veya 
posta ile muhtelif adreslere gönderilmektedir. 

Halen mer'i Alman kanunları çerçevesinde 
AİT) an makamlarınca bunlara karşı takibata 
girişilmesi mümkün değildir. Ancak, bir süredir 
hasırlanmakta olduğu söylenen ve yabancıların 
Aimanya'daki siyasî faaliyetlerini önleyecek 
mahiyetteki tasarı kanunlaştığı takdirde, Al
manya bu gibi kimselerin faaliyet sahası olmak
tan kurtulabilecektir. 

Bu kabil yayınlara girişen vatandaşlarımız 
hakkında adlî makamlarımızca kovuşturma ya
pılmaktadır. 

3. — Federal Almanya'da cari idarî sistemin 
son derece liberal nitelik taşıması, siyasî ve ide
olojik faaliyetlerin, yönleri ne olursa olsun, ne 
kavuşturulmasına ne de önlenmesine matuf ted
birler alınması imkânını vermektedir. Dolayı-
siyle, işçilerimizle temasları arzu edilmeyen şa
hısların işyerlerine veya işçi yurtlarına girmele
rine siyasî nedenlerle mani olunması prensip iti
bariyle imkânsızdır. Bununla beraber, bazı iş-

- . 655 — 
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verenlerle işçi yurtları idarelerinin kendilikle
rinden bu mahallere girişleri bir ölçüde kontrol 
altına aldıkları da görülmektedir. Ayrıca, işçi 
vatandaşlarımız, propaganda v. s. maksatları 
ile aralanna giren kimselerin benimsemedikleri 
iddia ve isnatlarını bizzat cevaplandırmakta ve 

bazı hallerde Büyükelçilik veya Başkonsolos
luklarımıza bilgi vermektedirler. 

Saygılarımla arz ederim. 

Halûk Bavulken 
Dışişleri Bakanı, 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge 
cici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
-'Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içindt 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma. 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

X 3. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesiniu kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
('•b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Setzıgin ve 2 
arkadaşmm, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/0111, 
2/659, 2/066) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) " 

4. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekine!'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3.1972, 10 . 4 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı • 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29.12.1971) 



2. — İçel Milletvekili Çetin Yılrnaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971. 
29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Par m aksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . -6 . 1971 ve 4 . 2 . ] 972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (iS. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayılan : 367 ve 

367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırıkiiaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . ' 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haikkmda kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388). (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan' : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 . 1 9 7 1 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesf 
Melbrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fııkrasmın değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
eik) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 



I B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Öaaadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ikamın 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tanım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkımda 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve- Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu Istanibul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında karnın teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — tzmir Milletvekili Burhanetttin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu. (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ok) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi - . 1 . 4 . 1972) 

22. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 .4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birimci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Mallı Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtana tarihi : 
23.8.1971, ürioci dağutma tarihi : 29.11.Ü971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eödenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağutma' 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kiratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda-
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 



(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 302 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, oilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'um ölüm cezalarına çarptırılmaları 
•hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'defi 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğaizlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) ('S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nei hane, 8 nei cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğkı, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landı riilmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 10176 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Mililî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
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(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı Tl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Milllî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Oeak-
eıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 

8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasmda nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilide kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) ('S. Sayısı : 510.) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri! ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

27. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında karnın tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/148) (S. 
Sayısı : 64)6) (Dağıtma tarihi : 212 . 4 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 19'6I5 güıı ve 546 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin (birinci fikrası»-
nım değiştirilmesine, içel Milletvekili Celâl Kar-
gıiı'nın, 5484 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu Istanibul Üyesi Mefbruıre Aksoley'in,-
15 . 1 . 11948 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa 
Ek Kanunun 10 . 3 . 19150 gün ve 568'5 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine 'bir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (2/176, 2/215, 2/245) (İS. Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1970 ve 2(6. 4.1072) 

32. — Afyon Karahdsar Milletvekili Süley
man Mutlu ve. 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (iS. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . I!9ı72) (İçtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karardyle) 



'X ,33. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve 67 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) (S. Sa
yısı : 663) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1972) 

34. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve 06 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 6'64) 
(Dağıftma tarihi : 3 . 5 .1972) 

35. — Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısı ve 78 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/652) (S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1972) 

X 36. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 

59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. 
Sayısı : 472 ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 10 . 2 .1972 ve 5 . 5 .1972) 

37. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : '6 . 5 . 1972) 

X 38. — YatoJlı bölge ofculamnıdıa döner sarmua-
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 

8 . 5 .1972) 

'39. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 523Ö sayılı Kaauna ve 1054 sayılı 
Diyarlbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/027) (S. Sayı^ 
sı : 009) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1972) 

(Millet Meclisi 88 nci Birleşim) 



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

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkın

daki Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1 /627) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetltik Dairesi 10 . 3 . 1972 
Sayı : 71-1411/2037 

MİLLET MECLÎSİ BASICILIĞINA 

Mil î Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 7 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Antkara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 
-sayılı Kanuna ek 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi Kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun 
tasarısı» ilo gereikçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

öereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Madde 1. — Diyaribakır Tıp Fakültesi bu yıl Diyarbakır'da 4 ncü eğitim yılını tamamlamak-
tadır. Grenişliyen kamu, eğitim ve öğretim hizmetleri dolayısıyle yeni kad'rtolara ihtiyaç olmaktadır. 

1. Fakültemizin 50 öğrencilik kontenjanı 70 e çıkarılmıştır. Önümüzdeki yıllarda sınıflar 
7*0 er kişilik olacaktır. 

2. İ1972 yılında fakültemizin 5 ve 6 ncı sınıfları (6 neı sınıf "Ankara Tıp Fakültesinden bura
ya nakledilecektir) açılacaktır. 

3. İnşa olunmakta bulunan 400 yataklı göğüs hastalıkları hastanesi 1'971 yılı sonunda hizme
te girecek ve burada göğüs kardiyoloji ,göğüs cerrahisi, psikiyatri, hematoloji - gastroenterolo
j i - kanser tarama eğitim sağlık merkezi, fizik antropiojisi, ihtiyaca yetimiyen çıoeuk hastalıkları 
ve çjocuk intaniye kliniği genişletilmesi, açılması, tropikal hastalıkları, cildiye A tipi rad'yolbilolio-
ji, hMrobüol'oji klinikleri yeniden açılacaktır. 

4. İnşası biten trahom - göz hastalıkları hastanesinin fakültemize bağlanmak üzere teşelbbü-
se geçilecek, göz kliniği o binaya nakledilecek, boşalacak yerde halen m'evcuidlolmıyan deri ve fi
zik tedavi kliniği açılacaktır. 

5. [Barakalarda inlşa edilmiş .olan lâlboratuvarlar ikmal edilmiş olup, yerleşilmiş, daha iyi ça
lışma imkânı hazırlanmış, araştırma yapılmasına başlanmıştır. 

'6. Fakülte yerleştiğinden, civar illerden de hasta akımı başlamış, Ankara'ya, İstanbul'a gide-
-ceMerine Diyaribakır'a gelmekte ve hasta bakım kapasitesi artmaktadır. Şlöyleki : 

669 
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1909 '197Ö 197H (MarH ayü sonu)' LL9İQÖ (Ayan ay) : 

Yatan Poliklinik Yatan Poliklinik Yatan» Poliklinik Yatan Poliklinik 

'040 67 911 M Î66 106 96tf 3 490 33 351 1 409 11 4813 

Madde 2. — Şartlar aynen devam ettiğinden, 1 0*54 sayılı Kanundaki 2, 3, 4 ve 5 miadldelerin-
de yazılı tazminatlann devamı zarurîdir. Keza Ankara Tıp Fakültesinden burada öğretim üyesi 
bulunmıyan dersler için gelen öğretim üyelerine 'Ödenen saat başı ders ücreti ile ilgili 1İ326 sayılı. 
Kanunun hükümlerinin devamı zaruridir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esals No. : 1/627 
Karar No. : 11 

17 . 4 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza tevdi buyrulan Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı; 
Kanuna ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fafcülltesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı,, 
hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasannın tümü üzerindeki görüşmeler sonunda tasarı komisyonumuzca benimsenmiştir. Ancak, 
tasan metninin 1 nci maddesinde zikredilen (1) sayılı cetvele, medikal sosyoloji, medikal pisfflkoloji 
ve medikal ekonomi dalında doktora yapmialan nedeniyle 8 dereceden 2 adet sosyal bilimler asistanı 
kadrosunun ilâvesi uygun görülmüştür. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
öndelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna 

Başkanlığa; sunulur. 
tevdi edilmek üzere Yüksek. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Eskişehir 
O. Oğuz 

Sözcü 
Uşak 

F. TJğrasızoğlu 

^Diyarbakır 
B. E. EğilU 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Ordu 
F. Güley 

Çorum 
K. Demirer 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 669) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/627 
Karar No. : 137 

5 . 5 . 1972 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 .sayılı Diyarba
kır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı) ile Millî Eğitim Komisyonu 
raporu ilgili Hükümet temsilcilerinin katılmasiyle incelendi ve görüşüldü; 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, Diyarbakır Tıp Fakültesi 4 ncü eğitim yılını tamamlamış, 
önümüzdeki yıllarda sınıflar 50 den 70 e çıkarılacak, 5 ve 6 ncı sınıfların da Diyarbakır'a nakledi
leceği, yeniden inşa olunan 400 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve burada hizmete girecek 
- Göğüs Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi, Psikiyatri, Hematoloji - Gastroenteroloji, Kanser Tarama 
Eğitimi Sağlık Merkezi, Fizik Antropolojisi, Çocuk Hastalıkları ve Çocuk İntaniye kliniklerinin 
genişletilmesi, Tropikal hastalıkları, cildiye A .tipi Radyoloji, Hidrobiyoloji kliniklerinin yeni
den açılması, 

İnşaatı biten Trahom, Göz Hastalıkları Hastanesinin bu fakülteye bağlanmasının gerçekleşti
rilmesi, 

Barakalarda inşa edilmiş lâboratuvarlarm daha iyi imkânlara kavuşması bakımından 
Komisyonumuzca tasarı, yerinde görülmüş, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Tasarının 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

1 nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişiklik, Ko
misyon raporundaki gerekçe muvacehesinde (1) sayılı cetvel bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Tıp Fakültesinin bölgenin sağlığı yönünden yararlı olacak hizmetlerinin bir an ön
ce geliştirilmesi ve devamı gerekçesiyle bu tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Adana 

S. Kılıç 
İmzada bulunamadı. 

Aydın 
İV. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

8. Aygün 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

İmzada bulunamadı. 
Konya 

B. Müderrisoğlu 
Zonguldak 

K. Nedimoğhı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 
İçel 

C. Okyayuz 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 
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Hükümetin teklifi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanmıa ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

(MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak ku
rulan (Diyarbakır Tıp Fakül
tesi) ne ait ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar, 5239 
sayılı ve 1054 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Diyarbakır 
Tıp Fakültesi kadroları ile il
gili 3 . 7 . 1968 tarih ve 1054 
sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
-maddeleri ile 1326 'sayılı Ka
nunun hükümleri aynen saklı
dır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
{hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

7 . 3 . 1972 

Başjbakan 
Prof. Dr. N. Erim 

Devldt Bakıanı 
D. Kitaplı 

DevM Bakanı 
A. î. Göğüs 

Devldt B'afcanı 
1. Karaöz 

Devlet Bakanı 
/ . Özirak 

_ 4 — 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirici 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak ku
rulan (Diyarbalar Tıp Fakül
tesi) ne ait ilişl'k (1) sayılı 
cetvelde yapılı kadrolar, 5239 
sayılı ve 1054 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 
ikinci maddesi aynen kabul 
efdilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
dördüncü maddesi aynen ka-
Ibul edilmiştir. 

Adalet Balkanı V. 
H. Bayulken 

Millî Savununa Bakanı 
F. Melen 

îçti'şler-i Bakanı 
F. Kubat 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Bayulken 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Millî Eğıiltiân • Bıalkanı Y. 
31. öztekin 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirici 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ve 1054 sayılı Di
yarbakır Tıp Fakültesi kuru
luşu hakkındaki Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen 'kabul edil
miştir. 

Bayındırlık Balkanı 
31. Öztekin 

'Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 669) 



— 5 — 

Ulaştırma Balkanı 
R. Danışman 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

S'anayi ve Tek. Balkanı 
M. Erez 

En. ve Taib. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

îmar ve İskân Balkanı 
S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Karahüçük 

D. Görevin çeşidi 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Adet .Aylık j D. 'Görevin çeşidi 

Öğretim Üyesi 
1 Profesör 
5 Doçent 

Öğretim yardımcıları 

3 öğretim Görevlisi - Uzman 
4 » » » 
5 »< » » 
1 Asistan 

Adet Aylık 

8 Asistan 
2 000 j 9 » 
1 100 ! 10 » 

10 » (Fizik - Kimya - Bi
yoloji) 

10 » (Fizik - Antropoloji) 
7 Okutman 

1 500 
1 100 

950 
7 Tercümeci 

10 
15 
20 

10 
1 
2 
4 
2 

Millî Eğitim Komisyonu değiştirişine bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı 
cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Millî Eğitim Komisyonunun (1) sayılı cet
veli aynen kabul edilmiştir; 

700 
600 
500 

500 
500 
800 
700 
800 

1 
5 

9 
4 
5 
7 
8 

Öğretim Üyesi 
Profesör 
Doçent 

Öğretim yardımcıları 

öğretim Görevlisi - Uzman 
» » » 
» » » 

Asistan 
•>} (Sosyal Bilimler) 

3 
3 

2 
2 
2 
5 
2 

2 000 
1 100 

1 500 
1 100 

950 
800 
700 

8 
9 

10 
10 

10 
7 
8 
7 

Asastan 
» 
,» 
»s (Fizik - Kimya - Bi

yoloji) 
» (Fizik - Antropoloji) 

Okutman 
_» 

Tercümeci 

10 
15 
20 

10 
1 
2 
4 
2 

700 
600 
500 

500 
500 
800 
700 
800 
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