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rısı ile Cumhuriyet Senatosu Giresun 
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında 6309 sayılı Ma
den Kanununun bâzı maddelerinin de
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eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu 
Çanakalle Üyesi Ziya Termen ve 22 ar
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teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
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riyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
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192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü ek; C. 
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3. — İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş 
ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki Kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 
7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca reddedi
len Millet Meclisi metnine dair Millet 
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Meclisi S. .Sayısı : 428, 428'e 1 nci ek, 
428'e 2 nci .ek ve 428'e 3 ncü ek; C. Se
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lıuriyeti Anayasasının 5 maddesinin de
ğiştirilmesine ve 2 geçici madde ek'ıen-
nıesiııp dair teklifi ve Anayasa Komisyo-
ıuı raporu (2/815) (S. Sayısı : 794) 148 :190 

IV. — Sorular ve cevaplar 190 
A) Yazılı sorular ve cevapları 190 
1. „ ieel Milletvekili Celâl Kargı-

h'nm, Türkiye'de fakülte ve yüksek okul 
mezunlarının miktarına dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin 
Özbek'in yazılı cevabı (7/1165) 190:209 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargı
lı'mm, 1909 yılından bugüne kadar İçel 
ilinde yapılan yatırımlara dair soru öner
gesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sön-
mez'in yazılı cevabı (7/1213) 210:225 

3. — Ankara Milletvekili Suna TuraF 
m, Ankara'da bulunan Eğitim Fakültesine 
dair soru önergesi ve" Millî Eğitim Ba
kanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı 
(7/1252) 226:227 

4. — Kars Milletvekili Turgut Ar-
taç'ın, Kars ili köylerinin yol ve su ihti
yaçlarına dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Necmi Sönuıez'in yazılı cevabı 
(7/1258) 227:228 

5. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Hacettepe Öğrenci Yurdundan çıkarılan 
öğrencilere dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı 
cevabı (7/1353) 228:229 

6. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Sıtkı Ilatipoğ'lu'nun, Personel Kanunu
nun aksaklıklarının giderilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Maliye Bakanı Ziya Müeziznoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/1363) 229 :230 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, Türkiye'nin dış borçlarına dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1365) 230:232 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zarın, Denizcilik Bankasının kılavuzluk 
hizmetlerine dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Ulaştırma Bakanı'Rıfki Da-
nışman'm yazılı cevabı (7/1369) 232:233 

9. — Manisa Milletvekili Veli Bakır-, 
h'nııı, Manisa'nın Sipil dağına konulan 
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yansıtıcı cihazın TRT Genel Müdürlü
ğünce söktürül düğüne dair soru önergesi 
ve Dev'let Bakanı İsmail Arar'm yazılı 
cevabı (7/1370) 233:238 

10. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'iıı, Zonguldak illinin Safranbolu 
ilçesinde yapılan Devlet hastanesinin 
doktor ihtiyacının karşılanmasına dair 
soru önergesi ve sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakam Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/1372) 238:240 

11. __ Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güııer'in, Zonguldak illinin Eflani ilçe
sinde yapılması kararlaştırılan Meslek 
Okulunun inşa ihalesinin ne zaman ya
pılacağına dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakam Mukadder Öztekin'in ya
zılı cevabı (7/1373) 240:242, 

12. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Giiııer'in, Karadeniz Ereğlisi Cemaller 
Köyünde acılan Kur'aiı Kursuna dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı İsmail Arar'ın 
yazılı cevabı (7/1374) 242:243 

13. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'iıı, Zonguldak ili Karabük ilçesi
nin polis ve bekçi ihtiyacını,u giderilme
sine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/1375) 243:244 

14. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
34 ncü .maddesinin değiştiril meşinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve "Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oğlu'nun yazıh cevabı (7/1378) 244:245 

15. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin iline bağlı Derik ilçe
sinde ziraî mahiyette her türlü krediden 
dolayı borçlu olan çiftçilere dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Ta-
hVııun yazılı cevabı (7/1383) 245:246 

16. — Sivas Milletvekili Ahmet Du-
rakoğlu'nun Ankara Motor Sanat Ens
titüsü hakkında soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı 
cevabı (7/1385) 246:247 

17. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, Saınsunspor - Giresuııspor ara
sında oynanan futbol maçına dair soru 
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önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Ad
anan Karafcüçüik'iin yazılı öevabı (7/1388) 247:248 

18. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş ili içme suyuna dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1889)248:249 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tıin Karaca'nm, Erzurum'un Aşkale ilçe
sinden Gazi Cihan Çobanoğlu'nun İstiklâl 
Madalyasına dair soru önergesi ve Miliî 
Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı 
cevabı(7/1891) 249:250 

20. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm, Adlî Tıp Müessesesine dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1392) 250 :251 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm, Erzurum Oltu ilçesinden 
Dursun Önal'm İstiklâl Madalyasına dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet İzmen'in yazılı cevabı. (7/1398) 251 

Ordu Milletvekili Ferda Güley, suni gübre 
fiyatları konusunda gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Madencilik reformu kanım tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topal-
oğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı mad
delerinin. değiştirilmesi aynı kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu 
Çanakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkada
şının, Madencilik Reformu kanun teklifleri 
(1/605, 2/629, 2/640, 2/657; S. Sayısı : 733 
ve 733'e 1 nci ek) nin gündem dışı görüşmeler 
devam ederken açık oya sunulması kabul edildi 
ve yapılan acık oylamada çoğunluk sağla
namadığı, tekrar açık oya sunulacağı birleşi
min sonunda bildirildi, 

Sayfa 
22. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-

tin Karaca'nm Erzurum'un İspir ilçesin
den Zarif Nişancı'nm İstiklâl Madalya
sına dair soru önergesi ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı 
(7/1394) 251:252 

23. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nm, Erzurum Şenkaya ilçesin
den Sabit Yarar'ın İstiklâl Madalya
sına dair soru önergesi ve Millî Savun
ma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı ce
vabı (7/1395) 252:253 

24. — Diyarbakır Milletvekili Saba
hattin Savcı'nm, Karakaya Baraj yolu
nun güzergâhı hakkında soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Özte-
kin'in yazılı cevabı (7/1396) 253 :254 

25. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nm, Diyarbakır ilini çevreleyen 
surların onananına dair soru .önergesi 
ve Devlet Bakanı İsmail Arar'iın yazılı 
cevabı (7/1397) 255 

Amasya Milletvekili Salih Ay gün, şeker fab
rikalarında ekici, mücadeleci ve sökümcü 
olarak çalışan çavuşların tarım işçisi «mi, sa
nayi işçisi mi olduklarının tespiti ve Hüküme
tin tutumu hakkında gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner; Sivas 
Milletvekili Enver Akova'nm, 47 nci Birleşim
de ve Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün bu 
birleşimde yaptığı gündem dışı demeçlerine ce
vap verdi. 

Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu, Dev
letten alacağı olan pancar ekicilerinin durumu 
ve 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin, Ça
nakkale'nin ekonomik sorunları hakkında gün
dem dışı demeçte bulundular. 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 nci maddesine bdr fıkra 
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ve İm kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/108; S. Sayısı : 750, 
750ye 1 ne.i ek ve 75C'ye 2 aıci ek) hakkında 
C. Senatosunca yapılan değişiklik benimsene
rek tasarı 'kanunlaştı. 

0 . 12 . 1071 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı 
(1/596; S. Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 

'529'a 2 nci ek) hakkında C. Senatosunun ret 
kararı benimsenerek tasarı gündemden çıka
rıldı, 

Anayasa Mahkemesine yasama meclislerin
den seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısı (1/591; S. Sayısı : 514, 
514'e 1 nci ek ve 514'e 2 nci ek) ıım Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilen maddeleri be
nimsendiğinden Karma Komisyona gideceği, 

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'm 
ve M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Ma-
ras ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri (2/162, 
2/163; S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192ye 
2 ne] ek, 192ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 neti ek) 
ile, 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 
arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanu
nun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun teklifi (2/403; S. Sa
yısı : 428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 
428'e 3 ncü ek) hakkında Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik benimsenmeyerek, 
açık oya sunulacakları; 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 
4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal .Sigortalar Ka
nununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin kanun teklifi (2/513; S. Sayısı : 
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422, ve 422'ye 1 nci ek) hakkında C. Senatosu 
ret karan benimsenmedi ve Millet Meclisi 
metni kabul edilerek, teklifin kanunlaştığı ve 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/163; S. Sayısı : 687, 687ye 
1 nci ek ve 687 ye 2 nci ek) hakkında C. Sena
tosunca yapılan değişiklik benimsenmeyerek, 
Millet Meclisi metni kabul ve tasarının kanun
laştığı, bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve 6 'arkadaşının, T. B. M. M. Meımurları 
Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/65; S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci e'k 
ve 2'ye 2 nci ek) idareci üyelerin. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar. Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun. 2 nci 
maddesinin birimci fıkrası «K» bendinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun • tasarısı, 
(1/365; S. Sayısı : 417, 4.17'ye 1 nci ek ve 4.17' 
ye 2 nci ek) ilgili Bakanlık temsilcisinin Genel 
Kurulda hazır bulunmamasından ve 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 
sayılı Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelir
lerin kaynak alacağı Orman. Köylerini Kalkın
dırma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkın
dırma Kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi (1/583, 2/572, 2/515; S. Sayısı : 
584, 584 ve 695'e 1 nci ek) nin komisyona giden 
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madde]ci'i henüz gelmediğinden görüşülmeleri 
ertelendi. 

Çorum Milletvekili Ahdur rahman Güler, 
Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletve
kili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer ve 
Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Meclisi 
İçtüzük teklifi (2/706; S. Sayısı : 763) nitı 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

7 Şubat 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,05'tc son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili. 

Fil;rct Turhangil 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Boğan Avşargil 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi İlin ay 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLE : Vehbi Meşhur (Amasya), Muhittin Sayın (G-aziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birle- simini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yok! ama yapı 1 di.) 
BAŞKAN — Efendim ıSaym Celâl Kargılı, 

Sayın Mehmet Turgut, Sayın Nurettin Sandık-

çıoğlu, Sayın Faruk ISükan gelmişlerdir. Başka 
yoklamadan sonra gelen sayın üye?.. Yok. 

Şu anda 325 sayın üye mevcuttur; çoğun!] u-
ğumuz vardır, görüşımelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyorum efendim. 

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Madencilik Reformu kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatom- Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlıı ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri halkında ve 
6309 saydı Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair, (Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
İ'yeis Zira Termen ve 22 arkadaşının, Madenci
lik Reformu kanun teklifleri ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonlramdan seçilen 
8'er üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 
773 ve 773'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmeler 
daha, önceki birleşimlerde tamamlanmış, açık 
oylama işleminde gerekli çoğunluk sağlanama

mıştı. Bu sebeple açık oylama işleri tekrarlana
caktı r. 

Muvafıksa kupa sıralar arasında dolaştırıl
mak suretiyle açık oylama işlemi yapılacaktır. 
(«Muvafık» sesleri) 

Madencilik reformu kanun tasarısı hakkın
daki açık oy kupası sıralar arasında dolaştırıl
sın efendim. 

2. — Maraş Milletvekili M. Z eke riya Kür-
şacVın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğişti rilm e isne dair kanun teklifleri hakkında 
(rumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senaotusnca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
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2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 
4 ncü ek; C .Senatosu S. Sayısı : 59) 

3. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve l§çi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine tir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu^ 
riyet Senatosunca reddedilen Millet Meclisi met
nine dair Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo-. 
ru (M. Meclisi : 2/403; C. Senatosu : 2/23) Mil
let Meclisi S .Sayısı : 428, 428'e 1 nci ek, 428'e 
2 nci ek ve 428'e 3 ncü ek) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 124) 

BAŞKAN — ikinci defa oya konulacak işler 
bölümünün 2 ve 3 ncü sıralarında yer alan 2 
konunun da görüşmesi tamamlanmış, bugün 
açık oylarınıza sunulacak işler bölümlünde yer 
almıştır. Evvelce Millet Meclisince kabul olu
nan metnin tümü C. Senatosunca açık oyla ve 
saılt çoğunlukla reddedilmiş bulunması ve Ge
nel Kurulunuzun da kendi metninde ısrar ka
rarı vermiş olması nedeniyle, Anayasanın 92 nci 
maddesinin 8 nci bendi gereğince açık oylarını
za sunulmaktadır. Millet Meclisince daha ön
ce kabul olunan metnin' kanunlıaişalbiilmesi, üye 
tamsayı'smın salt çoğunluğunun o'lumjlu, yani 
226 kabul, bıeyaz oyunun verilmesini gerektir
mektedir. Bu hususu bilgilerinize sunarım. Her 
iki konu da, ımüvafıksa kupalar sıralar arasın
da dolaştırılmak suretiytle, açık oylarınıza sunu
lacaktır. («Muvafık» sesleri) 

Tekrar arz ediyorum, iki konuda da beyaz, 
kabul oyunun sayısı 226 çıkarsa Milllet Mecli
since evvelce kabul edilmiş olan ve C. 'Senato
sunca salt çoğunllukla reddedilmiş olan metin 
kabul edilmiş olacaktır. 

ORHAN DENGİZ (uşak) — Hangi kupalar 
efendim? 

BAŞKAN >— Efendim, 2 ve 3 numaralı ku
palar. Üzerinde ayrıca yazıları, levhalları vardır 
efendim. 

Kupalar sıralar arasında ayrı ayrı dolaştı
rılsın efendim. 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, 3 tane numara konmuş kupaların üzeri

ne; 1, 2, 3 olarak; arkadaşlar bunu anlayama
mışlar, 2 kupa dolaştırılacağını söylemiştiniz, 
tekrarını rica ediyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, Maraş Milletvekili 
M. Zekeriya Kürşad'ın ve Maraş Milletvekili 
ibrahim Özltürk'ün, Maraş ilinin adının «Kah
raman Maraş»' olarak değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi Millet Meclisimizce kabul edil
miş. Fakat C. Senatosunca salt çoğunlukla red
dedilmiştir. Dün Mecliste müzakere tamamlan
dı, Meclis, C. 'Senatosunun reddini1 reddetti. An
cak, Meclis metninin kabul edilebilmesi, Ana
yasamızın 92 nci maddesinin 8 nci bendi gere
ğince 226 beyaz, kabul oyunun çıkmasına va
bestedir. Bu sebeple açık oya koyuyoruz. Biri 
bu. 

Birisi, izmir Milletvekili Burhanettin Asu
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi 
Bnllma Kurumu Kuruluş Kanunudur. Bu da ay
nı şekilde olmuştur; C. Senaltosu salt çoğun
lukla reddetmiştir. Millet Meclisimiiz bu reddi 
dünkü müzakerede reddetmiştir. Ancak, Mil
let Meclisinin metninin kanunlaşabilmesi, bu-
'günkü açık oylamada 226 beyaz, kabul oyunun 
tekevvün etmesine bağlıdır. Bu sebeple iki ayrı 
kanun 2 ayrı kupada açık oylarınıza sunulmuş
tur. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, kanun teklifinin 226 kırmızı oy al
ması gerekmez mit 

BAŞKAN — Beyaz oy efendim, beyaz oy. 
2 defa, 3 defa tekrar ettim iSaym Asutay. Sena
tonun reddini Meclis reddettj, Meclis metninin 
kabul edilmesi Mecliste 226 tane beyaz oy ve
rilmesine bağlıdır. Bugün de Meclis metninin 
kabulünü oylarınıza arz .ediyoruz. 

4. — T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 
1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 5 maddesinin değiştirilmesine ve 
2 geçici madde eklenmesine dair teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/815) (S. Sayısı • 
794) (1) 

BAŞKAN — Efendim Anayasa Komisyonu 
Başkanı tarafından verilmiş bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

(1) 794 S. Saydı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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VEDAT ÜN'SAL (Sakarya) — Bizim de bir 
önergemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onu da sırasıyle oku
tacağım, niçin sabırsızlanıyorsunuz? Geliyor 
efendim, o da geliyor. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 5 ımıddesinıin değiştirilmesi 
ve 2 geçici madde leklenmesine dair 2/815 esas 
numaralı Komisyon raporu Meclis gündemi
ne girmiş ve dağıtımından itibaren de 48 saat 
geçmiş hu 1 uınıma k'tadır. 

Adı geçen Anayasa değişikliği teklifleri, 
Devletimizin güvenliğini sağlamak ve hür de
mokratik düzenimizin 'korunmasına temin et
mek maksadı yi e gerekli kanunî tedbirlerin 
alırimaısma imkân sağlayacağından, Ivomisyo-
numuz adı geçen Anıayasa değişikliğini önce
likte ve gündemde mevcut sair işlere takdi-
ıııoıı görüşülmesinin Yüce Meclise teklif edil
mesinle karar vermiştir. 

lyo/misyon kararı muvacehesinde (konunun 
öncelikle ve gündemde mevcut sair işlere tak-
dimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

iS ay gıil arımla. 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

ıBAŞKAN — Önlerge, Anayasa değişiklik 
Iteiklifinin öncelikle gündemdeki bütün işlere 
takdim'enl göriişülınıesini teklif etini ektedir. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul cd'enl'er... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bir önerge var. okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa değişikliği hakkında Demokratik 
Parti izmir Millet vekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının 1970 yılımda yaptıkları teklif ile, 
İsparta, Mi İleli: vekili Süleyman Demirci ve 21'8 
arkadaşının 1971 yılında verdikleri teklif, iki 
yıldan beri Millet .Meclisli Anayasa, Komisyonunf-
da, beklemektedir. Bu iki (teklifin mevcut Ana
yasa değişıiikliıği teklifiyle birleştirilmesine öner
gesi 30 . 1 . 1973 günlü Anayasa Konıilsy onunda. 
reddedilmiştir. 

Her ne kadar Anayasa Ivomisyoııiiu her iki 
teklifin nıüsıtakillen görüşülmesini kabul et
miş ise de, görüşme gününü belirtmemiş, tes-

pi)t oıtmıemilştir. M'ezikıır iki teklifin bu teklif
le birleştirilip görüşülmeskıi içtüzüğün 36 ncıı 
maddesi gereğinice imza sahibi olarak arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Demokratik Parti Grubu adına Başkanve-

kili 

Saika uyar -Mil 1 etvekil i 
Vedat Onsa l 

E mi ram Milletvekili 
(Vvat önder 

BAŞKAN — Efendim, şu anda Başkanlığı
mıza bir önerge gelmiştir. Bundan, önceki tat
bikatımıza göre bu Komisyona verilir, bit- son
raki birleşimde işlem görür. Bu şekilde işlem 
görecektir. 

Bir başka önerge var takdim •ediyorum : 

Yüksek Başkaimlıığa. 

Türkiye Büyük Millet Mecl'iUi 397 üyesinin 
9 Temmuz 1961: tarihli 334 sayılı Tüıklye Cum
huriyeti Anayasasının 5 'maddesinin değiştiril
mesine ve 2 geçici madde eklenmesine dair tek
lifimin, 'bugünden itibaren birinci müz-akere-
si bitinceye kadar Genel Kurulun her gün, Cu-
martesi Pazar dahil, saat 10.00'dam 13.00'e, 
1'5.00't'on 19.00'a ve 21.00'den 24.00'e kadar top
lanmasına karar verilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Adalet Partisi 
Grubu aidin a 

Orhan Dengiz 

Millî Güven Parti 
Grubu adına 

Vefa Tanır 

Demokratik Pa rti 
Grubu adına-

Ha san Kor ma zcan 

Cumihııriyetçi Parti 
Grubu adıma, 
Sezai Orkıınt 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum : 'Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Bir önerge daha var, takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa. 

Öncelikle görüşülmesine karar verilen Tür
küye Büyük 'Millet Meclisi 397 üyesinin, 9 Tem
muz 1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumlhuri-
ye'bi Anayasasmıını 5 maddesinin değiştirilmesi-
n<e ve 2 geçici madde eklenmesine dair teki i fi
il ün; 

1. Tümü üzerinde şahıslar adınıa yapı
lacak görüşmelerin 20'şer dakika ile, 
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2. Maddeler üzerinde siyasî parti v'e grup
ları, Komisyon ve şahıslar adına yapılacak gö-
rüşmeleri'n 10 dakika ile ismırlandırılimiasma 
karar Verilmesini arz ve teklif /ederiz. 

Adalet Partisi 
Grubu adına 
Ornan Dengiz 

Millî Güven Parti 
Grubu adına 

Vefa Tanır 

Demokratik Parti 
.Grubu adına 

Hasan Kormazcan 

Gum'lıurilyeltiçi Parti 
Grubu adıma 
Sezai Orkunt 

•BAŞKAN — önergeyi 'Oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenilier... Kabul etımıeyenler... 
Kabul edillmlşltir. efendiım. 

Komisyon yeriiıir almılşjtır. 
Şimdi, 'tümü üzerindeki, Türkiye Büyülk Mil

let Meclüsıi 39'7 üyesinin 9 'Temmuz 1961 ta
rihli 384 sayılı Türkiye öumburiye'ti Anayasa
sının 5 mıaddesiniın, değiştirilmesinle ve 2 geçici 
madde efelenmesine dair teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu üzerindeiki görüşmelere 
başlıyoruz, 

Rapor basılmış, sayın üyelere dağıtıılmış-
!tır, üzeninden normalin' üstünde vakit geç
miştir. Bu selbep!le •raporun okunup okıunıma-
•ması hususunu Heyetinize soruyorum: Okun-
masîın/i kabul edenler... Kalbul eltmeyenler... 
Okunmaması kabul. edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyo
ruz. 

Gruplar adına şu ana kadar 'Söz alan sayın 
üyelerin söz kayıt sıralarını takdim ediyo
rum : 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Seyri 
Öztürk, Deımofcra!ti!k Parti Grubu adıına Sayın 
Hasan Kürkımazean, tekrar Adıaleit Partisi Gru
bu adına Sayın Orhan Cemal Fersoy, Cumhu
riyetçi Parti Gurubu adına Sayın îlbaımli San-
car. Söz, Aidalet Partisi Grubu adımla Sayın Sey
ir ÖzlÜürk'ün, buyurun efendim. 

T'ümü üzerinde gruplar adına yapıllacaik ko
nuşmalar zamanla smırlandırılmamışitır 'efen
dim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SEY-
Fİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — ISayın Başkan, Yü
ce Meclisin 'muhterem mdlleıtvekıilleri; 

Sen 1,5 yıl zarfında demokratik rejlımimi-
zi korumak ve hukuk devletini daba güçlü 

bale getirmek için ikinci defa Ama yassıda, de
ğişiklik yapılmasıı teklifi Yüksıeik huzurları
nıza gelmiş, müzakereye açılmıştır. Malûmla-
rıınlız olduğu üzere 1971 yılı m'eclislerıiımiz 3/2 
çoğunluğu sağlayarak Anayasanın 35 esas mad
desini •değiştirilmiş ve 9 geçici madde ekleımiş-
ti*ı•. Dfeığişlıinilen maddelerle Devletlin güçlen
mesi, icranın müessir hale getirilmesi, müesse
seler arasında yeitki ve sorumluluk dengesi 
kurulması, hürriyet suiistimallerinin maksat
lı ve ters yorumların, 'kavram karışıklıkla rir 
mn önilenmesi amaç olarak alınmıştır. 

Amcak, yapılan bu değişiklikler, beliren ih
tiyaçlara cevap ver'eeek nitelikte •olmadığı gi
bi, yeterli de bulunmamaktadır. 

Adalet Partisi olarak bu konudaki açık gö
rüşümüzü. ve teşhi'sıimizi zamanında kamuoyu
na duyurmuş bulunmiakitayiız. 

Bilindiği gibi, meclislerimizde hiçbir parti 
tek başına Anayasada değişiklik yapacaık sa
yıya sahip değildir. Meclislerimizin aritmeti
ği, partiler larasıında hiç olmazsa belli İkram
larda ve bi'r orta yokla mutabakat sağlanma
sını zorunüü kıl'inaktadır. Çeçen defa olduğu 
gibi bu defa. da ihtiyaç, duyulan konular üze
rinde her hangi bir projeye dayanmaksızın 
partiler arası komisyonda görüşmeler yapıl
mıştır. Bu görüşmeler sırasında küm ne söyle
miştir, neler konuşulmuştur, bunları burada 
uzun uzadıya açıklamakta bir yarar gör
müyorum. Hiç şüphesiz çetin mücadeleler
den, sonra bizini için önemli olanı neticedir. 
Verimsiz tartışmaların, ileride yapılmasıı ge
rekli çalışmalar için olumlu bir hava ve intiba, 
bırakmayacağı, kanaati i çinide bunların deta
yına inmek ist emiyorum. 

Adalet Partisi olarak 19'6>9 seçim beyanna
memizle millette karşı taalmüdettiğimiz fikir
leri, değişiklik isteği olarak, 20 madde hailin
de /komisyona sunduk. Komisyon, bu hususu 
Başkanlık Divanı aracılığı ile Komisyona in
tikâl ettirdi, 

Muhterem arkadaşla nım, Adalet Partisinin 
«Anayasıa ıslâhatı» başlığı altında değiştiril
mesini lüzumlu ve zarurî gördüğü maddeler, 
bu maıdd el erini muhtevaları, Yüce Meclisin ol
duğu kadar, Yüce Milletimizin de malûmu ol
duğu için,, bu maddeler üzerinde aiyrııntıla-
riyl'e izahat vererek, kıymjetiji mesainizi işgal 
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e'tmek istemiyorum. Üzerinde esas itibariyle 
anlaşma zemini sağlanan konuların bir kısmı 
teklif halimde bugün yüksek takdir ve temsip-
1 erinize sunulmuş bulunmaktadır. Bu teklif
le, Anayasamın beş esas maddesinin değlştiril-
ıinesji ve iki «erde! madde eklenmesi öngö rülnıek-
t'o-cliı*. 

Muhterem mil Ietvekilleri. Adalet Partisi 
Grubu olarak Devlet güvenliği ile ilgili deği
şiklik tekliflerinin hemen müzakereye açıl
masını yerinde, lüzumlu ve isabetli bir 'davra
nış olarak mütalâa 'ediyoruz. Devlet, kendi gü
venliğini komana gücüne sahibolnıalıdır. Dev
let, kendi gücüyle ayaikta duracak hale geti
rilmelidir. Kemdi kendisini .korama gücüne sa-
bibolmayanı1 bir Devlet ve rejim düşünülemez. 
Huku'k devletinde otoritenin dayana ğıı, koru
ma gücünün kaynağı, Anayasa ve hukuktur. 
Hukuk devleti, şahıslara, ve şartlara göre de
ğişen 'kaidelere bağlanamaz. Objektif hukuka 
bağlı Devlet, olmak demek, genci kaideler i çini
de yönetimi yürütmek demektir. 

Nitekim, Anayasaimız 4 neü maddesinde; 
«Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anaya
sadan almayan, bir Devlet yetkisi 'kullanamaz.» 
hükmünü vazetmiştir. Kanun dışı faaliyeti erle 
mücadele 'edileeektir, kanunsuzluklarla müca
dele edilmesi tabiîdir. Ancak, bu mücadele nasıl 
yapılacaktır? Kanaatimizce hukulk Devletinde 
bu mücaldeleinfin hukukun içinde kalarak ve 
kanun yoluyle yapılması ve başarılması 1 âzımı-
•dur. Normal olan budur; bunun dışında bir yol 
ve yöntem asla tecviz olunamaz. Şayet Ana
yasa ve kanunlar yeter vasıfta değilse, ihtiyaç
lara cevap veremiyorsa, gerekli değişiklikle
ri yapmak. Anayasayı ıslah etmek ve buna gö
re kanunlar çıkarmak, yemi müesseseler koy
mak, hukuk Devleti olmanın temel şartıdır. 

Bugün, Türkiyemizde dururu nedir? Dev
letimiz, Cumlıuriyetimiz a^iktaını komıünizmin 
saldırısına uğramıştır. Devletin iç -düşmanla
rı, dış düşmanlarının öncüleri mevkiindedir. 
Saldırıyı yapanlar, Devlete ve rejime ihanet 
etmişlerdir. Kısaca bu ihanet, bir vatan ihane-
ilıjdir. Bugün mahkemelerde alenen komünist 
olduğunu beyan ve ikrar edenlere raslıyoruz. 
Aıineak, bunlardan hiçbirisi, «şunlar, şunlar ya
pılmadığı için, yerine getirilmediği içiin biz ko
münist olduk», demiyorlar. Rejimi yıkma ka-
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rarlıbığı i canide olduklarını hiçbir sebebe bağ-, 
lamadan ifade enliyorlar. 

Durum bu olduğuna göre, Adalet Partisi 
Grubu olanak şu hususu kesinlikle belirtmek 
isterim: İhanete gerekçe olmaz, mazeret ara
namaz. iliç kimse ihanete gerekçe aramaya 
kalkışmasın. Hep beraber arayacağımız şey, 
isabetli hukukî tedbirleri bulmak, Devletin 
ceza taitibik etme fonksiyonunu arızasız işler 
hale koyabilin ektir1. 

Başta Par'lâ.ıiTentomıuz olmak üzere, bütün 
millî müesseselerimiz Devleti kurma hedefin
de birleşerek, herkes kendisine düşen görevi, 
Anayasanın tayin ettiği yerde ve yerinide ifa 
ederse, görev yapmakta başarı sağlarsa, hiç 
şüphesiz saldırının her türlüsünü defetmek 
imkânlarına sahiboluruz. 

Haşarıda önemli olan husus, demökratâk 
rejim içinde sonucu alabilmektir. Demokratik 
rejim dışında, hukukun dışında başarı şansı 
yoktur. Bugün hür dünyada ben/zer saldrrı-
y& uğramış bir çok ülkeler vardın-; o ülkeler
de de mücadele yapılmaktadır ve demokratik 
yollardan' sonuç alınmaktadır. Bütün mes'ıde 
demokratik rejime ve onun gücüne inançta 
blrleşdbilmeıktir. Bu rejim, en vahim, hal olan 
savaş halinde dahi zafer imiktim sağlayanı bir 
rejim olmuştur, Milletin iştirak ettiği bir ida
re tarzı içinde, kadere ve fedakârlığa ortaklı
ğının hududu, siııııın çizilemez. İkinci Cihan 
harbinde bir bakıma bu harbin mahiyetinde, 
rejimlerin bir savaşı şeklinde tecelli eden sa
vaş vardıır. Bir tarafta faşist idareler, diğer 
tarafta millet iradesine dayanan demokratik 
idareler... 

Netice olarak görüyoruz ki, demokratik 
iki a re ile idare edilen, hür parlâmentoya 'daya
man, millet idaresinden güç alan idare tarzı 
içinde, cihan savaşı zeferle sonuçlanmıştır. 
Misal;. İngiltere zaferi böyle kazanmıştır, 
Amerika. zaferi böyle kazanmıştır, Fransa bir 
çok badirelerden hürriyet id üzeni içerisinde 
kurtulmasını bilmiştir. Bizim Kurtuluş Sa
vaşımız da bunun en 1)tiriz örneğidir. İkinci Ci
han harbinde dikta ile idare edilen ülkelere 
karşı zafer kazanan hür memleketler, sadece 
ülkeleri bakımımdan zafer kazanm,am uslar, o 
günün şartları içerisinde kaderin ortak etti
ği sesyalist bir çok memleketlerin de zafer
den pay almalarına yardımcı olmuşlardır. 
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Aziz arkadaşlarım, müzakereye sunulan 
teklifte yer alan esas maddelerden' İkisi, geçen 
yıl kabul, buyurduğunuz Anayasa değişikliğini 
tamamlar 'mahiyettedir. Anayasanın 30 ncu 
•maddesi, (kişi güvendiği! ile ilgili bulunmakta
dır. Yakalanan veya tutuklanan kimsenin 
hakini önüne çık ani m ası süresi dıiğişitirilmek-
teidir. Çağımız ve çağlımızın içinde bulunduğu 
toplumun bünyesinde yeni' yeni suç kavram-
3arı meydana gelmiştir. Meydana çıkan yeni 
durumlar muvacehesinde ihtiyaçlara cevap 
vetimeyen kanunların, ihtiyaçlara, cevap ve
recek hale getirilmesi için evvelâ Anayasanın 
bünyesinde lüzumlu değişikliğin yapılması, ge
rekmiştir. 

Yine yüksek malûmlarınız olduğu üzere ge
çen yıl Anayasanın 30 nen maddesinde bir de
ğişiklik yapmıştık. Yakalananı veya tutuk
lanan kimsenin yakalandığı yere en yakın hâ
kim önüne çıkarıüabilmesi için yokla geçecek 
süre hariç, 48 saait içinde mutlaka hâkim önü
ne çıkarı İması gerekti, buna. göre de 'kanun 
tedvin edildi, Diğer taraftan, kanunda tayin 
edilen toplu suçlarda 7 günlük 'bir süre ko
nuldu. 

Bunun dışında bir savaş, hali, bir sıkıyö
netim hali vardır. Yine, yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere, Anayasanın 124 ncü maddesine 
tevfikan Sıkıyönetim Kanuniu 'burada hasırla
nırken1, gözaltına alma süresi 30 gün olarak 
tespit -edildi. Ancak, Anayasa -Mahkemesi, Ana
yasamızın 124 ncü maddesinde gayet sarih 
oiarak, hürriyetlerin kısıtlanması ve durdurul
masının o rejim içinde kanunlar düzenlenece
ğini sarih şekilde tespit etmiş oknaısına rağ
men, Anayasa Mahkememiz çıkarmış olduğu
muz Örfî idare Kanununun 15 ne i maddesini 
iptal etti. Tatbikatta: büyük bir hoşlukla kar
şı karşıya geldik. 

Şimdi bütün bunları içine alacak tarzda ye
ni bir metin hazırlanmış ve tetkillderinize su
nulmuş bulunmaktadır. Bu -metnin getirmiş 
olduğu espiri tabiatiyle daha şümullüdür. Ev
velemirde Devlet güvenliği ile ilgili Devlet 
güvenlik mahkemelerinin görev ve yetki alan
larına giren suçluların takibi. 

ikincisi; kanunlarda gösterilen toplu suç
larda suçlular için, bunların yanı sıra savaş 
ve 'sıkıyönetimi hallerinde ele tespit edilen sü

re yeterli olmadığı için bunun tavanı 15 gün 
olarak tespit edildi. 

Değerli arkadaşlanm, bu konuda çeşitli fi
kirler ileri sürülimüş ve tartışmalar yapılmış
tır. Evvelâ Idşi güvenliği bakımindan, kişi
nin sahibolduğu halk ve hürriyetler bakımın
dan bu sürenin kısıtlayıcı mahiyette- olduğu 
ifade edilmiştir. Bu konuda komisyon]arda ya -
pılan itirazlar vardır, muhalefet şerhimde bu 
maktaya değinen espriler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu tes
pit edelim, her memleket kemdi ihtiyarlarına 
göre 'karniniarını yapmaktadır. Otoritenin, hu
kuk devletinde kaynağı hiç şüphesiz hukuk ve 
onun yapıcısı Yüce meclislerdir. Kendi ihtiyaç
larımıza göre kanun yapımaktayı>z, ancak bu 
kanunları yaparken ıbağlı bulunduğumuz mil
letlerarası belgelerin sınıır ve esprisinin .dışına 
çıktığımız söylenemez, aksine bu (metinler Ana
yasa olarak ve buna dayanacak kanunlar ola
rak 'milletlerarası (müteahhidi bulunduğumuz 
'belgelerm, hudut ve şümulü içimde 'espri ve hü
küm getirmektedir. * 

Değerli arkadaştanım, Avrupa tn'saıı Hakla
rı (Sözleşmesinin bir hükmüne dayanılarak bu 
itirazlar yaygın hate geilmiştir. Malûmlarınız 
okluğu üzere tutuklanan veya yakalanan kim
senin hemen hâkim önüne çıkarılması bir pren
sibe! arak kabul olunmuştur. Hemen, derhal en 
makûl sürede unsurları değişik mem'lek elti er
de, değişik şekillere hâkim önüne çıkarılma 
hususunda tercümelerde böyle bir espriye yer 
verilmiştir. Almanca metne baktığınız zaman, 
orada, «Mâkul bir süreden» bahsetmiştilr, diğer 
•metinde «Derhal ve hemen» tabirleri vardır. 

Biz, bu noktayı hiçbir zaman aykırı bir du
rum olarak mütalâa, etmiyoruz. Gerçekten de
ğerli arkadaşlarım, bir kimsenin tutuklanma 
ve yakalanma halinde hâkim önüne çıkarıla
bilmesi içıin yapılması lüzumlu birtakımı mua
meleler vardır. Usul kanıınllarına göre bu mua
meleler yapılmadıkça kişinin hâkim önüne çı
karılması mümkün olmaz. 

ıNedir bu muameleler? Evvelâ yakalanan 
şahsın hüvviyeti tespit edilecek, tasavvur bu
yurun, bir toplu suç, 800 - 1 000 tane suçlusu 
var, bunların hüviyetini tespit edeceksiniz. 
Mümkün müdür bunu 3 günde tespit etmek? 
Değil. Yalnız hüviyet tespiti de kâfi 'değil, suç-
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.hıya isnat ettilğiniz fiilin mahiyetini de tespit 
edeceksiniz, maddî vakıayı tespit edeceksiniz. 
İtham edilen kişi haıkkınjda delili er objektif 
olarak nıedir, emareler nedir, karineler nedir? 
Bunları da tespit 'edeceksiniz. Bunlar bir dos
ya haline gelecek ki, hâkimin önüne gitsin, hâ
kim de tutukluluğun devamnıa lüzum olup ol
madığına bir karar verebilsin. Bu muamelele
ri ihzar etmeden, hazırlamadan sırf Anaya
sanın bir hükmiinıü yerine getiriyoruz diye ya
kalanan bir kimseyi hâkim önüne götürdüğü
nüz zaman, hüviyeti dahi tespit edil emeni iş
tir, hakkında deliller toplananı a mııştır, elbette 
mahkeme bunu serbest bırakmak durumuyle 
karşı karşıyadır. 

İşte Devletin müeyyidesinin işley enlemesi
nin en önemli bir kanunî mahzuru burada çı
kıyor. Şimdi bunu önleyeceğiz. Binaenaleyh, 
«Hemen» tabirini 'biz kendi hukukumuzda, 
Ceza kanunlarımızda. -mahkeme önüne çıkma
sını mümkün şartların hazırlanması şeklinde 
değerlendirmek sonunla v̂ - i aı'uI(':i(<r.üir-
yi yaparak Anayasaya bir tavan tespit et
miş bulunuyoruz; bu, 15 günlük bir süredir. 
Kantin bunu değişik şekillere göre daha aşa
ğı da tutafbil'ir. 

Bıı konuda Belçika Anayasasında da deği
şiklik yapıl;m,ış, onlar da 4 güne çıkarmışlar, 
İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edilmiş 
bu (mahkeme biraz evvel işaret, ettiğimiz ge
nel '-espri içinde davayı reddetmiş, mâkul gör
memiş. Demek olıryor ki, her memleket ken
di toplumunun' ihtiyaçlarına uygun şekilde ka
nun yapmakta serbest bulunmaktadır. Mülâ
haza ve endişeler yerinde değildir, millet
lerarası 'müteahhidi bulunduğumuz hukuka 
aykırı herhangi bir duranı da mevcut bulun-
ıııamaktadır. 

İkinci husus; devlet güvenliği ile ilgili ola
rak Anayasanın 136 ncı maddesinde yapılan de
ğişiklik teklifidir. 

Değerli arkadaşlarını, bu teklifi geçen yıl 
Yüce Meclisin kabul buyurduğu Anayasanın 
11 nca maddesindeki değişiklikle birilikte, mü
talâa etmek gerekir. Anayasamıızm 1971 ta
dili hakkında kabul buyurduğumuz 11 nci mad
desine göre; bu Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyet
lerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiy

le bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, 
din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyeti lortadanı kal
dırmak kasdıyle kullanılamaz. Bu hükümlere 
aykırı eylem ve davranışların cezası kanun
da gösterilir» denmektedir. 

Yaşadığımız olaylar meydandadır, suçla
rın ve cezamın kanunda gösterilim esi yeterli 
değildir. Kim verecektir cezayı? Şüphesiz 
mahkeme. Burada birtakım güçlüklerle karşı 
karşıya bulunduğumuzu hemen belirtmek iste
rim. Devletin ceza verme fonksiyonu, devlet 
ve rejim a:leyhluıe işlenen suçlarda, hem tesir*, 
hem sürat bakımından /birtakım özellikler ta
şır. Sürat, sıhhat ve isaibet adaletin ayrılmaz 
unsurudur. -Gecikmiş adalette bir miktar ge
cikme adalet/sizliğinin bulunduğu da bıir beda-
haJtilr. Ancak, burada hemen şunu belirtelim 
ki; Devlet aleyhine işlenen suçlarla kişilerin 
biıhirleriuin hukukuna tecavüz mahiyeti teş
kil eden ve şahsî hukuka taallûk eden suçlar 
arasımda büyük ayrılıklar, özellikler vardır. 

Gecikmeler bir ölçüde adaletsizliktir ve 
hakikaten birtakım sıkıntılara sebebolur, fert 
için de, Devlet için de öyledir. Ama, Devleti ve 
rejimi yıkma isitikaımeitinde işlenmiş olan suç
ların takibindeki gecikme kaımu hayat ım za
rar verii', Devlet hayatına zarar verir ve Dev
letin yıkılması, çökmesi nloktasma kadar da, 
gelebilir. Bu balkımdan istisnaî mahiyette suç
lar için bir mahkeme kurulması lüzumu aşikâr
dır. 

Burada, iki noktaya temas etmek isterim. 
Bunlardan! 'birisi bu -.mahkemeler kurulduğu 
zaman hak ve hürriyetler kısıtlanımış, rahne-
dar edilmiş, örselenmiş olmaz mı? İddialar
dan birisi bu. 

Diğeri ise: Türkiye'de bu mahkemeler ola
ğanüstü mahkeme niteliğindedir, bu, Anaya
samın ve hukuk Devletinin esprisine uymaz. 

Muhterem arkadaşlarını evvelâ şunu söyle
yeyim, Adalet Partisinin hürriyetçi tutumuna 
aykırı düşen hiçbir kanun hükmü bizim oy
larımızla buradan geçmez, geçemez. Gerek 
Anayasa, değişiklikleri, gerek o Anayasa deği
şikliklerine uyan kanunların çıkarılmasında 
ilk dikkatle gözöııiinde tuttuğumuz husus, 
hürriyetçi felsefemizin ne ölçüde, millî iradenin 
ne ölçüde bu kanunlarla hâkim kılınabileceği 
hususudur. 
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Diz Adalet Partisi olarak, hür riy eti erin ye
gâne teminatını Dev]çitin demokratik yapısın
da, hukuk Devleti yapısında görüyoruz. Bu 
memlekette hukuk hâkimiyeti mevcut olduğu 
zaman, elbette anarşi olmaz, amıa hukuk Dev
leti hâkim olamadığı zaman hürriyetin yerini 
anarşi alır. Hiçbir rejim, kem dişini tahrip eden 
cereyanlara, karşı seyirci kalamaz. Tekrar edi-
yoranı, Türkiye, bugüne ikadar hu nTeseTeler 
karşısında Anayasa değişikliği bakımından 
doğru 'teşhise varan çevrelerle beraber olama
dığı içimdir ki, da.ha doğrusu doğru teşhiste 
birleşeni'cdiği içimdir ki, kendisini, bir Anaya-
sa buhranının içine itmiş ve buhrandan da çok 
elim neticeler doğmuştur. 

Değerli arkadaşla mm, siyasî iktidarların, 
hükümetlerin millî irade ve paıdâmentodan 
alan gücü sınırsız şekilde frene tabi tutulur, 
hareket kvalmli yetinden mahrum hale getiri
lirse ; icraya, tanınan yetkilerde çok hasis dav-
ramılırsa, âdeta sorumluluğa Trnııkaibil yetki ve
rilmezse, o hükümetlerin sorumluluğunun he
sabımı siormak imkânsız hale gelir. Bir çok en
dişeler ileri sürülüyor. Değerli arkadaşlarım, 
Devleti yıkmak işit ey eni erden endişe edilmi
yor, Cumhuriyet hükümetlerine verilen yetki
lerden endişe ediliyor. Bunu anlamak müm
kün değildir. Devleti yıkmak isteyenleri mu-
rakahe belli yollardan yapılıyor; ama Cumhu
riyet hükümetlerinin legal murakabesi her saf
hada ve meşru şekilde, her plâtformda safha 
safha yapılmaktadır. Binaenaleyh, yıkmak is
teyenlere karşı, endişemiz yok, yapmak ve ko
rumak isteyenlere karşı yetki verirken titiz
lik ve endişe var. 

Devlet, kendisine vücut, veren 'unsurları ko
ranı ak zorundadır. Ülke bütünlüğünü, 'millet 
bütünlüğünü, huzuru ve iç 'barışı korumak 
mevkiindedir. Hiç şüphesiz millî eigeınekliği ko
ruyacaktır, Devlet, vücut verdiği şahsiyetini 
koruyacaktur. Kime karşı koruyacaktır'? Dev-
iet düşmanlarına 'karşı koruyacaktır. Devleti 
koruma hedefini Adalet Partisi olarak bir mil
lî hedef telâkki ediyoruz. Bu hedefte mutlaka 
birleşmek zorundayız. 

Bizse nazaran demokratik rejim tecrübesine 
daha büyük ölçüde sahip bulunan ülkelerde 
de aynı kurtarıcı 'tedbirlere başvurulmuştur. 
Fransa, bilfarz 1963'te büyük bir bölünme teh-
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J İlkesiyle karşı karşıya gelmiştir. O zaman Fran
sız Anayasasının verktiği imkân, cevaz çok bü
yük; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 

I G98 ne i maddesinden, bir maddesinden çıkma 
yapılarak, atıf yapılarak Devlet Güvendik 
Mahkemesi, Usul Kanunuyla, kurulmuştur ve 
işletilmiştir. Hem öyle kurulmuştur ki, bizim 

I geibirdiğiımizden çok farklı. Hâkimler iki sene
de değişiyor, bizde üç. sene. Kuta subayları 
mahkemelere üye olabiliyor, bizde mutlaka, bi
rinci sınıf hâkim ve savcı, askerî hâki inler de 
öyle. Tayin şekli tamamen farklı; Balkanlar 
Kurulu tayin ediyor, tayin, şekline göre azil ıhn-

I kânı var; bizde Bakanlar Kurulu sadece aday 
gösterebiliyor. 

I .Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, de
mokratik rejim, tecrübesinlde çok illeri giden 
memleketler bu tedbirleri almakta hiziden da-

I ha ileri hamile içindeler. Biz birtakımı, önyargı
lar içinde biraz daha sınırlı tutmanın düşü ne e-

I sini ileri sürüyoruz. Bunlar kanaatimce doğru 
düşünce tarzları değildir. 

Fransız Anayasasının 115 ııcı maddesinde 
«Cumhuriyetin müesseseleri, milletin bağımsız-
li'ğı, toprağının bütünlüğü veya .milletlerarası 

I taalılı.ütlerin uygulanması vahim ve doğrudan 
doğruya, bir tehdide maraz kalırsa ve anaya-

I sal kamu kuruluşlarının muntazam işleyişi 
inkıtaa uğrarsa (Cumhurbaşkanı durumun ge
rek tlndlği tedbirleri almaya, yetkilidir.» tar
zında bir geniş yetkiyi de Cumhurbaşkanına, 

I vermiş bulunmaktadır. Bu kadar 3retklter ge
niştir, bu geniş yetkilere dayanan bir hukuk 
devtleti yapısı içerisinde de yapılan mücadele 
kısa. zamanda başarılı sonuçlar vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları niçin söy
lüyorum ! Getirdiğimiz teklif üzerinde ya
pılacak tartışmalarda bazı bâzları ortaya koy
mak zarureti var. Biz kendimize has yeni bir 
sistem, icat etmiş değiliz. Taiıhükatı görülmüş, 
.başarılı Sonuç, vermiş olan ve demokratik ülke
lerde uyutanan bir sistemi kendi Anayasamızın 
içine getirmek istiyoruz. «Bu mahkeme olağan
üstü bir mahkemedir.» denemez arkadaşlar. Bu 
mahkeme olağan 'bir mahkemedir; çünkü bir 
Anayasa müessesesi olarak konul m aktadır. Yal
nız münferit hâdiseler için kurulmuş bir mah
keme değildir; genel, objektif ve devamlı bir 

I mahkeme olarak teşkil olunmaktadır. M!eri ve 
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mevzu hukuka güre hüküm tesis edecek bir 
muhkemedir. Mahkemelerim bağımsızlığı ve hâ
kim 'teminatlı 'esasları korunimııştur. Kararları 
ke.^n değildir; derecattan geçecektir. Birin
ci sınıf hâkim ve savcıların bulunması her 
şeyden evvel yargılama ve sanık için güvenidir. 
Şüphesiz bu güvenlin içlinde kamu güvenliği de 
vatıdır. 

ihtisaslaşmış bir mahkeme olarak vazife ya
pacaktır. Mütehassıs hâkimlerden mürekkep 
bir heyet adaletin tevziinde en büyük güven 
unsurudur. Sivil asker hâkimlerin karma bir 
heyet içi'mde 'bulunması Devlet g'üv enliğim in ko
ru utması zarın etinden doğar. Devlet güvenliği, 
bütünüyle hem. sivil sahayı, hem silâhlı kuv
vetleri hiç şüphesiz .nuıhaitap alır. Binaenaleyh, 
Anayasadaki yerlerini tayin ettiği kir espri için
de nasıl Millî Güvenlik Kurulu bir istişari ku
rul olarak kelli kişilerden terekkübediyor, 
Devlet güvenliğıi ile ilgili. meselelerde tavsiye
de 'bulılınabiliyor, bu mahkemeler de gerek as
kerî yünden gerek sivil yönden, Devlet gü
venliğine yönelmiş belli suçlara karşı görev 
yap m akta i ııüşt e ı ok so rumi ııluk t aşıya çaktı r. 
Ancak, üç azasının sivil olması da özel bir espri 
halinde getirilmiştir. 

.Muhterem arkadaşlarım, hakimlerin tayi
ni konusundaki münakaşalara da kısaca (değin
mek 'isterim, (İçtirilen teklifte her boş yer için 
Bakanlar Kurulu iki aday gösterecek ve buru
lardan birisini Yüksek Hâkimler Kurulu ıtayın 
edecektir. Burada siyasî heyet tayin yapma
maktadır. Sadece aday göstermektedir. Tayi
ni, yine Anayasa osprisıine uygun olarak Yük
sek Hâkimler Kurulu yapmaktadır. 

Aksine 'mütalâalar id a ileri sürülmüştür. 
Yüksek Hâkimler Kurulu aday göstersin, Ba
kanlar Kurulu atama yapsın. Biz buna rıza 
göstermedik. Bakanlar Kurulu yargı kesimin
de hâkim tayin eden, maskeden tasarrufta bu
lunan bir merci olmamalıdır. Bu Anayasamızın 
genel esprilidir. Ama aday gösterme hakkı var
dır, tayin hukuku, yine müstakil teşekkül olan 
Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmiştir. 

.Muhterem arkadaşlarım, bu aeaba Anaya
sanda ilk getirilen bir hüküm mü; bunun istis
nası var m.ı? 140 ncı madde tetkik edildiği za
man görülecektir ki, Damıştayda her boş ver
icin Bakanlar Kurulu bir, Danıştay Kurulu 
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bir aday gösterir ve Anayasa Mahkemesi bun
lardan birini seçer. Demek ki siyasî heyet ola
rak Bakanlar Kurulunun Danıştay üyeliği için 
aday gösterme hakkını 1961 Anayasası tanımış, 
Bugün biz bu espriye paralel yemi bir hüküm 
geiLİıüyoruz. Bu hüküm 140 ncı maddedeki hük
mün beıız eridir. 

Siyasî heyetler hâkim tayin etmez esprisine 
do Adalet Partisi olarak iltifat etmediğimizi be
yan etmeliyim. 

Aslında reaksiyoner 'bir Anayasa olan -l'9'ö-.l 
Anayasasında hep bâzı tatbikattan örnek alına
rak aksine hükümler va'zedilmiş; bunların tar
tışmasına girmiyorum. Ama, modern anayasala
rı tetkik ettiğimiz zaman, siyasî heyetler, Ba
kanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, yüksek mahke
melere hâkim tayin etmektedir, edebilmektedir. 
Demokrasiyi hiz icadetmediğimizc göre, bizden 
çok daha tecrübe sahibi olan .memleketlerde uy
gulaman bu usullerin bizde uygulanmasına karşı 
çıkmayı anlamak mümkün değildir. Sonra, seçi
len hâkim, seçilen savcı seçenin emrinde değildir. 
Seçildikten sonra, yine Anayasanın 13:2, l'oo ncü 
maddesine göre kanundan, Anayasadan ve vic
danından kuvvet alarak, ilhanı alarak, görev ya
pacaktır. 

Bu mahkemelerin bir terör havası yaratacağı 
görüşünü bir polemik olarak değerlendiriyorum. 
Mahkemeler terör havası yaratmaz arkadaşla
rım. Bu mahkemeler kurulduğu zaman, kamaati-
mizi açıkça, ifade, edelim, milliyete i, 'vatanper
ver, nizama, kanunlara, bağlı vatandaşlardan hiç 
birisinin hu mahkemelerde işi •olmayacaktır. Bi
zim samimî inancımız budur. Elbette Devlet ni
zamını yıkmak isteyen, «sınıf menfaatleriııi ko
ruyorum» diye sınıf kavgasını tahrik eden, ülke 
bütünlüğünü bölmek isteyen, komünist rejimi 
Türkiye'ye getirmek için her türlü propaganda
ya eyleme gecen kimseler, karşılarında bu mah
kemeyi görünce ürpereceklerdir. Ürpermeleri 
lâzımdır. Çünkü, bu mahkeme namuslu vatan
daşın, sade. vatandaşın, nizamsever vatandaşın, 
«vatanda huzur, vatandaşta huzur» esprisi içinde 
hayatını devam ettirebiliri esi için, şer kuvvetle
rin caydırıcı istikamette yürümelerini, caydırıcı 
tesirlerini görmeleri için kurulmaktadır-. 

Elbette bu .mahkemelerin korkutucu tarafı 
vardır. Ama korkutucu tarafı şer adamı içindir-, 
şer erbabı içindir, nizamsever insanlar için de-
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iğildir. Bileceklerdir ki şu, suçu işleyenler böyle 
Ijir mahkemede süratle yar'gılanaıc aklardır, sa
vunma, haklarını kullanacaklardır; ama Devletin 
eeza tatbik etme gücü, en tesirli şekilde kendisi
mi gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir üçüncü 
hususa temas edeyim. O da, sıkıyönetim kalk
tıktan sonra elde derdest bulunan, ıgörülmekte 
•olan davaların sonucu ne olacak meselesi! Bu 
noktadan da Komisyonda uzun uzadıya tartış
malar olmuştur. Bunların detayına girmeyece
ğim. Ama. bir vakıa var; bugün sıkıyönetim, 
anarşik olayları tahik edenler, bunların başlıca 
sorumluları, Devleti yıkma istikametinde '.mil
letlerarası komplo içinde bir ihanetin içinde 
olanların •belli fiillerini öncelikle ele almış vö 
bunları İhalen tetkik etmekte, bu muhakemeler 
görülmektedir. Bunlar, seksen sanıklıdır, yüz 
sanıklıdır, daha fazla sanıklı olanları vardır. 
•Bir de, hergün, bunun yanısıra, mankeni elere 
intikali gereken, henüz iddianamelere bağlan-
imamış dosyalar vardır. 

Bizim kanat imize 'göre, sorgusun yapılmış, 
delillerin büyük bir kısmı toplanmış, karar saf
hasına. 'gelmiş veya Yargıtayda tetkik safhasın
da, sıkıyönetimi kaldırdığınız zaman bu mahke
meleri alın, yeni bir ma'hkeme.ye götürün. Bun
da isabet yoktur. Bunda birçok bakımdan isa
bet yoktur. Yapılan tetkikler, incelemeler, dava 
ile tetkik eden hâkimler arasındaki irtibatlar 
tanıamem kopacak, yeni bir 'heyet, yeni bir delil 
tetkiki safhasına girecektir. 

Ceza usulünün bir hükmü var; «mahkemeler, 
vicdanî kanaatlerinden, duruşmada mütehassıl 
olan, talhassül eden kanaatlerinden mülhem ola
rak hüküm verirler» 

Sekiz ay bir davayı rüyet eden hâkim, o da
vanın bütün muhteviyatına, en ufak teferruatı
na kadar, maznunların ahlakî yapısına, iş miza
cı veehiyelerine, duruşlarına, durumlarına kadar 
öğrendikten sonra, bu davayı elinden alacaksı
nız, yeni bir mahkemeye vereceksiniz. 

Eğer, Devlet güvenliğini ' korumak istiyor
sak samimî olarak, buna rıza igıöstenemeyiz ar
kadaşlar. Olmaz. Bunu gayet açık söylüyorum. 
Öbür yoldan, «ne kurtulabilir, ne kurtarılabi-
lir ?» diye bir düşünceyi kimseye de yakıştırama
dığımı bu Mecliste, bilhassa belirtmek isterim. 

İkinci bir mahzur; bugün Anyasada bir de
ğişiklik yapın, deyin ki, «bu davalar, sıkıyöne
tim kalkınca, Devlet Güvenlik Mahkemesine in
tikal -eder.,» Muhterem arkadaşlarım, sanıkların 
değişmeyen bir kaderi vardır, sanığın g'ayesi, 
davayı uzatmaktır. Hiçbir sanık, davanın sürat
le bitmesini istemez. Örfi idarede muhakeme 
edilen bütün davanın sanıkları, gayet açık söy
lüyorum, böyle bir Anayasa maddesini tedvin 
ettiğiniz zaman, davayı uzatmak için, legal ille
gal her yola başvuracaklardır, her yola başvura
cakla rdı t'. Bu da, bir an evvel huzurun telsisini* 
memleketin sıhhatli, selâmeti i şekilde huzura 
kavuşup, işlerin normal yönetimde yürümesini 
engelleyecek bir husustur, adaletin süratini en
gelleyen bir husustui'. 

Meclis Anayasa değiştiriyor, diyor ki, sıkı
yönetimdeki maznunlara, «sizin davalarınız, sı
kıyönetim. kalkınca, güvenlik mahkemesi adında 
kurduğumuz yeni bir mahkemeye..» İtimatsızlık 
değil, o maihkeme. de ibüyük bir mahkeme. Ama 
diyorum, başı ndan beri dosyayı tetkik etmiş, 
son safhaya gelmiş, hattâ kararı verilmiş, Yar
gıtayda tetkik safhasında. Bu dosyayı alıp, gü
venlik mankemesine •göndermek, maznuna za
man kazandırmaktan başka, memleket huzur
suzluğunu devanı ettirmekten başka 'bir yarar 
sağlamaz; 

Bu bakımdan, teklifteki espriyi değerli ar
kadaşlarımızın bu açıdan benimsemesini hassa
ten rica etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek huzurlarmız-
daki maruzatımı zaman sınırları içerisinde 
tuttum. Buna itina edişimin asıl sebebi, hem Yü
ce Meclisin zamanını fazla israf etmemek, nem 
do Anayasa müzakere'leri özellik taşıdığı için, 
tatbikatçıya ışık tuttuğu için, çıkarılacak ka
nunlara ışık tutacağı için, sadece teklifin sınır
ları ve muhtevası içinde kalarak konuşmayı ter
cih ettim. Aslında, bu konuların dışında söylen
mesi mümkün, belki de zarurî pek çok konular 
vardır. Tartışılabilir. Adalet Partisinin, «Anaya
sa ıslâhatı» aidi altında yapmak istediği şeyleri 
burada saatlerce anlatabiliriz, .haklılığı ve ağır
lığı olan fikirlerimizi savunabiliriz; ama bugün 
konumuz bu değildir. Bugün beş madde, üç ta
nesi rejimle ilgilidir, iki tanesi partilerle ilgili
dir, ve 'geçici madde, ile ilgili .belli bir bölüm 
içinde Anayasa 'değişikliği teklifi üzerinde ko-
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nuşnıa, görüşme yapıyoruz. Bu sınır içinde kal
dım. Yüce Heyete Adalet Partisi Gruibu adına 
saygılarımı sunarım. (A. P. 'Sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Hasan Korkımazcan buyurun ©fendim. 

D . P. GRUBU ADINA HASAN KOKKMAZ-
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yeni bâzı 
değişiklikle]' yapılacaktır. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Anayasanın 156 
ne i maddesinden aldığı yetkiyle, değişiklikler 
üzerindeki çalışmalarına başlamıştır. 

Şu anda «Anayasa koyucu» sıfatiyle toplan
mış bulunan Yüce Meclisi, Demokratik Parti 
Grubu adına saygıyle selâmlarım. 

9 Temmuz 196.1 tarihinde kabul edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası, bugüne kadar beş 
defa değişikliğe uğramıştır. 

Bu değişiklikler, sırasıyle 6 Kasım 19»69 ta
rihinde 11188 sayılı Kanunla, 17 Nisan 1970 tari
hinde 1254 sayılı Kanunla, 17 Nisan 1970 tari
hinde 1255 sayılı Kanunla, 30 Haziran 1971 tari
hinde 1421 sayılı Kanunla ve 20 Eylül 1971 tari
hinde T4&8 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. 

1'961 Anayasası üzerinde yapılan değişiklik
lerin en önemlisi, şüphesiz, 20 Eylül 1971 tari
hinde kesinleşen değişikliklerdir. 20 Eylül 1971' 
ele, Anayasanın 34 maddesi değiştirilmiş ve met
ne geçici 9 madde ilâve edilmiştir. 

Bugün, 9 Temmuz 1*961 tarihli Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 5 maddesinin değiştiril
mesine ve iki geçici madde eklenmesine dair 
teklifi» görüşmekteyiz. 

Anayasanın 6 nef defa değiştirilmesi olayıy
la karşı karşıyayız. 

-Değerli milletvekilleri, 
Anayasalar, Devlet kurmuş bütün toplum

ların hukuk metinleri içinde özel bir önem ver
diği hukukî, sosyal ve tarihî belgelerdir. Pozitif 
hukukun en üstün metinleri olarak Anayasaları 
hukuk Devleti yapılarının kapısı ve temeli say
mak yaygın bir benzetmedir. 

Devlet organlarını, Devlet organları arasın
daki ve doğrudan doğruya kişi ile DDevlet ara
sındaki ilişkileri anayasalar belirtmektedir. 

Toplum düzeninin sınırlarını çizen ve bunla
rı Devlet gücünün müeyyidelerine, bağlayan 
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hukuk kurallarının ve geçerli bütün hukukî iş
lemlerin kaynağı olan anayasalar, uygulandık
ları ülkeye bağlı vatandaşların ideallerini de 
gösteren belgelerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dördüncü 
maddesinde Devlet yetkisinin biricik kayna ğı-
aım Anayasa olduğunu ve sekizinci maddesinde 
de «Anayasa hükümlerinin, yasama yürütme vo 
yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kuralları» niteliğini taşı
dığını ifade etmektedir. 

Bununla beraber toplum hayatını düzenle-
yen bütün kurallar gibi anayasalar da asıl 
anlamlarını kendilerine 'beslenen inançla ve bu" 
inancı yaşatan uygulamayla kazanırlar. İnanç. 
ve inancı yaşatan uygulama unsuru olmadan, bir 
Anayasa sadece hukuk edebiyatının kuru bir 
.menfinden ibarettir. Onun için anayasalar uy
gulandıkları ülkede yaşayan insanların ortak 
inanç, noktası olmalıdır. 

•Onun için anayasalar •milletlerin maddî ve 
manevî değerlerinin korun imasın a ve gelişmesine 
yol açıcı, millî temayül ve istekleri yansıtıcı, 
milletlerin var lolma ve yücelme hamlelerini ge
liştirici nitelikler taşımalıdır. 

Onun için anayasalar millet evlâtlarının ka
falarında ve gönüllerinde «Bu, 'bizim Anayasa
mız !» 'bilinciyle benimsenecek ve teminata ka
vuşacak hükümleri kapsamalıdır. 

Demokratik Partinin «Millî Anayasa» for
mülüyle ifade ettiği Anayasa, işte bu Anayasa
dır. 

İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı, insan şe
ref ve haysiyetine saygılı bir toplum düzeninin 
yürümesi için etrafında millî inancın halkalandı-
ğı bir Anayasa gereklidir. Fakat kâfi değildir. 

Anayasada !olan inancı diri tutacak asıl et
ken, inançlı bir uygulamadır. Geride kalan uy
gulama döneminin tecrübeleri göstermiştir ki, 
hürriyetçi bir Anayasa hürriyetleri ortadan kal
dırmak için kullanılabilmektedir; sosyal ada
letçi hir Anayasa sosyal dengeyi altüst edici sui
istimallere araç yapılabilmektedir. 

Anayasanın inançlı uygulaması, bağladığı 
bütün organ, kurum, kuruluş ve kişilerce yetki 
ve sorumlulukların hukuka uygun amaçlarla ve 
hukuka uygun biçimde yürütülmesiyle ortaya 
çıkar. 
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1961 Anayasasının 12 yıllık uygulama dö
neminde uygulayıcılardan büyük e öğünlüğünün 
iyi sınav vermediği 'gerçeği açıktır. 

Bu dönemdeki Anayasa yıkıcılığı iki yönde 
;boy göst erimiştir. 

Bir tarafta Anayasanın tanımadığı hakların 
propagandası, savunuculuğu vo hattâ silâhlı 
eylemi yapılmıştır. Bu eylemlerin teşvikçileri, 
taıhrikeileri ve koruyucuları .türemiştir. 

Öbür tarafta; Anayasanın tanıdığı yetkileri 
.kullamamayan, «suçlu Anayasadır» avuntusu
nun siperine çekilerek alanları anarşiye terke-
denlcr çıkmıştır. 

Türkiye'deki Anayasa bunalımının özeti bu
dur. 

Sayını Milletvekilleri, 
Demokratik Parti Grubu olarak, hukukini 

•tanıdığı bütün hak ve yetkilerin millî varlığımı
zı sürdürme hedefine yöneltileceği bir Anayasa 
uygulamasının ortamını aziz milletimizin ger
çekleştireceğinden şüphemiz yoktur. 

Şimdi 'hukuk devletine inancın 'bâzı nokta
lardan güçlendirilmesi amacıyle gayretlerimizi 
birleştirme göreviyle karşı karşıyayız. Yüce 
Meclisin çalışmaları - eksikte olsa - Anayasada, 
'üzerinde inançla birleştiğimiz birkaç konuya yö
nelmiştir. Bu, çalışmaların başanlı bir uygulama
ya dönüşmesi kabul edeceğimiz metinleri aynı 
•doğrultuda değerlendirmemize bağlıdır. 

Bu sebeple, yüksek kurulumuzun «Anaya
sa. koyucu» sıfatıyle çalışacağı sürece günlük 
tartışmalara sahne olmamasını samimiyetle di
liyoruz. 

Mesele, Anayasa değişikliklerinde şu veya 
bu partinin 'görüşlerinin etkinlik kazanmasın
dan çok, milletçe benimsenecek ve ihityaçları 
karşılayacak bir değişikliğin gerçekleştirilime-
sidir. Mesele, çıkacak Anayasa değişikliğinin 
daha uygulamaya geçilmeden inandırıcılığını 
yitirmemesidir. 

Bu temennilerimizi iletirken Anayasa üze
rindeki görüş ayrılıklarının oj-taya konulması
na karşı olmak 'gibi bir düşünceye sahip değiliz. 
Elbette her parti grubu konuyu kendi programı 
ve temel felsefesi çerçevesinde değerlendire
cektir, eleştirecektir. 

Biz; teklif metnini benimsemekle beraber 
bu değişiklikleri eksik, buluyoruz. Anayasa de-
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ğişikliklerini hangi yönlerden yetersiz buldu
ğumuzu 'biraz sonra açıklayacağız. 

Biz; Anayasa değişiklikleri yapılırken Ana-
L yasa bütünlüğünün gözönünde tutulması gerek

tiğine inanıyoruz. Hattâ Anayasa değişiklikle
rinin, Anayasa sistemimizin tarihî gelişimi için
deki yerini tespitte yararlar bulunduğu .görüşün
deyiz. Bu tutumumuz, Devletimizin 'hukukî ya
pısını belirleyen bir metnin her ele alınışında 
etraflı bir değerlendirmenin zorunlu olmasının 
bir sonucudur. 

Arz ettiğimiz sebeplerle önce Türk Anayasa 
sisteminin tarihî gelişimine göz atacağız : 

Sayın milletvekilleri; 
Türikye'de yazılı Anayasa sisteminin kökeni 

iklyüz yıla yakın bir ıgeçmıişe dayanmaktadır. Cîer-
çekten 'egemenlik hakkını düzenleyen ilk yazılı me
tin, 1808 yılında . Sultan İkinci Mahmut ile 
Ayanlar arasında imzalanan 7 maddelik Sened-i 
İttifak'tır. Ancak bugünkü anlamıyle ilk yazılı 
Türk Anayasası .119 maddelik 1293 ( L876) 'tarih
li Kanunu-u Esasidir. 

Nihayet 20 Nisan 1921 farili inde 1921 Teşki
lâtı Esasiye Kanunu Türkiye Büyük M-illet Mec
lisince kabul ed dm iştir. Böylece Sem\l-i 'İttifak' 
la'başlayıp Meşrutiyet Anayasalarından geçen yol 
Cumhuriyete çıkmıştır. 

Üzerinde hâlâ aktüel değerlendirmeler yapılan 
1921 Anayasası, «Kuvvetler »birliği \e vazifeler 
ayrılığı» esasına dayanan Meclis IHikümolii siste
mine benzer bir Anayasa düzeni kurulmasını he
def almıştır. 

9 Temmuz .196.1 tarihli ve 331 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, ise beşinci yazılı Anayasa
mız olmaktadır. 

Cumhuriyetimizi «millî, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk Devleti» olarak niteleyen .1961. 
Anayasası ile «yumuşak (bir kuvvetler ayrımına» 
yer veren «Parlamenter Hükümet sistemi» ku
rulmuştu.'. 

Anayasanın koyduğu sistem ve hür Demok
ratik hukuk devleti esasları• yapılan beş deği
şikliğe rağmen aynen korunmuş tur. Şimdi üze
rinde çalışmakta olduğumuz 'değişiklikler de Aıia-

I yasanın sisteminde ve koyduğu hürtiyetç/i esaslar
da bir değer düşüklüğüne yol açmayacaktır. 

1.971'de Anayasa değişiklik]erini görüşmek üze
re kurulan Partilerarası Komisyon çalışmalarına 

I başlarken «Demokratik Parti'nin Anayasa deği-
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sikliklerinde hür demokratik rejimin ilkelerinden 
en küçük sapmayı bir adını geriye gitmeyi kabul 
etmeyeceğini» kamu oyuna duyurmuştuk. Bugün 
millet huzurunda ifade edelim ki, çeşitli vesileler
le tekrarladığımız bu sözümüze doğrulukla, bağlı 
kaldık. Esasen Demokratik Partinin programın
da «Anayasa ıslahatının Anayasa'mn prensiple
rine ve hedeflerine halel gelmeden» -gerçekleşti
rilmesi bağlayıcı bir dike olarak yer almıştır. Şim
di 13 Temmuz 1972 tarihinden itibaren kamuoyu 
önünde bulunan Anayasa değişikliklerinin -oluş
masını kronolojik sırayla ortaya kokacağız. 

Bu oluşma süresince Demokratik Partrnin 
tutumunu Demokratik rejimi yaşatma inancımız, 
milletimizin manevî değerlerine bağlılığımız çiz
miştir. 

29 . 5 . 1972 tarihinde Millet Meclisinde ve 
30 . 5 . 1972 .tarihinde Cumhuriyet Senatosunda 
okunan Melen Hükümeti programında, Anayasa 
değişikliğinin Zorunlu olduğu hallerde, durumun 
Yüce Meclislerin takdirine sunulacağı, beyan 
edilmiştir. Bundan sonra Başbakan Sayın Melen 
1 . 6 . 1972 tarihli bir gazetede yayınlanan deme
cinde: «Anayasada değişiklik gerekiyor.» demiş
tir. 13 . 7 . 1972 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı 
Parlâmentoda grubu bulunan siyasî parti liderle
ri ile bir toplantı yapmış; bu toplantıya Başba
kan ve Adalet Bakanı da katılmıştır. Florya'da 
yapılan hu toplantıda Anayasa değişikliği konusu 
görüşülmüştür. Bu toplantıdan bir gün sonra 
yani 14 . 7 . 1972 tarihinde Başbakanlık Basın 
Bürosu bir açıklama yaparak, Başbakan tarafın-
'dan siyasî parti liderlerine intikal ettirilen Anaya
sa değişikliğinin nelerden ibaret olduğunu kamu 
oyuna duyurmuştur. Başbakanlık Basın Bürosu
nun açıklamasına göre, Sayın Başbakan şu konu
larda Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu be
lirtmiştir. 

1. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul
ması sağlanmalıdır. 

2. Parlâmentonun verimini artırıcı tedbir
ler alınmalıdır. Bütçe, Plân ve İktisadî Devlet 
Teşekkülleri Karma Komisyon raporları, Hükü
met programlarının müzakeresi, ölüm cezalarının 
infazına 'karar verilmesi gibi konular, T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısında görüşülüp n'eticelendi-
rilmelidii*. 

3. Meclislerin toplantı ve karar nisabı yeni
den tespit ve tayin edilmelidir. 

4. Anayasanın Da niş tayla ilgili «yargı yo
lu» başlığını taşryan 114 ncü maddesi, duyulan 
ihtiyacı gidermek için yeniden değiştirilmelidir. 

5. Siyasî partilerin malî denetimine müteal
lik Anayasanın 57 ne i maddesi, uygulamayı ko
laylaştırmak amacıjde değiştirilmelidir. 

6. Başbakanlık Basın Merkezinin açıklama
sında, beş Anayasa değişikliği ihtiyacı madde, 
madde gösterildikten sonra, madde halinde olma
makla beraber Anayasanın «Üniversiteler ile ilgi
li 120 ııei maddesinin de yeniden ele alınmasının 
lüzumuna işaret edilmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanı, Anayasa deği
şikliklerinin evvelâ Parlâmentoda grubu bulunan 
4 siyasî partinin 3'cr 'kişilik temsilcilerinden mey
dana gelen Partilerarası Anayasa Komisyonunda 
görüşülmesinin uygun olacağını (belirtmişti. 4 si
yasî partinin 3'er kişilik temsilcisinden meydana 
gelen Partilerarası Komisyon, ilk toplantısını 
19 . 7 . 1972 tarihinde Sayın Millet Meclisi Baş
kanının başkanlığında yapmıştır. Bu komisyon, 
çalışmalarına bir müddet Ankara'da, Meclisler 
tatile girdikten sonra ibir müddet de İstanbul'da 
devam etmiş, Meclisler açıldıktan sonra çalışmala
rını tekrar Ankara'da sürdürmüştür. Partilera
rası Anayasa Komisyonunun çalışmadan 5.12.1972 
tarihinde sona ermiştir. Partilerara^ Anayasa Ko-
mi'syonu'nun son toplantısından sonra, 'bu. toplan
tıya başkanlık 'eden C. H. P.'li üyenin imzası ile 
kamuoyuna şu açı'klama yapılmıştır : 

«Partilerarası Anayasa Komisyonu Hükümet
çe Anayasada yapılması düşünülen değişiklik is
teklerini tam ıbir anlayış zihniyeti içinde incele
miş ve görüş birliğine varılan konularla ilgili me
tinlerle gerekçeleri ve bâzı konulardaki alternatif 
görüşlere ilişkin metinler hazırlanmıştır. 

Bu konular dışında muhtelif zamanlarda ile
l i sürülmüş başkaca düşünceler de Komisyonun 
inceleme ve takdirine sunulmuştur. Bunlardan 
bir kısmının sadece kanunlarla düzeleme yapıl
masını gerektirdiği, bâzılarının ise Anayasada 
değişikliği zorunlu kılacak nitelik taşımadığı ve
ya faydalı sonuçlar vermeyeceği Komisyonda ifa
de edilmiştir. 

Bu durumda, Partilerarası Komisyonun hazır
ladığı metinlerin parti gruplarında görüşülerek, 
gruplarca tasvip edildikten sonra Anayasa deği
şiklik teklifleri haline getirilmek üzere imzaya çı
karılması uygun görülmüştür.» 
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Partilerarası Anayasa Komisyonu, Anayasa T 
değişikliği konusunda şu hususlarda mutabakata 
varmıştır : 

1. Anayasanın «kişi güvenliği» ile ilgili de
ğişik 30 neu maddesindeki 7 günlük gözetim al
tına alma süresi 15 güne çıkarılmalıdır. 

2. Uygulamadaki güçlükleri gidermek ama- I 
cıyle siyasî partilerin m-ailî denetimi ile ilgili 57 nci 
'maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları değiştirilmeli
d i r 

3. Parlâmentonun 'verimini artırmak m aksa- I 
dıyle «Dilekçe 'hakkı» ile ilgili 62 nci maddede 
'değişiklik yapılmalı ve bundan sonra Meclislerin 
Genel Kurullarında ayrı ayrı görüşülen Dilekçe I 
Karma Komisyonu raporları hakkında nihai ka- I 
rarı T. B. M. M. 'Vermelidir. 

4. Anayasanın 94 ncü maddesinin 3 ncü. 
ve 4 ncü fırkalarında değişiklik yapılmalı, Bütçe I 
hakkındaki müzakere ve kararlar, T. B. M. M. 
Birleşik Toplantısında neti celendirilm elidir. I 

5. Sayıştayla 'ilgili Anayasanın 127 nci mad- I 
desinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmalıdır. I 

6. Kamu İktisadî Teşebbüsleri hakkındaki 
raporlar da T. B. M. M. Birleşik Toplantısında 
karara bağlanmalıdır. Bu sebeple, Anayasanın 
127 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkralarında deği- I 
siklik yapılmalıdır.' 

7. Kalkınma Plânlarının T. B. M. M. Birle
şik Toplantısında görüşülmesinin sağlanması için I 
129 ncu maddede değişiklik yapılmalıdır. 

8. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, belli bir I 
şekilde kurulması ve bu konuda birtakım lüzum- I 
suz tartışmaların önlenmesi için, Anayasanın 136 I 
nci maddesine ilâve yapılmalıdır. I 

9. Anayasanın «Askerî yargı» ile ilgili 138 I 
nci maddesinde de değişiklik yapılmalıdır. I 

10. Siyasî partilerin kapatılmasıyle ilgili I 
davaların Anayasa Mahkemesinde' duruşmalı ola
rak görülmesi için, Anayasanın 148 nci maddesin
de değişiklik yapılmalıdır. 

Görülüyor ki, Partilerarası Anayasa Komisyo- I 
nu, Anayasanın 10 asıl maddesinde 'değişiklik ya- I 
pılması konusunda mutabakata varmıştır. Ancak, 
Parbilerarası Anayasa Komisyonunun C. H. P.'li 
üyeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili I 
136 nci 'maddesine ilâve 'edilecek fırkanın bir nok- I 
«tasında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkim ve I 
savcıların atanması konusunda, görüşlerini mah
fuz tutmuşlardır.. I 

Partilerarası Anayasa Komisyonu, ayrıca, 
Anayasaya 3 geçici madde ilâve edilmesi konu
sunda da mutalbakata varmıştır. Bu geçici madde
ler ise şunlardır : 

1. 'Siyasî haklarla ilgili Anayasaya geçici 
21 nci'madde ilâve edilmelidir. Partilerarası Ana
yasa Komisyonunun bu konuda hazırladığı ge
çici 21 nöi maddenin gerekçesi ise aynen şöyledir: 

«Yüksek Adalet Divanı tarafından mahkûm 
edilmiş kimselerin cezaları affedilmiş bulunmak-
'tadır. Affa uğramış olanlar kamu hizmetlerinde 
görev 'alma imkânına da kavuşmuşlardır. Ancak, 
aradan 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen, sayıları 'az da olsa,, bu kimselere seçme ve 
seçilme hakkının tanınmamış bulunması, bâzı çev
relerde üzüntü veya 'istismara konu teşkil edegel-
miştir. 50 nci yılını doldurmak üzere olan Tür
kiye Cumhuriyetinde affın hukukî neticelerinin 
bütünü ile tanınmasının sakınca yaratmayacağı 
dikkate alınarak, Anayasaya geçici bir madde ek
lenmesinin uygun olabileceği düşünülmüştür. 

Anayasanın 68 nci maddesindeki (seçilme ye
terliği) ile ilgili hükümler bütünü ile saldı tutul
muş 've madde metninde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Bu geçici madde Anayasanın 9 Temmuz 1961 
tarihinde kabul edilen metnindeki geçici 11 nci 
maddeye bir ibare eklenerek, yeni geçici 2J nci 
madde olarak düzenlenmiş ve sözü ^ocen 11 nci 
madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yeni geçici 21 nci maddenin yürürlüğe girme
sinden sonra Türkiye'de ('Siyasî hakların iadesi) 
gibi bir konunun tartışılmasının da sona ereceği 
beklenir. 

Sıkıyönetim kaldırıldığı zaman, sıkıyönetim 
mahkemelerinin durumu ne olacağı da Partilera
rası Komisyonda 'bir geçici madde ile çözümlen
miştir. Bu konuda C. II. P.'si sıkıyönetim mahke
melerinde görülmekte bulunan davalardan Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine verilmesi hususunu sa
vunmuştur. Bu görüşe uygun bir geçici 22 nci 
madde hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan, Sıkıyönetim kaldırıldığı tak
dirde, sıkıyönetim mahkemele rinde görülmek te 
bulunan davalar' sonuçlandırılıncaya kadar bu 
mahkemelerin görev ve yetkilerinin devam etme
si hususu (A. P., D. P. ve M. G. P.) tarafından 
kabul 'edilmiştir. Bu görüşe uygun olarak da ge
çici bir 22 nci madde hazırlanmıştır. 
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Anayasaya 'geçici .bir 23 ncü madde eklenmesi 
do Partilerarası Komisyonda mınta'bakat sağlanan 
hususlardan biridir. Son yasama yılındaki durum 
gözönünde 'tutularak, Parlâmentoda grubu bulu
nan siyasî partiler, kanunun koyacağı ölçüler da
hilinde Devlet yardımından istifade etmelidirler 
konusu hu geçici 'madde ile çözümlenmiş tir. 

Sayın ımitletveki'lleri, 

Barbakan Sayın Melen tarafından ortaya 'ko
nulan Anayasa değişikliği ihtiyaçlan ve Partilei'
arası Komisyonda mutaibakat «ağlanan maddeler 
hakkında görüşümüzü bu önerilerin yapıldığı gün
lerde açıklamıştık. 

!Saym Melen tarafından ortaya konulan Ana
yasa değişikliği ihtiyaçları bâzı ufak tefek fark
lılıklar arz etmesine rağmen, 1971 .yılında i). P. 
tarafından yapılan Anayasa değişikliği teklifleri
nin içerisinde .bulunmaktadır. Eğer 1971 yılında 
D. P.'nin yapmış olduğu değişiklik teklifleri ka
bul edilmiş olsaydı Sayın Melen "in yeni değişiklik 
'ihtiyaçları öne sürmesine, ve Anayasada yeniden 
değişiklik yapılmasına lüzum kalmayacaktı. Bu 
zorunlu açıklamadan sonra Sayın Melen tarafın
dan ortaya konulan 6 öneri hakkındaki görüşle
rimizi özetleyebiliriz. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri konusunda : 
D. P. Partilerarası Anayasa Komisyonunda 

varılan mutahakata uygun olarak Devlet Güven
lik Mahkemelerinin kurulmasına taraftardır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri, siyasî 'tarihi
mizde üzücü izler 'bırakan «İstiklâl Mahkemeleri» 
ve «Yüksek Adalet Divanı» gibi olağanüstü A-ey a 
özel mahkeme niteliği taşımayacaktır. Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri, -miletin huzur ve selâmetini 
ve Devletin güvenliğini ihlâl 'eden fiillere bak
malıdır. 'Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ile 
tespit edilmiş temel niteliği olan insan hak ve hür
riyetlerine dayanan çok partili demokratik par
lamenter düzeni yıkmaya yönelecek fiillere 'bak
malıdır. Komünizmi, faşizmi ve anarşizmi getir
meye yönelik eylemler ibu mahkemelerde görülme
lidir. Ülke ve millet 'bütünlüğünü ve Devletin gü-
venliğini doğrudan doğruya ilgilendiren failler de 
bu mahkemelerde görülmelidir. Bu mahkemeler, 
hür demdkratik rejimi korumak ve Türk 'milliyet
çiliğinden hız ve ilham alarak, insan hak ve hürri
yetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, fer
din ve toplumun huzur Âe refahını gerçekleştir
mek maksadına dönük gayretlerin tamamlayıcı 
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olmalıdır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri konu
sunda önem verdiğimiz bir husus da hu mahke
melerin kendi ihdas ettiği usullerle çalışmaları
dır. 

Her kurum gibi Devlet Güvenlik Mahkeme
leri de Türk Devletinin ve Milletinin ihtiyaçları
na cevap vermek maksadıyla kurul maktadır. D. 
P.'nin 'görüşü odur ki, Anayasanın 136 ncı mad
desine ilâve edilen bir fıkra ile kurulmakta bu
lunan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Anayasanın 
«Kanunî yargı» başlığını taşıyan 32 nci 'madde
sindeki ilkeye aykırı düşmemektedir. Fransa, bu 
mahkemeleri 1963 tarihinde bir kanunla kurmuş
tur. Sulh zamanlarında Fransa'da Devlet güvenli
ğine 'karşı işlenen suçlara bu mahkemeler 'bakmak
tadırlar. Harp zamanlarında ise, ibu suçlarla il
gili dâvalar askerî mahkemeler (tarafından görül
mektedir. Anayasanın 136 ncı maddesinde de
ğişiklik yapmak, Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
kurulm!ası ve maksada uygun şekilde çalışması 
için yeterli değildir. Bunun kadar önemli olan, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri yetki vre kuruluş 
'kanununun biran önce iyi hir şekilde çıkarılma
sıdır. Söz 'buraya gelmiş iken Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kuruluş kanununun 1971 yılında ya
pılan Anayasa değişikliği üzerine çıkarılması ge
reken kanunların â'kiıbetine uğramaması ve savsak
lanmaması temennimizi tekrarlıyoruz. 

Müzakere konusu yapılan -geçici bir maddeyi 
de hurada ana/hatlarıyle ele almak istiyoruz. 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 ncü maddesi 
sıkıyönetimin sona ermesi halinde Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemelerinin sona ermeyeceğini, elle
rindeki işleri bitirinceye kadar devam edecekleri
ni hükme bağlamıştır. Bu madde, Anayasa Mah
kemesinin esas 971/31, karar 972/5 sayılı ve 15 
ve 16 Şubat 1972 tarihli kararı ile iptal edilmiş
tir. İşte Anayasa Mahkemesinin hu iptal kara
rının ortaya getirdiği hoşluğu doldurmak için 
hazırlanan geçici 22 nci madde D. P. Grubun
ca da benimsenmiştir. Geçici 22 nci madde hası
lı teklifte 21 numarasını taşımaktadır. Eklenen 
bıı maddeye göre Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarih
te 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde 'görülmekte bulu
nan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu m'ahke-
'melerln görev ve yetkileri devam edecektir. Söz 
konusu hu madde iptal edilen 1402 sayılı Kanu
nim 23 ncü maddesinin ihyasından öteye hir an
lam taşımamaktadır. Sıkıyönetim mahkemeleri 
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'ellerindeki dosyalara nüfuz letmiş durumdadırlar. 
Başlamış oldukları işi bitdi'melidirler. Kurulacak 
olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri bir yığın dos
ya ile sıkışık bir duruma sokulmam abdır. 

Sıkıyönetim, mahkemeleri elindeki dosy'alar bu 
suçların işlendiği tarihten sonra göreve başlaya
cak olan Devlet Güvenlik Mahkemelerine aktarıla
cak olursa sanıkları 'kanunî hâkim>lerindcıı başka 
merciler önüne çıkarmak gi'bi hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşmayan bir durum nıev dana gelecek 
tir . 

Hiçbir zaman Devlet Güvenlik Maihk em eleri
nin normal 'zamanlara ait mahkemeler olduğu göz
den uzak tutuknamaılıdır. 

Parlâmentonun verimini artırıcı tedbirler ko
nusunda'bâzı hususların T. B. M. M. Birleşik Top
lantısında »görüşülmesi önemi mistir. D. P.'nin bu 
hususları kapsayan görüş'leri çok önceden belir
tilmiştir. 

Partirerarası Komisyonda, Parlâmentonun ve
rimini artırmak için bâzı 'konuların T, B. M. M. 
Birleşik Toplantısında görüşülmesinde mutaba
kata 'varılmış ve hattâ bunun kapsamının geniş
letilmesi 'temennileri ileri sürülmüş iken, Partiler-1 

arası Komisyonun hazırladığı 'metinler Sayın Mec
lis Başkanmma sunuldukta'n sonra, bunların tek
lif haline ıgelmemiş olmasının sebebi şimdiyi; ka
dar açıklanmamıştır. Partilerarası Komisyonda 
Partlâ'menitonun verimini artırıcı tedbirler hiçbir 
itiraza uğramamış, bu hususta «ı'ctinler ve hu me
tinlerin gerekçeleri hazrıiaraııış iken acaba ne
den mutabakaitını bildiren gruplar tarafından bu 
metinler imzalanmamış -ve neden teklif haline ge
tirilmemiştir"? 

D. P. Parlâmentonun verimini artırıcı her tür
lü tedbire taraftardır. Ayrıca alınacak bu gibi 
tedbirlerin gerekli sürati sağlamaya yetmeyeceği 
kanaatindedir. Bu sebepte, ileride de açıklayaca
ğımız 'gibi çift Meclis yerine tek Meclis sistemine 
dönülmesini teklif Gitmekteyiz, 

Anayasa'nm 1J4 ncü maddesinde 20 Eylül 
1971 tarihinde 1488 sayılı Kanunla bir değişik
lik yapılmıştı. 

Bu değişikliğin 16 Şubat 1972 tarihinde Hü
kümetçe Yüksek Meclislere sevk edilen Danış
tay Kanunu tasarısında hiçbir hükmüyle izini 
bulmak mümkün değildir. Anlaşılmaktadır ki, 
tasarı üzerinde çalışan çevreler için 114 ncü 
maddedeki değişiklik anlaşılır açıklıkta değil
dir. 

Tasarıya Meclis görüşmeleri sırasında bâzı 
parlamenterlerin ve Adalet Bakanının dikkat
leri çekmesiyle eklenen geçici madde, Anayasa
nın yeni 114 ncü maddesindeki maksadı karşı
lamaya yetmeyecektir. 

Danıştay Kanunu değişiklik tasarısında es
ki kanundaki 95 nci maddenin aynen muhafa
za edilmesi Anayasa değişikliklerinin kanunla
ra aksetmesi hususunda gerekli titizliğin göste
rilmediğini ortaya koymaktadır. 

DP Grubu olarak idarî yargı yoluyle ilgili 
aşağıdaki ilkelerin Danıştay Kanununa girme
si kerektiği görüşündeyiz. Bu ilkelerin bugün
kü 114 ncü maddeyle gerçekleşmesi imkânı bu
lunamazsa bu maddenin yeniden ele alınması 
düşünülebilir. 

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolu açık olmalıdır. İdarî eylem ve işlemin ka
nunun belli ettiği yetki, şekil ve esasa uygun 
olup olmadığı yargı yolu ile denetlenmelidir. 
Ancak; yargı, kanunun idareye tanıdığı takdir 
hakkını sınırla m amalidir. İdarî eylem ve işlem 
niteliğinde yargı kararı verilmemelidir. 

Kamu görevlilerinin tayin, nakil ve emekli
liğe sevk gibi işlemleri müktesep hakları ihlâl 
etmemelidir. Hangi görev ve unvanlarının mük
tesep hak teşkil etmeyeceği kanunlarda belir
tilmelidir. 

Hükümet, üniversitelerle ilgili tedbirlerin de 
Partilerarası Komisyonda incelenmesini uygun 
'görmüştür. Paritilerarası Anayasa Komisyonun
da yapılan çalışmalar sırasında, Hükümetçe ha
zırlanmış lolaıı Üniversiteler Kanun tasarısına, 
Anayasanın 120 nci maddesinde 1971 yılında 
yapılan değişikliklerin girmediği görülmüştür. 
Yani Anayasanın değişik 120 nci maddesinin 
ışığı altında hazırlanması gereken Üniversiteler 
Kanun tasarısı, tıpkı Danıştay Kanunu tasarısı 
gibi eksik hazırlanmıştır. Üniversiteler Kanun 
tasarısında, Anayasanın 120 nci maddesine kıs
men ters düşen, kısmen de, bu maddenin öngör
düğü tedbirleri yeterince aksettirmeyen hüküm
ler vardır. 

DP olarak üniversitelerimize millî kuruluş
larımız arasında özel bir değer veriyoruz. Mil
letimizin geleceği ile ilgili çok e/tkin bir nole 
saıhip olduğunu kabul ettiğimiz üniversiteler, 
maddî ve manevî kalkınmamızın insan unsuru
nu yetiştirecektir. 
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Üniversitelerimizin bütün çalışmaları millî 
müessese olmanın onuruna yakışır düzeyde ce
reyan etmelidir. 

Memleketimizin ve milletimizin en büyük ih
tiyacı, dün olduğu gibi bugün de, bugün oldu
ğu 'gibi yarın da yetişmiş, aydın insan ihtiya
cıdır. 

Milletimizin bütün özlemleri manevî değer
lere bağlı, milliyetçi kadroların, halkımızla 
kaynaşarak girişeceği hamlelerle gerçekleşe
cektir. 

Üniversitelerimizin insan yetiştirme görevi 
kadar, millî kültürümüzü değerlendirici, geliş
tirici, yaygmlaştırıcı ve millî kalkınmamıza ışık 
tutucu faaliyetler yapmak görevi vardır. 

Bütün bunlar milletten kopuk ve millete 
karşı ideolojilerin ımeydanı boş bulduğu bir or
tamda gerçekleştirilemez. 

Üniversitelerimizde öğrenim ve öğretim hür
riyetlerine yönelen tehditler siyasî iktidarlar
dan daha çok, üniversitelerin kendi bünyelerin
den gelmiştir. 

Üniversitelerimizde öğrenim ve öğretim hür
riyetleri güvenlik altına alınmalıdır. 

Üniversitelerimiz bilim, kültür, araştırma 
çalışmaları dışındaki eylemlerden arıtılmalıdır. 

Öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin kötü 
kullanılmasına son verilmelidir. 

Biraz önce de işaret ettiğimiz gibi yeni Üni
versiteler Kanun tasarısı bu hususları (kapsa
maktan uzaktır. 

120 nci maddenin değişik şekliyle kazandı
ğı anlam, kanunlara ve uygulamaya açıkça yer-
leştirilebilirse üniversite sorunu çözümlenebile
cektir. 

Ancak, Hükümetlerin 197,1'den beri bu ko-
,nuda eskiden kalma bir alışkanlıkla gerek ka
nun hazırlıklarında gerek uygulamada çekin
gen davrandıkları görülmektedir. 

Üzerinde anlaşmaya varılan konu, üniversi
teleri güvenlik içinde işler hale getirmek oldu
ğuna göre, gerekirse 120 nci madde yeniden dü
zenlenebilir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Demokratik Parti, Anayasa ıslâhatı hakkın

daki görüşlerini, programının 4 ncü maddesin
de bildirmiştir. Partimize göre, her yıl veya her 
seçim dönemi sonunda, Anayasada değişiklik 
yapılması doğru değildir. Anayasadan devamlı 
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bir şekilde şikâyet edilmesi, ona sık sık müda
halede bulunulması; gerekli hukukî istikrarı ze
delemektedir. Anayasa devamlı bir tartışma ko
nusu olmaktan, bir yaz - boz tahtası durumundan 
çıkarılmalıdır. Bu sebeple; Anayasa değişikliği 
hükümetlerin duyduğu ihtiyaçlara göre değil, 
milletin ihtiyaçlarına uzun vadeli olarak cevap 
verecek şekilde ve kapsamda ele alınmalıdır. 
Anayasa, millî ihtiyaçlara cevap vermeli; bütü
nüyle milletin malı olmalıdır. Bu gerekçe ile, 
Genel Başkanımız 13 . 7 . 1972 tarihinde yapı
lan Florya toplantısında «Anayasa değişiklikle
rinin Hükümetin getirdiği metinlere inhisar et
memesini» temenni ve teklif etmiştir. 

Genel Başkanımızın bu teklifine karşı, «Biz, 
Türkiye'ye nasıl bir Anayasa lâzım konusunu 
tartışmıyoruz. Hükümetin tekliflerini görüşüyo
ruz.» diye cevap vererek Anayasa değişikliği
nin Hükümetin belirttiği ihtiyaç noktalarına 
hasredilmcsini isteyenler çıkmıştır. Kapalı ka
pılar arkasında böyle konuşanlar, sonradan bu 
konuşmalarını unutmuş gözükerek, kamu oyu
nun karşısında yeni Anayasa değişiklikleri öne 
sürmüşlerdir. Demokratik Parti Merkez Yöne
tim Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu, 18 Tem
muz 1972 tarihinde yayınlamış olduğu bildiri
de, «Anayasa değişiklikleri konusu sadece Hü
kümetçe ihtiyaç duyulan 4 maddeye inhisar et
memelidir. Anayasamızın uzun vadeli bir tat
bikat gücüne sahip olabilmesi için değişiklikle
rin daha geniş ölçüde ele alınması lüzumuna 
inanıyoruz.» demiştir. 

Bu anlayışın ışığı altında, DP 11 . 9 . 1972 
tarihinde Partilerarası Anayasa Komisyonuna, 
yazılı olarak aşağıdaki Anayasa değişikliği tek
liflerini götürmüştür: 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir daki
kanızı rica edeceğim efendim. 

Yazılı metinden okuyorsunuz, vakit bir hayli 
geçti, elinizde daha metin var, Meclisin müsa
adesini alayım. 

Kayın Korkmazean'm konuşmasının bitimine 
kadar devamı hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ben de bir ricamı ilave edeceğim. Çok detay
lı olarak sadedin dışına çıkmamaya itina eder
siniz inşaallah. 
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MASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Te
şekkür ederim, Sayın Başkanım. 

«Başlangıç» bölümündeki «Direnme hakkı» 
«İsyan hakkı» olarak anlaşılmaktadır. 

Anayasanın başlangıç kısmının ikinci parag
rafında yeralan «Direnme hakkı», geçen zaman 
içerisinde, bazı maksatlı çevrelerce, hür de
mokratik parlamenter nizama karşı bir «İsyan 
hakkı» olarak kabul edilmiştir. Bu maksatlı yo
rumları ve bunların neticelerini önlemek için 
«Direnme hakkı» na açıklık verilmelidir. Me
selâ Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası
nın 20 nei maddesinde «Direnme hakkı» vuzuh
la belirtilmiştir. «Direnme hakkı» millet için 
bir hak olarak kabul edilebilir. Bu hak meşru 
nizama karşı «İsyan hakkı» olarak telâkki edi
lemez. 

Anayasanın 2 nci maddesinde «Cumhuriye
tin nitelikleri» sayılmaktadır. Burada belirtilen 
«Sosyal Devlet» tâbiri, bâzı maksatlı çevrelerce 
«Sosyalist Devlet» anlamında yorumlanmıştır. 
Halbuki «Sosyal Devlet» başka, «Sosyalist Dev
let» başkadır. Maksatlı ve hatalı yorumlara set 
çekmek için «Sosyal Devlet» kavramına açıklık 
kazandırılmalı, bunun «Sosyalist Devlet» anla
mına gelmediği belirtilmelidir. 

İkinci maddeye bir fıkra eklemek suretiyle, 
.3 ncü maddede yeralan «devletin tekliği ve mil
letin bütünlüğü» ilkesine açıklık getirilmelidir. 
Bu suretle Türkiye Cumhuriyetinin «Devlet 
Tekliğb ilkesine göre kurulu olduğu, federe 
devletlere veya özerk bölge idarelerine veya 
benzeri siyasî birimlere bölünmeyeceği açıkça 
belirtilmelidir. Böyle bir hüküm, Büyük Türk 
Milletini bölmek isteyenlere, onu «Türkiye Halk
ları» olarak görmek isteyenlere kesin bir cevap 
teşkil edecektir. (DP sıralarından «Bravo» ses
leri.) Ayrıca eklenecek böyle bir fıkra, millet 
olmanın bütün unsurlarını nefsinde toplayan 
Büyük Milletimize ait bilinen bir gerçeğin te
yidi olacaktır. 

Devletimiz «Millî devlettir.» Anayasamız 
«Gayri Millî Devlet» görüşünü reddetmektedir. 
Anayasanın başlangıç kısmında «Türk Milliyet
çiliği» yeralmıştır. Anayasanın ikinci maddesi 
her ne kadar «başlangıçta» ki temel ilkelere atıf
ta bulunmakta ve bu suretle dolaylı olarak 
«Türk Milliyetçiliğini prensip olarak kabul et
mekte ise de, Türk Devletinin «Milliyetçi» 

olduğunun bu maddede açıkça belirtilmesinde 
fayda vardır. (DP sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Nitekim 1924 Anayasasının 2 nci maddesinde 
Türk Devletinin «Milliyetçi» olduğu açıkça be
lirtilmiştir. Biz, «Milliyetçilik» ilkesinin Anaya
saya açıkça konulmasını ve tarifinin yapılması
nı faydalı buluyoruz. (DP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Biz, Anayasanın 3 ncü maddesine, «Türkiye 
Cumhuriyetinin bayrağı, şanlı tarihinin Büyük 
Türk Milletine ayrılmaz bir parçası olarak ar
mağan ettiği beyaz ay - yıldızlı al. bayraktır. 
Türk Bayrağının üzerine başka hiçbir işaret ko
nulamaz» hükmünün konulmasını istiyoruz. 
(DP sıralarından «Bravo» sesleri.) Bu suretle, 
Türk Bayrağı, Anayasa ile: teminata kavuşmuş 
olmayacak, Türk Bayrağı ile Anayasa bütünleş
miş ve birleşmiş olacaktır. 

Ayrıca bu maddeye, «Türkiye Cumhuriyeti
nin Millî Marşı, (İstiklâl Marşı) dır.» hükmü 
konulmalıdır. 

Bayrağın ve İstiklâl Marşı'nıh Anayasaya 
kon alması, hür demokratik memleketlerin Ana
yasalarında muhafaza edilen bir geleneğe de 
uygun düşmektedir. 

Anayasa «Sosyalizm» e kapalıdır. 1971 Ana
yasa değişikliği ile, «Temel hak ve hürriyetle
rin özü, sınırlandırılması» başlığını taşıyan 11 
nci maddede değişiklik yapılmıştır. Bu değişik
liğe rağmen, Anayasanın «izm» lere, bilhassa 
«Sosyalizm» açık olduğunu yorumlayanlar ve 
savunanlar vardır. 

Anayasanın neye acık, neye kapalı olduğu; 
nelere cevaz verdiği, nelere cevaz vermediği 
açıkça bilinmelidir. Bu suretle; ters ve maksatlı 
yorum ve iddialar ortadan kaldırılmalıdır. Şu 
prensiplerin Anayasada yer almasını faydalı 
bulmaktayız. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere da
yanarak, insan hak ve hürriyetleri yok edile
mez. Hürriyeti yok etme hürriyeti yoktur. Hür
riyetler, hürriyetleri tahrip için kullanılamaz. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere da
yanarak, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep kavga
sı yapılamaz. 

Federal Almanya Anayasası'nm 5 nci mad
desinde belirtildiği gibi, «Öğretim hürriyeti, 
Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldır
maz.» Herkes Anayasaya sadakat göstermek 
mecburiyetin dedir. 
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Anayasada «doktrin» yoktur. Anayasa 
«•Sosyalizme» kapalıdır. 

Diğer maddelerde 1.1 nci maddeye ister atıf 
bulunsun, isterse! atıf bulunmasın, bu madde, 
Anayasanın bütün maddelerine şamil bir mad
dedir. 

il9 neu maddede «Lâiklik» tarif edilmelidir: 
«Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri» ni, «Vic
dan ve din hürriyeti»ni tanzim eden 19 ncu 
madde: yeniden ele alınmalıdır. «Lâiklik» ilke
si tarif edilmeli ve vuzuha kavuşturulmalıdır. 
«Lâiklik» dine karşı olmak, dinsizlik demek de
ğildir. «Lâiklik» din dışı dernektir. «Lâiklik» 
devlet idaresinde bahis konusudur. Devlet lâik 
olabilir, ama fert ve cemiyet lâik olamaz. Ce
miyetin ve onu meydana getiren fertlerin bir 
dini vardır. O dine göre teşekkül etmiş bir dün
ya görüşleri ve ahlâk anlayışı vardır. 

«Lâiklik» ilkesi, modern Batı anayasaların
da olduğu gibi açıklığa kavuşturulur ise halkın 
dinî inançlarının istismarının da önüne set çe
kilmiş olunur. 

38 nci maddeden «Vergi değeri» kaldırıl
malı, kamulaştırmalarda taksit süresi 20 yıldan 
10 yıla indirilmelidir. 

Demokratik Partinin muhalefetine rağmen, 
1971 Anayasa değişikliğinde «Kamulaştırma» yi 
tanzim eden 38 nci madde de değiştirilmiştir. 
Bu değişiklikle, Anayasaya «Vergi değeri» ko
nulmuş, kamulaştırmada taksit süresi 10 yıldan 
20 yıla çıkarılmıştır. 

«Vergi değeri» niıı Anayasaya konulması 
doğru olmamıştır. Bu suretle kamulaştırmada 
«gerçek karşılık» prensibi terkedilmiş, bunun 
yerine «ödenecek karşılık» prensibi kabul edil
miştir. «Ödenecek karşılık» ise «Vergi değeri» 
ııi aşamayacaktır. Bir gayrimenkulun «vergi de
ğeri» hakiki kıymetinden az ise, bu takdirde ka
mulaştırmada devlet, gayrimenkulu hakiki kıy
metinden daha az bir bedelle almak imkânına 
sahip olacaktır. «Vergi değeri» ni gösterilenden 
daha az aşağıya indirmek imkânı devlete veril
miştir. Buna mukabil hakiki değeri «Vergi de
ğer inden yüksek olan bir gayrimenkulun ka
mulaştırılması halinde «vergi değeri» ni yük
seltmek ve bu suretle hakiki kıymetin karşılı
ğını elde etmek imkânı mal sahibinin elinden 
alınmıştır. 

Ayrıca kamulaştırmada taksit süresinin 10 
yıldan 20 yıla çıkarılmasını da doğru bulmuyo
ruz. 

38 nci maddede 1971'de yapılan değişiklik
ler, mülkiyot ve miras haklarını zedeler mahi
yettedir. Bu sebeple 38 nci maddede yapılan 
değişikliklerin kaldırılmasını istiyoruz. 

Anayasanın 47 nci maddesinde «Grev hakkı» 
bir Anayasa müessesesi olarak düzenlenmiştir. 
«Grev» in tanındığı yerde «Lokavt» da hir hak 
olarak tanınmalıdır. Vakıa, Anayasamız «Lo
kavt» ı yasaklamış değildir. Nitekim «Lokavt»' 
kanunlarla işverenlere tanınmış bir haiktır. An
cak Anayasaya konulmadığı için lokavt, grev 
gibi bir Anayasa müessesesi değildir. Binaena
leyh «Lokavt» da Anayasaya konulmalıdır. 

Siyasî partilere Devlet yardımı T. B. M. 
Meclisinde grubu olan ve seçimlere katılma ni
teliğini kazanmış bulunan siyasî partiler, Dev
let yardımından hakkaniyet ve adalet ölçüleri 
içerisinde faydalanmalıdırlar. 

Siyasî partilerle ilgili davalar konusunda 57 
nci maddede değişiklik yapılarak Anayasa 
Mahkemesinde, siyasî partilerin kapatılmasına 
mütedair davalar duruşmalı olmalıdır. Bu ko
nudaki kararlara 'karşı kanun yolları da açık 
olmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi Kanunun 32 nci mad
desinin 2-nci fıkrasına göre, siyasî partiler 
hakkındaki davallara duruşmalı olarak bakıl
ması gerekir. Ancak, Anayasa Mahkemesi almış 
olduğu bir kararla, Anayasanın 148 nci mad
desinin 2 nci fıkrasını yorumlamış ve bu dava
lara duruşmasız bakılacağını bildirmiştir. Bu 
sebeple Anayasanın 57 ve 148 nci maddelerine 
sarahat verm<e'k ve bu yanlış Itat'bikatı bertaraf 
etmek gerekmektedir. 

Askerlik hizmetinde «bedel usulü» ihdas 
olunmalıdır. «Bedel usulü» rue imkân verecek 
bir tarzda 60 nci madde değiştirilmelidir. 

Nüfusumuzun hızlı artışı, ihtiyaçtan fazla 
kimselerin askere alınması, Devleti büyük malî 
külfetlere sokmaktadır. Bedel usulü, askerlik 
ihtiyacının ayarlanmasını sağlayacak, ayrıca 
Devlete yeni bir gelir kaynağı imkânını açacak
tır. 

Çift Meclis yerine tek Meclis sistemine dö
nülmelidir. C. Senatosu ve Millet Meclisi T. B. 
M. M. olarak birlestirilmelidir. 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir husu
sa dikkatinizi çekeceğim : Efendim, Anayasa
nın başlangıç kısmından, grev - lokavt, ikanra-
1 aştırmaya kadar bütün konuları konuşuyorsu
nuz ; Meclis dikkatle dinliyor. Ama üzerinde gö
rüşmekte olduğumuz konu, Anayasanın beş 
maddesinde yapılması lâzım gelen dcğişikllik ve 
iki geçici madde leklenmesine dair rapordur. 
Ben bunu biraz önce de ikaz ettim; hiç olmaz
sa detaylı girmeyin diye. Bütün Anayasadaki 
parti grubunuzun değişiklikleri hakkındaki gö
rüşlerinizi bu vesileyle söylemeye İçtüzüğün 92 
nci maddesi müsait değildir efendim. Ben bir 
defa hatırlatıyorum. 

MUSTAFA KÜBÎLAY İM ER (Konya) — 
Söyleyemediğimiz için ikide bir Anayasa deği
şikliği geliyor'. 

BAŞKAN — Sayın İm er, doğru, ama İçtü
züğün 92 nci maddesi... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
İkide bir Anayasa değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadarını söyledi
ler, bendeniz müsamaha ille karşıladım, bir defa 
da deltaya girmeyiniz diye rica ettim, ama grev -
lokavt, kamulaştırma, başlangıç maddesi, Cum
huriyetin nitelikleri ve şimdi askerlikte bedel 
usulüne kadar her şeyi görüstüğüm'üz zamıan 
bizim İçtüzüğün 92 nci maddesindeki sadedi na
sıl tayin edeceğiz, onun içerisine daveti Başkan 
nasıl 'yapacak. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Müsama
hanızla ilgisi yok bunun, Anayasa tadilinde na
sıl söylenecek yani... 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa tadilini tü-
mi'ü ile görüşmüyoruz ISaym Dikmen; Anaya
sada beş madde değiştiriliyor, iki geçici mad
de ekleniyor, teklif bu, Komisyonun raporu bu, 
bunu görüşüyoruz. Bu kadar detayla görüşme
yin diye ilk defa sadece bir işaret ettim,, ama 
şimdi görüyorum ki çok detaya iniliyor. 150 
küsur maddesi hakkında Parjti grubunun bütün 
görüşü ve parti programı açıklanırsa, İçtüzü
ğün '9'2 nci ımfaddesine hiç sığmaz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, müsaadenizle sadet konusundaki 
görüşlerimi arz «tmek istiyorum : Üzerinde ça
lıştığımız konu, Anayasa değişikliğidir. Getiri
len teklif, Anayasamıza göre, kanunların usulü-
çerçeve'sinde görüşülecek ise de, 'muhteviyatı 
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itibariyle bir kanun değildir. Eğer, bir kanun ol
saydı üzerinde çalıştığımız mıetin, Anayasanın 
30 ncu (maddesiyle, partilere yardım hususun
daki geçici 21 nci maddenin yine Anayasanın 
136 nci maddesine bir büküm ilâve edilmesiyle, 
diğer hükümlerin birbirine mütenazır olması 
lâzımdı. Halbuki, Anayasada bir değişiklik ih
tiyacı görülmüş, bunun içerisinden bir kısmı 
teklif halline getirilmiş, bir kısmı dışarıda bıra-
kıllmış. İki yıldan beri üzerinde tartışılan bir 
Anayasa değişikliği konusu var. Bu değişiklik
leri Anayasanın bütünlüğü içerisinde değerlen-
direbillmıenin başka imkânı yoktur. Ortaya, ka
muoyuna getirilmiş tekliflerin aSkibeti ne olmuş
tur, bugünkü görüşmekte olduğumuz teklif han
gi mecralardan geçerek Yüksek Meclisin hu
zuruna çıkmıştır, bunların izahı yapılamazsa, 
bir temel kanunun gerçekleşmesinde görüşıüll-
mesinde yeterli bir iş yapmış olmayız. Ben bu
rada, Demokratik Parti Grubunun Anayasa de
ğişiklikleriyle ilgili görüşlerini ifade ederken, 
aynı zamanda Demokratik Parti Grubu tarafın
dan Partilerarası Komisyonda teklif edilmiş bir 
metni okuyorum. Yani, biz bu tekliflerimizi, şu 
anda benim sözümü keserek durdurduğunuz, 
okumamı durdurduğunuz metni aynen Partiler
arası Komisyona götürmüştük. Bu metin orada 
müzakere konusu olmuştu. Bir kısmı kabul edil
di, bir kısmı edilmedi. Ama, bir Anayasa müza
keresi yapılırken sadet, «sadece getirilen mad
delerdir»1 derseniz, o zaman bumun tümü üze
rinde konuşmaya imkân kalmaz. Çünkü, 30 ncu 
madde bir meseleyi d'üzenlemekte, 136 nci mad
deyle ilgili değişiklik bir başka meseleyi düzen-
lem/ekte, 148 nci maddede yapılan değişiklik bir 
başka hususu düzenlemekte. Tümü üzerinde 
müzakere yapılmaz, o zaman doğrudan doğru
ya maddelere girmemiz icabeder. 

Anayasa gibi bir temel kanunun yorumlan
masında tatbikatçılara ışık tutma'k için her 
hususun açıklıkla ortaya konulmasında fayda 
vardır. Anayasanın bir virgülü değiştirilirken 
dahi, bunun hangi manaya geldiği, yine Anaya
sanın bütünlüğü içerisinde ele alınmalı ve Ana
yasanın sistemi içerisinde değerlendirilmeli
dir. Benim yaptığımı konuşma, bu maksadı ta
şımaktadır.. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, ben bu ka
dar bir uzun tartışma için sizi ikaz etmedim. 
Ben, yalnız görevimi yerine getiriyorum. Ana-
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yasa değişiklik teklifi üzerinde yapıllan müzake
reler Anayasanın değiştiril'me'sine ait Anayasa
daki hükümler dışında kanunların görüşülme-
sinde'ki usullere tabidir. Kanunların görüşülme
sinde de, tümü üzerideki müzakerede sadet na
sıl tayin ediliyor ise. Anayasanın beş maddesi 
üzerinde yapılacak veya yedi maddesi üzerinde 
yapılacak değişikliklerde de tümü 'üzerindeki 
görüşmede sadet aynı sınırla sınırlıdır. Biz böy-
ıle anlıyoruz. «Sadet» kelimesinin lügat mana-
sıyle da tartışmak istemiyorum ama, ben ona da 
baktım; sadet, Mustafa Nihat Özön'ün Osmanlı
ca - Türkçe sözlüğünde «Asıl konu, konuşulan 
madd-e» diyor. 

Asıl konu bizim burada... (1). P. sıralarından 
«Asıl konu Anayasa» sesleri) Efendim, ben ha
tiple konuşuyorum. Lütfediniz, hatip güzel gü
zel cezaplarım veriyor, usul hakkındaki itiraz
larını da söylüyor. Asıl konu Anayasa diye o 
kadar şümullü tutmamız da mümkün d eğiti. Gün
deme aldığımiiz, öncelikle görüşme kararını al
dığımız, Anayasada yapılması lâzım gelen de
ğişiklik teklifleri hakkındaki komisyon rapo
rudur. (Siz bunlara genellikle, bu yeltmez, kâfi 
gelmez, şunları şunları da dersiniz; ama ben de
taya girmeyin de sadedi bu kadar çok taşmaym 
diye ikaz ediyorum, tekrar. 

HASAN KORKMAZGAN (Devamail) — Sa
yın Başkanım, ben sadece müsamahanıza sığı
narak bu konuşmayı yapmış olmak istemiyo
rum. Ben, burada bir hakkımı kullanarak bu ko
nuşmayı yapmak istiyorum. Onun için görüşileri1-
m;i tekrar arz etmek mecburiyetindeyim, yani 
sadetle ilgili görüşlerimi. 

Şimdi, elimizde Anayasanın beş 'maddesinin 
değiştirilmesine ve iki geçici madde eklenmiesine 
dair teklif var. Bu teklifin tümü üzerinde konu
şacak bir hatip neyi konuşacaktır? Anayasanın 
bütünlüğünü gözönündc tutmadan neyi ifade 
iedecelktir? 

Bir kanun usulü çerçevesinde Anayasa deği
şiklikleri görüşülür ama, kanunlların muhteva
sı ile Anayasa değişikliklerinin muhtevası birbi
rinden farklıdır. 

Şimdi, gelmiş olan beş maddenin, Anayasa
nın başlangıcından, ortasından, son kısımların
dan seçilmiş bir demet olması sebebiyle, bunla
rın her birine Anaya'sa içindeki yerini verebil
mek için, elbette Anayasanın bütününü ele ala

cağız. Benim şu anda yapmakta olduğum şey, 
- Biraz önce de ifade ettiğim gibi - Partilerara-
sı Komisyona sunduğumuz, orada müzakere ko
nusu yapılan, bir kısmı kabul edilen, bir kısmı 
reddedilen tekliflerimizin izahından ibarettir. 

Burada, biraz önce konuşan Adalet Partisi" 
Sözcüsü Sayın Öztürk, biz filân zaman şunları 
söylemiştik diye, bir cümleyle meseleyi geçiştir* 
mis olabilir. Ben aynı şeyi tafsilâtıyle izah edi
yorum. Zaman yönünden Yüksek Meclis bir 
bir tahdit koymadığına göre, sadedin dışına çık
ınla bahis konusu oilursa, bir cümle de «adedin 
dışında olur, 100 cümlede sadedin dışında olur. 

Bütün bu mâruzâttan sonra şuna inanıyorum 
ki, Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmaların 
bu ölçüde ele alınması gerekliliği Kurucu Mec
lis zabıtlarından da anlaşılacaktır, geçen yıl 
yapılan Anayasa değişikliği tekliflerinin müza
keresi zabıtlarından da anlaşılacaktır. Bu me
seledeki görüşümü ifade etmemin sebebi de, 
diğer konuşacak arkadaşlarımızı da aynı za
manda Anayasanın bütünlüğünü gözönünde tu
tan ifadelere davet etmektir. Anayasa değişikli
ği yapılırken, sadece bugünkü Meclise hitabe-
dilmiyor. Tutanaklara birtakım gerçekleri, bir
takım anlayışları geçirtiyoruz ki, gelecek Mıec-
lisler de bunun üzerinde çailışmalar yapacaktır. 

Bir devirde Anayasa değişikliklerine hangi 
konularda ihtiyaç duyulmiuştur? Bu kesin ve 
açık bir şekilde belli edilemezse, her sene Ana
yasa değişiklikleri yapmak gibi, Anayasa bu-
nalımlarıyle karşılaşmak gibi durumlarla karşı 
karşıya geliriz. Eğer, geçen yıllki tutanaklara, 
Anayasa değişikliği hakkındaki görüşlerimizi 
•dercetmemiş olsaydık, bu sene Yüksek Meclisin 
huzurunda ve milletin huzurunda, «Gneçen yıl 
yaptığımız teklifler kabul edilse idi, bu yıl Ana
yasa değişikliğine ihtiyaç kalmayacaktı» demek 
hakkımız olmayacaktı. İleride de bu hakkımızı 
kullanabilmek için bunları söylemeye mecbu
rum. 

. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 'Sayın Korkmazcan, sizin söyle
meye mecburiyet hisseltmenizle, 'benim îçtüzüğü 
uygulamaman arasında fark vardır. Tekrar edi
yorum, Anayasada, Devlet güvenlik mahbeıme-
si kurulması, gözaltında bulundurma süresinin 
7 günden 15 güne çıkarılması, siyasî partilerle 
ilgili miaddelerin yeniden düzenlenmesi, sıkıyö-
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netim mahkemelerinin, sıkıyönetim, kalktıktan 
sonra da görev .sürelerinin devamı ile ilgili ko
nuları elbette geniş, şümullü konuşuyorsunuz. 
Ama, Kurucu Meclisten aldığınız misalde, siz de 
takdir edersiniz ki, Kurucu Meclis Anayasayı 
tümüyle yapmıştır'. Bugün tümü ile yapmıyo
ruz... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ('Sakarya) — 
Sayın Başkan, dilinizin altındakini çıkarın. 

BAŞKAN -— Efendim, siz müsaade edin. 
Hem de söz alın da öyle konuşun Sayın Önısal. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sjakarya) — 
Ama boyuna münakaşayı uzatıyorsunuz. Söyle
mek istediğinizi söyleyin ve 'bitsin. 

BAŞKAN — Efendim, ben vazife yapıyo
rum. (Siz vazife de yapmıyorsunuz, usulün de 
dışına çıkıyorsunuz. Ben vazife yapıyorum,, sa
dedin, dışına çıkınlayınız... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL • ('Sakarya) — 
Vazife yapmıyorsunuz iSaym Başkan. Vazife
nin taraflısı, tarafsızı oilamaz. 

BAŞKAN — Vazife yaptığıma kaniim. Siz 
kanaatinizi muhafaza ediniz efendim, ben va
zife yapıyorum. Benimle münakaşa edenler de 
çok iyi vazife yaptığımı da biliyorlar. Ama söy
leyeceğim. Ben de ikaz ediyorum. 

Buyurun Sayın Korkmazean. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Şimdiye kadar konuşma biterdi. 

•BAŞKAN — Biter, bitmez; o ayrı bir şey. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa

yın Başkanım, konuşmama kaldığım yerden de
vam ediyorum. 

Çift Meclis yerine, tok Meclis sistemine dö
nülmelidir. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biri!eş
tiril mıelidir. 

Devlet ve Millet olarak, iki Meclisi yasama 
organını muhafaza vs devam ettirmeye lüzum 
olmadığını anlamış bulunmaktayız. 

D evi eltimiz federal bir bünyeye sahip değil
dir ki, federe bölgelerin temsili bahis konusu 
olsun. 

Milletimizin bünyesinde .aristokrasi, .imtiyaz
lı sınıf ve zümreler mevcut değildir ki, bunların 
temsili icabetsin. 

İki Meclisli sistem düblikasyonlara, işlerin 
uzamasına ve zaman kaybına sebebiyet vermek
tedir. 

Kanunilarm Anayasaya uygunluğunun kazaî 
denetimi de yapıldığına göre, ikinci Meclisin 
«süzgeçtik»1 görevi de bahis konusu olmamak 
gerekir. 

Önemlli yasama faaliyetlerini, iki Meclisin 
birleşik toplantısına nakledecek yerde iki Mec
lisi, tek Meclis halinde bir çatı altında topla
mak taıihi gelişime uygun düşecek, ihtiyaçlara 
daha iyi cevap verecek, yasama organının veri
mini de artıracaktır. 

Tok Meclis bünyesinde, Millet iradesi dışın
da (tabi senatörlük ve kontenjan senatörlüğü 
gibi), seçimsiz gelen kimseler olmıaımalıdır. 

Siyasî hakların (seçme ve seçilme hakkının) 
bâzı Türk vatandaşlarından esirgenmesi ve bu
nun Anayasada yer alması dünyanın hiçbir ma
denî hür ve demokratik memleketinde ve bun
ların Anayasaalrında görülmeyen bir garabet
tir. 

'Siyasî hakların (seçme ve seçilme hakkının) 
iadesi konusunda her siyasî parti angaje du
rumdadır. 

Anayasa ve •kanun önünde her vatandaşın 
eşitliğini sağlamak ve kanayan bir yarayı te
davi etmek için artık bu mesele halledilmeli, 
bir tartışma konusu halinden çıkarılmalıdır. 

Sayın millictvekilleri; 'Partilıerarası Komis
yona sunduğumuz Demokratik Parti ımletnini 
okumaya devam ediyorum : 

Seçilmi'ş kimsenin seçim tutanağının iptali 
halinde, o kimsemin yerine aynı partinin liste
sinde yer alan ondan sonraki aday geçirlim eli; 
bu mümkün değilse ondan boşalan yere başka 
bir partiden bir adayın Yüksek Seçim Kurulu 
kararı ile getirilmesi önlenmeli, böyle hallerde 
yeni seçim yoluna başvurulmalıdır. Bir parti
nin tüm aday listesinin iptali halinde de aynı 
yolda gidilmiel idlr. 

Meclislerde Başkanlık divanlarının, daimî 
vo geçici komisyonların teşkili sırasında, bura
larda yer alacak üyelerin ne oranda olacağının 
tespitinde, sadece siyasî parti gruplarının üye 
adetlerinin toplamı değil, - siyasî parti grupla
rına dahil olmayanlar ve bağımsız üyeter de na
zarı dikkate alınarak - Meclislerdeki üyelerin 
tümünün toplamı gözönünde bulundurulmalı 
dır. 

Meclislerde yıllarca yapılan ve bir teamül 
haline gelen uygulama terk edilmiş, oranların 
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tespitinde sadece siyasî parti gruplarının ade
di gözönünde tutulmaya başlanmıştır. Bu yeni 
uygulama, bâzı siyasî teşekküllerin kuvvetle
rinden daha fazla oranda temsil edilmesine im
kân vermiştir. Bu yanlış ve haksız tatbikatın 
önlenmesi lâzımdır. 

95 nci maddede değişiklik yapıllarak Cum
hurbaşkanının milletçe seçilmesi sağlanmalıdır. 
Cumhurbaşkanının tek dereceli seçimle doğru
dan doğruya ımİllet tarafından, bir defaya mah
sus olmiak üzere seçilmesi esası getirilmelidir. 

Meclisler dışından bakan alınması Anayasa
nın yer vermediği özel maksatlar için kullanıl
mıştır. Bu konuda kısıtlayıcı hükümlere ihti
yaç vardır. 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri 
konusunda; Anayasa Mahkemesi bir Anayasa 
değişikliğini şekil bakımından iptal ettiği tak
dirde, hukukî durum ne olacalktır? Değişiklik
le kaldırılan eski hüküm yeniden geçerli mi 
olacaktır? Yoksa konulan ve fakat iptal edilen 
hüküm hiç doğmamış mı sayılacaktır? 

Anayasa Mahkemesinin 2 . 7 . 1972 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan ve 19 . ili . 1971 
tarihli kararı karşısında, bu konulara açıklık 
vermek lâzımdır. Bu suretle Anayasa Mahke
mesinin görev ve yetkilerine berraklık geti-
rilimelidir. 

Referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü : 

Referandum, yetkili organ ve mercilerin al
mış oldukları ve alacakları 'karar ve kaideler 
hakkında halkın irade ve istek izharına davet 
olunmasıdır. Referandum usulü, bir halk oyla
masıdır. Bugün, hemen hemen bütün modern 
demokrasilerde cari olan bir sistemdir. 

ister istişari, ister tasdiki mahiyette olsun; 
.mecburi veya ihtiyarî referandum müessesesini 
kabul etmek gerekmektedir. Anayasa ile belli 
edilmiş konular da halkın oyuna başvurullma-
lıdır. 

Anayasamıza «referandum» dışında, batı de
mokrasilerinin kabul ettiği «halk vetosu» ve 
«halk teşebbüsü» gibi müesseselerin de konul
ması düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir. 

ıSayın milletvekilleri, 
Demokratik Partinin Anayasa değişiklik tek

lifleri Millet iradesini Devlet idaresinde hâkim 
kılıma amacına yönelmiştir. 

Tekliflerimiz sadece günün siyasî şartları 
içinde ve peşin hükümlerle değei'lendirilmediği 
takdirde bunfların millî gerçeklerimizi yansıt
tığı gerçeği açıktır. 

Demokratik Parti tekliflerinin bir gün yur
dumuzun ihtiyaçları olarak gerçekleşeceği umu
dunu taşıyoruz. 

Elbette zaman ' içinde bu tekliflerden de 
eskiyenler bulunacaktır. Ancak bugün için tek
liflerimizin ileriye dönük mahiyette olduğu 
açıktır. 

Partilerarası Komisyona getirdiğimiz ve par
timizin yetkili organlarınca kamuoyuna duyu
rulan «Tek Meclis 'Sistemi» ne dönüş önerimizin 
de bir gün .gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tür
kiye'min şartları ve sosyal yapıımazm gerekleri 
bunu zorunlu kılacaktır. 

Tek Meclis sistemi, Parlâmento çalışmaları
nı daha verimli hale getirme isteklerini; Parlâ
mentoyu seçilmemiş üyelerden arınmış ve bütü
nüyle millete dayalı bir kuruiluş yapma tema
yüllerini tam anlamıyla karşılayacaktır. 

Bizim önerimiz Cumhuriyet Senatosu veya 
Millet Meclisinin kaldırılmasını değil, iki Mec
lisin seçilmiş üyelerin bütün hakları ve seçimie 
katılma imkânları korunarak birleştirilmesini 
hedef almaktadır. 

Bu konuya özel bir önem veriyoruz. Bu ko
nunun ımiillî hâkimiyet ilkesiyle, milletimizin 
sosyal yapısıyle ve 1961 Anayasasının getirdiği 
«kanunların kazaî denetimi»1 sistemiyle yakın 
ilişkisi vardır. 

Bu sebeple yasama organının Anayasa için
de yeniden düzenlenmesi konusu üzerinde etraf
lıca duracağız. 

Sayın milletvekillleri, 
Çağımızda hâkimiyetin ımiıllete ait olması 

prensibi yaygın bîr gerçek haline gelmiştir. 
Siyasî iktidarlar güçlerini bu prensipten almak
ta ve modern anayasalar bu prensibin ışığında 
düzenlenmektedi'r. 

Tarih öncesinden beri süregelen siyasî mü
cadeleler; insan toplumlarına, kendi iradeleri
nin katkısı olmayan bir yönetimle hürriyet, ba
rış ve refaha kavuşamayaea'klarmı göstermiş
t i r . Bu sosyal gerçeğin evrensel bir kabule maz-
har olması, deımıoikraıtijk rejimlerin kökleşmesini 
sağlaorışttır. 
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Bugünün insanı; şeref ve haysiyet duygusu
nun ancak millet hâkimiyetime dayanan demok
ratik yönetimlerde, eksiksiz yaşanabileceği ka
naatimi taşımaktadır. 

Çağımız demokrasi cağıdır. 
Demokrasiden başka yönetimler, ya sos-

yo - kültürel bir geri kalmışlığın, ya da millete 
karşı direnen bir zorbalığın işareti olmakta
dır. 

Bu sefaeple gerçek bir demokratik yönetimin 
süz konusu olmadığı devletlerin anayasaları 
dahi, .milleti siyasî iktidarın kaynağı olarak gös
ter/meye Atina etim ektedir.. 

Demokratik anayasalarda, yasama gücünün 
millet tarafından seç ilen Meclislerde toplan
ması, yürütme organının Meclislerin denetimi 
altında çalışması ve yargı organının bağımsız
lığı esasları ortak bir özellik teşkil etmektedir. 
Demokrasiye kapalı Anayasalarda da, eağımız-
daki sosyal şartların zorlanması sonucu bu 
prensiplere yaklaşan hükümler bulunmaktadır. 
Bilhassa yasama gücüyle, halkı temsil eden Mec
lisler arasındaki bağlantı hemen hemen bütün 
Anayasalarda kurulmuştur. . 

Yasamla meclisi bulunmayan devletler çok 
küçük bir istisna teşkil etmektedir. 

iM'illet hâkimiyet prensibinin, 'demokratik 
hakları reddeden komünist ve faşist sistemlerde 
de acık t esirlerini görmek mümkündür. Bu sis
temleri kuran Anayasalar da yasama yetkisini 
halka dayandırma görüntüsü sağlamak istemiş
tir. Komünist ve faşist devletlerde halkı temsil 
ettiği iddia olunan birtakım meclislerin yasa
ma yetkisine hiç olmaızsa ortak edildiği görül
mektedir. 

(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Anayasasına göre kanun koymak yetkisi, Bir
lik Sovyolti ve Milletler Sovyeti adındaki iki 
ıMeclisten kurulu Yüksek Sovyet'e aittir. 

İspanya'da 30 Ocak 1988 ve 17 Temmuz 1942 
tarihli teımıe! kanunlar kanun koyma yetkisini 
Devlet Başkanına tanımıştır. 

Ancak sonradan Devlet Başkanının bu yet
kisini kısıtlayan yeni temel kanunlar yayınlan
mıştır. 

0in Halk Cumhuriyetinin 27 Aralık 1947'de 
yürürlüğe konulan Anayasasında «Ç'in Cum-
Ihuriiyeti, halkın demokratik bir Cumhuriyetidir 
ve halk tarafından idare edilir» ve «Cin Cum

huriyetinin egem'enliği halkın bütününe aittir» 
(Çin Cuımıhııriyeti Anayasası - Madde 1, 2) hü-
kümlerlı yer almaktadır. 

Çin Cumhuriyetinde yasama yetkisi «Halk 
tarafından seçilen ve yasama yetkisini halk adı
na kullanan temsilcilerden» kurulu yasama Yıl
ancına aittir, (Çin Cuni(huriyeti Anayasası - Mad
de 62) hükmü de bu Anayasada yer almıştır. 

Demokrasiye uzak siyasî uygulamalara sahne 
olan ülkelerin Anayasalar] da göstermektedir 
ki, millî hâkimiyet prensibi çağımızın en yay-
gm sosyal ve siyasî gerçeklerinden biridir. De
mokrasiye açıkça cephe alan totaliter rejimler 
dahi halkm yönetimde söz sahibi olma isteğine 
tamamen sırt çevirmektedir. Kızıl 0in ııygııla-
nıasmda vatandaşlar «Devrimdiler» ve «reak-
siyonerlct'» olarak ikiye ayrıklığı halde, Ana
yasada egemenliğin halka aidolduğunu ifade et
mek zorunluğu görülmüştür. Bu durum Devlet 
idaresinden millet iradesini hâkim kılma müca
delesi veren toplumların ortak zaferidir. 

Milî hâkimiyet prensibinin düşünce alanında 
kazandığı zafer, siyasî uygulama alanında aynı 
ölçüde gerçekleşomcmitşir. 

ıMillî hâkimiyet prensibinden bahsedilmek 
için, asgarî şart olarak yasama yetkisinin mil
let tarafından doğrudan doğruya seçilen tem,-
silcilere aidolmadı ve yürütme organının halk 
temsilcileri tarafından denetlcne'bilm/esi gerek
lidir. 

'Teorik olarak böyle bir uygulama tam ve kâ
mil anlamıyle «ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütün» teşkil eden millî, demokratik' devletler
de gerçekleşebilir. Millî demokratik devletler
de vatandaşlar arasında ve ülkenin çeşitli böl
geleri arasında hukukî ayrım yoktur. Devletin 
ülke ve nüfus unsurları bir manevî bütünlük 
•içindedir. Milletin usulüne uygun olarak tecel
li eden iradesi bütün Devlet yetkilerinin kayna
ğıdır. 

(Millî demokratik Devlete vücut veren un
surların bölünmezliği yasama organına da ak
setmektedir. Eşit üyelerden oluşan tek Meclisli 
yasama organları millî demokratik devletlerde 
ülke ve millet bütünlüğünü' sembolize eder. 

20 Nisan 1340 (1924) tarihli Teşkilât-ı Esa
siye Kanunu milleti temsil eden, yasama ve yü
rütme yetkisine sahip tek Meclisle, Devlet ida
resinde millî hâkimiyet prensibini belirgin şe-
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kikle tesis öden Anayasalardan biridir. 
1924 Anayasasına göre, «Hâkimiyet bilâ-

kayd-ü şart milletindir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin yegâne ve hakikî mümessili 
olup millet namına hakkı hâkimiyeti istimal 
Cder.» (Mad. : 3, 4) 

ıSöz konusu hükümleriyle 1924 Anayasası 
millî hâkimiyet prensibinin tam ve kâmil mâna
da işleyeceği zemini tesis etme amacını güdü
yordu. Osmanlı İmparatorluğunun tasfiyesin
den ısonra millî sınırlar içinde kurulan Cumhu
riyette, bölge ve vatandaşlar arasında hukukî 
farklılık tanımıyordu. Bu sebeple; 1924 Ana
yasasının genel karekiteri her türlü, monarşik, 
oligarşik, rcjional kalıntıyı bertaraf edici ni
teliktedir. 

Bu özelliği en iyi .sembolize edecek yasama 
organı millet tarafından seçilen bir tek yasama 
Meclisi olalbilirdi. 1924 Anayasası bn Meclise 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adını vermiştir. 

Millî hâkimiyet prensibinin ancak ve yalnız 
telk meclisli yasama organları ile gerçekleşebile
ceği görüşünde değiliz. Böyle bir görüş fazla id
dialı olur. iNTitelkim çift meclisli yasama organ
larına sahibolmal anına rağmen millî hâkimiyete 
dayalı demokratik bir yönetimi gerçekleştirmiş 
bir çok Batılı Devlet vardır. Hattâ yasama yet
kisine .seçilimemiş organları ortak ötmelerine 
rağmen insan haklarına saygılı uygulamalar 
ortaya koyan demokrasiler vardır. Fakat ya
sama organlarını bu niteliklerde teşkil eden 
demokrasiler, uygulandıkları ülkenin tarihî şart
larının ve sosyal bünyelerinin zorlaması altın
dadır. 

Pozitif hukukun çizdiği sistemle bu sistemin 
uygulanması arasında çoğu zaman büyülk fark
lılıklar meydana gelmektedir. Bu sebeple; çe
şitli sistemlerin değerlendirmesini yaparken, 
uygulamalardaki sapmaları bir kenara bırak
mak doğrudan doğruya sistemlerin mukayesesi
ni yapmak zıorunluğu doğmaktadır. Bir sistemin 
değeri gerçekten uygulanması halinde ortaya 
çıkaracağı sonuçlarla ölçülür. 

Tek: meclisli yasama organının Türk de
mokrasisinin bünyesine en uygun sistem oldu
ğunu bu kayıtlar altında iddia ediyoruz. Esa
sen bugünkü çift meclisli yasama organı kuru
lurken öne sürülen gerekçeler de, geçen oni'M 
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yıllık uygulamada teık meclis sistemine karşı 
olanları haklı çıkaracak nitelikte değildir. 

Çift Meclisli yasama sistemi bugün bâzı de
mokrasilerde hayatiyetini korumaktadır. Bu 
durumun söz konusu ülkelerdeki tarihî şartla
rın ve sosyal bünyenin zorunlu kılması sonucu 
devam ettiğine yukarıda işaret etmiştik. 

Yasama organlarında çift meclis sistemi ge
nellikle şu üç söbepten birinin veya birkaçının 
neticesi olarak doğmuştur. 

1. Monarşik ve oligarşik kalıntılar : 
Demokrasiye geçiş dönemindeki monarşik 

idarenin izleri, demokratik döneme, genellikle 
bir ikinci meclis teşkili şeklinde girmiştir. İkin
ci meclisler demokrasi öncesi dönemin imtiyaz
lı gruplarının hukukunu demokrasi içinde de 
yaşatmak amacıyle teşkil edilmişlerdir. 

Monarşik ve oligarşik kalıntıların anaya
salı düzende devamını belgeleyen temel kanun
lardan biri 1293 (1876) tarihli Kanun-u Esasi 
dir. «Türkiye'de uygulaman ilk Anayasa ola»n 
1293 Kanun-u Esasi'si yasama.gücünü aslen sal
tanat makamına vermektedir. Ancak «Heyeti 
Ayan» ve «Heyeti Mebusan» adında iki meclis
ten kurulu «Meelis-i Umumî» yasama yetkisini 
saltanat makamıyle paylaşmaktadır. 

Heyeti Ayanın görevlerini belirten 64 ncü 
madde, bu meclisin monarşik dönemin bir kalın
tısı okluğunu açıkça göstermektedir. 64 ncü 
maddeye göre Heyeti Ayan, Heyeti Melbusan-
daıı verilen muvazene layihalarını tetkik ile 
eğer bunlarda dinî emirlere ve «Zat-ı Hazreti 
Padişahının Huikuk-u seniyeisine ve hürriyetine 
ve Kanun-u Esası ahkâmına halel verir birsey 
ıgörür ise mütalâasının ilâvesiyle ya katiyen 
veyahut tâdil ve tashih olunmak üzere Heyeti 
Möbusana iade eder.» 

>Süz konusu hükümlerde görüldüğü gibi, Bi
rinci Meşrutiyet dönemini açan anayasa; «Hu-
kuk-u Seniye» nin teminatını sağlayan birçok 
hükümlerin dışında asıl teminatı bir ikinci mec
lisin teşkilimde bulmuştur. Bu durum modern 
anayasalarda bulunan çift meclisli yasama or
ganlarının da temelde demokrasi öncesi dönem
lerden kalan zorunluklarla teşkil edildiğini gös
termektedir. İran Anayasası 60 üyeden kurulu 
ıbir senato teşkilini öngörmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunun tasfiyesinden 
sonra kurulan çeşitli devletlerin anayasaları 
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rejimlerinin hüviyetine göre tek veya çift mec
lisli yasama organlarını öngörmüştür. 

Bir brallılk olarak .kurulan Ürdün'de yasama 
organı çift meclisti, buma karşılık bir Cumhu
riyet olarak kurulan Suriye'de yasama organı 
tefe meclisten ibarettir. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Acık oyu
nu kullanmayan sayın üye var mı efendim?. 
Açık oylarımı kullanmayan sayın 'üyeler, lüt
fen kullansınlar efendim. 

HASAN KOBKMAZGAN (Devamla) — Ben 
de kullanmadı'm efendim. 

BAŞKAN — Öyle mi of emdim? Oyunuzu 
feullamsanız.. Devam buyurunuz efendim. 

HASAN KORKMA2CAN (Devamla) — 
Çift meclisli idarelerden de çift meclisli de
mokrasilerin uygulamadaki en iyi örneklerim-
dem biri İngiltere'de görülmıelktedir. İngiltere 1de 
çeşitli siyasî, sosyal ve tarihî şartlar altında 
oluşan Anayasa nizamı, yasama organına «Lord-
'lar Kamarası» ve «Avam Kamarası» adındaki 
iki meclisli bir parlâmento hüviyeti vermiştir. 

Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı esas teşkilât hukulkuna göre Lordlar 
Kamarası, momarşik - oligarşik, fedaratifrejyo-
neıl ve sömürgeci geçmişin bir kalıntısı mahi
yetindedir. Lordlar Kamarasında verasetle ge
len ve az nislbette de İskoçya, İrlanda aısilleri-
mi ve İngiliz Kilisesini temsil eden üyeler yer 
almaktadır. 

Zaman içinde, İngiltere'de de toplum bün-
yesıinddki özel şartlara ve Devletin birleşik bün
yesine rağmen yasama organının çift meclisli 
durumu sadece bir görüntüye dönüşimektedir. 

Çift meclisli yasama organlarına raslanan 
diğer bir ülke grulbu da federatif bünyeli Dev
letlerdir. Federatif bünyeli devletlerde federal 
devlet nezldlinde federe devletlerin temsil edil
mesi prolblemi çift meclisli parlâmentoların teş
kil edilmesine yol açmıştır. Bunların en iyi ör
mekleri Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Al
manya Cümihuriyeti anayasalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, çift meclisli demokra
silerin bir başka örneğine sömürgeci rejyonel 
[kalıntıları bünyelerinde bulunduran memleket
lerde raslıyıoruz. Bunların da batıdaki örnek
leri, Fransa ve İtalya Cumhuriyetleridir. Bu
gün gerek ikinci meclislerin yetkilerinin kısıt
lanması suretiyle gerekse doğrudan doğruya bu 

meclislerin kaldırılması suretiyle demokrasiler
de tek meclise dönüş eğilimi belirmiştir. 

5 Haiziran 1953'te yürürlüğe konulan Dani
marka Anayasası irsî olarak siyasî iktidarı yü
rüten bir kralın iş başımda bulunmasına rağ
men parlâmentoyu tek meclisli bale getirmiştir. 

Türk denıofcrasilerimdeki bu gelişmelere rağ
men 334 sayılı 9 Temmuz 1961 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye'de yeniden 
çift meclisli parlâmento sistemine dönülmüştür. 
'Türkiye'de parlâmentonun iki meclisli bir or-
ıgan haline geMrilmesinin, inandırıcı zorunluk-
lardan doğmadığı ortadadır. 

İki meclisin temsil ettikleri çevreler, seçil
me usulleri, seçmenleri, çalışma usulleri aşağı 
yukarı aynıdır. Yalnız C. Senatosuna seçilebil
mek için yaş ve tahsil kayıtları konulmuştur. 
Ancak tatbikatta Millet Meclisi çoğunluğunun 
da aynı şartları taşıyan üyelerden teşekkül etti
ği gömülmektedir. 

Millet Meclisi ve C. Senatosu ayırımı 1961 
Anayasasının hazırlık çalışmalarını yapan Üni-
versite profesörlerimden. kurulu Anayasa Ko
misyonu tarafından, ortaya atılmıştır. Ancak, 
bu komisyonun hazırladığı Ömtasarıya göre C. 
Senatosu çeşitli meslek kuruluşlarının temsil 
edildiği bir korperatif meclis hüviyetindeydi. 

6 Ocak 1961'de teşkil edilen Kurucu Meclis 
C. Senatosunun, parlâmentonun, korperatif tem
sil esasına dayanan kanadı olması özelliğini Ibe-
nimsemeımişltir. 

Esasen söz konusu öntasanya komisyon 
üyelerimden birçokları da muhalif kalmışlar
dır. 

'Muhalefet şerhleri arasında şu satırlara 
Taşlanmaktadır : 

«Memleketimizde çift meclis sistemi ihdasını 
mucip ve mümkün kılacak sebep, şart ve im
kânların hemen hiçbiri yoktur. Filhakika, Dev
letimiz «Federal» değil «Unitaire» dir. Ülkemiz 
«Automome» eyaletlerden de mürekkelb değil
dir. Halkımız arasımda aristokrat sınıf yoktur. 
Ve her türlü sınıf imtiyazları Cumhuriyetim 
ilânından beri zaten mülgadır, meslek ve samat 
grupmanları ise, tabiî ve tarihî bir gelişmenin 
mahsulü olmayıp, çok yeni ve kamun vazıımn 
eseridir.» 

Bu ve buna benzer karşıt görüşlere rağmen 
Anayasa öntasarısmdaki çift meclis sistemi, ön-
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tasrmm C. Senatosuna korperatif seçim usulü ] 
getiren hükümleri hariç Kurucu Meclis tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis çalışmaları sırasında ortaya j 
konulan görüşler, topluca gözden geçirilecek 
olursa, bunlardan C. Senatosunun teşkili lehin
de olanlar birkaç gerekçeye dayanmaktadır. 

Tek meclisli yasama organı siyasî iktidarın 
hukuk dışı tasarruflarını önlemeye yetmemek
tedir. Çift meclis sistemi getirilmek suretiyle 
meclislerde görüşülen konulara kamuoyunun 
daha yakından eğilmesi fırsatı hazırlanmalıdır. 

Birinci Meclis his ve heyecan yeridir, orada 
hâkim olacak zihniyetin barajsız bir şekilde 
millet kaderini tayin etmesi önlenmelidir. 

Parlâmento içinde aydınların ağırlıklarını 
daha fazla hissettirmelerine zaruret vardır. Bu 
sebeple seçilme yeterliği yüksek tahsil kaydına 
bağlı bir ikinci meclise ihtiyaç vardır. 

Kamuoyunda ikinci bir meclisin kurulması 
hususu çak yaygın bir talep haline gelmiştir. 
Siyasî istikrarın sağlanması iki meclisli bir sis
temle daha kolay olacaktır. 

İBıı görüşlerin pratik birtakım mülâhazalar
dan öteye bir mâna ifade etmediği ortadadır. 

Bir kere; siyasî iktidarın hukuk dışı tasar
ruflarını önleme yolları yasama faaliyetinin ka-
zai denetime tabi tutulması yoluyle Anayasada 
öngörülmüş bulunmaktadır. İdarenin 'bütün ey
lem ve işlemlerine karşı yargı yolu acıktır. 

Yasama faaliyetinin cereyanından kamuoyu
nun gerektirdiği şekilde haberdar olabilmesini I 
sağlayacak siyasî parti faaliyetleri Anayasa te
minatı altındadır. Kamuoyunun yasama faali
yetine etkide bulunmasını sağlayacak çeşitli 
hak ve hürriyetler Anayasada teminat altına 
alınmıştır. I 

İkinci olara'k; yasama organında his ve he- I 
yecanm hâkim olmasını önleyecek, meselelerin I 
enine boyuna tartışılmasına fırsat verecek usul 
hükümleri içtüzüklerle (getirilebilir. 

Üçüncü olarak; dem'okratik bir ülkede siya
sî fonksiyonların ifası halamından vatandaşla- I 
rı, aydınlar aydın olmayanlar diye bir ayırıma 
tabi tutmanın yeri yoktur. Siyasî mevkilerde 
muvaffakiyetin ölçüsü hiçbir zaman belli bir 
taihsil döneminden geçmek olmamaktadır. Esa
sen tok 'meclis sisteminde de, uygulamada üye
lerin çoğunluğunu okumuş kesimin, teşkil etti- j 
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ği görülmüştür. Meclislerin kalitesi, orada yer 
alan üyelerin tahsil ve yaş durumlarından çok 
daha başka faktörlerle tcşe'kkül etmektedir. 

İki meclisli sistemin 'kuruluşunda bilhassa 
aydınların ağırlığını hissettirmeleri sloganının 
etkili olduğu görülmektedir. ÎBu sloganın ger
çekleşmesi uğruna «devrimlerin temsilcisi» ol
duğu iddia olunan bâzı şahıslar C. Senatosu 
bünyesine tabiî üyeler olarak alınmıştır. İBıı 
husus ,1876 Anayasasında «Hukuk-u ıSeniye» 
nin müdafii olarak teşkil edilen «Meclisi Ayan» 
a âza tayin edilmesi gerekçesine benzemekte
dir. 

Dördüncü olarak, 1960'larm şartlan içinde 
tek taraflı olarak yapılan propagandalarla bâ
zı siyasî çevrelere hâkim olan görüşlerin kamu
oyunun talehi olarak takdim edilmesi sunî bir 
gerekçedir. 

Siyasî istikrarın sağlanması, yasama göre
vinin ağır işleyen usuller içinde yerine getiril
mesi yolundan ziyade, siyasî tercihlerin demok
rasiye uygun ve zamanında ortaya konulmasıy-
le mümkündür. 

11 yıllık uygulamadan sonra çift meclisli 
sistemin, siyasî hayatımıza hiçbir olumlu kat
kısı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

üViillî - demokratik devlet sistemimizin geli
şiminde, çift meclisli sistemin bir geriye gidiş 
olduğu görülmüştür. Çift Meclis sistemi aslında 
geçici siyasî maksatlarla demokrasiden veril
miş tavizlerin eseridir. Yer aldığı Anayasa sis
temi içinde çalışmaları geciktirmek ve engelle
mekten başka bir fonksiyonu yoktur. Yukarıda 
da ifade ettiğimiz gibi, gerek yasama, gerek de
netim yetkilerinin kullanılışında son söz Millet 
Meclisine ait bulunmakta, yani işler tek mcclis-
te düğümlenmektedir. 

'Bugün Devlet organlarının isüratli çalıştırıl
ması amacıyle, başta meclislerin çalışma usulle
rinde değişiklik yapılması gerektiğini ifade 
eden, hattâ meclislerin üçte bir çoğunlukla top
lanmasına cevaz verecek Anayasa ve tüzük de
ğişiklikleri yapılmasını savunan çevreler var
dır. İBıı yollar denenmeden önce, yasama faali
yetinin gecikmesinde asıl faktör olan iki meclis
li sistemin kaldırılıp kaldırılmaması meselesi 
gözden geçirilmelidir. 

BAŞKAN — ıSayın Korkmazean bir dakika
nızı rica edeyim. Oyunuzu kullanmadığınızı be-
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yan ettiniz, eğer izin verirseniz görevliler oy 
pusulanızı getirsinler, çünkü kupaları kaldıra
cağım., vakit geliyor. 

Oyunu ikullanmayan 'başka sayın üye var 
mı? 'Kupaları kaldıracağız efendim. (Başkaca 
oyunu kullanmayan sayın üye? Yok. Oy topla
tma işlemi bitmiştir. 

BASAN KOKKMAZOAN ('Devamla) — (Sa
yın milletvekilleri, Türkiye'de demokratik 
siyasî hayatı işlemez hale getiren şartlar mil
letin dışında oluşmaktadır. Milletimiz bin yıl
lık devlet idaresi tecrübesinin ışığında, demok
ratik rejim içinde, kendine düşen sorumluluğu 
yerine getirmekte ve sahibolduğu yetkileri sağ
duyu ölçüleri içinde kullanmaktadır. Millî sı
nırlar içinde, millî birlik ve beraberlik esastır. 
Türk siyasî hayatının bu manzarasını en iyi 
sembolize edecek yasama organı tek: meclisli sis
temdir. Millet iradesiyle kurulacak ve millî hâ
kimiyet prensibi ışığında çalışacak böyle bir 
'meclis, Türkiye'de hak ve hürriyetlerin, kalkın
manın, şeref ve haysiyet duygusunun teminatı 
olacaktır. 

(Sayın milletvekilleri, konuşmamızın Anaya
sa kavramı, değişikliklerin Anayasa sistemimiz 
içindeki yeri, değişiklik çalışmalarının çeşitli 
safhaları ve (D. P. nin önerdiği Anayasa deği
şiklikleri ile ilgili bölümlerini tamamlamış bu
lunuyorum. 

Konuşmamızın bu (bölümleri epeyce ayrıntı
lı olmuştur. Buna Yüce 'Meclisin Anayasa ko
yucu sıfatıyle toplanması sebebiyle biraz daha 
artan sabrına ıgüvenerek giriştik. 

Anayasa 'değişiklikleriyle ilgili tutanakların 
bu değişikliklerin hangi olaylar içinde, hangi 
değerlendirmelerin sonucu olarak gerçekleştiği-
ııi gösterecek 'belgeler niteliğinde olması gereke
ceğini düşünüyoruz. 

Kamuoyuna mal olmuş konuların kamuoyu 
önümde değerlendirilmesini yapıyoruz. Bu se
beple Yüksek Meclisin lütufkâr sabrından biraz 
daha yararlanarak konuşmamızı tamamlamaya 
çalışacağız. 

Bugün için Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasa
sında gerçekleştirilmesi »gereken bütün düzelt
meler ele alınamamıştır. Ancak, önümüzdeki 
aylarda Yüksek Kurulunuzun, önümüzdeki yıl
larda da yeni seçilecek Meclislerimizin ihtiyaç 
duyulan düzenlemeleri gerçekleştireceği şüphe
sizdir. 

İki yıldan ıberi sürüdüren çalışmalarla 1961 
Anayasasında yapılan değişiklikler her şeye 
rağmen ıbu konuda büyük mesafeler aldığımızı 
göstermektedir. IBüyük ölçüde Anayasanın ha
zırlanışından gelen katı hükümler ayıklanmış 
ve boşluklar doldurulmuştur. Uygulama döne
mi içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan bir 
kısmı karşılanmıştır. 

Bilhassa Anayasanın ters yorumlarla değiş
tirilen çehresinin millî - demokratik anlam ta
şıyan asıl espirisine kavuşturulması hususunda 
küçümserim ey ecek sonuç] ara ulaşılmıştı r. 

Bu sonuçlar yalnız Anayasa 'metnindeki de
ğişikliklerle değil, aynı zamanda Anayasayla 
ilgili tartışmaların yurt sathında ve bilhassa 
Meclislerimizde kavuştuğu seviyeyle elde edil
miştir. 

•Özellikle belirtmek isteriz ki, Anayasa ile 
ilgili iki yanlış igörüşün bugün iflâs etmiş ol
ması siyasî hayatımız için büyük kazançtır. 

İflâs eden ıbu görüşlerden biri, Anayasanın 
değişmezliğini, dokunulmazlığını savunan ve 
Anayasa yobazlığına dönüşen görüştür. Anaya
sanın dokunulmazlığını savunan çevreler aslın
da Anayasayı (kalkan yaparak siyasî ve ideolo
jik maksatlarına ulaşmak isteyen gruplardan 
oluşnraktaclır. Bunların arasında hürriyetleri, 
hürriyet düzenini yıkmak için kullanmak iste
yenler yer almıştır. 

Bunlar tarihi, coğrafyası ve sosyal yapısıyle 
millî ıbir bütün teşkil eden Türk Milletini sınıf
lara ve halklara bölmeye çalışmışlardır. Hukuk 
devletinin imkânları zorbalıkla kullanarak, zor
balık düzeni kurmaya 'kalkışmışlardır. 

Savundukları görüşler bugün akıl ve bilim 
plânında, millet vicdanında iflâs etmiştir; fa
kat aynı çevrelerin safında yer alan bâzı grup-
ler akla ve bilime karşı, millî vicdana karşı di
reni şlerini sürdürmektedirler. 

Diyorlar ki; «^Hürriyetler elden gidiyor!» 
Yeniden yapılan Anayasanın hangi maddesi, 

hangi hürriyeti ortadan kaldırmıştır'» Hukuk 
devleti ilkelerine uygun hangi hürriyet kısıtlan
mıştır?. 

Bunların savunduğu hürriyet, olsa olsa zor
balık düzenini getirme, demokrasiyi (katletme 
ve insan hak ve haysiyetini çiğneme hürriyeti 

I olabilir. 
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Dünyanın hiçbir hukukî belgesi hürriyetle
rin kendilerini düzenleyen rejimleri yok etmek 
amacıyle kullanılmasına cevaz vermemektedir. 

Diyorlar ki, «iHalk oyuyla kabul edilen Ana^ 
yasayı, Meclislerin değiştirmesi sakıncalıdır!» 

Yobazlığın bu derecesinin bilim adamı eti
ketiyle nasıl yanyana 'gelebileceği şaşırtıcıdır. 
Bilimi tepe üstü diken bu ilerici bilim adamla
rı unutuyorlar İki, Anayasayı kabul eden halkoyu 
onun nasıl değiştirileceğini gösteren 155 nci 
maddeyi de kabul etmiştir. 

Diyorlar ki, «Avrupa yaptıklarımıza ne di
yecektir ?. 

Avrupa, Güvenlik Mahkemeleri konusunda 
da, hürriyetlerin tahribini önleyici tedbirler 
'konusunda da söylec«ğini çoktan söylemiştir. 

Kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri mev
zuat düzenlemeleri ortadadır. 

Hak ve hürriyetler konusunda en liberal gö
rüşleri kapsayan İnsan Hakları Evrensel Bil
dirisi 'de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de 
«Hürriyeti yıkma hürriyeti tanınamayacağını» 
en açık ifadeye kavuşturan belgelerdir. 

•Sayın milletvekilleri; 
Anayasa konusunda yanlışlığı ve haksızlığı 

artık ortaya çıkan diğer bir görüş de «Bu Ana
yasa ile Devlet idare edilmeyeceği» görüşüdür. 

Anayasanın bu memleket için lüks olduğu 
ileri sürülmüştür. Anarşinin, kanunsuzlukların 
ve kargaşalıkların Anayasa yüzünden meydana 
geldiği söylenmiştir. 

Anayasa, olup biten ve Devleti yıkma, mil
let ve ülke bütünlüğünü parçalama hareketle
rinin baş sorumlusu ilân edilmiştir. 

Bir Anayasanın eksiklikleri, düzeltilmeye 
muhtaç tarafları bulunması başka şeydir, suç
lanması kanunsuzlukların sorulması sayılması 
başka şeydir. 

Anayasanın lüks olduğunu söylemek ve bu 
görüşe alkış tutmak millete inançsızlığın ta 
kendisidir. 

'Hiç (kimse bin yıllık Devlet tecrübesine sa
hip Aziz Türk Milletinin dünyadaki hiçbir mil
letten daha az hürriyete lâyık olduğunu iddia 
edemez. Aslında millet haline .gelmiş hiçbir top
luma insan hak ve haysiyetinin gerektirdiğin
den daha az hürriyet tanımak akılla bağdaştı-
rılamaz. Demokrasiye yürekten inananlar, iç ve 
dış zorbalara karşı hürriyet mücadelesini kay

beden toplumların dahi hürriyetsizliğe haksız 
olarak mahkûm 'edildiklerini duyan bir vicdana 
sahiptirler. 

Anayasayı suçlu ilân edenlerin hukuku kav
rayıştaki seviyelerinin takdirini bugünü ve ge
leceğiyle Yüksek Meclise bırakıyoruz. Hukukî 
fenomen, Anayasaların, (kanunların, teamülle
rin, bunlara inancın ve bunları uygulamanın 
bütünüdür. Bu unsurlardan birini hem de an
cak uygulamayla edebiyat olmaktan kurtula
bilecek Anayasayı ele alarak sorumluluktan 
sıyrılmaya (kalkışmak işporta usulü propagan
dadır. 

Anayasanın değişikliklerden önceki hangi 
maddesi anarşiye, vatan ve millet bölücülüğüne 
cevaz veriyordu? 

Anayasanın tanıdığı hürriyetler anarşinin 
kaynağı idiyse, aynı hürriyetlere sahip 36 mil
yon 'Türk'ün büyük çoğunluğu neden hürriyet
leri aynı yolda kullanmaya kalkışmadı? 

Anarşi, hürriyetlerin hazmedilememesinden 
ve Anayasanın tanıdığı hürriyetlerin hazmedile-
meyecek cinsten olmasından çıkmamıştır. Aksi
ne, anarşi hürriyet düşmanlarıyla., hürriyetleri 
savunma inancına, kudretine, ehliyetine ve fazi
letine sahiıbolmayanların ortak eseridir. 

Bir taraf Milletlerarası yıkıcı ideolojilerin 
emrinde sahibolmadıkları hakları kullanmaya 
kalkışmıştır. Öbür taraf milletin haklarını sa
vunmak güç ve inancından yoksun olduğu için 
Devlet yıkıcılarına meydan açmıştır. 

Suç; Anayasaya yüklenmiştir. Hattâ suç, 
«Olur demokrasilerde böyle şeyler» formülüyle 
demokratik rejime yüklenmiştir. Ve devletin 
kurtuluş umudu asfaltların aşınmazlığına bağ
lanmıştır. 

iSaym milletvekilleri; 
Simidi kâğıt üzerinde yazılı olanlarla, uygu

lamanın aynı şey ^olmadığını gösteren bir ayrın
tıyı arz edeceğiz. 

Partilerarası Komisyon eski Demokrat Par
tililerin siyasî halklarının iadesi hususunda mu
tabakata varmıştır. Siyasî hakların iadesi ko
nusunu sürüncemede bırakmamamın, istismar
ları 'önlemek, iç barışa ve millî beraberliğe kat
kıda bulunmak sonuçları doğuracağı takdir 
edilmiştir. IBu konunun yalnız birkaç yüz kişi
nin seçilme ve seçme hakkından öteye, taşıdığı 
birleştirici ve insanî anlam hesaplanmıştır. 
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Öte yandan, yine Partilerarası Komisyonda 
daha önce arz 'ettiğimiz Anayasa değişiklikleri 
üzerinde (mutabakat sağlanmıştır. 

Demokratik Parti 'Grubu, 7 . 12 . 1972 Per
şembe ig'ünü toplanmış, Partilerarası Komisyon
da mutabakata varılan Anayasa değişiklikleri
ni aynen benimsemiş ve imzalamıştır. Bir bildi
ri ile diğer partilerin de grup toplantıları yap
maları hususunu hatırlatmıştır. Çünkü, Parti
lerarası Komisyonun son toplantısında, 7.12.1972 
tarihinde, partilerin hu değişiklikleri gruplar
dan geçirmesi ve 8 . 12 . 1972 tarihinde ise me
rasimle 'Millet Meclisi Başkanına vermesi husu
sunda da sözlü .mutabakata varılmıştır. Her ne
dense D. P. dışındaki diğer partiler bu muta
bakatın gereğini yerine getirmemişlerdir. De
mokratik Parti -grup tebliğinden sonra, M.G.P. 
Grubu da, 9 . 12 . 1972 tarihinde toplanmış ve 
Partilerarası Anayasa Komisyonunda varılan 
mutabakatı onaylamıştır. A. P. ve C. İT. P. ise, 
gruplarını top]antıya çağırlamışlardır. 

11 . 12 . 1972 tarihinde «Siyasî Kaklar» ko
nusunda Silâhlı Kuvvetler Komuta Heyeti adı
na bir bildiri yayınlanmıştır. A. P. Grubu, Si
lâhlı Kuvvetler Komuta Heyetinin bildirisin
den sonra toplanmıştır. Basma akseden resmî 
A. P. Grup bildirisine göre, Anayasa Komisyo
nunun vaırmış 'olduğu mutabakat 'konusunda., 
grup kesin bir karar almamıştır. Şartlara göre 
gereğinin yapılması için Grup Yönetim Kurulu
na yetki verilmiştir. 'C. H. P. ise Grubunu çok 
sonra 'ki, bir tarihte toplantıya çağırmıştır. 

OBUAN DENGİZ (Uşak) — Ne biliyorsun? 

BASAN KOKKMAZCAN (Devamla) — 
Besum ^bildirinizin metnine göre konuşuyorum. 

Aradan 'epeyce süre geçtikten sonra Millet 
Meclisi .Sayın Başkanı D. P. Grup Başkanlığına 
29 . 1 . 1973 tarih ve 7286 sayılı bir yazı gön
dermiştir. (Bu yazıda aynen şöyle denilmekte
dir : 

«Anayasada yapılması düşünülen değişiklik
lerden (30, 57, 136, 138 ve 1-18) nci maddelerle 
geçici (22 ve 23) neii maddelere ait teklifte ge
rekli yeter sayı sağlanmış bulunduğundan bu 
kısmı işleme konulmuş ve diğer (62, 94, 127 ve 
129) ncu maddeler ile geçici (21) nci maddeye 
ait kısım için 'gerekli yeter sayı sağlanamamış 
olduğundan, bu maddeler hakkında herhangi bir 
işlem yapmak imkânı •bulunamamıştır.;» 

Millet Meclisi Sayın Başkanının Grubumu
za yazdığı yazıdan da anlaşılacağı şekilde, Ana
yasanın 5 asıl, 2 .geçici maddesi hakkındaki de
ğişiklikler yeterli teklif nisalbmı dolduran im
zayı toplamıştır. Partilerarası Anayasa Komis
yonunun, değişmesinde mutabakata vardığı 10 
asıl maddenin 5 maddeye, 3 geçici maddenin ise 
2 maddeye inmiş olduğu görülmektedir. Şu ha
le göre Partilerarası Komisyonda mutabakata 
varılan bütün değişiklikler D. P. 'Grubuna 
mensup üyeler tarafından imzalandığı halde, 
diğer gruplara mensup üyelerce imzalanmamış-
tır. Yani Partiılerara-sı mutabakatın gereği, üzü
lerek kaydetmek gerekir !ki, diğer gruplarca ye-
ırine getirilmemiştir. 

Burada önemle üzerinde duracağımız bir 
husus da şudur : 

ıC. H. P. Grubuna mensup üyeler, Anaya-sa-
nm 57 ve 148 nci maddelerine ait değişiklikleri 
ve bir geçici madde ilâvesini imzalamışlar; bu 
husus bastırılan Anayasa değişikliği teklifine 
aynen 'konulmuştur. D. P. Grubunun hangi 
maddeleri imzaladığı konusunda, bastırılan tek
life hir açıklık 'konulmamış; her nedense, D. P. 
Grubuna ait üyelerin imzasını taşıyan metinde
ki açıklık, bastırılan metinden çıkarılmıştır. Bu 
suretle, D. İP. Grubuna mensup üyelerin de sa
dece 'beş a.sıl ve iki geçici maddeyi imzaladığı 
izlenimi ıhâsıl edilmek istenmiştir. Halbuki Par
tilerarası Anayasa Komisyonunun mutaibakata 
vardığı hususları tamamen yerine getiren ve 
imzalayan tek grup, D. P. Grubudur. 

Şimdi siyasî partilerin bizimle mutaibakata 
vardıkları değişiklik 'konularından caymaları 
için bir Anayasa zorunluğu mu vardır? 

Anayasa değişikliklerini yapmak, Meclisle
rin 'gündemlerini tayin etmek yetkisinin Mec
lislere aidolduğunu Anayasa yazmaktadır. 

Fakat uygulamada '«Parlâmentonun üstüne 
ipotek konamaz; hen birtakım çevreler diye bir 
şey tanımıyorum» diyenler dahil, Anayasada 
yazılı olanların dışına düşmüşlerdir. Üstelik ıbu 
davranışlanyle Sayın Meclis Başkanımızı, De
mokratik Partinin aynı çizgide olmadığını Mec
lis tutanaklarında göstermemek gibi bir müşkü
lâtla karşı karşıya bırakmışlardır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Konuşmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
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Demokratik (Parti Grubu Anayasa konusu
nu daima gerçekçi bir açıdan değerlendirmiştir. 
Parti programlınızın 4 ncü maddesi Anayasa 
ıslahatı ihtiyacını 12 Marttan çok önce belirtil
miştir. 

Bizim Anayasa değişikliklerine hangi anla
yışla katkıda 'bulundıığumurun en güzel ifadesi, 
Demdkratik Parti Programının dördüncü mad
desidir. 

.«Uygulamanın ortaya koyduğu aksaklıkları 
prensiplerine ve hedeflerine halel gelmeden, gi
derebilmek için ciddî ıbir araştırmanın ve tecrü
benin ışığı altında, Anayasa ıslahatını zarurî 
görmekteyiz. 

Anayasanın ve sağladığı nizamın .muktedir, 
müessir ve müstekar bir idare ile korunabilece
ğine kaniiz. Hürriyetlerin böyle ibir idarede sui
istimal edilemeyeceğine inanıyoruz. Demokra
tik Anayasa nizamına aykırı olan her türlü 
akım ve hareketlerle müessir 'bir şekilete müca
deleyi görev biliriz. 

Devletin insan hak, hürriyet, şeref ve hay
siyetini korama hususundaki .görevini yerine 
getirmesi yanında, halkın da 'devletini sevme
sini ve onun gücüne -güvenmesini nizamın ko
runmasında başlıca unsur olarak görüyoruz. 
Devlet gücünü milletin refah ve mutluluğu için 
adalet, fazilet ve kanun ölçüleri içinde kulla
nan idareyi demokratik anayasa nizamının ica
bı sayıyoruz. 

Hürriyetle otorite arasında kurulmasını lü
zumlu bulduğumuz dengeyi, değerler anarşisi
ni önleyici tedbir olarak kabul ediyoruz. Ka
nunların mutlaka ve herkese uygulanacağının 
vatandaş şuur ve vicdanında yerleştirilmesi lü
zumuna kaniiz. 

Kanun önünde eşitliği, Anayasa nizamının 
öngördüğü hukuk devletinin gereği olarak ka
bul ediyor, böyle bir nizamda herhangi bir 
şahsın veya zümıeniıı bir imtiyaza sahibolına-
yaea gına in anıyoruz.» 

ıSaym Balkan, sayın milletvekilleri; 
(Mâruzâtımızla bu defa getirilen Anayasa 

değişikliklerini Demokratik Parti Grubu ola
rak kaibul ettiğimizi, fakat yeterli bulmadığı
mızı ifadeye çalıştık. 

D. P. en iyi Anayasanın, millî inancı yansı
tan ve inançla uygulanan Anayasa olduğu gö
rüşündedir. 

7 . 2 . 1973 O : 1 , 

D. P. Anayasanın asıl teminatının hürriyete, 
adalete ve fazilete âşık millet evlâtlarının gö
nüllerinde ve iradelerinde yer aldığına inan
maktadır ve bu inançla uygulanmasını temen
ni etmektedir. 

Yüce Meclise D. P. Grubunun saygılarını 
sunanın. 

(D. P. Grubu sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru

bundadır. 
OBHAN CEMAL FEIİSOY (İstanbul) — 

ıSayın Başkanım, Cumhuriyetçi Parti Grubu 
sözcüsü ile sıramızı değiştirdik, müsaadenizle. 

BAiŞKAN — Zaten sizden sonra C. P. Gru
bu söz almış, buyurun Sayın Sancar. 

€ . P. GEÜBU ADINA İLHAMI SANCAR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

C P. adına gündemle önümüze gelen Anaya
sa değişikliği teklifi üzerinde görüşlerimizi 
yüksek: 'müsaadenizle arz etmek istiyorum. 

Bu konudaki teklif ve rapor, Anayasamızın 
beş maddesinin değiştirilmesini ve iki geçici 
madde eklenmesini amaç almaktadır. Değiştiril
mesi ve eklenmesi söz konusu olan hususları, 
madde numaralan sırasıyle özetlemek isterim. 

'Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesinin 
gözetim altında tutma süresiyle ilgili hükmü
nün iptali üzerine bu hükmün yerine yeniden 
tanzimi bir zarurettir. Burada kişi hürriyetleri 
gösterilen (hususlarda ve değişik şekillerde an
cak kısıtlanabilecektir. Burada millî güvenliği
mizin sağlanın asiyle özgürlüklerimizin korun
masının ıbir ölçüde ve kiç şüphesiz eskisinden 
daha iyi tanzim edildiği kanısındayım. Bu tan
zim 30 ucu maddede yerine getirilmiş oluyor. 

57 nci maddenin, partilerin hesap verme ve 
denetimi ile hükmünün uygulamada yarattığı 
güçlükler gözönünde tutulmuş, bu işlemin 
hangi hallerde ve ne şekilde olacağı, denetimin 
hangi halle ide nasıl yapılacağı hususlarının Si
yasî Partiler Kanununa bırakıldığı belirtilmiş
tir. ıBu maksadın elde edilmesi, Siyasî Partiler 
Kanununu süratle 'bu istikamette değişmesine 
bağlıdır. 

Bundan sonra mahkemelerin kuruluşu ile 
ilgili 136 nci maddeye ek fıkralar getirilmiştir, 
burada da dikkati çeken yeni bir müessesenin 
yaratılmasıdır : Devlet Güvenlik Mahkemeleri. 
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Son yıllarda yeni suç ve suçluluk kavram
ları ortaya çıkmış, dolayısıyle suçların ve suç
luların kovuşturulması ve yargılanması için her 
memlekette lolduğu gibi bizde de yeni usuller 
aranması ve bulunması zorunlu hale gelmiştir. 
özellikle Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü
ğü hür demokratik düzen ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlar için bu ihtiyacın duyulduğu gerek
çede belirtilmektedir. 

Uzağa gitmeye lüzum olmadan, yakın tari
himizde adı ne olursa olsun, bu kabil ihtisas 
mahkemeleri görülmüştür. Elan da bir kısmı 
yaşamaktadır. İsimden ürkmeye ve ürkütücü 
Özel mânalar izafesine mahal olmadığı kanısın
dayız. Yüksek Meclisiniz gerektiğinde değişen 
şartlara göre o müessesenin 'kalıp kalmamasın
da yetki sınırlarının daraltılıp daraltılmamasm-
da daima gözönünde tutacaktır ve nihaî karar 
sahibi 'Olduğu tabiîdir. 

Hiç şüphesiz hepimizin amacı, kişi özgür
lüklerinin sağlandığı bir hür Türkiye yarat
maktır. Fakat bu gayeye giderken değişen şart
ların gerektirdiğini, bu ve benzeri yeni tedbir
leri almakta gaflet göstermememiz gerekir. 

Meclis olarak iktidarların yurt güvenliği 
için ihtiyaç gösterdiği zarurî tedbirlerin alın
masını imkânsız hale getirenleyiz, işte bugün 
bu [konuyu görüşmekteyiz. Teklif edilen tedbir
ler üzerinde bir karara varacağız. Tedbirde ge
cikme veya gaflet, yeni yeni huzursuzluklar ya
ratılmasına ve mevcudun devamına sebep olur, 
kanısındayız, özgürlük, ama, memleketin emni
yetini sağlayabilen bir nizam içinde özgürlük. 
Bu, çalışmalarımızın hedefi olacaktır. 

Peşinen Anayasa ye kanunlarla kuruluş ve 
işleyişi tanzim edilecek böyle bir mahkemenin 
adlî tarihimiz açısından ve hukuk mantığı ba
kımından tabiî mahkeme olarak kabulü gerek
tiği ıkanısındayiım. Burada da teminatlı hâkim
ler çalışacak, bütün yurttaşlar her yönden ay
nı hükümlere tabi olacak, icranın bu yargı or
ganı üzerinde tesiri bulunmayacaktır. Bu yargı 
organının kararları da daha üst bir yargı or
ganının denetimine tabi olacaktır. Bu itibarla 
peşinen reddetmeyi gerektiren daha kuvvetli 
deliller olduğu inancında değiliz. Bilâkis sayı
lamayacak faydalar getireceği kanısındayız. 
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Bir diğer fıkrasında savaş halinde hâkim 
kifayetsizliği 'karşısında mahkemelerin hâkim 
niteliğine sahip olmayan halleri de derpiş edi
lerek mahkemelerin kuruluşunu tanzim etmek
tedir. Burada «savaş hali dışında» ibaresi ekle
nerek yeni bir düzenleme yapılmış oluyor, bu 
da hepinizin takdir edeceği gibi zaruretten ile
ri hayatî öneım taşıyan bir değişmedir. 

Bu maddeyi takiben Anayasa Mahkemesinin 
yargılama ve çalışma usulü ile ilgili 148 nci 
maddesinde ufak bir değişiklik görmekteyiz, 
siyasî partilerin kapatılması ile ilgili davalar 
da duruşmalı bakılması yararlı görülüyor. Da
valara duruşımalı bakılmasının tarafları daha 
çok tatmin ettiği ve hükümlerin daha inandırı
cı olduğunu tatbikatta yargının her safhasında 
görmekteyiz. Bu sebeple bunda da isabet oldu
ğu kanısındayız. 

Bu esas maddeleri takiben iki geçici madde 
vardır, bunlardan biri siyasî partilere Anaya
sanın 56 ncı maddesi istikametinde yeni bir dü
zenleme ile Devletçe yardım yapılmasına iliş
kindir. Bunun gerekçesi herkesçe malûm olan 
bir husustur. 

Diğer geçici madde ikısmen ihtilaflı olan 21 
nci maddedir. Bu madde; «Sıkıyönetimin (kal
dırıldığı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde 
görülmekte bulunan davalar sonuçlandırılınca
ya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri 
devam eder. Kamu davası açılmamış dosyalar 
nitelikleri ve yürürlükteki kanun hükümlerine 
göre görevli ve yetkili mahkemeye verilir» hü!k-
münü taşımaktadır. 

Denenmemiş bir usul olarak üzerinde tartı-
şılabilirse de bu hükme amacı istikametinde 
/mâna vermek doğru olur. Davaların mahkeme 
ve hâkim değiştikçe iyi neticeler vermedikleri
ni 'günlük hayatımızda görüyoruz. Bu böyle ol
duğuna göre; «asker ve sivil mahkeme» diye 
ayrım yapmanın faydalı olacağına kani değiliz. 

Kuruluşları görev ve yetkileri genel olarak 
kanunla belli edilmiş olan bu mahkemeler artık 
as'kerî ve olağan mahkemeler mahiyetini olduk
ça kaybetmiş sayılır. Herkesin kanunun genel 
olarak koyduğu görev ve yetki esaslarıyle belli 
olan askerî hâkim önünde başlamış bulunan 
yargılamayı devam ettirecek ve sonuca bağla
yacaktır. 
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Bundan ben şahsen hiçbir kuşku duymamak
la beraber davaların süratle neticelendirilmele-
ri bakımından fayda görmekteyiz. Çalışmala
rındaki müşkülâtı sebep olarak göstermeye ma
hal yoktur, usul kanunları karşılıklı yardımı 
esas tutmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, tadili teklif edilen 
maddeler üzerinde genel olarak mülâhazaları
mızı arz etmiş bulunuyorum. Bu çalışmaların 
biz komisyonda son safhasına katılmış bulunu
yoruz. Daha evvelki tartışmalardan haberdar 
değiliz. Bu itibarla konuyu uzatmakta ameli bir 
fayda görmüyoruz. Bu vesile ile bir iki noktaya 
temas eıtmek isterim : 1969 ıdan itibaren bu ta
dil teklifi yedincidir. Gelip, geçen tadil teklif
lerinin birçoklarında mutlak zaruret ve müsta- . 
celiyet görmediğimiz şimdi ortaya çıkmaktadır. 
Geçmiş tarihlerdeki Anayasa değişikliklerinden 
netice alabilmek için bâzı hükümlerin tanzimi 
gerçekleştirilecek kanunların çıkarılmasına da
ir âmir hükümler dahi henüz yerine getirilmiş 
değildir. 

Bu yeni tadilde de buna benzer düzenleyici 
kanunların getirilmesine dair âmir hükümler 
vardır. Bunların da bu devre içinde çıkabilece
ğine inanmamaktayım. Bütün bunlardan evvel 
Anayasamızın öngördüğü ekonomik ve sosyal 
düzen henüz kurulabilmiş değildir. Bu düzeni 
bir an önce gerçekleştirebilmek için kısır çekiş
meleri, mutlak ihtiyaç hissedilmeyen ve müsta
celiyeti olmayan Anayasa tadillerini artık bir 
yana bırakıp milletçe elbirliği ile hepimiz yu
karıda işaret ettiğim amaçlara yönelmeliyiz. 
insan hakları ve temel özgürlükleri her alanda 
etkili kılmanın bir tek çıkar yolu da bu olduğu 
kanısındayız. 

Arz ettiğim sebeplerle tasarıya müsbet oy 
vereceğiz. Sözlerimi burada bitirirken hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. (C. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
ikinci defa olarak buyurunuz Sayın Orhan Ce
mal Fersoy. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Görüşülmekte bulunan Anayasa değişikliği
ne ilişkin hususlarda rapora ekli muhalefet şer
hi olmasa idi ve Sayın Demokratik Parti Söz

cüsü eski Demokrat Partililerin siyasî halkları
nın iadesi hususunda tevakkuf etmemiş bulun
salar idi yüksek huzurlarınızı işgal etmeyecek
tik. 

Mesele Adalet Partisinin kurulduğu günden 
beri, yani 1961 tarihinden beri, Adalet Partisi
nin politikasında önemli bir yer işgal eden bir 
konudur. 1961 - 1964 döneminde Adalet Partisi 
bu konuda, bulunduğu koalisyonlar içinde ol
sun, koalisyonlar dışında olsun, muhalefet ola
rak olsun, koalisyon ortağı olarak olsun mese
leye ehemmiyeti nispetinde bütün gücünü kat
mak suretiyle 1965 dönemine kadar ancak ce
zaevlerinde hükümlü olarak bulunan eski De
mokrat Partililerin salıvermesi neticesini doğu
racak idarî tasarrufların sonuçlandırılmasına 
kadar bir netice almıştır. 

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye'de hiçbir 
şey olmamıştır denemez. 27 Mayıs 1960 Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin seçilmiş üyelerinin De
mokrat Parti kanadının, icranın başı olan Dev
let Reisi ve Hükümetin Genel Kurmay Başka-
kanmın, bütün yöneticilerinin bertarafı sure
tiyle hükmünü icra etmiş, kurulan istisnaî mah
kemelerde sadır olan hükümler sonucu, seçilmiş 
olmanın ötesinde kusur atfı mümkün bulunma
yan kişilerin hüküm giymesi sonucuna kadar 
Türk siyasî hayatında büyük rahneler açan ne
ticeler doğurmuştur. 

1965 seçimlerinde her türlü engeli aşmak su
retiyle büyük Türk Milletinin itimadına büyük 
çoğunlukla mazhar olan Adalet Partisi kurulu
şunda mevcut bulunan vahim olayları bertaraf 
etme gayesini tahakkuk ettirme imkânlarını 
aramış ve o zaman için çok önemli addedilen 
ve çıkarılması mümkün telâkki edilmeyen genel 
siyasî affı tahakkuk ettirmek suretiyle mağdur 
bulunan zevatı medenî haklarına ulaştırmanın 
güçlüğünü yenmiş ve bu muhterem zevata hiç 
olmazsa medenî haklarını istimal imkânını sağ
lamıştır. 

Bugün bunları naklederken öyle zannediyo
rum ki geçmişin hatıraları üzerinde çok kolay 
yapılmış meseleler üzerinde konuşuyormuş gi
bi bir intiba vardır. Aslında siyasî genel affın 
tahakkuku zamanında Cumhuriyet Senatosun
da bir üye için günlerce çoğunluk sağlama gay
reti içinde bulunulduğu, siyasî genel affın böy
lece tahakkuk ettirildiği geçmiş zamanın Hü-
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kümetlerinde görev almış bütün arkadaşları-
mım lıatıralarmda yer işgal edecek değerde ve 
ehemmiyettedir. 

Adalet Partisi 1965 seçimlerinden sonra bu 
siyasî genel affı tahakkuk ettirmekle kalma
mış, aynı zamanda Anayasanın 68 nci ve geçi
ci 11 nci maddesinde sözü edilen engeli de ber
taraf etmek için, yani bugünkü ifade tarzıyle 
söylemek lâzım gelirse, eski demokratların si
yasî haklarının da sağlanmasını temin gayesiy
le bir Anayasa değişikliği teklifinin de sahibi 
olmuştur. 

Bu Anayasa değişikliği Adalet Partisinin 
yalnızca kendi gücüyle sağlanacak bir değişik
lik değildi. Buma, bu konuya zaman, bunun ta-
mamıyle karşısında bulunan siyasî partileri de 
getirmiş, onların da işbirliği sonucu ve sadece 
bir hak iadesi niteliğinde bulunan ve iç barışa 
yardımcı olacağı noktasından hareket edilmek 
suretiyle siyasî hakların iadesi meselesi yüce 
huzurlarınıza getirilmiştir ve Yüce Meclis, en 
büyük katkı payı Adalet Partisinde olmak üze
re 14 Mayıs 1969'da ve 15 Mayıs 1969 iki (otu
rumunda bu hak iadesi meselesinde 68 nci ve 
•geçici 11 nci madde engelini aşmıştır. Burada 
oylamaya katılmada Adalet Partililer, o 'günkü 
238 mevcudundan 232'sinin katılmasıyle, diğer 
partiler de kendi imkânlarını kullanmak sure
tiyle ancak 308 oyu tamamlamak: suretiyle bir 
Anayasa değişikliği Millet Meclisinde mümkün 
olmuş ve fakat 1969 seçimlerine yaklaşan se
çim dönemine girildiği bir devrede ve özellikle 
Cumhurbaşkanının 19 Mayıs 1969 günlü açıkla
ması 27 Mayıs 1969 günlü açıklamasıyle mese
leye yeni unsurlar, yeni faktörler katılmıştır. 

Bu halde Anayasa değişikliğinin Cumhuri
yet Senatosunda müzakeresini erteleme zarure
ti kendisini hissettirmişti L\ İktidar Adalet Par
tisinde bulunması itibariyle, idare tedbirler 
üzerine müessese yürüyeceğine nazaran ve alı
nan haberlerin değerlendirilmesi, o zaman Hü
kümet içerisinde bulunan en sorumlu şahısların 
da hatırlayacağı gibi, Cumhuriyet Senatosunda 
bu husus kesin olarak Anayasa değişikliğine 
müntehi olduğu halde ve takdirde, Devletin ba
şına ne tür ve ne çeşit gailelerin açılacağının 
takdiri ve değerlendirilmesi sonucu, önde se
çim olmasına rağmen ve her türlü ağırlığı bu
gün olduğu gibi geçmiş zaman içerisinde de ay

nı sorumluluk duygusu içerisinde bulunan Ada
let Partisi tarafından derpiş edilmek, 'gögüs-
lenmek suretiyle milletten yeniden güç aldıktan 
sonra meselenin hallini temin sadedinde konu 
1969 seçimlerinin sonrasına ertelenme zarure
tinde kalınmıştır. 

Yüksek huzurlarınızda bunları söylerken ne 
derecelerde müşkülât çekmekte olduğumu tak
dir edersiniz. Çünkü bir tarafta hükmünü icra 
'eden bir Anayasa Var iken, bunun karşısında 
1960 yılının 27 Mayısından intikal eden vahim 
hadiselerin ağırlığı içerisinde meseleyi tahlil 
ve değerlendirmek cidden güçtür. 

1969 seçimleri Adalet Partisinin yeni
den seçimi kazanması suretiyle sonuçlanmış, 
Adalet Partisi 12 Ekim 1969 seçimlerinden son
ra Hükümeti daha kurmadan, seçimden aldığı 
yeni gücü değerlendirmek suretiyle Cumhuri
yet Senatosunda Anayasa Adalet Komisyonun
da bulunan teklifi derhal harekete geçirmiş ve 
Cumhuriyet Senatosundan da 128 oy ile Millet 
Meclisinin kabul ettiği metin kanunlaşarak 
Anayasa değişikliği kesin vasıf ve karakterini 
iktisap etmiştir. O haliyle ve o gün yapılan ilâ
na göre eski demokrat arkadaşlarımızın siyasî 
haklarının iadesi hususunda Yüce Meclislerin 
iradesi tecelli etmiştir. Bunu tahakkuk ettirmek 
hususunda Adalet Partisinin bulunduğu katkı
nın ölçüsü her iki Mecliste de daima '% 7.5'in 
üzerinde oy vermek suretiyle bu konunun ta
hakkukuna destek olmak şeklinde tecelli etmiş
tir, 

Fakat ne hazin tecellidir ki, bu Anayasa de
ğişikliği bir ortak zemin üzerinde siyasî parti
lerin mutabakatına ulaşmak ve iktiran etmek 
suretiyle tahakkuk ettirildiği halde, buna kar
şı bulunanlar meseleyi Anayasa Mahkemesine 
itiraz konusu yapmışlarıdır. 

Yüce Meclisleriniz samimî iradelerini izhar 
ettikleri halde Anayasa Mahkemesi bu Anaya
sa değişikliğini usul noktasından bozarken, bu 
bozma kararının gerekçesine bir cümle daha ek
lemiştir. Anayasa Mahkemesi, kendisini Anaya
sa değişikliklerinde esasa girmeye de yetkili 
görmektedir. 

Bozmanın gerçek nedeni şu nokta üze
rinde toplanmaktadır. 14 . 5 . 1969 Çarşam
ba 'günlü 93 ncü Birleşimde siyasî partilerin 
görüşleri, her türlü mütalâalar dermeyan edil-
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dikten sonra tasarının tümünün oylamasına ge- I 
çilmiş, o günkü oturuma başkanlık eden muk- I 
terem zat meseleyi; «Kabul edenler... Etmeyen
ler...» tarzında oya sunmuştur. Anayasanın üç
te iki çoğunlukla değiştirilebileceği hususu 
Anayasada kaydedilmiş ve fakat Anayasa de
ğişikliklerinin bu oylamasının tespiti hakkında 
içtüzük buna muvazi hüküm serdetmemiş ise 
de, sadece Meclislerin normal kanunların mü-
zakeresindeki usulî müzakeresine tabitir de
mekle yetinmiştir; ama 2/3 nin de tespiti ge
rekeceği sayılmak suretiyle tespitinin gereke- I 
ceği, Anayasa Mahkemesinin bozma kararında 
belirtilmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, karar gereğince 
vaktimiz bitti. Acaba çok sürecek mi? Kısa ise I 
devam edelim, yoksa.. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN CFMAL 
FERSOY (Devamla) — Yüce Meclis müsaade 
ederse on beş dakikada bitiririmi. 

BAŞKAN — On beş dakika süre ile konuş
masının devamı hususunu, oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Gidil
miştir. I 

Buyurunuz ve on beş dakikada toparlama
nızı rica ederim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Evet efendim. 

Bu konuda, oylamanın oyların tespiti ve sa
yılması gerektiği hususunda Yüce Meclisin üye- J 
leri, Sayın Başkana yardımcı olmuşlardır. Ken
disine, zabta geçtiği nispette söylüyorum, «Sa
yın Başkan acaba bu oyları zabta geçmesi ba
kımından tespit etmemiz mümkün değil mi
dir?» sorusuna karşı, saym Başkanın cevabı, 
«benim, kabul edilmiştir beyanım, Anayasanın 
aradığı çoğunlukta bunun kabul edildiği nok
tasını tespit eder» şeklinde olmuştur. 

Keza bu konu 15 Mayıs 1969 günlü 'oturum
da da söz edilmiş ve saym Başkan bu hususta 
zabta şunları dercettirmiştir; «Belli bir nispete 
dayanması sebebiyle, ancak açık veya gizli oy
la bu nispetin tahakkuk edip etmediği sabit ola
bilirdi. Siz böyle yapmadınız yolundaki birinci I 
itiraza gelince, buna da yer yoktur. Belli nis
pet, ister 2/3 olsun, ister salt çoğunluk olsun, 
işari oyla yapılması lâzım gelen hususlarda I 
Başkanın işari oya sunması ve neticeyi ilân 
ettikten Sonra bir itiraza uğramaması halinde I 
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o doğrudur, kesindir. Dün de aynı şey olmuş
tur, bir açık oy talebi olmadığı, için işari oy
larınıza sunulmuştur. Anayasanın istediği 2/3 
çoğunlukla kabul edilmiştir.» 

Saym Başkanın bu beyanı, bu tespiti ve bu 
ifade tarzı, Anayasa Mahkemesi tarafından ka
bule şayan görülmemiştir. Ve işte bu nedenle
dir ki, Yüce Meclislerin tecelli etmiş bulunan 
yüksek iradesi, Anayasa değişikliği tarzında 
hükmünü icra etmemek suretiyle bir noksanlık 
doğurmuş irade muallâkta ka'lmış, şekil nok
sanının ikmali ve itmamı devresinin açılma
sına intikal edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şu noktayı da arz 
•edeyim. Anayasa Mahkemesinin bu bozma ka
rarından sonra Adalet Partisi meselenin peşini 
bırakmamıştır. Saym Süleyman Demirel ve 
217 arkadaşının imzasıyle, yeni bir Anayasa 
değişikliği teklifi Yüce Meclise sunulmuş, 
28 . 1 . 1971 günü bu teklif Anayasa Komis
yonuna intikal 'ettirilmiştir. 

Ne hâzin ve ne garip tecellidir ki, bu tekli
fin intikalinden 42 gün sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet 
Reisi, 12 Mart Muhtırasına, 12 Mart Muhtırası 
denilen belgeye mâruz ve muhatap kalmıştır. 
Türk siyasî tarihinde 12 Mart ile yeni ve baş
ka bir -devre açılmıştır. Eğer 12 Martta, eğer 
27 Mayısta bir şey olmadığı kanaatinde olan
lar var ise, onlar, meselelerini başka türlü mu
hakeme ederler ve o tarzda yürütürler. Eğer 
o dönemde bir şeyler olduğuna kanaat getiren
ler var ise, Adalet Partisinin sorumluluğu 
içerisinde ve aynı duygu içerisinde hareket et
mek suretimle maziden âtiye intikal eden ya
ralan sarmak hususunda temkinli, tedbirli 
ve kesin sonuç alıcı halleri derpiş etmekten 
geri durmazlar. 

Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisi eski 
demokratların siyasî haklarının iadesini hiçbir 
karşılık beklemeksizin, sırf hak olduğu için, 
herhangi bir istismara tenezzül ve tevessül 
etmeksizin (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 
sadece hak olduğu için ve hiç kimseye dün 
söylediğinin, ertesi gün ciheti askeriye tara
fından tekzibedilmesi gibi, çok kısa zamanlık 
bir görüşün dahi sahibi olmadığı meselesini 
ortaya atmaksızm, samimiyetle bu mesele üze
rindedir. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz önce hocamız 
Sayın Ali Fuat BaşgiPin kitabından intikal 
eden büyük pasajları bize zevkle dinlettirdiler. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, BaşgiPin kitabından tek satır yok
tur. benim konuşmamda. İspat edebilirlerse 
ben bu çatı altında oturmam. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Mühim değil, Bozbey'linin kitabından olsun. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, Sayın Az
mioğlu.. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Bana, üslûbu itiba
riyle o intibaı verdi. Gerçekten.. (D. P. sıra
larından gürültüler.)' 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Ne hay
siyetsiz adamsın, ne şerefsiz adamsın. Elinde 
hiçbir belge olmadan.. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Sayın Güldo-
ğan, Sayın Güldoğan lütfen oturun efendim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, elinde hiçbir belge olmadan bir baş
kasını kitaptan fikir aktarmak suretiyle it
ham eden, haysiyetsizdir, şerefsizidir. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Sayın Gül
doğan... Efendim, müsaade etmiyorum... 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Müsaade 
buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müsaade etmiyorum, o 
halde, müsaade ile konuşulacaksa buraya da 
gelmeyin Sayın Güldoğan. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Haysiyet
siz herif hiç bir delilin olmadan.. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Sayın Güldo
ğan size söylüyorum efendim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Namus
suz adam, köpek. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Sayın Güldo
ğan, size söylüyorum 'efendim, oturun yerinize. 

AP GRUBU ADINA ORHAN CEMAL FER
SOY (Devamla) — Söylediğin sözlerin hiç bir.. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Sayın Güldo
ğan oturun yerinize, Sayın Güldoğan, Sayın 
Güldoğan 'efendim size hitabediyorum. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Bu Mecli
sin nezahatine yakışsa senin nerene.. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Sayın Güldo
ğan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ada-
ma yalatırız, biz böyle. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
AP GRUBU ADINA ORHAN CEMAL FER

SOY (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşları
mın.. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Bütün hayatı 
yalanla geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, siz yapmayın, 
Sayın Sükan sizin arkanızdaki arkadaşı teskin 
etmekte bana yardım edeceğinizi umuyorum, 
siz dahil oluyorsunuz. 

AP GRUBU ADINA ORHAN CEMAL FER
SOY (Devamla) — Şimdi, değerli (arkadaşları
mın neden fazla telâş ettiklerinin sebebini siz 
de, ben de çok iyi anlıyoruz. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sırf sah
tekârlık için çıkmışsın oraya. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, ihtar ver
mek mecburiyetinde bırakmayın, Sayın Güldo
ğan, sükûnet bulun, dünyanın lâfını söylediniz, 
müsamaha ettik. 

AP GRUBU ADINA ORHAN CEMAL FER
SOY (Devamla) — Her söz sahibine aittir. 
Ben.. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) ~- Sen sah
tekârsın. 

• BAŞKAN — Sayın Güldoğan, efendim kür
südeki hatibe sahtekâr demeyin. Oturun yeri
nize. 

A. FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Haka
ret ediyor Sayın Başkan, baksanıza. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu siz de oradan, 
Sayın Azmioğlu, efendim ben oraya da söylü
yorum, size de söylüyorum,. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bakın 
küfür ediyor. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim şimdi. 
Yapmayın bunu, iki taraf birden kalkarsa beaı 
nasıl idare edeyim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Şimdi değerli arkadaş
larım, ned'en sinirlendiklerini, neden titizliğe x 

kapıldıklarını çok iyi takdir ediyorum,. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Takdirin 

sana kalsın. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, efendim, bakı

nız başkaları kürsüde konuşurken niçin sabır
la, tahammülle dinlemiyorsunuz? 
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A. P. GRUBU ADINA ORHAN OEMAL 
FERSÜY (Devamla) — Kendilerini lâzım ol
duğu nispette ve dikkatte ve lâzım olduğu ehem
miyetle, büyük bir sabırla tam ilki buçuk saat 
dinledik. Onlbeş dakikalık bir konuşmaya; ama 
haMkatleri aksettirdiği için oribeş dakikalık bir 
konuşmaya tahanumülsüzlük göstermekte hak
lıdırlar. 

iEKRBM DİKMEN (Trabzon) — Yalanlar 
da vlar. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen efendim, Sayın 
Dilktmen... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Yalanı şim
di söyledi. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Dikmen, yalan, 
doğru; herkes sözünün kendisi sahibi; siz dü
zeltmeye ne memursunuz, ne mezunsunuz. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN OEMAL 
PERSOY (Devamla) — Şimdi, Anayasa üze
rinde cidden güzel görüşler var, bâzı tarafları 
da çok aksıyor. Güzel görüşleri hocama atfet
tim, hakikaten aksayan tarafların da hocamın 
kitaJbında bulunmaması lâzımgeldiğini şimdi şu 
kürsüde çok daha iyi anladım. 

iŞimıdi dieğerli arkadaşlarım; Anayasanın 
hangi noktada, ne suretle işlediği, yürüdüğü 
hususunda arkadaşlarımız mukavemeti ve sa
mimiyeti gerektiren hususlarda bize bâzı telkin
lerde bulundular. Bendeniz de kendilerine bir 
şeyi sormak isterim. 

Dâhil oldukları Hükümet Çankaya'dan ge
ri döndüğü zaman, o geri dönüş Anayasanın 
neresinde idi ve o geri dönüşe karşı hangi reak
siyonu göstermişlerdir?... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu
rada kürsüde söyledik görüşlerimizi. 

BAŞKAN — 8aym Korkmazcan, Sayın 
Kîorkmazcan, söyledinizse zabıtta var, tekrar 
etmeyin, usule aykırı oluyor. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN CEMAL 
PERSOY (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım... 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Ondan sonra Hükümete girmemekle gösterdik. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu... 
A. P. GRUBU ADINA ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım; 
Türkiye, gerçekten bir buhranın içerisindedir. 
Bu buhranı aşmanın gayretleri gösterilmektedir. 

Bu buhrandan çıkış hususunda, başta Genel 
Balkanımız olmak üzere Adalet Partisi, verdi
ği her sözün kefilidir, sahibidir; zamanında onu 
tahakkuk ettirmeyi ve hangi şartlar içerisinde 
-neye kesin olarak vaziyet almak lâzim geldiğini 
de aklı başında insanlara yakışan kişilerin şuu
ru içerisinde kendisi takdir edecek, kendisi tes
pit edecek ve 'kendisi tahakkuk ettirecektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ıSaygılar sunanım arkadaşlar. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arz edi
yorum. 

Madencilik Reformu kanun tasarısının ya
pılan açı!k oylamasına 286 sayın üye katılmış 
193 kaJbul, 88 ret, 5 çekinser oy kullanılmış, bu 
suretle Madencilik: Reformu kanun tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Maraş ilinin adının Kahraman Maraş ola
rak değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Mil
let Meclisince evvelce kabul edilmiş metni üze
rinde yapılan açık oylamaya 253 sayın üye ka
tılmış 226 kabul, .22 ret, 5 çekinser oyu kulla
nılmış ve bu suretle Meclisimizce evvelce ka
bul edilen metin kanunlaşmıştır. Hayırlı ol
sun. 

M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim oturunuz lütfen, otu
runuz. Açık oyların sonucunu arz ediyorum. 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin yapılan açık oylamasına 271 
sayın üye katilmiş 222 kabul, 44 ret, 5 çekin
ser oy kullanılmış; Senatoda salt çoğunlukla 
reddedilen Millet Meclisi metninin kabulü için 
gerekli salt çoğunluk sağlanamadığından ka
nun düşmüştür. 

Sayın Kürşad, anlıyorum efendim teşekkür 
için söz istiyorsunuz; ama size söz vermek müm
kün değil. Açık oylama sonunda usule uygun 
değil, öyle bir şey değil efendim. 

Kabul edilmiş bulunan çalışma saati gere
ğince saat 21,0(Me toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,17' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saa*i : 21,00 

'BAŞKAN ,: tSaibit Osman Avcı 
'KÂTİPLER : Vehbi Me§îmr (Amasya), Muit t in Sayın -(Gaziantep) 

(BAŞKAN — 52 nei Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Demdkratik Parti Grubu adma Sayın Hasan 
Koı'k'nıazcan ikinci dofla söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ-

CAN (Denizli) — Sayın Baş'kan, sayın millet
vekilleri ; 

Adalet Partisi Grubu adına yapılan konuş
mada, Demokratik Partinin konuşmasının eleş
tirilmesi kadar, Anayasa değişiklikleriyle ilgili 
bâzı gerçelkleri değiştirici hususlar gördüğü
müz için ikinci defa söz almış bulunuyoruz. 

Adalet Partisi Grubu, siyasî hakların bugü
ne kadar iade edilememiş olmasını, 1969 seçim
lerinden sonra yapılan Anayasa değişikliğinin 
usul yönünden bozulmuş olmasına ve bu usulî 
hatayı o zamanki Meclis Başkanı Sayın Boz-
'bcyli'nin yapmış olmasına bağlamaktadır. 

MEHMET KAZOVA (Tdkat) — Yalan mı?. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Yalan mı, doğru mu şimdi anlarsınız. (D. P. 
sıralarından gürültüler) 

«MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
O dinlese de anlamaz. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
Müsaade buyurun hatip konuşsun. Hatip ko
nuşur, milletvekili dinler. Konuşma yeri ve din
leme yeri ayrılmış, çok rica ediyorum... 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Yalan 
anı demek ihata mı?... 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu, rîca ede
ceğim. 

HASAN KORKMAZOAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın hangi 
usulle değiştirileceği yine Anayasamızın hü
kümleri arasında gösterilmiştir. Anayasada, 
teklif ve kabul nisabı yönünden bir farklı du
rum getirilmiş. Bunun dışında Meclislerdeki 
müzakerelerde aynen kanunlarda tatbik edilen 
usul dahilinde Anayasa 'değişikliklerinin ger
çekleştirileceği belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin vaktiyle vermiş ol
duğu bozma kararı, maddelerin oylanması sı
rasında Anayasanın aradığı 2/3 çoğunluğun bu
lunup bulunmadığı ınıeseleisin'in tartışılmasın
dan çıkmıştır. Yani, Anayasa Mahkemesi 1969 
•seçimlerinden sonra yapılan siyasî haklarla il
gili değişikliğin oylanmasında 2/3 çoğunluğun 
bulunup bulunmadığının tespit edilmediği ge
rekçesine dayanarak bu Anayasa değişikliğini 
bozmuştur. 

Aslında aynı Balkanın, oturumlarına baş-
'kanlık ettiği aynı Meclis tarafımdan o sıralar
da ikinci bir Anayasa değişikliği yapılmıştır. 
Bu Anayasa değişikliği kısmî Senato seçimleri
nin ertelenmesiyle ilgilidir. Anayasa Mahkeme
si aynı usulle Yüklsek Meclislerden gfQqen iki 
Anayasa değişikliğinden, siyasî haklarla ilgili 
olana bakmış ve bunu iptal etmiş, buna karşı
lık: yine bir itirazla kendi huzurunuza getiril
miş olan kısmî Senato seçimlerinin ertelenmesi 
hususundaki Anayasa değişikliğini iptal etme
miştir. Aynı sırada, aynı Başkanın riyasetin
de ve aynı usûlle çıkarılan iki değişiklikten bi
risini iptal edip diğerini iptal etmemesi hali da
hi Anayasa Mahkemesinin bu konudaki tutu
munu bir delil olarak: Yüksek Meclislerin hu
zuruna getirmek hakkını kimseye venmeyecek 
izler taşırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa değişik
likleri, kanunlar İçtüzükte belirlenen usullerine 
göre görüşülüp karara bağlanacağına göre, bir 
kanunun müzakeresi ve oylaması nasıl yapılı
yorsa, Anayasanın müza'keresi ve oylaması da 
o yolla yapılacaktır. 

Şimdi, İçtüzüğümüze göre, bir hususun açık 
oya sunulması aneafe İçtüzükte açıkça belli edi
len hallerde ve Meclis üyelerinden 15'inin yazı
lı Olarak açık oy talelbirade bulunması halinde 
uygulanmadadır. Bunun dışında bütün oylama
larda iş'ari oya veyahut da yine İçtüzükte gös
terilmiş diğer oy usullerine başvurulmaktadır. 

Şu hale göre, Meclislerde bir açık oylama 
yapmak, nisabın bulunup bulunmadığını tespit 
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yönünden açık oylama yapmak imkânı ancak 
15 üyenin yazılı talebiyle mümkündür. 

ISiyasî halkların iadesi mevzuundaki Anaya
sa değişikliği yapılırken, eğer Başkanlığa 15 
imzalı bir açık oy önergesi verilmiş olsaydı, bu
nun icabı elbette yapılırdı ve istenilen tespit
ler ortaya çıkmış olurdu. Verilmiş bu tarzda 
bir önerge yoktur. 

İçtüzükte, Anayasa değişikliklerinde, diğer 
kanunlardan farklı olarak, açık oya başvuru
lur diye sarih bir hüküm de yoktur. Bu oyla
mayı Başkanlık makamını işgal edenler İçtü
züğün hükümlerine göre yapmak durumunda 
bulunduklarından, bu tespit ancak diğer ka
nunlarda olduğu gibi, Başkanın beyanları ile 
yapılmaktadır. 

Meclislerin bir karar alması, müzakere ya
pabilmesi için salt çoğunlukla toplanması lâ
zımdır. Bu salt çoğunluğun varolduğu farz 
olunluğu içindir ki, Meclislerimiz herhangi bir 
işaret oyu safhasında kapatılmaımaktadır. Mec
lis Başkanı, «Kabili edenler... Etmeyenler...» 
demekte, kabul edenlerin sayısını fazla gördü
ğü takdirde, herhangi bir itiraz olmadığında, 
salt çoğunluk dahi aranmadan meseleler kara
ra bağlanabilmektedir. 

Aynı şey Anayasa değişiklikleri konusunda 
da bahis konusudur. Müzakerelerin herhangi 
bir safhasında, hattâ oylama safhasında 2/3 ço
ğunluğu Başkanlığın re'sen arayabilmesinin bir 
imkânı İçtüzükte mevcut değildir. Olsa olsa 
Başkan, 2/3 çoğunluk oyunun sağlandığını tes
pit ede?; kendi görüşlerine göre tespit eder. 
Bu görüşe Meclisten herhangi bir itiraz olmaz
sa artık Başkanın görüşü, 300 oyun kabul yönünde 
kullanıldığı şeklinde değerlendirilir. Hukukî 
durum budur. Eğer MecMs üyeleri içerisinden 
salonda 300 kişinin bulunmadığı idiasmda olan
lar varsa, bunun, 5 kişinin ayağa kalkıp yokla
ma talebotmök suretiyle kontrolü mümkündür. 
Aynı şekilde 15 kişinin acık oy talebeden bir 
önerge vermesi suretiyle de 300 kişinin bulu
nup bulunmadığının tespiti mümkündür, ama 
bunlar olmadan Meclis Başkanının re'sen acık 
oya Anayasa değişikliklerini vazedebilmesi im
kânı mevcuit değildir. 

Dün Sayın Meclis Başkanımız grup yöne
ticilerini makamına davet ettiler. Gidip görüş
tük kendileriyle. «Anayasa Mahkemesinin bu 

kararı muvacehesinde bir açık oy önergesi ve
rin de, açık oy yapalım. Tespitlerimizi sağlam 
tutalım. Anayasa Mahkemesinin ne türlü karar 
vereceğini kestiremediğimiz için, böyle bir yo
la başvurmak durumundayız.» buyurdular. 

Şimdi, Yüksek Meclis üyelerinden 15 arka
daşımız imzalayıp Başkama bir önerge takdim 
etmezlerse Sayın Başkan kendiliğinden Anaya
sa değişikliklerini açık oya sunamaz, ama bizim 
hukukî kanaatimizce Sayın Başkan açık oya 
sunmasa da, Meclisten herhangi bir itiraz gel
medikçe ; çoğunluğun bulunmadığı veya yeter
li oyun sağlanmadığı yolunda bir itiraz gelme
dikçe, buradan geçirilecek kararlar gerçekten 
Anayasa değişikliği mahiyeti iktisabeder. 

Hukukî durum bu iken ve bunu zabıtlara 
•da tescil etmek suretiyle ilerideki uygulamala
ra sağlam bir zemin hazırlamak lâzımken, A. P. 
Grubunun meseleyi çok küçük hesaplarla istis
mar etmeye kalkışması cidden üzüntü verici
dir. 

Anayasa Mahkemesi kararları aleyhine şim
diye kadar görülmemiş kampanyaları açan A. 
P. Grubudur; ama iş Ferruh Bozbcyli'nin bir 
h ait ası olarak kamuoyuna takdim edilmek is
tendi nii Anayasa Mahkemesinin kararları tar
tışmasız hale geliyor. Biz aynı kararda, Anaya
sa Mahkemesinin siyasî haklarla ilgili olarak 
verdiği iptal kararında ikinci bir husus gör
müştük. Diyardu ki Anayasa Mahkemesi: 

«Ben önüme gelen bir meselede, Anayasa 
değişikliği meselesinde gerekirse Anayasanın 
felsefesi, bütünlüğü istikametinden .'meselenin 
içine de girebilirim; sadece usul değil esasına 
da bakabilirim.» diyordu. 

Bunun karşısına Meclislerimiz topyekûn çık
tıkları için, geçen yıl Anayasanın 147 nci mad
desinde değişiklik yapmak suretiyle Anayasa 
Mahkemesinin o yanlış tutumunu tashih ettik. 
Aynı karardaki bir tutumun tashih edilmesi 
için Meclisler Anayasada değişiklik yapmışlar, 
bir başka tutum o kadar ehemmiyetli görülme
diği için değişiklik konusu olmamış ama aradan, iki 
yıl geçtiği halde, sadece küçük siyasî hesaplar
la yanlışlık müdafaa ediliyor. 

Muhterem .arkadaşlarım, eğer Anayasa Mah
kemesinin siyasî hakların iadesi hususundaki 
Meclis kararlarını iptalinde bir sorumluluk var
sa, bu sorumluluk Meclis Başkanına aidolmaz. 
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Anayasa Mahkemesi Meclis Başkanlarının ka
narını iptal etmez, Meclislerin kararını iptal 
eder. İcabında başkanlar da yanılabilir. Baş
kanlar yanıldığı zaman onları ikaz etmek Mec
lislerin görevi çerçevesi içindedir. Ama biz ge
ne tekrar edelim, Sayın B'Ozbeyli'nin o zaman
ki ııoktai nazarını aynen bugün de muhafaza 
ediyoruz. 

.•İSMET ANıGT (Eskişehir) — İspat et. 

HASAN KOKKMAZCAN (Devamla) — Bu 
ikazın ve itirazın usulü var muhterem arkada
şım. 15 üyenin imza vermek suretiyle bir açık 
ay talebetmesi, işte onu yapıyoruz; biraz sonra 
oylamalara geçildiği zaman 15 imza verip açık 
oy isteyeceğiz ama, Anayasa Mahkemesinin 
yanlış uygulaması olmasa aslında buna gerek 
yoktur. Eğer bütün kanunların şekli tekemmü
lü bu tarzda aranacak olsa bu Meclislerden 
hiçbir kanunun çıkması imkân dahilinde olmaz 
veya çok az kanun çıkabilir. Diğer kanunlarda 
başka türlü tia'kib e diyoruz; Anayasa değişikli
ğinde, sadece no türlü karar verileceğini kes
tiremediğimiz için fazladan tedbirler- alıyoruz. 
Bir kere «Başkan o zaman Meclisi uyarmamış
tı da onun için bu türlü usul bozukluğuyle çı
karılan değişiklik malûl oldu» iddiası da Mec
lisleri uyur halde göstermek gibi bir bühtan 
taşımaktadır. Âdeta uyuyanlar kabahatli değil 
uyuyanları uyandırmayan Başkan kabahatli 
gibi bir mantıkla Meclisin huzuruna çıkılmak
tadır. Ama biz inanıyoruz ki, o gene Meclis 
uymuyordu ama, Anayasa Mahkemesinin bu 
yolda aynı mahiyetteki iki değişiklikte çelişik 
kararlar vereceğini elbette o günden kestirmek 
imkânı yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu meselenin 
asıl sebebi üç yıl geride kalmış olan bir mesele
nin bugün ortaya getirilmesinin asıl sebebi, 
acaiba bu noktadan kamuoyu önünde Sayın Boz-
beyli'nin kasti bir hata yaptığı şüphesini uyan
dırabilir miiyiz; acaba bu yolla siyasî haklar 
konusundaki istismarımıza devam edebilir mi
yiz düşüncesi rol oynamıştır. D. P. programının 
4 ncü maddesinde yazılı olan siyasî haklar ko
nusunu hiçbir zaman istismar mevzuu yapma
mıştır ; fırsat çıktıkça Anayasa değişiklikleri 
ele alındıkça Mecliste temsil edilen bütün par
tilerin ittifak ettikleri ve Yüksek Meclislerin 
iradesi haline gelen değişikliğin gerçekleşmesi 
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[ için gayret göstermiştir. Eğer A. P. Grubunun 
maksadı, bizi bu konuda kamuoyu önünde suç-
layaibilmek ise, bizi bu konuda söyledikleriyle 
yaptıkları birbirini tutmuyor ithamı altında bı-
rakmaksa, o fırsat gene ellerinde vardır. Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararından sonra da 
siyasî halkların iadesi konusundaki çalışmalara 
devam edebilirler ve bunu çıkarabilirlerdi. Ge
çen yılki Anayasa değişiklikleri zamanında biz 
teklifi ortaya getirdiğimizde gene bu teklife 
katılmak suretiyle 'meseleyi halledebilirlerdi; 
şu anda gene bugün verdiğimiz önergeye yarın 
müspet oy vermek süratiyle buna katılabilirler 
ve meselenin sürüncemede kalmasını önleyebi
lirler. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Biz, 
bir meselenin hallini talebederken onun şerefi 
ibize aidolsun inaneıyle yola çıkmıyoruz. Anaya
sa değişiklikleri konusunda da ifade ettim, ilk 
konuşmamda da ifade ettim; ne kadar yapıl
mış değişiklik varsa, ortaya konulmuş bir eser 
varsa bunun .şerefi tümüyle Yüce Meclislere 
aittir; muhalif olanları da daJh.il, Anayasa deği

şikliklerinin görüşülmesi esnasında gelip bura
da samimî tenkitlerini yapmak suretiyle katkı
da bulunan üyeler de dahil Anayasa değişiklik
lerinin gerçekleşmesindeki şeref payı Yüce Mec
lislere aittir. Bunların hiçbir kimse tarafından, 
bizim katılım payımız 75'ti, ötekinin yüzde 15'ti 
gibi bir tasnife tabi tutulmasını hukuk mantı-
ğiyle bağdaştırmak mümkün değil. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Şirket kuranlar yapar öyle hasebi. 

iBAŞHAN — Grup idarecisiniz yani.. 
HASAN KOBKMAZCAN (Devamda) — 

Meclislerin çalışması, gerçekten ticaret şirket
lerinin kâr hesabına benzemez muhterem arka
daşlarım. Meclislerin çalışmalarının madde he
saplarıyle, sayı hesaplarıyle ilgisi yoktur, yap
tığımız çalışma birtakım metinlere kanun de
nilen, saygı duyulan ve herkesin uymakta ken
disini zorunlu hisettiği manevî güçler katmak
tır. Bu gücü toplama hesaplarıyle, çıkarma he
saplarıyle bölemezsiniz. 

Mulhitereım arkadaşlarımı, A. P. Grubu, D. P. 
Grubu adına ortaya koyduğumuz Anayasa de
ğişiklikleriyle ilgili görüşlerimizi, rahmetle an
dığımız Ali Fuat Başgll hocanın kitabından ak
tardığımız sözünü de bu kürsüden ifade etti
ler. Ellerinde hiçbir delil olmadığı halde, yeri-
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mizden yapmak mecburiyetinde kaldığımız mü
dahale üzerine de hemen söylediklerini geri al
dılar. Kitaplar hakkında dahi bu kadar mesnet
siz konuşabilen kimselerin ortaya koyacakları 
görüşlerin değerini Yüce Meclis takdir edecek
tir. Biz, rahmetli Ali Fuat Başgil'in kitapların
dan da istifade etmişizdir, başka Anayasa ho
calarının kitaplarından da istifade etmişizdir, 
başka milletlerin Anayasalarından da istifade 
Gtımüşizdir; aımia bugüne kadar nereden neyi al
mışsak, onu yazıp çizdiğimiz metinlerde, yaptı
ğımız konuş malarda mehaz olarak göstermeyi de 
bir kadirşinaslık saymışızdır. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Biz, bir olağanüstü mah
kemenin zabıtlarını derleyip, toplayıp kitap 
yazdık diye onun istismarına hiçbir zaman çık-
mamışızdıır. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

Şimdi,. 
İBRAHİM ABAK (İstanbul) — Yassıada 

kargası. (A. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Abak, ne olur yapmayın, 
dize nazaran çok yoruluyorum. 

İBRAHİM ABAK (İstanbul) — Ha(k etti de 
söylüyorum Sayın Başkan. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sahtekâr. 
BAŞKAN — Efendim, yapmayınız rica. ede

rim, size nazaran çok yorulduğumu takdir eder
siniz ve yaırdum edin. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Cehaletin sırıttı şimdi, kitabı okumamışsın. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, burası ile meş
gul olunken, bir de sizinle meşgul olmayayım. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Si
zin kiitafbmıızı da okudum Sayın Fersoy. Sizin 
kitabınızı da okudum. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, ben oraya 
müdahale eidiyorum, siz cevap vermeyiniz efen
dim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, burada ortaya konulan A. P. 
Grubu görüşü, nasıl sakat bir Anayasa anla
yışı ile karşı karşıya olduğumuzu berrak bir şe
kilde göstermektedir ve bizim konuşmamızda 
işaret ettiğimiz bütün hususları teyidetmekte-
dir. A. P. Grubu diyor ki; 

Anayasada yazılan gerçekler başkadır, uy
gulamada ortaya çıkan gerçekler başkadır. 
Yani Anayasa bize çoğunluk grubu olarak bir

takım halklar tanımıştır ama, biz bu çoğunluk 
grubu halklarını şartlara, zamana ve zemine 
göre kullanırız ve bu da akıllı politikanın ica-
Ibıdır. Bunu söylüyorlar. (D. P. sıralarından 
•gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, aynı zihniyet 12 
Mart'tan önce de vardı. 12 Mart'tan önce orta
ya üç - beş anarşist çıktığında, Hükümet ola
rak, iktidar olarak bunların üstüne gitmek ye
rine, efendim bizim aslında bunların üstüne git
meye de, anarşiyi durdurmaya da hakkımız var
dır ama, şartlar şimdi elvermiyor, şartlar elver
diğinde bunun icaplarını yaparız zihniyeti ile 
meydan anarşiye bırakılmıştır. Bizim konuşma
mızda işaret ettiğimiz hususlar da bunlardı. Ne
reden Anayasa dışı bir kuvvet yola çıkmışsa, 
karşısında Anayasayı koruma gücünde, inan
cında ve cesaretinde bir iktidar bulamazsa, o 
kuvvet kendi hedefine ulaşaoaıktır. 12 Mart'tan 
önceki anarşistler, Anayasa dışındaki eylemle
rini yürütmüşler, karşılarında bir engel bula
madıkları için, memleketi uçurumun kenarına 
kadar götürme firstim bulmuşlardır. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Bugün de Anayasa dışına çıkan birtakım 
davranışlarla karşı karşıyayız. Bunlar karşısın
da Anayasadan birtakım yetkiler almış kimse
lerin söyleyeceği şey; biz zamana ve zemine de 
göre Anayasadaki haklarımızı kullanırız, de
mek değildir. Eğer bu türlü bir hukuk anla
yışı, bir politikanın temel esası haline getirilir
se, bu doğrudan doğruya Anayasa ihlâllerine 
iştirakçilik olur. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Anayasayı ihlâl etmek için yola çıkmış 
kuvvetlerin karşısına, gene Anayasadan alman 
yetkilerle çıkılmazsa, şimdilik bu böyle olsun, 
ibaşka zaman başka türlü düşünürüz denilirse, 
Anayasanın dışındaki hareketlere bu fiilen işti
rak olur. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, aslında gerçekten 
Anayasa değişiklikleri ile ilgili sadedin epeyce 
dışında olan bu maruzatı, grubumuza yöneltil
miş bir sataşmayı cevaplandırmak için yaptık. 

İlk konuşmamızda temenni etmiştik ki, Ana
yasa değişiklikleri gerçekleştirilirken, Anayasa 
koyucu sıfatıyle toplanmış Yüksek Meclislerde 
günlük politik tartışmalara girilmesin ve vesi
le verilmesin. Anayasa değişikliği gibi yalnız 
bugünün değil yarının Türkiyesini de ilgilendi-
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recefk bir konu müzakere edilirken, geçmişte 
kalmış bâzı hâd&eleri zaman içerisinde kamu
oyunun hafızası yanılmıştır, aaoııan içinde ka
muoyunun hafızasında olayların izleri kalma
mıştır düşüncesi ile buraya getirmeyiniz.. Getir
diğiniz takdirde haklı olmadığınız her şey yüzü
nüze çarpılır. Haklı olmiadığmız her şey kendi 
üzerinizde kalır. 

ORHAN KOR (Cumhuriyet Senatosu İz
mir Üyesi) — Sen de onlardansın serseri. 

HAlSAN KOBKMAZOAN (Devamla) — 
Kim o terbiyesiz, kim o terbiyesiz? (Elindeki su 
dolu bardağı A. P. sıralarına doğru fırlattı.) 

BAŞKAN — Hasan Bey, Hasan Bey, Sayın 
Koıkmazoan... Sayın senaitör sizin hiç burada 
.müdahaleye hakkınız yok. Siz arkada oturunuz 
(evvelâ. Sayın senatör arkada oturunuz lütfen. 
Lütfen efendim, sıraların arkasında oturunz. 
(A. P. ve D. P. sıralarından şiddetli gürültüler 
ve anlaşılmayan müdahaleler.) 

'NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan lütfen o sena/törü çıkarın salondan. 
Bu Meclis çatısının altında olmaz öyle şey. 

BAŞKAN — Sayın senatör, lütfen sizden ri
ca ediyor mm... (Şiddetli gürültüler.) (D. P. 
milletvekillerinden Necati Kalaycıoğlu, Ekrem 
Dikmen, Ata Bodunoğhı, Mustafa Vedat Öıısal 
A. P. sıralarına doğru yürüdüler.) (Çok şid
detli gürültüler.) Sayın senatör, efendim Mec
lis müzakerelerine sizin sadece dinleyici olarak 
katılmanız gerekir. (D. P. sıralarından gürül
tüler, anlaşılmayan müdahaleler.) 

Sayın Dikmen, Sayın Kalayeıoğlu, Sayın 
Kalaycıoğlu... (Şiddetli gürültüler) Sayın Ka
laycıoğlu, Sayın Orhan Kor... (Şiddetli gürül
tüler) Efendim, idareci üyeler ve grup idareci
leri... (S'klddtti gürültüler) 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, kürsüden bardak atılmaz, onun da gereğini 
yapınız. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... (A. P. ve 
D. P. milletvekillerinin karşılıklı münakaşaları 
ve şiddetli gürültüler) (Hitabet kürsüsü ve A. 
P. sıraları önlerinde A. P. ve D. P. milletve
killeri arasında karşılıklı yumruklaşma ve tek
melenmeler.) 

ıSaym Ata Bodur, Sayın Ata Bodur... Sayın 
Budur, Sayın Bottur, Sayın Bodur... Rica ediyo
rum efendim.. (A. P. ve D. P. milletvekilleri ara

sında şiddetli kavgalar...) Sayın Ata Bodur, siz
den rica ediyorum ismen. 

MUSTAFA KONA (Artvin) — O kürsüden 
o bardak atılır mı? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Had
dini bilmeyenlere aitılır. 

BAŞKAN — Sayın Rona, Sayın Rona, Sa
yın Rona siz de alevlendirmeyin efendim,. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Siz attır
dınız, siz boımjba attınız. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayan Dikmen... 
Efendim lütfen idareciler ve grup idarecileri 
lütfen efendim, lütfen. (Devamlı gong vurma
lar ve şiddetli gürültüler.) Sayın Abak, Sayın 
Abak, yerinize lütfen. 

Sayın Korkmazcan, iyi bir hareket yapma
dınız yani onu da söyleyeyim. Ben ona derhal mü
dahale ettim. 

•NECATİ KALAYCIOĞLU- (Konya) — Sa-
ym Başkan, o zat ikinci defiadır hâdise çıkarı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, efendim 
söylodkn, arkada oturun dedim. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Atm 
onu dışarı. 

BAŞKAN •— Efendim yok böyle bir şey. Se
natoda da •milletvekilleri oturuyor efendim. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan o zat her zarman böyle hâdise çıka
rıyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, ben derhal 
hem müdahalemi çittim hem arka sıraya davet 
ettim. Sayın milletvekilleri de Senatoda oturu
yorlar. (Gürültüler) Sayın Hım... Oturun lüt
fen oturun efendim. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, kürsüden bardak atılmasının da icabına ba
kınız. 

(BAŞKAN — Efendim; anladum. Bana ait, 
anladım efendim. Efendim söyledim. (Devamlı 
gürültüler.) Lütfen oturun efendim, lütfen. 
(Şkkleitli gürültüler ve anlaşılmayan müdahale
ler.) Efendim dinlemediniz ki... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Her
kese anlayacağı dille hitaboderiz. (Gürültüler.) 

•BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, siz ce
vap veıimeyin efendim, siz cevap verme
yin. Lütfen efendim, lütfen, idareci üyeler... 
Lütfen ve sükûnet bulunuz. Ye sayın 
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senatörler tümünden rica e'diyorum arka sıra
larda otursunlar. 

EKREM DİKMEN — (Trabzon) — Bir se
natör söz atamaz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen yapmayın böyle 
şeyler, yapmayın efendim. Bunlarla hiçbir so
nuç da alınmıyor, güzel de olmuyor. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Milletve
kili olsa amenna. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, efendim ilk de
fa ona söyledim. Arka sıraya.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sayın Başkan, hiç. o taraftan isim okumuyorsu
nuz. Hiç orada yok mu? Hep burdan, her hur
dan isim okuyorsunuz. Hep bu taraftan mı gü
rültü geliyor. Küfür eden orda, hakaret eden 
orda. O tarafa neden söylemiyorsunuz. Her 
türlü lâfı bize söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, oraya da söylüyo
rum Sayın önsal. Kime söylemiyorum? Şimdi 
isim isim söyledim, yapmayın bunu. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bir tek isim oradan duymuyorum, hep buraya 
Mtabediyorsunuz. Tarafsız olunuz biraz. 

BAŞKAN — Sizin aynı seçim bölgenizden 
Güngör Huna'a şimdi hitabettim. Yapmayınız 
efendim; sinirlendiğiniz zaman henim hitapları
mı duymuyorsunuz. Bütün mesele buradan ge
liyor. (A. P. ve D. P. sıralarından karsılıldı lâf 
atmalar). 

BAŞKAN — Yapmayınız, Sayın Yahşi. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Ne oluyor, 

n,e bağırıyorsunuz?.. 
YAŞAR BİR ('Sakarya) — Saym Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, kürsüde hatip var

ken bir şey yapamam, Saym Bir, oturun. 
Sayın Korkmazcan, şimdiye kadar hiç şahi

di olmadığım bir hadise yaptınız, kınıyorum 
sizi. 

Buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa

yın Başkan.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Sayın 

Başkan, bu cam kırıkları ne?.. 
BAŞKAN — Efendim, söyledim; kınamayı 

da söyledim. Nasıl söyleyeyim, ne yapayım Sa-
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yırı Bayramoğlu?.. Oturun, bana yardım edece
ğiniz yerde.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa^ 
yın Başkan, değerli milletvekilleri.. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, kürsüden bir milletvekilinin bar
dak attığı, bu Mecliste görülmemiş bir şeydir. 

BAŞKAN — Sayın Asııtay, söyledim efen
dim, «Kınıyorum sizi» dedim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Saym Başkan, 
temizlik yapılırken Meclis devam edemez. 

BAŞKAN — Ne var efendim? 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

temizlik yapılırken Meclis devam edemez. Bir
kaç dakika ara verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sözlerinin sonuna 
gelmişti, bitirsin o arada vereyim. 

;Saym Korkmazcan, lütfen son cümlenizi 
söyleyin, konuşmanızı bitirmiştiniz. (A. P. sıra
larından gürültüler). 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Saym 
Başkan, nedir bu cam kırıkları?.. 

BAŞKAN — Saym Bayramoğlu, rica cdiyo-
yorum efendim. 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Nedir, 
bu yahu?.. (Gürütüler) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
ıSayın Başkan... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar.. (Gürültüler, 
gong sesleri). 

iSaym Önsal, siz bana yardım edeceksiniz, 
grup idarecisisiniz. A. P. ve D. P. sıralarından 
ıkarşdıklı lâf atmalar, ayağa kalkıp kürsü 
önünde toplanmalar, gong sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, ara vernıeık zorunda 
kalacağım. (A. P. ve D. P. milletvekillerinin 
kürsü önünde karşılıklı münakaşaları ve birbir-
ler'ini içip kakışmalar). 

BAŞKAN — Saym Korkmazcan.. (Gürül
tüler). 

Efendim, Birleşime yarım saat ara veriyo
rum. 

(Kapanma Saati : 21,33) 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılına saati : 22,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya — Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN —- Millet Meclisinin 52 nci Birle- tinde olduğum için, almış olduğunuz karar ye
şiminin üçüncü oturumunu açıyorum. reğince 8 Şubat 1973 Perşembe ıgünü saat 10,00' 

Cereyan eden hâdiseler muvacehesinde mm- da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
zakerelerin selâmetle yürütülenieyeceği kanaa- Kapanma saati : 22,02 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de fakülte ve yüksek okul mezunlarının mik
tarına dair soru önergesi ve Millî Eğitim, Baka
nı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1165) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

22 . 6 . 1972' 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Türkiye'deki fakülte ve yüksek okullarını 
ilik mezun vermeye başladıkları yıldan bugüne 
kadar, fakülte ve yüksek okulların isimleri ay
rı ayrı belirtilmek suretiyle bu fakülte ve yük
sek okullardan her yıl mezun olan insan sayı
sı nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim (Bakanlığı 30 . 1 . 1973 

özel. 
25 

Millet Meclisi OBaşIkaınbğına 
İlgi : 29.6.1972 tarih ve 7/1166-16075/45737 

sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili. Celâl Kargılı'nın, fakülte 
ve yüksek okul mezunlarının sayısına dair yazı

lı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Porf. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, fakülte ve 
yüksek okul mezunlarına dair yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Meaun 
sayısı 

Yıllar Mezun sayısı 
— t — . ' ' — 

1968 - 1969 85 
1969 - 1970 196 
1970 - 1971 128 
1971 - 1972 10 

Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezun sayış* 
Yıllar 

1938 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 

Mezun sayısı 

10 
211 
27 
49 
99 
80 
112 
107 
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Yıllar 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 • 
1952 • 
1953 . 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

- 1947 
• 1948 
• 1949 
. 1950 
. 1951 
- 1952 
• 1953 
. 1954 
- 1955 
- 1956 
• 1057 
• 1958 
• 1959 
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M'ezun sayısı 

104 
123 
115 
117 
119 
81 
118 
78 
101 
66 
69 
91 
111 

7 . 2 . 1973 0 : 
Yıllar 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

• 1960 
- 1961 
- 1962 
- 1963 
- 1964 
• 1965 
- 1966 
• 1967 
- 1968 
• 1969 
• 1970 
• 1971 
• 1972 

8 
Mezun sayısı 

193 
189 
214 
282 
417 
679 
737 
743 
777 
803 
914 
898 
250 

A. Ü. Fen Fakültesinin bütün bölümlerinden mezun sayısı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

• 1947 
- 1948 
- 1949 
• 1950 
• 1951 
- 1952 
- 1953 
- 1954 
- 1955 
- 1956 
• 1957 
• 1958 
• 1959 

7 
11 
21 
20 
35 
18 
34 
15 
34 
24 
19 
35 
50 

1959 • 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 -

• 1960 
1961 

• 1962 
- 1963 
• 1964 
• 1965 
- 1966 
• 1967 
• 1968 
• 1969 
- 1970 
• 1971 
• 1972 

53 
84 
77 
137 
171 
213 
206 
199 
219 
227 
207 
240 
186 

İlâhlityat Fakülitesi mezun sayısı 

1952 - 1953 
1953 - 1954 
1954 - 1955 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 

40 
16 
22 
6 
11 
17 
20 
35 
38 
23 

Nott : 1971 - 1972\ders yılı mezunlarının kesin 
durumu Ekim sınavı dönemi ile Şubat ura mnavı 
sonucunda (belli olacaktır. 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

- 1963 
- 1964 
- 1965 
- 1966 
• 1967 
• 1968 
• 1969 
. 1970 
- 1971 

23 
37 
60 
95 
82 
74 
93 
126 
124 
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A. Ü. Hukuik Falküllbesi mezun sayısı 

Yıllar 

1027 -
1928 -
1929 -
1930 -
1931 -
1932 -
1933 -
1934 -
1949 -
1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -
1955 -
1956 -
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
195(6 
1957 

• 1936 
- 1937 
- 1938 
- 1939 
- 1940 
- 1941 

Mezun sayısı 

143 
94 
129 
79 
79 
113 
89 
137 
428 
533 
445 
208 
259 
294 
205 
269 
176 
156 
190 
279 
203 
290 

Yıllar 

1947 -
1942 • 
1943 • 
1944 • 
1945 • 
1946 • 
1947 -
1948 -
1957 • 
1958 -
1959 • 
1960 • 
1961 • 
1962 • 
1963 -
1964 -
1965 • 
1966 • 
1967 • 
1968 
1969 
1970 

.1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

• 1965 
1960 
1967 
1968 
1969 

- 1970 
1971 

Mezun sayısı 

420 
206 
168 
235 
179 
242 
301 
346 
248 
341 
495 
594 
320 
495 
434 
279 
375 
409 
389 
589 
808 
656 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun sayısı 

Yi 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

11ar 

• 1946 
1947 

- 1948 
• 1949 
• 1950 
- 1951 
- 1952 
- 1953 
• 1954 
- 1955 
- 1956 
- 1957 
- 1958 

Mezun sayısı 

174 
121 
118 
50 
71 
84 
124 
200. 
187 -
196 
246 
183 
147 

Yıllar 

1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 

Mezun sayısı 

163 
148 
187 
138 
80 
66 
102 
144 • 
182 -
162 
154 
183 
237 
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Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun sayısı 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 

Mezun sayısı 

35 
75 
73 
76 

Yıllar Mezun sayısı 

1969 58 
1970 68 
1971 78 
1972 (Yalnız Yaz dönemi dâhil (17) 

Ziraat Fakültsi mezun sayısı 

Yıllar 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
«1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

Mezun sayısı 

11 
17 
39 
68 
57 
61 
53 
46 
50 
57 
66 
46 
77 
100 
96 
158 
95 
52 
124 
111 

Veteriner Fakülte 
10 
1 
Yok 
2 
4 
10 
11 
5 
9 
15 
11 
10 
7 
5 
6 

— 1! 

Yıllar 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

îsi mezun sayısı 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

)3 — 

Mezun sayısı 

89 
76 
117 
59 
129 
250' 
160 
280 
277 
241 
251 
224 
170 
223 
272 
237 
231 
150 
131 

15 
9 
8 
5 
6 
12 
11 
7 
5 
11 
11 
4 
16 
5 
7 
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Yıllar 

1930 - 1931 
1931 - 1932 
1932 - 1933 
1933 - 1934 
1935 - 1936 
1936 - 1937 
1937 - 1938 
1938 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 

"Ankara Üniversitesi S 

Mezun sayısı 

40 
40 
41 
45 
34 
43 
97 
37 
126 
64 
111 
82 
99 
83 
106 
93 
95 
121 
104 
107 

Üniversitesi Siyasal Bil giler Fakültesi mezun sayısı 

Yıllar Mezun sayısı 

1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 
1954 - 1955 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 

99 
103 
97 

120 
137 
127 
109 
159 
156 
131 
168 
163 
187 
169 
204 
226 
258 
253 
221 
280 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun sayısı 

1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 
1954 - 1955 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 

130 
135 
155 
167 
185 
190 
198 
251 
299 
301 
312 
313 
318 

1958 • 
1959 • 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 • 
1970 
1971 -

1959 
1960 

• 1961 
• 1962 
- 1963 
• 1964 
- 1965 
• 1966 
• 1967 
- 1968 
• 1969 
1970 

• 1971 
1972 

336 
343 
371 
384 
392 
395 
414 
454 
583 
590 
750 

1 080 
1 320 
1 286 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun sayısı 

1933 Ekim 
1933 - 1934 
1934 - 1935 
1935 - 1936 
1936 - 1937 
1937 - 1938 

10 
9 

48 
42 
30 
31 

— 1 

1938 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 

96 — 

61 
69 
63 
83 

102 
169 
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Yular 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

- 1945 
- 1946 
- 1947 
- 1948 
- 1949 
- 1950 
• 1951 
- 1952 
• 1953 
- 1954 
• 1955 
• 1956 
• 1957 
• 1958 

Mezun sayısı 

129 
125 
(134 
133 
96 
İ25 
İ59 
113 
112 
108 
88 
83 
58 
56 

Yi 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 • 
1964 • 
1965 • 
1966 • 
1967 -
1968 • 
1969 • 
1970 • 
1971 -

Har 

• 1959 
- 1960 
- 1961 
• 1962 
• 1963 
• 1964 
• 1965 
• 1966 
• 1967 
• 1968 
- 1969 
• 1970 
• 1971 
1972 

Mezun sayısı 

\50 
99 
134 
141 
130 
231 
382 
426 
534 
641 
801 
865 

1 057 
745 (Haziran 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun sayısı 

1930 
1931 
1932 
1933 
1943 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

2 
1 
Yok 
1 
12 
21 
4 
7 
30 
40 
23 
33 
54 
62 
107 
101 
84 
113 
127 
96 
102 
100 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimi 
1947 - 1948 43 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

33 
46 
42 
48 
54 
51 

— 1£ 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

Şubat 
Haziran 

iği Fakültesinden mezun 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

91 
77 
94 
114 
69 
69 
72 
82 
181 
156 
216 
223 
299 
294 
265 
168 
237 
192 
348 
421 
91 
130 

sayısı 
68 
66 
81 
91 
82 
181 
110 
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Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Mezun sayısı 

125 
100 
105 
99 
143 
94 

Yular 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Mezun sayısı 

99 
136 
143 
59 
41 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun sayısı 

1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 

8 
94 
148 

1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

91 
104 
186 

1967 
1968 
1969 

85 
100 
53 

Kimya Fakültesinden mezun sayısı 

1970 
1971 

89 
44 

1857 - 1892 
1893 - 1908 
1909 - 1934 
1935 - 1948 
1949 - 1967 
1967 - 1968 

126 
100 
302 
588 

1 620 
249, 

Orman Fakültesinden mezun sayısı 

1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

175 
133 
281 
117 (Kış ve yaz dö 

nemleri) 

Tıp Fakültesinden mezun sayısı 

1936 -
1937 -
1938 -
1939 -
1940 -
1941 -
1942 -
1943 -
1944 -
1945 -
1946 -
1947 -
1948 -
1949 -
1950 -
1951 -
1952 • 
1953 -

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

144 
174 
186 
249 
260 
255 
248 
301 
412 
341 
479 
404 
297 
338 
372 
367 
373 
423 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

- 1955 
- 1956 
- 1957 
- 1958 
- 1959 
- 1960 
- 1961 
- 1962 
- 1963 
- 1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 

371 
316 
332 
371 
İ228 
347 
364 
369 
,301 
290 
307 
359 
'367 
464 
406 
343 
370 
305 

— 197 
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun sayısı 

Yıllar 

1939-- 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 
1954 - 1955 
1955 - 1956 

Mezun sayısı 

28 
70 
62 
55 
45 
80 
71 
68 
49 
89 
100 
120 
88 
85 
61 
71 
64 

| Yıllar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 • 
1969 -
1970 -
1971 -

- 1957 
- 1958 
- 1959 
- 1960 
- 1961 
- 1962 
• 1963 
- 1964 
• 1965 
• 1966 
• 1967 
• 1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Mezun sayısı 

83 
63 
122 
218 
218 
288 
296 
469 
474 
440 
259 
ı348 
318 
618 
427 
214 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun sayısı 

1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 

132 
117 
159 
187 

1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

149 
160 
155 
ıl09 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı mezun sayısı 

Yıllar Mezun sayısı 

1971 — 1972 20 

Hacettepe Üniversitesi mezun sayısı 

Tıp Fakültesi 
Yıllar 

1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

Mezun sayısı 

59 
43 
61 
58 

— 198 — 
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Diş Heikiıniliiğî 
Yıllar Mezun sayısı 

Eczacılık Fakültesi 
Yıllar Mezun sayısı 

1967 — 1968 
1968 — 19ı69 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

Biyoloji 

Yıllar 

1965 — 1966 
1966 — 1967 
1967 — 1968 
1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970, — 1971 
1971 — 1972 

22 
12 
16 
14 
21 

Mezun sayısı 

5 
yok 

1 
12 
12 
34 
32 

1971 — 1972 19 

Kimya Yüksek l isans 

Yıllar Mezun sayısı 

1969 — 1970 1 
1970 _ 1971 2 
1971 — 1972 5 

Kimya Yükselk Mühendisliği 

Yıllar Mezun sayısı 

1969 — 1970 8 
1970 — 1971 30 
1971 — 1972 21 

Matematik; 

Yıllar Mezun sayısı 

1971 — 1972 5 

Sosyal Çalışma 
Yıllar Mezun sayısı 

1970 — 1971 
1971 — 1972 

26 
5 

İstatistik 

Yıllar 

1971 — 1972 

İngiliz Dili 

Yıllar 

1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

Mezun sayısı 

8 

ve Edebiyatı 

Mezun sayısı 

10 
26 
14 
14 

Alman Dili 

Yıllar 

1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

ve Edebiyatı 

Mezun sayısı 

4 
12 
4 

Psikoloji 

Yıllar 

1967 — 1968 
1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

Mezun sayısı 

13 
39 
28 
12 
36 

199 — 
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... • • Sosyoloji 

Yıllar Mezun" sayısı 

1968 — 1969 23 
1969 — 1970 37 
1970 — 1971 5 
1971 — 1972 23 

Fi'zy ot er api Rehabilitasyon 

Yıllar Mezun sayısı 

1964 — 
1965 — 
1966 — 
1967 — 
1968 — 
1969 — 
1970 — 
1971 — 

1965 
1066 
1967 
'1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

4 
10 
11 
13 
15 
9 
27 
32 

Hemşirelik Yüksek Okulu 

Yıllar Mezun sayısı 

1964 — 1965 12 
1965 — 1966 11 
1966 — 1967 9 
1967 — 1968 26 
1968 — 1969 20 

Hemşirelik Yüksek) Okulu 

Yıllar Mezun sayısı 

1969 — 1970 20 
1970 — 1971 18 
1971 — 1972 16 

Doktora (Mezuniyet Sonrası 

Eğt. Fak.) 
Yıllar Mezun sayısı 

1967 -
1967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -

- 1968 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 

3 
3 
22 
13 
21 
18 

7 . 2 . 1973 O : 3 

Ekonomi 

Yıllar Mezun sayısı 

1970 — 1971 26 
1971 — 1972 5 

Tıbbî Teknoloji Y. Okulu 

Yıllar Mezun sayısı 

1964 — 
1965 — 
1966 — 
1967 — 
1968 — 
1969 — 
1970 h-
1971 — 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1072 

6 
16 
12 
24 
2 
4 
9 
— 

Ev Ekonomisi' Y. Okulu 

Yıllar Mezun sayısı 

1965 -
1966 -
1967 -
1968 -
1969 -

- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
- 1970 

10 
13 
11 
4 
11 

Ev Ekonomisi Y. Okulu 

Yıllar Mezun sayısı 

1970 — 1971 [14 
1971 — 1972 51 

Bilim Uzmanlığı 

Yıllar Mezun sayısı 

1966 — 1967 
1967 — 1968 
1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

2 
4 
6 
20 
33 
8 
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Ege Üniversitesi : 
Tıp -Fakültesi 

Yıllar 

1960 — 1961 
1961 — 1962 
1962 — 1963 
1963—1964 
1964 — 1965 
1965 i— 1966 
1966 — 1967 
1967 — 1968 
1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

Mezun sayısı 

57 
67 
78 
77 
61 
80 
58 
80 
99 
72 

102 
110 (Yaz 

dönemdi) 

Fen (Fakültesi 
Yıllar 

1964 — 1965 
1965 — 1966 
1966 — 1967 
1967 — 1968 
1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 0.972 

Mezun sayısı 

18 
46 
70 

100 
134 
139 
141 
67 

Yular 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Mezun sayısı 

48 
64 
65 

122 
124 
100 
145 
41 
99 

114 
85 
94 
82 
41 (1.8.1972 tarihine 

kadar) 
Mühendislik Bilimleri Fak. 

Yıllar 

1971 -

Mezun sayısı 

- 1972 39 
Diş Hekimliği Fakültesi 1968 -
1969 ders yılında öğretime 
başladığından öğrenim 5 yıl 
olduğu için 
rememiıştir. 

•henüz mezun ve-

İktisadî ve Titearî Biliffnler Fakültesi 
Yıllar 

1946 — 1947 
1947 — 1948 
1948 — 1949 
1949 — 1950 
195Q — 1951 
1951 r— 1952 
1952 — 1953 
1953 — 1954 
1954 — 1955 
1955 — 1956 
1950 — 1957 
1957 — 1958 
1958 — 1959 

Mezun sayısı 

193 
197 
183 
183 
149 

. 100 
119 

86 
104 
106 

. 107 
144 
155 

Yıllar 

1959 — 1960 
1960 — 1961 
1961 — 1962 
1962 — 1963 
1963 — 1964 
1964 — Î965 
1965 — 1966 
1966 —. 1967 
1967 — 1968 
1968 — 1969 
1969 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1972 

Mezun sayısı 

363 
415 
292 
260 
231 
266 
349 
352 
365 
503 
573 
754 
468 

— 201 — 
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Mühendislik Bilimleri Fakültesi : 

Yıllar 
Makâme Bl. 

ım-ezun S. Tekstil Bl. ımıezun sayısı 

1969 — 1970» B7 
1970 — 1971 47 
1971 — 1972 10 

10 (İlk mezun) 
44 
45 (Haziiırıan) 

Mühendislik Bilimleri fakültesi (Müh. ve M. Yüksek Okulu) : 

Yıllar Fen Makine Mimar Kitmya 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

8 
17 
28 
28 
63 
55 

6 
2 

14 
63 
52 

20 
32 
26 
55 
98 
20 

Boğaziçi Üniversitesi 1971 - 1972 yılı mezunları : 

Elektrik Şubesi 
İnşaat Şubesi 
Kimya Şulbesi 
Makine Şubesi 

ık: bölümü Mühendis 

Toplam : 

İdarî Bilimler Bölümü 

îş İdaresi Şulbesi 
İktisat Şulbesi 

Toplam 

Temel Bilimler Bölümü 

İngiliz Dild ve Edebi. Şubesi 
Kimya Şubesi 
Matematik Şubesi 
Fizik Şuibesi 

Toplam 

19 
23 
25 
6 

53 

Lisans 

43 
10 

53 

Lisans 

12 
6 
1 
1 

Yüksek Mühendis 

2 
1 
9 

— 

12 

Lisans üstü 

7 
— 

— 

Lisans üstü 

— 
— • 

— 
—. 

20 

— 202 — 
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
İdarî İlimler Fakültesi Mimarlık Fakültesi 

Yıllar 

1959 — 60 
1960 — 61 
1961 — 62 
1962 — 63 
1963 — 64 
1964 — 65 
1965 — 66 
1966 — 67 
1967 — 68 
1968 — 69 
1969 — 70 
1970 — 71 
1971 — 72 
Fen ve Ede. 

1959 — 60 
1960 — 61 
1961 — 62 
1962 — 63 
1963 — 64 
1964 — 65 
1965 — 66 
1966 — 67 
1967 — 68 
1968 — 69 
1969 — 70 
1970 — 71 

Lisans 

— 
27 
33 
50 
43 
25 
29 
51 
71 
95 
111 
72 

Fak. 

— 
— 
14 
15 
20 
16 
21 
58 
79 
91 
123 

Y. Lisans 

1 
—. 
— 
—, 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Lisans Y. Lisans 

19 
20 
25 
21 
15 
21 
27 
33 
44 
64 
52 
101 

Mühendislik Fak. 

— 
— 
— 
2 
4 
8 
6 
6 
10 
7 
10 

11 
22 
49 
73 
91 
94 
85 
134 
184 
343 
519 
443 

— 
10 
7 
14 
12 
17 
17 
13 
15 
16 
23 
9 

— 
6 
13 
20 
49 
63 
54 
55 
76 
63 
104 
149 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat - Mimarlık Fakültesi mezun sayısı 

Yıllar İnşaat Bölümünden Mînuarlık Bölümünden 
mezun sayısı mezun sayısı 

1967 - 68 
1968-69 
1969 - 70 
1970-71 
1971 - 72 

50 
56 
62 
70 
17 

7 
18 
22 
20 
10 

Temel Bilimler Fakültesinden mezun sayısı 
Jeoloji Bölümünden : 

Yıllar mezun sayısı 

1969 - 70 
1970-71 
1971 - 72 

24 
15 
16 

— 203 
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Atatürk Üniversitesi Fakültelerine göre ders yılında mezun olan öğrenci sayısı 

Yıllar 

1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
1971 - 72 

Ziraat Fak. 
Erkek -

107 
52 
54 
96 
158 
198 
156 
129 
125 
188 
52 

1315 

Kız 

3 
8 
12 
6 
10 
15 
12 
25 
6 
10 
3 

110 

Edebiyat Fak. 
Erkek 

5 
4 
3 
17 
28 
54 
84 
102 
125 
123 
64 

609 

- Kız 

3 
8 
3 
4 
2 
8 
25 
15. 
15 
25 
8 

116 

İşletme Fak. 
Erkek 

91 
69 
43 
26 

229 

Kız 

12 
7 
— 
3 

22 

Tıp Fakültesi 
Erkek Kız 

17 5 
32 8 
1 — 

50 13 

1. T. Ü. Fakülteleri mezunları 

Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935-
1936-
1937-
1938-
1993-
1940-

-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
• 31 
-32 
-33 
-34 
• 35 
36 
• 37 
38 
39 
40 
41 

İnşaat 
Fak. 

14 
7 
6 
9 
8 
12 
23 
24 
27 
38 
32 
27 
51 
66 
28 
31 
26 
23 

Mimarlık 
Fak. 

9 

Makina 
Fak. 

9 
18 
7 
6 
14 
11 

Elektrik 
Fak. 

" 

15 
12 

Maden 
Fak. 

Kimya 
Fak. 

— 204 — 
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Yıllar 

1941-42 
1942-43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948-49 
1949 - 50 
1950-51 
1951 - 52 
1952 - 53 
1953 - 54 
1954-55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959-60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 

İnşaat 
Fak. 

24 
25 
56 
56 
59 
64 
23 
95 
95 
108 
106 
116 
128 
122 
134 
100 
111 
131 
164 
185 
144 
131 
129 
108 
138 
118 
153 
157 
123 
111 

Mimarlık 
Fak. 

15 
22 
19 
19 
25 
16 
14 
18 
28 
33 
41 
53 
64 
42 
54 
44 
60 
77 
86 
99 
89 
71 
56 
62 
47 
34 
44 
83 
56 
73 

Makina 
Fak. 

5 
8 
7 
16 
16 
26 
42 
72 
49 
44 
35 
39 
57 
79 
58 
50 
76 
112 
127 
110 
103 
108 
119 
80 
93 
94 
109 
172 
96 
236 

Elektrik 
Fak. 

7 • 

3 
4 
8 
12 
10 
17 
11 
21 
25 
39 
25 
39 
51 
46 
27 
53 
44 

.81 
99 
92 
59 
28 
48 
69 
69 
64 
67 
53 
150 

Maden 
- Fak. 

9 
34 
33 
36 
52 
45 
37 " 
29 
47 
46 
35 
35 
56 
44 
78 

Kimya 
Fak. 

44 
38 
28 
59 

Yıllar 

İ. T. Ü. Teknik Okul Mezunları 

Mezun sayısı 

1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960-61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 

81 
106 
168 
252 
190 
254 
273 
104 

Yıllar 

1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 

Mezun sayısı 

237 
237 
215 
182 
210 
211 
322 

— 205 — 
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Yıllar 

1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969-70 
1970 - 71 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
İstanbul 

72 
79 
53 
75 
79 
100 
94 
124 
147 

Konya 

168 
104 
95 
91 
82 
75 

Kayseri 

49 
79 
66 

İzmir 

31 
24 

1 

1927 - 1928 
1928 - 1929 
1929 - 1930 
1930 - 1931 
1931 - 1932 
1932 - 1933 
1933 - 1934 
1934 - 1935 
1935 - 1956 
1936 - 1937 
1937 - 1938 
1938 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 

A
nk

ar
a 

• 

B
al

ık
es

i 

15 
27 
16 
9 

yok 
47 
47 
73 
97 
68 
146 
112 
94 
175 
103 
159 
171 
200 
217 38 
376 
167 176 
193 65 
277 116 
129 
131 
165 

Eğitini Enstitüleri' ve Yüksek öğretmen Okulları 
Eğitim Enstitüleri 

i 1 1 î ı I İ i 
& S H £ V9 W m £ 

— 200 — 

42 
165 
77 
57 
53 

56 
34 
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s I İ I ^ P I - » İ l i 

1953 - 1954 184 45 
1954 - 1955 232 53 
1955 - 1956 207 24 73 
1956 - 1957 245 80 109 
1957 - 1958 3€4 100 146 
1958 - 1959 305 102 110 
1959 - 1960 333 117' 135 194 
1960 - 1961 366 262 128 110 37 
1961 - 1962 398 156 141 194 64 
1962 - 1963 211 178 147 120 134 126 73 
1963 - 1964 366 159 201 164 9 216 163 154 49 
1964 - 1965 391 207 154 112 86 231 198 104 88 184 
1965 - 1966 369 260 196 216 106 260 307 199 89 148 
1966 - 1967 412 210 262 434 135 262 273 318 185 160 
1967'- 1968 447 245 407 303 232 266 271 162 105 135 
1968 - 1969 292 73 26 30 17 92 109 80 14 25 
1969 - 1970 423 120 126 116 103 266 211 82 92 104 
1970 - 1971 443 180 247 133 158 255 251 146 139 85 

Adana, Edirne, İsparta, Gaziantep ve Eskişehir Eğitim. Enstitüleri henüz mezun vemıemıişlerdir. 

— 207:~. 
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Yıllar 

•M 05 

S 
"S 

s! 
p:ı 

s 

1 
•s 

I 
3 -il 

^ o 

2 I 
S O 

iı 
EH O 

•5£ 
6-1 j * 

j -a 

es 
E H 

«2 

^ II 

133 
108 
129 
141 
121 
127 
158 
148 
396 
358 
345 
302 
317 
264 
280 

355 
281 
762 
921 

109 
101 
72 
26 
38 

1936 - 1937 
1937 - 1938 
1938 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1941 
1941 - 1942 
1942 - 1943 
1943 - 1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 
1953 - 1954 331 
1954 - 1955 288 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 1 116 

v 1962 - 1963 859 
1963 - 1964 700 
1964 - 1965 845 
1965 - 1966 1 180 
1966 - 1967 1 270 
1967 - 1968 1 557 
1968 - 1969 1 657 
1969 - 1970 2 464 
1970 - 1971 2 851 
1971 - 1972 
Eskişehir, Konya, Sakarya, 

henüz mezun vermemiştir. 

51 
51 
57 
163 
112 
83 
56 
43 
100 
61 
106 

285 145 
310 138 

167 
134 
191 
145 
107 
213 
302 
255 
262 
311 
309 
335 
331 
474 

— 11 
— 8 
— 23 
— 19 
— 9 
— 27 
— 12 
— 9 

— - H • 47 
73 — — 

22 
34 
44 
62 
62 
48 
55 
114 
57 
87 
106 
151 
159 
53 
117 
91 
123 
82 
95 
90 
66 
68 
86 
91 
86 
149 
141 
199 
134 
114 
183 

177 
200 

14 
16 
18 
40 
40 
54 
75 
57 
8 
71 
95 
104 
113 
94 
75 
74 
57 
64 
45 
84 
121 
68 
123 
122 
115 
122 
183 
272 

190 304 
188 211 

239 
165 

49 
58 

3 
4 
16 
35 
28 
37 
34 
32 
20 
23 
24 
6 

92 
83 
77 

42 — — 
86 — — 
55 — — 
41 — — 
62 — — 
54 — — 
81 321 137 
66 341 383 
53 690 954 
69 1 027 1 404 
43 662 597 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık akadıemileriyle İzmir Teksttil Okulu 

— 209 
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2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 1969 
yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatı
rımlara dair soru önergesi ve Köifişleri Bakanı 
Necmi Sönmez'in yazılı cevabı (7/1213) 

Millet Meclisi Başkanlığına1 

Aşağıdaki sorumun iSayın Köyişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
VIQ teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. —• 1969 yılından ıgünümüze. kadar İçel ili 
dahilinde Bakanlığınız hangi tarihte, nerelere, 
no gibi yatırım yapmıştır ? 

Aynı ilde bu yıl ve bundan sonraki yıllar 
programa alınan yatırımlar nelerdir? 

2. — 1969 yılından 'günümüze kadar İçel 
ilinde nerelere Özel İdare aracılığıyle ne gibi 
yatırım ve yardımlar yapılmıştır1? 

T. 0. 
Köyişleri Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Dos. No. : 06 
Sayı : 2!13-0ıl082 

ö . 112 . 1:973 
Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığmai 
İlgi : 19 .9 . 1972 ;gün ve 6,317-47449/742:l,3 

sayılı yazı. 
19!6(9 yılından bugüne kadar İçel ilinde Ba

kanlığımızca yapılan yatırımlara dair İçel Mil
let vekili Celâl Kargılı tarafından -sunulan ya zi
li soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

Köyişleri Bakanı 

İçel Milletvekilli Sayın Celâl Kargılı tarafın
dan Millet Meıclisi Başkanlığına verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı. 

İçel İline Bakanlığım hizmetleriyle ilgili ola
rak 1969 - 1972 yılları arasında yapılan yatırım
larla daha sonraki yıllarda yapılacak yatırımla
ra dair bilgi aşağıda verilmiştir. 

1) Yapılan Yatırımlar : 
A. Köy yolu yapımı : 
1. — 1969 - 1972 yılları ('31 . 10 .1072 sonu 

itibariyle) arasında 1099 Km. yolun tesviyesi, 
361 Km. yolun kaplaması, 71 Km. yolun asfaltı, 
229 Km. yolun onarımı, 2360 Km. yolun hakimi 
yapılmış bulunmaktadır. 

•2. — Köy yolu yapım, onarım ve bakım ça
lışmalarının ikmali için 196'9 yılından 1972 yılı 
Ekim ayı sonuna kadar Bakanlık bütçesinden 9 
milyon 462 bin TL. İl Özel İdare bütçesinden 9 
milyon '577 bin TL. olmak üzere toplam 19 mil
yon 39 hin TL. harcanmış hulunmaktadır. 

Bu hususta detaylı bilgi liste l'-de verilmiş
tir. 

B. Köy içmesuyu tesisleri inşaası : 
1. — 1969 ve 1972 yılları arasında 86 yerle

şim ünitesi içmosuyuna kavuşturulmuş olup, 
21 tesisin de onarımı yapılmıştır., 

2. — İnşaatı tamamlanan ve halen devam 
eden köy içmesuları tesisleri ile yapılan etüt vo 
onarım çalışmaları için 196,9 yılından 1972 yılı 
Ekim ayı sonuna kadar Bakanlık Bütçesinden 
9 milyon 76 bin TL. harcanmış 'bulunmaktadır. 

Bu hususta detaylı bilgi liste 2 - 7'de veril-
ımiştiı'. 

C. Köy Elektrifikasyonu : 
1. — 1 . 3 . 19G9 tarihinden 3.1 . 110 . 1972 ta

rihine kadar 'elektriğe kavuşan köy sayısı 44 
•adettir. 

44 köyün elektriğe kavuşturulmasında 4 
milyon 6211 bin TL. Devlet katılımı ile 2 milyon 
229 bin TL! halk katılım sağlanmıştır. Bu husus
taki ayrmıtlı bilgi liste 8'de verilmiştir. 

2. — 1971 - 1972 proje ve inşaat programın
da 58 köy bulunmakta okıp, 'bu köylerin isim
leri liste 9'da belirtilmiştir. 

• D. Toprak-Su Hizmetleri 
1. —• Küçüksü kaynaklarının 'geliştirilerek 

tanımda kullanılmasını temin 'maksadıyle 1969 -
1972 yılları arasında 14 milyon 831 hin TL. ya
tırımla 1278 çiftçi ailesinin istifade ettiği 1679 
hektar arazi sulanmıştır. 

2. — Devletçe ikmâl edilmiş sulama şebeke
lerindeki randıman düşüklüğünün giderilmesi 
ve birim sahadan elde edilen verimin artırılması 
maksadıyle 1971 - 1972 yıllarında 1000 hektar 
arazide developman çalışmaları yapılarak 3 .mil
yon 700 bin TL. sarfedilmiştir. 
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3. — Tuzlu alkali ve ıslak sahaları tarıma 'el
verişli hale getirmek üzere 30 çiftçi ailesinin is-

* tifade ettiği 448 hektarlık saha 137 bin TL.'lık 
yatırımla ıslah edilmiştir. 

4. — Yapılan sulama ve drenaj tesislerinin 
bakım ve onarımları için 1970 - 1971 yıllarında 
415 'bin lira harcanmıştır. Toprak - Su hizmetle
riyle ilgili detaylı bilgi liste 10 - 13'de verilmiş 
bulunnıaktadır. 

E. Kooperatifçilik Hizmetleri i 
.1. — 6831 sayılı Onman Kanununun 13 ncü 

maddesi uyarınca ihdas edilen kalkındırma kre
disinden 10 kooperatife 19l68 - 1972 yılları ara
sında toplam 1 milyon 4,18 bin TL. kredi kul
landırılmıştır. 

2. — 18 köydeki 169 çiftçi ailesine 1967 -
19711 yılları arasında (toplam 302 bin TL.'lık kre
di kullandırılmıştır. 

3. — 1969 yılı 'başından 1972 yılı sonuna ka
dar 4 köy Kalkındırma Kooperatifinin projeye 
dayalı olarak yaptığı yatırımların finansmanı
na 240 bin TL. tutarında hibe şeklinde nakdî 
Devlet yardımı yapılmıştır. 

Kooperatifçilik hizmetleriyle ilgili detaylı 
bilgi liste 14'de verilmiştir. 

4. — Köylerin ekonomik ve sosyal kalkın
malarını sağlamak maksadıyle köy kamu tüzel 
kişiliklerince girişilen teşebbüsleri desteklemek 
amacıyle 1969 yılından 1972 yılı sonuma kadar 
köy tüzel kişiliklerine 250 bin TL. hibe şeklinde 
nakdî Devlet yardımı yapılmış (bulunmaktadır. 

Bu husustaki detaylı bilgi liste 15'de veril
miştir. 

F. İskân Hizmetleri : 
1. — 1969 - 1972 yılları arasında liste 16'da 

isimleri verilen 7 köyde etüt - proje çalışmaları 
yapılmış bulunmaktadır. 

2. —• 1972 yılında programa alınan Silifke -
Boynuinceli Aşiretinin iskânı için hazırlanan 
projede Devlet Plânlama Teşkilâtı .tarafından 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

II — 1973 yıh ile daha sonraki yıllarda İçel 
İlinde yapılacak yatırımlar : 

1. — Yurdumuzda köy içmesuyu sorunu 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonunda halle
dileceğinden İçel İline bağlı köylerin tamamı bu 
süre içerisinde içme suyuna kavuşturulacaktır. 

2. — Dördüncü Beş Yıllık Plân dönemi so
nunda bütün köylerimizin yol sorununun çö
zümlenmesi plânlanmıştır. Bu arada bütçe im
kânı ve önceliklerine 'göre İçel İli köy yolları 
sorunu 19<8:2 tarihine kadar halledilecektir. 

3. — Köy elektrifikasyonu hüzmıetüleri 15.7.1970 
tarihinde kabul edilen 1312 sayılı Türkiye Elek
trik Kurumu Kanununa göre TEK Genel Mü
dürlüğünce yürütülmektedir. 

4. — 1973 yılında 7 milyon 203 bin TL.'lık 
bir yatırımla 23ı80 hektar araizide sulama deve-
lopman çalışmaları yapılacaktır. 

Bu hususta detaylı bilgi liste 17'de. belirtil
miştir. 

15. — İçel İline bağlı köylerde kurulmuş Köy 
Kalkınma Kooperatifinden 2 tanesinin 1073 yı
lında uygulayacağı 720 bin TL. (tutarındaki ya
tırım projesine 465 bin TL. hibe şeklinde nakdî 
Devlet yardımı yapılacaktır. 

Bu husustaki detaylı bilgi liste 18'de belir
tilmiştir. 

6. —• Boynuinceli Aşiretinin iskânı ile ilgili 
olarak 1973 yılında arsa ve arazi satınalmmasi 
için 1 milyon 3(28 bin TL. ödenek ayrılmış olup, 
mezkûr aşiretin 1975 yılı sonuna kadar iskânları 
gerçekleştirilecektir. 

- 211 — 
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LİSTE : 1 

Yılı 
Tesviye 

Km. 

YSE Genel Miidlürlüigni 

Koy yolları çalışmalarına ve sarfiyaft durumuna ait cetvel 

Bakanlık özel idare 
Kaplama kaplama Onarımı [Bakım yarldımı yardımı 

Km. 

Asfalt 
kaplama 

JCm. 
Onanım 
Km. 

43 
1969 390 134 
1970 309 72 
1970 yılı müteferrik harcaması 
1969 ve 1'970 yılları) geneli harcama toplama 
19711 293 120 — 
1971 yılı müteferrik harcaması 
1971 yıllı geçen yıl borçlarına öıdenen 
1971 yılı genel harcama toplamı 
Köy yolları 1 . 3 . 1972 - 3 . 10 
1972 107 35 

37 
78 

38 

'Bakım 
Km. 

522 
703 

689 

T.L. T.L. 

487 722 3 
907 612 3 
929 918 
837 '530 3 
508 347 3 
212 040 

(1 744 861 
3 465 248 

Toplam 
T.L. 

1972 tariihih>e ka dar yapılan çalışma ve sarfiyatına ait 
2i8 76 446 

438 197 5 925 919 
540 80.4 '5 448 416 

^ - >929 918 
540 804 6 378 334 
586 563 5 094 9ıl0 

— 2!12 040 
— 1 744 861 

3 586 7 051 811 
liste 

Not : Bu çalışmalarımız sırasında Bakanlık ödeneğ inden 3 159 700. - Ura özel idare ödeneğinden 
2 450 091 lira olmak üzere 31 . 10 . 1972 tarihine kadar cem'an 5 609 791 lira harcama yapılmıştır. 
Çalışmalarımız devam etmektedir. 

LİSTE : 2 

S. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IİO 
11 
12 
13 

14 
1'5 

YSE Genel Müdürlüğü 
1069 yılı KicJy î^mıesuyu H öıam'eftler4 

Vlâyeltçe yapüaaı 
Devletçe ya- iSuya kavuşan 

Köyün adı pılam masraf 

Merkez - Tırtar 
Anamur - Bozdoğan 
Erdemli - Harfilli 
Muit - Çampmar 
Mut - Çukur 
Mut - Dereköy 
Mut - Fakırca 
Mut - Kumaçukuru 
Silifke - Tosmunlu 
Tarsus -Çakırlı Gr. 
Tarsus - !Sıraköy 
Tarsus -Dadah 
Tarsus - Hıacıhamzalı 
Mehmet Malı. 
Merkez - Buluklu 
'Merkez - Çopurlu 

2I6.Ö 
30.i3 

Sil 
10 
23 
24 
28 • 

14.7 
36.16 
222 

61 
2.8 

2.3 
2 
2 

Ünite Ad. 

1 
2 
1 
1 
% 
3 
1 
1 
»i 
1 
3 
1 
1 

1' 
1 

Düşünceler 

Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden yapım 
Yeniden Çakırlı 
Yeniden yapım1 

Onarım yapıldı 
Onarım yapıldı 

Onarım yapıldı 
Onarım yapıldı 

iözel İdarece yardim yapılmamıştır. 
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LİSTE : 3 

YSE Of&M. Müdürlüğü 

1969HVCalî yılı İçinde Köy fficjmeısujyu !h tfzmıeitleri YSE VI nen Böüge Mdurlüğü >e%l!e ya^ıl'an 

S. No. İlenin adı 

1 Merkez 
2 Merkez 

Merkez 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 

Erdemli 

Silifke 

Köyün veya 
gfo. adı 

1 1 ( 1 1 

(Bezon gr. IV. Km. 
Çavak Gr. 

Yanpar I nci Ks. 
Manaz Gr. I nci Ks, 
Yenice Gr. II nci Ks. 
Taşobası Gr. I nci Ks. 
Küstüllü G. II. Ks. 

• Susanıoğlu Gr. I Ks. 

9 
10 
m 
m 
13 
14 
15 
116 
17 
18 
19 

Silifke 
Silifke 
Gülnar 
Gülnar 
Anamur 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Tarsus 
Tarsus 
Mut 

Aksıfat Gr. IV. Ks. 
Taşucu Gr. III. Ks. 
Boızağaç Gr. III Ks. 
Kuskan köyü 

Hava radar mev. 
Yavca köyü 
Kocahıamzalı köyü 
Çavuşlu gr. 

Saırıilbrahim köyü 
ıSarıkavak G>edik K, 
»Çağlayan Gedik K. 

Suya 
Kavuşan 
Üni. Ad. 

6 
3 

10 
1 
9 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Devletçe 
yapılan! 
harcama 

335 000 
198 OOO 

ı20 000 
216 10Q 
222 ÛOÖ 

085 OOO 

\m ooo 

68 000 
61 000 

104 000 
55 000 
6 000 
2 000 
5 000 

15 000 
14 000 
m ooo 

Düşünceler 

Bitti 
(Selden zarar gören 
kışımı yeni yapıldı 
Etüt safhasında 
Devam ediyor. 
Devam ediyor. 
Tatbik proje yapıldı. 
Ana isale hat. dev. 
Ediyor. 
Ana isale (hat dev. 

Ediyor. 
Bitti. 
Bitti, 
Bitti. 
Devam ediyor. 
Bitti. 
Onarım yapıldı. 
Umarım yapıldı. 
Onarım yapıldı. 
Onarım yapıldı. 
Yeniden onarıldı. 
Onarım yapıldı. 
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No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

LJSTE : 4 

YSE Geoıel Müdürlüğü 
1970 yılı köy içmasuyu hizmetleri 

Köyün adı 

Merkez - Fıındıkpınarı 
Merkez - Umnbaş (Apsun) 
ErdemM - Koşlmcağı 

Vilâyetçe yapılan 
Devletçe 

yapılan mas. 

101.5 
1.4 

11 
Endernı! - Güvere (Gölgedik) Mah. 1.8 
Eı-dıemla - Fakılı 
Mut - Gökçetaş 
Mut - Ontalköy 
Mut - Kûflkçüsarıkavak 
Mut - Çortak 
'Silifke - Kırdbası 
Silifke - tmıamuşâgı 
Tarsus - SeiM 
Tansus - Çakırlı Gr. 

Tarısus - Çufeurbağ 
(EmiMLM Malı.) 
Tarsus - Olukkayağı 
(Efeler Mah.) 

2.1 
12 
13 
52 
10.5 
40 
40 
63.3 
36.6 

15.2 

21 

LİSTE 

Suya (kavuşan 
ünite adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 

1 

1 

: 5 

YSE Genel Müdürlüğü 

Düşünceler 

Yeniden yapılacak. 
Onarım yapıldı. 
Yeniden yapıldı. 
Onarım yapıldı. 
Onarım yapıldı. 
Yeniden yapım. 
Yeniden yapım. 
Yeniden yapım. 
Onanım yapıldı. 
Yeniden yapıldı. 
Yeniden yapıldı. 
Yeniden yapıldı. 
Yeniden yapıldı. 
Karadiken Köyü 

Yeniden yapıldı. 

Yeniden yapıldı. 

1970 miadı yılı içinde köy içanesuyu hizmetleri 
YSE VI. Bölge Müdürlüğü eliyle yapılan 

Suya Devletçe 
Köyün veya (kavuşan yapılan 

No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

İlçenin adı 

Merkez 
Erdemli 
Gülnar 
Silifke 
Silifke 
Silifke 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Tarsus 
Mut 
Anamur 

Orup adi 

Yanpar Gr. I. Ks. 
Küstüllü Gr. VI. Ks. 
Kuskan köyü 
Aksıfat Gr. 
Susanoğlu Gr. II. Ks. 
Taşucu Gr. v. b. Ks. 
Beydeğirmeni 'köyü 
Haci'talip köyü 
Manaz Gr. II. Ks. 
Taşobası Gr. I. Ks. 
Yenice Gr. III. Ks. 
Sakız - Harran Gr. I. 
Havadar Mev. 

üniit'e Ad. 

. 
2 
1 

— 
—. 
— 

1 
1 

—• 
384 

8 
Ks. — 

- 214 — 

harcama 

331 000 
630 000 
105 000 

61 000 
337 000 
73 000 

201 000 
297 000 
217 000 

— 
69 000 

128 000 
23 000 

Düşünceler 

İnş. Dev. Edi. 
» •» » 

Bitti 
Galeri onr. yap. 
Devam ediyor. 
Taşucu şebeke, ya. 
Bitti. 
Biti. 
Devam ediyor. 
Bölge ihalesi. 
Devam ediyor. 
Devam ediyor. 
Onarım yapı. 
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IÜSTE : 6. 

YSE öeııel Müdürlüğü 

1971 yılı köy içmesuyu hizmetleri 

S. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Köyün veya grup adı 

Erdemli - Küstüllü gr. 
(Mut - Sakız - Hamam gr. 
Gülnar - Şıüıömer 
Gühııar - Arıkuyusu - Tefekaltı Mlı. 
Silifke - Susanoğlu gr : 

iSilifke - Taşucu gr. 
Silifke - Ortaören Yuk. Mallı. 
Silifke - Işıklı - Kargı Mah. 
(Silifke - îimamlbekirE 
(Si'Mfke - Aksıfat gr. 
[Merkez - Kavaklıpınar 
Tarsus - Yenice Gr. 
Tarsus - Manaz Gr. 

Devletçe yap. 
masraflıar 

776 
222 

35 
8 

207 
95 

3 
9 

45 
25 
45 
15 

210 

Su. Kav. Ün. 
adet 

15 
9 
2 
1 

44 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 

Düşünceler 

Devam ediyor 
Devam ediyor 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
İnş. devam ediyor. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Galeri onarıldı. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 

Özel idarece yardım yapılmamıştır 

- 2 1 5 — 
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İLSTE : 7 

YSE (temel MüJdiürlügli 

1 . 3 . 1972 gününden 30 . 10 . 1972 gününe kaidar yapılan köy içmesuyu hizmetleri 

»S. No. Köyün laıdı veya grulbun adı 

•Devam eden 
1 Merkez - ıNacarlı Grubu 

Erdemli - Küstüllü Grubu 
iMult - ıSakızihamam Grubu 
Tarsus - Taşobası I. Kıs. 
Tarsus - Taşobası II. Kıs. 
'Silifke - Uzuncaburç 

Anamur - Hava radarı 
Yeni işler : 
Merkez - Elvanlı Gr. 

(Silifke - Akdere 
'Bölge linyitinde yapılan : 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 

Merkez - Tekke 
Anamur - Ovabaşı 
Anamur - Geree'bahşiş 

Anamur - Köprübaşı - Çakalah Mah 
Anamur - Malaklar - Kadılar "Mah. 
Gülnar - Zeyne 
Tarsus - Könmenlik 
Tarsus - Meliki 
Tarsus - Tekeliören 
Tarsus - Hacıbezen 
'Tarsus - !Nemioğlu 
(Kaptaj ve ısu araştırması : 
Tarsus - İDorak Gr. 

Devletçe yap. 
masraflar 

173 

800 ' 
62 

278 

118 
40 
'20 

3 
25 

30 
34 

• 30 
24 
12 
10 
35 
'34 
45 
40 
18 

5 

Su. Kav. Ün. 
adet 

— 

2 

— • 

10 
1 
1 

— 
—• 

1 
—, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 

Düşünceler 

Terfi hattı devam 
ediyor. 
Devam ediyor. 
<Suyu akan bütün 
ünitelerin çeşmele
ri yapılıyor. 
inşaat devam edi-
yoır. 
Çeşmeler yapılıyor. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Onarım, 
Kaptaj yapılması. 
inşaat devam edi
yor. 
Hizmete girdi. 
inşaat devam edi
yor. 
Hizmete 'girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete 'girdi. 
Hizmete girdi. 
Hizmete girdi. 
Kaptajı yapıldı. 

özel idarece yardım yapılmamıştır. 
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LtSTE : 8 

YSE Genel Müdürlüğü 

Köy elektrifikasyonu çalışmaları 

1 . 3 . 1969 tarihinden 31 . 10 . 1972 tarihi itibariyle elektriğe kavuşan köyler 

Devlet 
katılımı 
(2/3) TL. 

Sıra 
No. İlçesi Köy adı 

Enerjinin 
verildiği 

tarih 

Halk 
katılımı 
(1/3) TL. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 

Merkez 
»' 

» 
» 
» 

Tarsus 
» 

Erdemli 
» 
» 

Merkez 
» 

Tarsus 
» 
» 

» 
» 
» 

Erdemli 
» 

Tarsus 
» 
» 
» 

Teee 
Çiftlik 
Homurlu 
Teke 
Kuyuluk 
Sarıibrahimli 
Tiznik (Çağbaşı) 
Tömük 
Elvanlı 
Kargıpmarı 

* 

Kale 
Çavuşlu 
Eeşadiye (Hereke) 
Egemen (Çayboyu) 
Yaramış 

Bahşiş 
Kulak 
özel (Köselerli) 
Çarkçılı 
Arpaçbahşiş 

Özbek (Kürtmusa) 
Verimli (Badras) 
Simithacılı 
Karaçarçili 

8 
23 
14 
11 
24 
5 

14 
20 
11 
10 

6 
18 
18 
18 
18 
-

12 
12 
12 
13 
8 

8 
21 
21 
21 

. 5 . 1969 

. 6 . 1969 

. 1 1 . 1969 

. 1 0 . 1969 

. 4 . 1969 

. 2 . 1969 

. 4 . 1969 

. 3 . 1969 

. 10. 1969 

. 10. 1969 

Yekûn 

. 1 1 . 1970 

. 12. 1970 

. 4 .1970 

. 1 1 . 1970 

55 000 
35 000 
21 000 
20 000 
38 334 
47 334 
38 000 
70 006 
55 000 
60 000 

39 334 

39 334 
43 000 
38 334 

250 000 
. 1 1 . 1970 îmar ve Isk. 

. 12. 1970 

. 12. 1970 

. 12. 1970 

. 7 . 1970 

. 7 . 1970 

Yekûn 

. 1 1 . 1971 

. 5 . 1971 

. 5 . 1971 
5 . 1971 

Yekûn 

Bak. Yap. 
Âfet 
köy
leri1 

72 376 
61 667 

504 711 

66 500 
25 000 
28 000 
38 000 

157 500 

118 000 
70 000 
42 000 
40 000 
76 668 
94 668 
76 600 

140 012 
110 000 
120 000 

78 668 

78 668 
86 000 
76 668 

245 957 
347 064 

144 572 
123 334 

1 102 263 

199 500 
50 000 
56 000 
76 000 

381 500 

- 2 1 7 — 
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Enerjinin Halk Devlet 
Sıra verildiği katılımı katılımı 
No. İlçesi Köy adı tarih (1/3) TL. (2/3) TL. 

1 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Merkez 
» 
» 
» 

Mut 
» 

Tarsus 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Belenkeşlik 
Bekiralanı 
Evcili - Kızılbağ 
Adanalıoğlu 
Gençali 
Yapıntı 
Arıklı 
Evcu 
Ulaş 
Alifakı 
Ballıca 
Nemiroğlu 
Hacıbozan 
Esenler (Tekfur) 
Konaklar (Meliki) 
Günyurdu (Nernek) 
Mahmutağa 
Yunusoğlu 
Kamberhöyüğü 
Tekeliviren 

10 
10 
10 
20 
24 
24 
27 

1 
17 
27 
27 
29 
29 
31 
31 
31 
4 
4 
4 
4 

10. 
. 1 0 . 
. 1 0 . 
. 10 . 
. 1 . 

1 . 
. 1 . 
. 1 . 
. 6 

7 . 
. 7 . 

7 . 
7 . 
7 . 
7 . 
7 . 
8 . 

. 8 . 
8 . 
8 . 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

75 000 
51 000 
70 000 
49 000 
90 000 
50 000 
40 000 
45 000 
50 000 
98 000 
65 000 
53 333 
51 667 
41 667 
50 000 
60 000 
51 000 
54 000 
40 000 
42 000 

150 000 
102 000 
140 000 
98 000 

180 000 
104 000 

80 000 
90 000 

100 000 
196 000 
130 000 
106 666 
103 334 
83 114 

100 000 
120 000 
102 000 
108 000 
80 000 
84 000 

Yekûn 1 126 667 2 257 114 

Genel toplam 2 228 552 4 620 825 

Not: Harcamalar YSE Genel Müdürlüğü ve TEK Genel Müdürlüğü taraftndan yapılmıştır. 

— 21S — 
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LİSTE : 9 

1971 - 1972 yılı- proje ve inşaat programında bulunan köylerin isimleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Merkez Erdemli Tarsus 

1. Çelebili 
2. Musalı 
3. Camili 
4. Buluklu 
5. Dalakderesi 
6. Cebel (Doruklu) 
7. Evren 
8. Evcili - Kızılbağ Mah. 
9. Kavaklıpmar 

10. Yavca 
11. Kurudere 
12. Belenkeşlik 
13. Bekiralanı 
14. Çapar (Ayvagediği Malı.) 
15. Karaisalı (Üseli) 
16. Yakaköy 
17. Kürkçü 
18. Burhan 
19. Yanpar 
20. Adanalıoğlu 
21. Davultepe 
22. Yeniköy 
23. Çopurlu 
24. Menteş (Kapalıören Mah.) 
25. Hamzabeyli 
26. Fmdıkpınarı (Ağ) 
27. Akarca 

1. Koeahasanlı 
2. Arpaebahsis (iki mah.) 

Mut 

1. Palantepe 
2. Fakırca 
3. Esençay 
4. Yıldız 
5. Topluca 
6. Elbeyli 

1. Ulaş 
2. Çakırlı 

. 3. Cinköy 
4. Kalburcu 
5. Kölemusalı 
6. Bağlarbaşı 
7. Yüksek 
8. Dedeler 
9. Yunusoğlu 

10. Tekeliören 
11. Kamberhöyüğü 
12. Samlar (MeşUk) 
13. Manaz (Beyliee) 
14. Karadirlik 
15. Sucular 
16. Meliki (Konaklar) 
17. Karadiken 
18. Tepeköy 
19. Nernek (Günyurdu) 
20. Esenler (Tekpur) 
21. Nemiroğlu 
22. Alifakı 

LİSTE : 10 

Topraikmı Oenel Müdiklüğii 

îç'el dliıi'e 1969 yılında yapılan yatırımlar 

İlçesi •-. köyü 

Anamur - Gözce 
Gülnar - Aydıncık 
Mıı't - KavaJközü 
Silifke - HacıMıarkh 
Erdemli - Çiftepmar 
Gülnar - Yenikaş 
Merkez - Muratlı 

Proje nev'i 

Sulama tesisi 
» » 
» » 

Yeraltı Koop. 
Yerüstü '•» 

» » 
,» » 

Toplam 7 proje 

— 219 — 

Çiftçi 
ailesâ 
adedi 

. 
45 
—. 

. 
—, 
40 
83 

203 

ıSaha 
ha. 

. 
128 

— 1 

215 
i ~~~ 

'20 
m 

428 

Keşi* 
tutarı 

T.L. 

,815 209 
061 447 
323 886 
424 022 
266 941 
250 000 
462 574 

2 904 079 
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LÎSTE : 11 

Topraiksu Genel Miidüirlüğü 

İçel illin© 1970 yılımda yapılan yatırımlar 

İlçesi - köyü 

Anamur - Gözce - Gözsüzce 
Ziyaretsuyu - Yavca - Aslanklöy 
Silifke - Tekeler 
Anamur - Anıtlı (Kaladran) 
Gülnar - Ha;cıi'sıh(aklı 
Mut - Çukurfoağ - îbralhim 
Anamur - Aksaz - Solsa'hiil 
Balkım onarım projeleri : 
Anamur - Eikine 
Erdemli - Sarıyer 
Merkez - Yanpar 
Mut - Merkez 
Erdemli - Merkez 
Mut - Merkev 
Anamur - Aksaz - Sağsahil 

Proje nev'i 

Sulama tesisi 
:» » 
» » 

Nameciye 
Yeraltı Kooperatifi) 
Yerüstü » 
Dremaj 

Sulama tesisi 
» :» 
» » 

Deveiopnıan 
Drenaj 

» 
» 

Geme! toplam 

LİSTE : 12 

Çiftçi 
ailesıi 
laJdedi 

, 
85 
•50 

129 
— 

225 
30 

— i 

— • 

— 
— • 

i — . 

— 1 

50 

569 

ıSaha 
ha. 

, , 
200 

30 
sm 

— 
120 
(48 

—-
—. 
— 
— 
— 
— 
44 

652 

Keşif 
t u t a n 

'T.L. 

>983 334 
807 518 
232 776 

1 250 000 
177 422 
303 023 
136 652 

25 000 
1© 000 
(10 000 
20 000 

,100 000 
, 9 436 

160 000 

9 830 161 

Toptrataı 'Genel Müdürlüğü 

1971 yılı îçıel lili topraiksu yatırımları 

Anamur - Gözce - Gözsüzce 
Gülnar - Koçaşlı , 
Gülnar - Edkilyörük - SipalhiM 
Anamur - Anıtlı 
Erdemli - Alata 
Merkez - Aslanköy - Yavca 

;» » » 
Mut - Çıakııribağ - ılbrahimli 
Tarsus - Saırıkavak 
Mut - YalnızcaİDağ 
Berdan projesii , 
Dağ ve orman köyleri 
Merkez - Şeritli 
!Sıilifke - Harmanlü 
Anamur - Köprübaşı 
Merkez - Çelebi! 

Sulama tesisi 
!» !» 

Narenciye 
1» 
:» 

. Yerüstü Koıop. ; 
1» > . 
!» \% 
!» |»! , 
;» ,» 

Sulama developman 

Küçiüksu 
» 
» 
:» , 

- 220 — 

—. 
47 
40 
—. 
—. 
•85 
— - t 

—. 
12 
83 

' 

19 
— 

100 

—. 
120 
71 
— 
İİ7 

m 
, — • 

—, 
20 
)60 

500 

5 
10 
4 

348 835 
93 355 

502 970 
1 202 204 

378 282 
260 466 
226 662 
400 000 

86 230 
3174 072 

1 940 000 

32 143 
8 153 
4 909 

967 
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Çiftçi Kesil 
ailesi Saha tatara 

İlçesi - köyü Proje nev'i aldedi ha. T.L. 

Erdemli - Aydınlar » — 4 13 795 
Mut - Çakalh » 50 20 2 310 

» Kürklü » 150 4 10 779 
Tarsus - Merkez » _ ' — — 38 805 
Bakım - onarımlar 
Mut,- Topluca Sulama tesisi — - 25 428 
Erdemli - Tönlük » » — — 60 000 

Toplam 586 795 6 090 365 

— 221 — 
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Toprasksu Genel Müdürlüğünün 

İçel iLi 1972 yılı yatırım programı 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

Proje 
•NKK 

71A010090 
71AO1O091 
71AO10092 

72A010080 
» 

72A01O06O 
» 
» 
» 

71A011O31 

72AO1007O 
;» 

71AO1O7O0 
71A011O3O 

» 
71A01H030 
71A010070 

72A11O190 
» 

[Projenin adı 
. | ) ' 1 

A) Sulama Developmıanı 

Tarsus - Berdan Projesi 
a) . Araza tevsiyesi 
h) Tarla içi drenajı 
(Silifke Projesi 
ıa) Arazi tavsiyesi 
B) Küçük Su 

1 | İ T I I I 

Günar - Del'kkaya 
Gülnar - Gezende 
C) Narenciye Projıelerıi 

Alata - Narenciye Araştırma 
Anamur - Anıtlı 3 Ks. 
Gülnar - Yenikaşı - Toruiköy 

1 000 TL. 
Safoa 
Ha. 

(9 800) 
300 
100 

(5 600) 
100 

40 
76 

(72) 50 
100 
20 

Merkez - Uzunlkaş - Değirmençay (75) 30 
D) Toprak ve Su Koopera 

1 - ı | 

Mut - yalnızcabağ II Ks. 
E) Dağ ve Orman Köyleri 

Erdemli - Sarıyer 
iS'iliiflke - tmamuışağı 
F) 1971 yılından 1972 yılma 

; • ; • ^ ı ı j ) 

Anamur - Gözce - Gözsüzce 
Merfeez - Yavea 
Mertken - Aslanköy 
Anamur - Anıtlı III. Kısıim 
Mut - Yalnızcafoağ 
G) Çiftçi leğitiım servisi 

Mersin - Taraus - Berdan 
Mersin - Silifke 

tifleri 

(150) 60 

15 
5 

İşin tarihi 
Başlama - Bitiş 

1971 - 1977 
1972 - 1972 

» 
1972 - 1977 
1972 - 1972 

1972 - 1972 
» 

1971 - 1972 
1972 - 1972 

» 
1972 - 1973 

1971 - 1972 

1972 - 1972 
;» 

devir eden projeler 

Lisfee : 13 

Proje. 
Tutarı 

49 723 

21 012 

261 
250 

1 397 
999 
210 
811 

674 

37 
9 

1972 
Yatırımı 

(1 410) 
1 081 

329 
(350) 
350 

261 
250 

1 047 
999 
210 
461 

- 300 

37 
9 

250 
91 

193 
206 
184 

20 
20 

Toplam 796 6 298 



M. Meclisi B : 52 7 . 2 . 1 9 7 3 O : 3 

LİSTE : 14 

Köy Arâ ltınmıa ve Geliştirme Geiıel Müdürlüğü 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile ihdas ©dilen fondan 

1. İçel ilin'de açılan ferdî krediler : 

İlçeis'i 

Merkez 
Merkez 
Gülnar 
Anamur 
Gülnar 
Merkez 
Muit 
Mut 
Mut 
Mut 
Mut 
Silifke 
Anamur 
Tarsus 

Köy ad. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

Aile ad. 

33 
44 

4 
14 
2 

15 
11 
1 
8 
9 

12 
3 
5 
8 

Açıldığı 
yılı 

1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 

Kredi konusu 

Koyuncuk 
Koyuncuk 
Halıcılık 
Halıcılık 
Halıcılık 
Koyunculuk 
Halıcılık 
Halıcılık 
Halıcılık 
Halıcılık 
Halıcılık 
Halıcılık 
'Tarım kredisi 
Halıcılık 

Miktarı TL 

34 830 
92 400 

6 00d 
21 00C 

3 000 
41 790 
16 500 

1 500 
12 000 
13 500 
18 000 
4 500 

25 000 
12 000 

i2. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile iıhidas edilen fondan İçel ilinde açılan koo
peratif kredileri -: 

Kooperatifin 
İlçesi Bulunduğu köy Kredi konusu Yılı Miktar? 

Anamur 

Silifke 
Gülnar 
Silifke 
Erdemli 
Gülnar 
Gülnar 
Gülnar 
Gülnar 
Gülnar 

Kükür 

Çaltılbozkur 
Dayıcık 
Evkaf Çiftliği 
Ayaş 
Dayıcık 
Bereket 
Çavuşlar 
Delikkaya 
Büyükeceli 

Hizar atölyesi 
Kamyon edindirme 
Kamyon edindirme 
Mahsûl muhafaza deposu 
Zeytin salamura tesisi 
Pampa jlı sulama projesi 
Nohut alımı projesi 
Nohut alımı projesi 
Nohut alımı projesi 
Nohut alımı projesi 
Nohut alımı projesi 

1968 

1969 
1969 
1970 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

200 000 

277 000 
85 000 
83 000 

330 000 
246 270 

67 200 
6ü 200 
39 600 
30 000 
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3. İçel ilinde yatırım programlarına alınan kooperatifler : 

İlçesi 

Merkez 
Tarsus 
Silifke 
Mut 

Kooperatifin bulunduğu 
Köy 

Arpaçsakalar 
Çataltepe 
Taşucu 
Çömelek 

Yattıran konusu 

2 ton/gün ımandiiria 
Mahsul muıhafaza D. 
100 ton soğrrik depo 
2 ton/gün mandıra 

Yılı 

1969 
1970 
1971 
1972 

•hibe mik
tarı TL. 

20 000 
30 000 
70 000 

120 000 

İçel ili dahilinde kuruhnuş ve kurulacak kooperatiflerin müracaatları vâfki olduğu takdirde 
tarımsal köy kalkınma koopenatiflerine yapılacak Devlet yardımı ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi ile ihdas edilen fondan mevcut yönetmelik hükümleri ve imkânlar muvace
hesinde desteklenmeleri mümkün olacaktır. 

LİSTE : İS 

Köy atfâ tanmia v® geföşftjıtın'e gemi müdiirlügiiniin 
İçel ilinde teşvik ödeneği uygulamaları 

Kullanılan (TL.) 

Yılı 

1969 

1970 

1972 

Tefrik edilen 
(TL.) 

147 000 

75.000 

61 635 

İlçesi 

Merkez 
Anamur 
Tarsus 

» 
-Silifke 
Valilik emrine 

M-erkez 
» 
» 

Tarsus 
Anamur 
Mut 
Silifke 
Erdemli 
Valilik emrine 

iKöyü 

Kuzübelen 
Bozdoğan 
Delimehmet 
Çiçekli 
Mağra 

Fındıkpınar 
Belenbeşlik 
Çapar 
Kadelli 
Evciler 
Getçimîi 
Olukbaşı 
Pınarbaşı 

Tahsis 
Tl. 

20 000 
20 000 
11 000 
13 000 

8 000 
75 000 

.147 000 
5 000 
4 000 
5 000 

10 000 
7 000 
7 000 
5 000 
7 000 

25 000 

75 000 
27 736 

1971 yılından itÜbaren teşvik ödeneğinde yapılan yardımlar, valilik emrine tahsis edilmekte ve 
bu ödenekten hangi köylere yardım yapılacağına il idare kurulunca karar veıilmektedir. 

Bu sebeple 1972 yılında birinci dönemde tahsis edilen 27 736 TL. sında hangi köylere yardım 
yapıldığı bilinmemektedir. 
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LİSTE : 16 

Köy araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü 

1969 - 1972 yılları taraşında etüt - projo 

İli 

çalışmaları yapılan köyler 

İlçesi Köyün adı 
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LİSTE : 16 

Toprak ve iskân işleri genel müdürlüğü 

1969 - 1972 yılları arasında etüt - projo 
çalışmaları yapılan köyler 

İli İlçesi Köyün adı 

İçel 
» 
» 
» 
» 
•» 

> 
> 

Tarsus 
» 

Erdemli 
Mut 
Erdekli 
Gülnar 

y* 

Silifko 

Yanıkkışlar 
Kaburgediği 
Karakeşli 
Y. Köseeelli 
Sarıkaya 
Demirözü 
Aydıncık 
Boynuiınceli (Aşiret) 

İçel 
> 
* 
» 
» 
» 
> 
» 

ı ı 1 

Tarsus 
» 

Erdemli 
Mut 
Erdekli 
Gülnar 

» 
Silifke 

Yanıkkışlar 
Kaburgediği 
Karakeşli 
Y. Köseeelli 
Sarıkaya 
Demirözü 
•Aydıncık 
Boynuinceli (Aşiret.) 

Sıra 
No. Projenin adı 

1 Tarsus - Bardan pro
jesi 
») Arazi tesviyesi 
b) Tarla fijgS. drenajı 

2 Bilifke projesi 
a) Arazi tesviyesi 
b) Tarla lilçî drenajı 
«) Yüzey tahliye ve 

yol 

LİSTE :|17 

Topraksu, Cte&el Müdürlüğümüaı 

İçel ili 1973 yatırım programı 

Projenin nevi 

iSıriamadevelopmanı 

Sulama developmıam 

İşin tarihi 
başlama-bdt% Saha Ha. 

1971 — 1977 (9 800) 
1973 — 1973 100 
1973 — 1973 200 

1972 — 1977 (5 500) 
1973 — 1973 730 
1973 — 1973 520 
1973 — 1973 830 

1 000 TL. 
Proje 1973 
tutarı yatırımı 

49 723 

21 012 

(3 333) 
2 733 

600 

(3 870) 
1 774 
1 820 

276 

LİSTE : 18 

Köy Araştırma ve C&âşftfirnfe Otelnıell Müdürlüsünün 

leel ili 1973 yılı kooperatif yatırımları 

Yatırum konusu 

Puojetnin 
imali tutarı 

•(TL.) 

Tahmis tedalen 
Devlet 
katkısı 
(TL.) 

1. 20 ton/gün kapasiteli zeytlimyağı tesM > (1 âdet) 
2. Süt toplama ve soğutma tesisi (en az 2 ton/gün) (1 adet) 

600 000 
120 000 

300 000 
75 000 

720 000 465 000 
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3. —- Ankara MilletûeMliL'S'una Tural'm, An
kara'da bulunan Eğitim Fakültesine dair soru 
önegesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazılı cevabı, (7/1252), . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevapTândırıl-

masını arz ve rica ederim. 
- ••' ; -18 . 7 . 1972 

'" Ankara Milletvekili 
Suna Tur al 

1. Ankara'da Eğitim Fakültesi adında ku
rulmuş olan Fakültenin amacı nedir ? 

2. Bu Fakülteye her sene kaç öğrenci 
alınır ve kaç öğrenci mezun olur f 

3. Mezun olanlara ne unvan verilir ve 
ne görevlerde çalıştırılır'? 

4. Bugüne kadar kaç kişiye vekâletiniz
de öğretmenlik görevi verilmiştir? : '•••'•' > 

5. Liselerin Sosyoloji, Mantık, Psikoloji ye 
Felsefe öğretmenliği için yetiştirilen bu kim
selere istekleri', olduğu takdirde öğretmenlik 
görevi verilmesi düşünülmekte midir?' 

' ' * T C . "": : ; " " -
Millî Eğitim.Bakanlığı ., . 3 1 , 1 . 1973 
'.".' . Özel : ';;' ' 

19 f 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 .1972 tarih ve 6377c47912 -
7/1252 sayılı yazilari. •-

Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesine dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su-
ınulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. 'Öf; Sabahattin Özbek 

Ankara Milletvekili Suna Tural'm, ••' Ankara 
Üniversitesi'• Eğitim Fakültesine dair yazılı 

.soru önergeşj.ile ilgili cevabımız 
1. ..Ankara Üniversitesi Eğitim Fakülte

sinin kuruluş amaçları,, kendi kuruluş kanu
nunda belirtildiği üzere; 
; a,:)' Memleketimizin eğitim problemlerinin 
bilimsel seviyede araştırılmasını ve toplumu
muz içıin en isabetli hal suretlerinin bulunma
sını sağlayacak bilim adamları yetiştirmek, 
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b) Orta dereceli okullara öğretmen yetiş
tiren kurumlara meslek: dersleri alanında öğre
tim üyesi ve öğretmen yetiştirmek, 

e) Orta dereceli okulların rehberlik, okul 
psikologluğu, idarecilik alanlarına eleman ha
zırlamak, 

d) Üniversite öğrencilerinden, ileride öğ
retmen olmak isteyenlere öğretmenlik formas
yonu vermek, 

e): Mezuniyet sonrası eğitimin memleke
timizde sağlanmasına çalışılarak eğitimde dok
tora payesini verecek ihtisas öğretiminde bu
lunmaktır. 

2. Eğitim Fakültesine açılışından bugüne 
kadar 909 öğrenci kaydolmuştur. Bunlardan 
100 kadarının kaydını geri almış bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Yıllara göre mezun durumu şöyledir : 
1968 - 1969 85 
1969 - 1970 196 
1970-1971 128 
1971-1972 10 (Yalnız yaz dönemi) 

Toplam : 419 
3. Eğitim Fakültesi mezunları, «Millî Eği

tim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki 
eğitimle ilgili uzmanlıklara atanacaklar hak
kında Yönetmelik» ve «İl Millî Eğitim Müdür
lüğü Uzmanlar Bürosu Yönetmeliği» gereğince, 
Bakanlığımız merkez ve il teşkilâtlarında «Eği
tim uzman yardımcısı» unvanı ile çalışmakta, 
«Yüksek lisans» ı tamamlayan mezunlar ise 
«Eğitim uzmanı» olarak atanmaktadır. 

İlk öğretmen okullarında meslek dersleri 
öğretmeni olarak vazife görmektedirler. 

Bunlardan başka, Anka ile Hacettepe üni
versitelerinin eğitimle ilgili alanlarındaki 
asistanlık görevlerine de atanmışlardır. Ayrıca, 
çeşitli Kamu ve İktisadî Devlet kuruluşlarının 
eğitim birimlerimde eğitim uzmanı olarak gö
rev almaktadırlar. 

4. Bugüne kadar Eğitim Fakültesinin 13 
mezunu ilk öğretmen okulu meslek dersleri 
öğretmenleğ'incle istihdam edilmiştir. 

. 5. Felsefe grubu öğretmenliği için ge
rekli öğrenim vermeyi Bakanlığımız ile mu
tabakat esasları içinde tespit etmiş bulunanı 
ilgili fakültelerin lisans seviyesinde diploma 

I sahiplerinin lise felsefe öğretmenliğinde is-
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tihdamı öngördüğü cihetle. Eğitim Fakültesi
nin amaçlan arasında «meslek dersleri ala
nında öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirmek» 
dışında başkaca bir amacı olmadığından ilgi
lilerin lise felsefe grubu öğretmenliğinde gö
revlendirilmelerinin uygun' görülmeyeceği ta
biîdir. 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof, Dr. Sabahattin Özbek 

4.— Kars Milletvekili Turgut Ârtaç'ın, 
Kars ili köylerinin yol ve su ihtiyaçlarına dair 
soru önergesi ve Köy İsleri Bakanı Necmi'.S'ön-
•mezHıi yazılı cevabı (7/1258) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını rica ederim. 

Kara Milletvekili . • 
Turgut Artaç 

Soru : 
Seçim bölgem Kars ili 700 bin kişiye ya

kın nüfusu bulunmakta ve 15 ilçesi, ilçelere 
bağlı 784 köyü mevcuttur. Bu köyler geniş. 
bir arz üzerine dağı'lmıs, ulaşım imkânları 
zor olan tabiatı haşin, bir mıntıka ve iklime 
sahip bir çevredir. Bu çevrede Köy İşleri 
Bakanlığının çalışmalarını öğmek, takdir et
mek mümkün değildir. Zira, aşağıda . arz ve 
izah edeceğim hususlardan ötürü bu-, Bakanlı
ğın kendi görev sınırları içinde bulunan 
meseleleri halletmekten ne kadar uzak.oldu
ğunu ifadeye kâfi gelecektir. Bâr tarafta Sov
yet Rusya bir tarafta İran ile hem hudut 
bulunan ve stratejik bakımdan ehemmiyetli bir 
mevkide olan Kars'a karşı hizmetim bu de
rece umursanmaması, doğrusu insafla kabili te
lif değildir. Bakanlık teşkilâtı olarak YSE 
Kars'ta faydalı hizmet veremediği gibi, tak
dir edilecek bir tarafını da belirtmek müm
kün değildir. Aksine, bu teşkilâtın mevcut 
imkânları heder ettiği, hattâ suiistimalleri 
önleyemediği, bıı suretle Devlet imkânlarının 
yerinde sarf edilmeyerek heba olmasına sebe
biyet verdiği bir gerçektir. 

Hal böyle olunca, Köy İşleri Bakanının: bu 
hususta biraz ziyadesiyle düşünmesi ve ted
birli olması tavsiyeye şayandır. 

•' Kars iİihnr 784 .köyiindeıİ'440,My(üiün yolu; 
mevcut değildir-.:^Y^apıîm«sı iktiza edem bu 
yollar 2 700 Kınv•" "dir.iYiîie 490 köyde içme suyu 
mevcut değildir.: Halk, ya- hayvaninin su içtiği 
derelerde beraberce istifade etmekte veya: uzak 
köylerden • sırtında -su taşıyarak ihtiyacını gi
dermektedir ki, bunun': insanlıkla kabili te
lif bir durumunu görmemekteyim. Keza 784 
köyün 740 köyünde elektrik yoktur. 

Yukarıda verdiğim rakamlar arz ettiğim 
gibi ilgili Bakanlığın Kars'la alâkadar mesele
lerde nasıl bir mesuliyet hissinden uzak bu
lunduğunu ifadeye kâfidir. . 

Bu sebeplerle : ; : : 
. 1. Kars'ın köy yollarının yapımı ne zaman ik

mal edilebilecektir. Bakanlık , bu hususta na
sıl bir çalışma yapmaktadır, çalışmanın sonuç
ları nelerdir? .. • • _••,.. 
2. İçme suyundan mahrum olan köylerin 

etüt ve projeleri yapılmış mıdır? Yapılan köy
lerle etüt ve projeleri yapılmayan köylerin 
miktarı nedir, bu feci durum karşısında- ne za
man bu köylerin içme suyu ihtiyaçları temin 
edilecektir?" '.'•'.•'••-• 

3. Kars köylerinin elektrik sorunu ne za
man halledileceği bu hususta:ne gibi tedbirle
rin düşünüldüğü? / • , - - • 

Bu sorunların' sarili ve sıhhatli olarak ce
vaplandırılmasını rica etmekteyim. 

T. C. .- : 
Köy İşleri Bakanlığı, ; . 6. . 2 . 1973 
Başın - Yayın ve . . ; ; ' \ / , 

Halkla İlişkiler ".-.,•' 
Dairesi Başkanlığı " / 

- ;Sayı :212' ',: ; \ . " , 
Dos. : 06 

.'01081 . ' / .. ';'.''.. ' [. 
Konu : Kars Milletvekili Turgut 

Artaç'm yazılı soru önergesi -
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6392/48129 -
7/1258 sayılr yazınız. '"•"" "",'"'- ' ". '"• •"•'''•" 

«Kars İli köylerinin yol ve su. ihtiyaçlarına 
dair» Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç ta
raflından /sunulan yazılı soru önergesinin" ce
vabı ekte sunulmuştur. : :: 

Bilgilerinize arz ederim. J •; 
. .I" "" - •••;- —*••*-' ;•' '- :• Kecmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 
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Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç tarafın
dan Millet' Meclisi Başkanlığına verilen yazılı 

soru önergesinin cevabı 
Kars İline Bakanlığımca götürülen yol, 

su, elektrik hizmetleri ile bu hizmetlerimize 
dair yapılacak çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 

A) Yapılan çalışmalar : 
1. Yol durumu : 

Bakanlığım YSE Genel Müdürlüğünün ku
ruluş yılı olan 1 . 3 . 1965 tarihinde Kars 
İlinde 11 köyün istifade ettiği 53 km. kapla

malı, 18 köyün istifada ettiği 85 km. tesviyeli 
köy yolu mevcut iken 1 . 3 . 1972 tarihinde 
99 köy 485 km. kaplamalı, 140 köy 655 km. tesvi
yeli köy yoluna kavuşturulmuştur. Böylece 
Köy İşleri Bakanlığının kurulduğundan bu 
yana 7 yıl içinde 432 km. kaplamalı, 570 km. 
tesviyeli köy yolu yapılmıştır. 

Kars İli için 1972 yılında köy yollarına 
7 milyon 131 bin liralık yatırım yapılması 
programlanmıştır. 

Kasım 1972 sonu itibariyle 12 km. yolun 
kaplaması 31 km. yolun tesviyesi ve 428 km. 
yolun bakımı yapılmış ve Bakanlığım tarafın
dan yeniden yapılan yol uzunluğu 444 km. 
kaplamalı ve 601 km. tesviyeli köy yolu olmak 
üz«re toplam 1 045 km. ye ulaşmıştır. 
Bu ilimizde köy yolu çalışmaları mobil ekip

lerle takviye edilmektedir. 
2. İçme suyu durumu : 

1 . 3 . 1965 tarihinde mevcut 952 yerle-
şim ünitesinden 125 adedinde yeterli, 149 ade
dinde yetersiz içmesuyu mevcut iken, 
1 . 3 . 1972 tarihine kadar geçen 7 yıl içinde 
yetersiz içme suyu olan ünite adedi 88'e düş
müş ve susuz 83 yerleşim ünitesinde de içme su
yu götürülmüştür. Bu zaman zarfında 144 
yerleşim ünitesi içme suyuna kavuşturulmuş 
olup yeterli içme suyu ünitesi de 269 adede 
yükselmiştir. 

Ayrıca, içme suyu temin edilecek ünitele
rin büyük bir kısmının etüt projeleri ikmal 
edilmiştir. 

Kars İlinde içme sularına 1972 yılında 8 
milyon 47 bin liralık yatırım programlanmış 
bulunmaktadır./ 

Kasım 1972 sonu itibariyle yeniden 58 üni
teye içme suyu götürülmüştür. Böylece Bakan

lığım tarafından içme suyuna kavuşturulan yer
leşim ünitesi adedi 202'yi bulmuştur. 

3. Elektrik durumu : 
1 . 3 . 1965 tarihinde mevcut 769 köyden 

sadeee bir adedinde elektrik mevcut iken 
1 . 3 . 1972 tarihinde bu adet 38'e çıkarılmış
tır. 

4. Yol bakım evi inşaatı : 

Ulaşıma açılan yolların bakım ve onarım 
hizmetlerini yapmak ve devamlı olarak trafiğe 
açık bulunmalarını sağlamak maksiyle Posof 
İlçesinde yol bakım evi inşa edilmektedir. 
İnşa edilen yol bakım evi bugün için sadece 
birkaç ilçemizde bulunmaktadır. 

B); Uzun vâdede yapılacak çalışmalar : 

1. Bütçe imkânları elverdiği takdirde Ba
kanlığımca hazırlanan yol - su - elektrik hiz
metleri ile ilgili uzun vadeli plâna göre bütün 
köylerin yol sorunu 1982 yılı sonuna kadar 
çözümlenmiş olacaktır. Bütçe imkânı ve önce
liklerine göre Kars İli köy yolları sorunu 
da bu tarihe kadar halledilecektir. 

b) Türkiye'de bütün kırsal yerleşim bi
rimlerinin 1977 yılı sonuna kadar içme suyu
na kavuşturulması Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
hedef olarak belirtilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla Üçüncü Plân döneminde Kars İlindeki 
yerleşim birimlerinin tümü içme suyuna ka
vuşturulmuş olacaktır. 

2. Köy elektrifikasyonu hizmetleri 
15 . 7 . 1970 tarihinde kabul edilmiş bulunan 
1312 sayılı Türfciye Elektrik Kurumu Kanunu
na göre TEK Genel Müdürlüğünce yürütül
mekte olduğundan kısa ve uzun vâdede yapı
lacak hizmetlerin plânları ve realizasyonu mez
kûr Genel Müdürlüğün görevleri kapsamına 
girmektedir. 

5. — Uşak Milletvekili Âdil Turanhn, Hacet
tepe Öğrenci Yurdundan çıkarılan öğrencilere 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Saba-
Tıattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1353) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla dilerim. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 
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Hacettepe Üniversitesi öğrenci Yurdundan, 
yurtta sürtüşmeyi önlemek amacıyle 40 öğren
cinin çıkarıldığı ve bunların güç durumlara dü
şürüldüğü bilinen bir gerçektir. Bu arada üzücü 
söylentiler de dolaşmaktadır. 

Bu öğrenciler, esas sürtüşmeye' sebebolan 
aşırı sağcı öğrencilerin telkin ve tavsiyesiyle çı
karılmıştır. Çıkarma kararı, üniversite Rektörü 
ve yurt müdürünün rızaları dışında verilmiştir 
v. s. 

Soru : 
1. Bu söylentüer doğru mudur? Doğru ise 

hatanın düzeltilmesi gerekmez mi? 
2. Hangi öğrenciler yurttan çıkarılmıştır 

ve gerekçeleri nelerdir! 
3. Yerleri hâlâ boş olduğuna göre, çıkarılan 

bu 40 öğrencinin yurda tekrar alınması düşü
nülüyor mu? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30 . 1 . 1973 

özel 
18 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31.10.1972 tarih ve 7/1353-6699/49850 

sayılı yazınız. 
Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Hacettepe 

Üniversitesi öğrenci Yurdundan çıkarılan öğ
rencilere dair yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Hacettepe 
Üniversitesi öğrenci Yurdundan çıkarılan 
öğrencilere dair yazılı soru önergesiyle ilgili 

eevaibımız 

Hacettepe Üniversitesi öğrenci Yurduna, 
24 . 9 . 1972 tarih ve 13996 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre 
öğrenci alınmaktadır. 

Yönetmeliğin 11 nci maddesi, yurtta Ibir ön
ceki yıl veya sömestir kalmış olmanın onu izle
yen yıl ve sömestirde de yurtta kalma anlamını 
taşımayacağı ve yurtta kalacak öğrencilerin her 
yıl veya sömestir yeniden kayıd edilmeleri gere
keceği, hükmünü âmirdir. 

1972 - 1973 öğretim yılında da> adı geçen 
yurda kabul edilen öğrencilere, bu yönetmilk hü
kümleri uygulanmıştır. 

Yurdun kapasitesi 1 004 öğrencidir. Halen 
yurtta 580 erkek 424 kız öğrenci kalmaktadır. 

Boş yer olmadığından, Yurda yeniden öğren
ci alınması düşünülmemektedir. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

6. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Personel Kanununun aksaklıklarının 
giderilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu*nun yazüı cevabı (7/1363) 

Büyük Millet MecMsa Sayln Başkanlığına 
Devlet Personel Kanunu hakkındaki aşağı

da sıraladığım sorularımın yazılı olarak Sayın 
MaMye Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygıyle arz ederim. 

Ankara Milletvekili 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

1. Hitkü'met işi uzatmamıaık, binan önce 657 
sayılı Devlet Personel Kanununun aksaklıklarını 
düzeltmek üzere kanun kuvvetinde karamamıe 
çıkarmak için T. B. M. M. den yet/ki almış ise 
de, amaca uygun olmayarak aksine bugüne ka
dar olumlu veya olumsuz bir sonuca varamamış
tır. 

>&) Bu hususdaki çalışmalar ne safhadadır? 
b) Efkârı umumiyede söylendiği gibi ; 

ı«A!ksaiklılkkrın giderilmesi halinde hazineye 
yeniden malî külfet yükleyeceği nedeni ile, Hü
kümetin bu işi ele almaimak veya uygulamayı 
geciktirmek yönünden kasten uzatma politikası 
güttüğtü..» doğru mudur? 

e) Kanunun uyıgulamasınıda, bir memur 
ömründe 16 sene gibi oldukça uzun hizmet 
yıllarını intibaktan saydırıamamış mağdurlar bu
lunmaktadır. Personel Kanununun çıktığı gün
den bu yana hayat pahalılığının artışlarına kar
şı yerinde sayan .mamurlarımızın güç şartlarını 
duyurmamıza rağmen Hükümet kanunun düzel
tilmesini ele almakta veya uygulamaya geçmefki 
te gecikecek midir? 

2. 'Kanunun ek geçici 4 ncü maddesine göre; 
«Kanunun meriyete girdüği tarihte 4/10195 

, sayılı Kararnameye göre teknik hizmette bulu-
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nan bir elemanın bu hizmetler dışında geçen 
hizmeıtlerini intibaktan saymamaktadır.» 

Aynı madde, gerek yevmiyeli, gerekse maaşlı 
olaraJk çalışan teknik sınıfta/kilerin geçmiş tek
nik hizmet yıllarını intibaktan sayarken, buna 
karşılık; 

örneğini: I - Emekli Sandığına taibi barem 
içi aslî memurun idarî sınıf hizmeti, 

II - Kanunla kurulmuş Mühendis ve Mimar 
odalarında çalışan ve bu hizmetlerini 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa 1186 sayılı Kanu
nun 21 mel maddesiyle eklenen geçici 3 ncü mad
desi gereğince borçlanan ve 1214 sayılı Kanuna 
göre intibaktan sayılması gereken hizmetler. yu
karıda adı geçen Ek Geçici 4 ncü maddeye göre 
intibaka alınmamıştır. 

Yukarıda verilen iki örnekle adı geçen mad
de aynı sınıfta çalışan elemanlar arasında bariz 
olarak haksız bir uygulama ortaya koymuştur. 

a) Yukarıdaki aksaklıkları kapsayan Ek 
Geçici 4 ncü madde, 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununun düzeltilmesi için ele alman madde
leri arasında mıdır? 

b) İçinde ise bu madde için ne gibi yeni
likler getirilmiştir? 

e) Haklarına kavuşmuş, yan ödemeler için 
telâşa düşenlerin yanında norimıal haklarından 
iki senedir mahrum, ümitle bekleyen bu kabîl 
•mağdurlara halklarının iadesi için kesin olarak 
hangi tarihi bildirmek mümkündür? 

d) Halk kayibı olduğuna göre, Hükümet 
halkların iadesinde tarih olarak hangi tarihi 
başlangıç almayı öngörmüştür ? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Bümko: 111121-55-2161 

Konu: Ankara Milletveki
li Sn. İbralhim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun yazılı soru öner
gesi 'hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lgi : Kanunlar Müdürlüğünün 31 . 10 . 1972 

tarihli ve 6747/50179 - 7/1363 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın İbrahim SıtkıJETa-

tipoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş <ve fou-ko
nudaki cevalbî mütalâamız aşağıda sunnlmuştur: 

1. 6.57 -sayık Devlet Memurları; Kanunu, ile 
1327 sayılı Kanunun uygulamasında karşılaşılan 
aksa'klikla'rı düzeltmek 'amacıyle çıkarılan 1589 
sayılı Yetki Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra ibu konudaki çalışmalara hemen: başlanmış
tır. Söz konusu çalışmalar esas itibariyle Bakan
lığımız ve Devlet Personel Dairesi tarafından 
müştereken yürütülmüştür. 

. Yetki Kanunu ile düzeltiliri esli öngörülen mad
de sayısı oldukça fazla ve konu mahiyeti ifcjjbarıy-
le son derece kapsamlı bulunduğundan, söz ko
nusu çalışmalar ancak Ekim 1972 ayı sonunda 
tamamlanabilmiş ve hazırlanan kararname 30 Ara
lık 1972 tarihinde Resmî Gazetede neşredilmîiş-
tkv. 

2. Söz konusu kararnamenin hazırlanması sı
rasında, yazılı soru önergesinde yer alan tenkit 
ve'temenniler nazarı dikkate alınmış olup; Karar
namenin yürürlüğe girmesiyle 1327 sayılı Kanun
la değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların 
geniş ölçüde giderilmiş olacağı mütalâa edilmekte
dir. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Tür
kiye'nin dı§ borçlarına dair soru önergesi ve Mali
ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1365) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim. 

30 . 10 . 1972 
Sinop Milletvekili 

•Hilmi İşgüzar 

1. Türkiye'nin dış borçlarının borçlanma ta
rih] erine göre miktarı nedir? 

2., Bu borçlar hangi devletlerden ve nasıl 
alınmıştır? A. 

3. Hailen dış borçların yıllık faizleri nedir? 
4. Dış ülkelere olan 'borçlarımızın ve ;bu bor

cun faizleri ne şekilde ve nasıl ödenmektedir? 

5.. Dış 'borçlardan Türkiye ne zamana kac 

dar kurtulmuş olacaktır? Dış borçlar Türkâye'de 
'kalkınma, yönünden ne gM ; faydalar ..temin- etmiş? 
tir? Ya da ne gibi mahzurları vardır?, Maliye. Ba-, 
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kanlığının gerçekçi "bir gözle partilerüstü bir Hü
kümetin (bulunduğu bu sırada açıklamasını ist'iyo-
ruart. 

: - T. C. 
Maliye Bakanlığı 27.1.1973 

Ankara 
HAZMİİT: İkili Proje 

Kredileri Şubesi 
No: 56825, 3250 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle 'alman 

6 . 11 . 1972 tarih ve 6757/50280 - 7/1365 yazı. 
Sinop Milletvekili 'Sayın Hilmi İşgüzar'm Tür

kiye'nin dış borçları konusunda tevcih etmiş bu
lunduğu ilgide tarih ve sayısı bildirilen tezkere
lerine merbut yazılı sorularına cevabımız aşağıda 
arz edilmiştir: 

1. Sorunun 1, 2, 3 ve 4 noü maddeleri ile il
gili olarak gelecek yıllarda dövizle ve Türk lirası 
ile ödenecek dış borçlar anapara ve faiz olarak büt
çe 'gerekçelerinde »gösterildiği gibi, carî yıl içinde 
ödenecek, dış borçlar da anapara ve faiz olarak ca
rî yıl bütçesinde yer almaktadır. 1923 - 1970 yıl
ları arasında alınan ive dövizle ödenecek krediler
le 31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle dövizle ödenecek 
dış borçların dökümü ilişik 1 ve 2 No. lu tablo
larda ayrıca gösterilmiştir. 

2. Sorunun 5 nci maddesine olan cevabımıza 
gelince : 

Malûmları olduğu üzere; Türkiye'nin uzun 
vadeli amacı, plânlı kalkınma içerisinde arzula
nan ekonomik gelişmeye yönelirken; Türk ekono
misini diş yardımlara ihtiyaç duymayacak bir 
yapıya ve güce kavuşturmaktır. Dış kaynaklara 
bağlılığın azaltılması, her üç kalkınma plânında 
benimsenen uzun 'dönemli amaçlar arasında yer al-
malkitadii*. 

Ancak, dış kaynaklara bağlılığın, 1 nci ve 2 nci 
Beş Yıllık Plân dönemlerinde olduğu gibi, 3 ncü 
Beş Yıllık Plân döneminde de Türk ekonomisinin 
temel sorunlarından biri olacağı, 3 ncü Beş Yıl
lık Plânda belirtilmiştir. 

Dış kaynaklara bağlılık, Türkiye şartlarından 
bakıldığında, özellikle iç tasarruf açığı ve kredi 
sistemi 'sorunları yönünden açıklanabilmektedir. 
Anahatlarıyle ifade edilirse, makro 'ekonomik ta
sarruf yatırım dengesi bakımından, toplam iç 

tasarrufların tüm yatırım ihtiyacını karşılamada
ki yetersizliği, dış kaynaklara başvurma .ihtiyacı 
doğurmakta ve ekonomimiz iç tasarrufları ile ya
tırım gereklerini karşılayamadığı sürece dış kay
naklara, bu arada dış borçlanmaya bağlılık bir çe
şit zorunluluk halinde gözükmektedir. Burada 
a) İç tasarrufların yetersizliği ve b) İç kredi 
sistemi sorunları 'iki temel husus olarak önem ka-
zanJmaktadij.'. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda da 
açıklandığı üzere; toplam yurt içi tasarruflarını 
gayrisâfi millî hâsıla içindeki payı 1962 de % 11.1 
iken 1972de % 19.6 'ya yükselmiş olmasına rağ
men, ülkemizde yüksek bir büyüme hızını 'gerçek
leştirecek çapta yatırımı beslemeye yeterli iç ta
sarruf düzeyine henüz ulaşılamamıştır. Aynı se
kilide, toplam yatırımların gayrisâfi millî hâsılaya 
oranı da 1962'de % 15.1'den 1972ye % 21,0'a çık-. 
mıştır. Ancak hızlı kalkınmayı gerçekleştirmeyi 
amaçlayan bir ülkede tasarruflar payının yatırım
ları karşılaması zorunlu görülmektedir. Bu du
rumda makro 'ekonomik tasarruf - yatırım 'denge
si bakımından yetersiz kalan yurt içi tasarruf 
düzeyinin dış tasarruflarla, yani çeşitli dış kay
naklar ve bu arada dış 'borçlar yardımıyle 'destek
lenip yükseltilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Diğer taraftan, yetersiz düzeyde de kalsa., ya
pılan tasaruflarm kalkınmada katkısı önemli olan 
üretken sektörlere yöneltilmesini, istenen ölçüde 
sağlayacak etkinlikteki bir kamu maliyesi ve ma
lî kurumlar düzeninin henüz gelişmemiş olması
nın yanısıra, örgütlenmiş sermaye piyasasının ku
rulamamış olması da biriken fonların sanayi ya
tırımlarına dönüştürülmesini güçleştirmektedir. 
Bu bakımdan, kredileme sisteminin, ekonomideki 
tasarruf yatırım dengesini sağlamaya yardımcı 
olacak ölçüde 'geliştirilmesi gerektiği ve mekaniiz-
ananm ancak gerekli esneklik ve kendini yenileme 
niteliklerine kavuşturulması halinde dış kaynak
lara bağlılığı azaltma yönünden müspet sonuç
lar getirebileceği anlaşılmaktadır. 

Bütün bunların ötesinde, plânlı dönemde kay
dedilen olumlu gelişmelere rağmen bâzı yapısal 
'güçlükler de.Türfciye'de tasarruf düzeyinin 'ge
lişmesini engellemektedir. Burada, a) Fert ba
şına 'gelir düzeyinin düşük olması ve b) Toplu
ma yayılan yeni tüketim alışkanlıklarının toplam 
tüketimi artırması nedeniyle, gelirin çok az bir 
kısmının tasarruflara ayrılabilmesi belirgin ya
pısal 'güçlük halinde ortaya çıkmaktadır. 
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Özetle, dış borçlara bağlılığın azal tuna sı özel
likle iç tasarruf 'açığının kapatılabilmesine, buna 
paralel olarak tüm iç tasarrufların yatırımlara 
yöneltilmesini engelleyen veya zorlaştıran kredi 
listemi aksaklıklarının çözümlenmesiyle örgütlen
miş sermaye piyasasının kurulmasına., bu arada 
fert başına gelirin artırılmasına ve bütün bu 
noktaları kapsamak üzere belli bir sanayileşme 
düzeyine ulaşılmasına Ibağlı bulunmaktadır. 

Bu nedenle 2 nci Beş Yıllık Plânda öngörülen 
«Türk ekonomisinin kalkınma kredisi niteliğinde
ki dış yardımlara ihtiyaç duymaksızın, dünya pa
ra ve kredi piyasasında carî faiz ve ödeme şartla
rı ile borçlanmak suretiyle gelişmelini 1975 yılın
dan itibaren devam ettirebileceği» yolundaki dü
şünce gerçekleşmekten uzak kalmış ve ekonominin 
dış yardımlarajbağlılığına ilişkin hedefin 1975 yı
lından sonraya ertelenmesi kaçınılmaz; olmuştur. 

1 nci ve 2 nci Plânda öngörülen dış kaynak
lara bağlılığın azaltılması ilkesine rağmen, bu dö
nemde borç yükünün artmış olduğu görülm'ckte 
ve 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel he
defleri ve stratejisinde belirtildiği üzere, dış borç 
yükünün 22 yıllık perspektif sonunda azalması 
beklenmektedir. 

Plânlı dönem (boyunca alman dış kredilerden 
sağlanan başlıca yararlar şöyle sıralanabilir : 

a) Kendi olanaklarımızla finansmanı müm
kün olmayan büyük 'sınaî projelerin ve alt yapı 
projelerinin finansman ihtiyacı karşılanmış bulun
maktadır. (Şeker, Çimento, Tekstil, Gübre, De
mir, Çelik Fabrikaları, Petro Kimya ve Rafineri 
tesisleri, Enerji santralleri, Barajlar, Köprü ve 
Yollar gibi). 

Bunun neticesi olarak İstihdam olanakları ya
ratılmış, gayrisâfi millî hâsıladaki katkıları ve 
gelişme hızının sağlanmasındaki rolleri önemli ol
muştur. 

b) Bunun ötesinde, dış kredi sağlanırken 
düzenlenen kredi anlaşmalarının bir parçası ola
rak, projelerin fizibilite etütlerinde veya master 
plânlarında en yeni teknik usullerle çalışan ya
bancı firmaların müşavirlik .hizmetlerinden yarar
lanılması Türkiye'de teknolojik gelişmeye yardım
cı olmuştur. 

Dış kredileri, yukarıda sıralanan yararları ya
nında, anapara ve faiz olarak ödenmesi gereken 
dış borç yaratması nedeni ile (hareket serbestimi
zi kısıtlaması ve özellikle ıbağlı kıvdilerde belli 

memleketlerden ithalât yapma zorunluğu yarat
ması yönlerinden de mahzurları bulunmaktadır. 

Yukarıdaki cevapların, Sayın Hilmi îşgüzar'a 
iletilmesine müsaadeleri arz olunur. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'tn, De
nizcilik Bankasının kılavuzluk hizmetlerine dair 
soru önergesi ve Barbakan adına Ulaştırma Ba
kanı Rıfkı Danışmanın yazılı cevabı (7/1369) 

3 .11.1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Denizcilik hizmet kollarından birçoklarının za
rar ettiği ve bunlardan sadece Devlete yük olma
dan kâr temin eden ve 'bu suretle Devletin yapa
cağı her türlü yardım ve yatırımlara katkıda bu
lunan Denizcilik Bankası ve 'onun tekelinde bulu
nan kılavuzluk hizmetlerinin bir kararla özel sek
tör emrine teşmil edildiği öğrenilmiştir; 

1. Denizcilik Bankasının klavuzlük hizmetile
rinde yılda temin ettiği kâr nedir? 

2. Kâr temin eden ve Devleti güçlendiren 
ve bu suretle de bâzı özel sektörlerin «Devlet her 
işte zarar eder. Bu işler özel sektöre devredilme
lidir.» demesini önleyecek bir kuruluşun hangi se-
ıbepler ve zaruretler nedeniyle ve bir kararname 
konusu yapılıp kârlı bu iş özel sektöre yaptırıl
mak istenmiştir. 

3. Tekel teşekkülleri Devletten özel sektöre 
mi devredilecektir? Eğer devredilecekse neden ön
ce zarar eden Tekel kuruluşlarından başlanma
mıştır? Devlete gelir sağlayan kaynaklar iböylece 
özel şahıslara aktanlırsa hayatın çekilmez bir hal 
aldığı ve fiyatların 'alabildiğine yükseldiği bu 
zamanda Devlet gelirini nereden temin edecek
tir? Vergi artık son haddine gelmiştir. Vatandaşın 

Not: Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına, konmuş olup, lir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 
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vergi yükünü 'hafifleten kanm kuruluşlarına önem 
verileceği yerde 'bunların da elden çıkarılması sos
yal Devlet anlayışıyle «bağdaşıyor mııf 

4. 1806 sayılı Kararnameye ek olarak çıka
rılan 7/4591 sayılı Karar kamu yararına yeni
den ele alınıp İptal edilecek mi? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Liman ve Dcnizişleri Dairesi 
Başkanlığı 

Şubesi : Fenişleri Md. 
F - 1 2 / 3 - 9 21-214 

Konu: Denizeilik Bankası
nın kılavuzluk hizmetleri. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü

nün 6 . 11 . 1972 tarih 7/1369 - G777/50395 sa
yılı yazıları. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar tara
fından Başbakanlığa verilmiş olan ve Sayın Baş
bakan adına tarafımdan cevaplandırılması tensip 
ibuyurulan; 

Denizcilik Bankasının kılavuzluk hizmetlerine 
dair yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda göste
rilmiş ve iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

1. Denizcilik Bankası klavuzluk hizmetlerin
den 1971 yılında 68 032 227 milyon TL., 1972 
yılı ilk altı ayında da 37 972 549 milyon TL. ha
sılat elde etmiştir. 

2. Denizcilik Bankası ve diğer kamu ikti
sadî teşebbüslerinin uhdelerine verilmiş olan kıla
vuz hizmeti yapma yetkileri kaldıriimamış olup, 
bilâkis takviyeleri cihetine gidilmiştir. 

3. Bakanlığımız; gerek kendi bünyesinde bu
lunan ve gerekse diğer Bakanlıklarımıza bağlı ola
rak görev yapan ve Devlete gelir sağlayan, ay
nı zamanda kamuya faydalı 'olan kuruluşları özel 
sektöre devretmeyi düşünmemektedir. 

4. 1806 sayılı Kararnameye ek olarak çıka
rılan 7/4591 sayılı Kararın; yanlış anlama ve tat
bike meydan bırakmayacak şekilde yeniden ha
zırlanması hususunda Bakanlığımızda çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Rıfkı Danışman 

9. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ma
nisa'nın Sipil dağına konulan yansıtıcı cihazın 

7 . 2 . 1973 O : 3 

TRT Genel Müdürlüğünce söktürüldüğüne dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı İsmail Arar'ın ya
zılı cevabı (7/1370) 

31 Ekim 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin ilgili Devlet Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması konusun
da gerekenin yapılmasını saygılarımla dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Sipil dağına konulan ve başta Manisa olmak 
üzere çevre ilçe, bucak ve köylerde Türk Televiz
yonunun izlenebilmesine imkân yaratan yansıtı
cı cihaz, TRT Genel Müdürlüğü tarafından sök
türülmüş, cihazı kuranlar hakkında kanunî işlean 
yapılacağı Türkiye radyolarından ilân edilmiştir. 

İlgili Devlet Bakanı olarak aşağıdaki soruları
mın yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la 'dilerim. 

1. Telsiz Kanununda bulunmayan ve yansı
tıcı nitelik taşıyan (Bir çeşit -elektronik ayna) ci
haz Manisa'nın Sipil dağından hangi kanunun han
gi maddesine dayanılarak jandarma zoruyle yık
tırılmıştır? 

2. TRT Genel Müdürlüğü Manisa ili, ilçeleri, 
•bucakflan ve köylerindeki kaç televizyon alıcısın
dan vergi almaktadır ve bu vergilerin- tutarı ne 
kadardır? 

3. Halkın kendi yetenekleri ile kurduğu yan
sıtıcı -cihazın yararlı dııınıma getirilmesi mümkün 
iken, cihazı 'Söktüren TRT Genel Müdürlüğünün 
hazırladığını ileri sürdüğü plâna göre Manisa han
gi tarihte Türk televizyonunu seyretmek imkânı
nı bulacaktır? 

4. Manisa'da binlerce kişinin Yunan Televiz
yonunu izlemeye mecbur 'edilmesi, Hükümetin 
«Milliyetçilik» dike \re iddiasına uygun düşmekte 
midir? 

TRT Radyo ve televizyonunun karşı propagan
da ve zararlı propagandadan Türk halkının ko
runması hakkındaki görüş ve ilkeleri nelerdir? 

T. O. 
Devlet Bakanlığı 4 .12 . 1972 
Sayı : 7.03/929 

Millet Meclisi Başkanlığına1 

(Genel Sekreterlik Kanunlar Mdlüğü)) 
İlgi : 7 . 11 . 1972 gün ve 7/l'370-6782/5û41!l 

sayılı yazılarınız. 
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ıManisa Milletvekili Sayın Veli Bakirli imin, 
Manisa Sipil Dağına konulan TV yansıtıcı ci
hazımın TRT Genel Müdürlüğünce söktürüldü-
ğüne dair yazılı sora önergesiyle ilgili olarak 
anılan Genel Müdürlüğün vermiş olduğu müta
lâa aynen şöyledir Î 

!1. — Manisa İlinin Sipil Dağında, faaliyeti 
Valilikçe de desteklenen bir dernek tarafından 
izmir Televizyon yayınlarını alıcı ıbir antenle 
alıp amplifikatörle yükselterek tekrar yayınla
nan bir yansıtıcı kurulmuştur. Bu hususta Ma
nisa Valiliğine daha önce kuruluş sırasında şi
fahî olarak hukukî durum ve bu tür yayının ya
ratacağı çeşitli sakıncalar 'belirtilmiş olmasına 
rağmen, yansıtıcı faaliyete geçirilmiştir. 

Kanunun 5 nci maddesi «Karada umumiyet
le verici telsiz tesisatı vücuda getirmek için hu
susî şahıslara ve ımüesseselere ruhsat verilmez» 
şeklindeki Ihükmü ile verici cihazlar için hususî 
şaihıs ve müesseselere iruhsat* verilmeyeceğini sa
rih şekilde ifade etmiş bulunmaktadır. 

TRT Genel Müdürlüğünün yazısında söz ko
nusu ^edilen ve Televizyon yayınlarını bir alıcı 
antenle alım amplifikatörle yükselterek ıbaşka 
bir istikamette yayajı cihaz ve tesisler telsiz ve
rici tesisi olduğundan, 3222 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi gereğince hususî şahıs ve müesseseler 

ve bu arada dernekler tarafından tesisi mümkün 
•olmayan veya ^kurulmasına ruhsat verilemeye
cek tesislerdendir. 

Bu itibarla, anılan tesisleri kurup çalıştıran
ların ibu hareketlerinin 8)222 sayılı Kanuna mu
halefet ve ıbu Kanunun muvacehesinde suç teş
kil ettiği ve bu kabil hareketlere tevessül' eden
lerin mezkûr Kanunun 38 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası ıgereğince tecziyeleri cihetine gidilmesi 
gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğinin buna göre ifasını rica ede
rim.» 

Gerek kanunlara aykırı bulunması ve gerek
se yurdun iç ve diş güvenliğini yakından ilgi
lendirmesi nedeniyle konu ayrınıtılarıyle aşağıda 
arz olunmuştur. 

il. — Malûmları olduğu üzere memleketimiz
de, radyo ve televizyon istasyonu kurmak ve iş
letmek ıgörev ve yetkisi 3'59 sayılı Kanun ile Ku
rumumuz tekeline verilmiştir. Ayrıca 3222 sayı
lı Telsiz Kanunu ile de telsiz vericisi işletmek 
'müsaadeye tabi kılınmıştır. 

I3I22I2 sayılı Telsiz Kanununa göre, elektro
manyetik dalgalar vasıtasıyle her nevi resim, 
işaret ve sesleri vermeye ve almaya yarayan 'bilu
mum telsiz tesisatı ve işletilmesi Hükümetin in
hisarı altındadır. Ayrıca, elektromanyetik dal
galar vasıtasıyle. ses, işaret ve resim vermeye ya
rayan tesislerde radyo düfüzyon ve televizyon 
tesis niteliğinde olanların kurulması ve işletil
mesi hakkının Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunun inhisarında 'bulunduğu 3i59 sayılı TRT 
Kanununda hükme 'bağlanmıştır. Gerek Telsiz 
Kanunu ve gerekse TRT Kanununda, bu kesin 
hükümlere aykırı hareketlerin cezaları açık ola
rak düzenlenmiştir. 

2, — Bir dernekçe Manisa İlinde kurulan ci-
!haz, gerek niteliği ve 'gerekse TV. yayınlarını 
kuvvetlendirerek başka bir yöne tevcih şeklinde 
olan fonksiyonu bakımından, her iki kanunun 
düzenlendiği yasalayıcı hükümler kapsamı içine 
'girmektedir. Filhakika, Sipil Dağına kurulan 
yansıtıcı -bir telsiz alıcı ve verieisidir. Bu tip ci
hazlar ile herhangi bir televizyon yayını önee 
alıcı ile alınmakta, sonra gerek görüntü, igerek-
se ses şiddetlendirilerek başka 'bir yöne verile-
Ibüm ektedir. 

Diğer taraftan 359 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinde «radyo düfüzyon ve televizyon ve-

3222 sayılı Kanunda ve 'gerekse 359 sayılı 
Kamında yansıtıcı ve işletilmesi yasaklanan 
yansıtıcının hukukî durumu ve aşağıda arz olu
nan sakıncaları Kurumumuzca 26 . !9 . 1072 ta
rih ve 090-4-5/2272-2388 sayılı yazımızla İçişle
ri Bakanlığına 'bildirilmiş ve yansıtıcının faali
yetine son verilmesi ve kanunlara tamamen ay
kırı olan bu davranışların önlenmesi konusunda 
gerekli tedbirlierin alınması talebolunmuşıtur.. 
Bu yazımız üzerine durum İçişleri Bakanlığınca 
20 . 10 . 1972 tarihli bir genelge ile bütün vali
liklere bildirilmiş, yansıtıcı faaliyetten men 
olunmuştur. 

İçişleri Bakanlığının genelgesinde valiliklere 
şu hususlar açık olarak 'bildirilmiştir : 

'«312122 sayılı Telsiz Kanununun 1 nci madde
si, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyle her ne
vi resim, işaret ve işletmesinin Hükümetin inhi
sarı altlında bulunduğu hükme 'bağlanmış ve mü
teakip maddelerinde de telsiz verici ve alıcı te
sislerinin, nasıl ve kimler tarafından ıtesis edilip 
işletilebileceğini tespit etmiştir. 
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î'ici niteliğinde olanlar» m kurıma ve işletme 
hakkının TRT'ye ait bulunduğu tevlit edilmiş, 
ayrıca yine aynı kanunun 2 nci maddesinin (b) 
fıkrasında «yurdun çeşitli yerlerinde radyo ve 
televizyon istasyonları ve teslisleri kurmak, iş-
ıletmıek, bunları genişletmek ve geliştirme» nin 
TRT'nin görevi olduğu beliHilmiştir. Her iki 
madde de bulunan «tesis» deyimi içerisine, ve
ricisi, röle istasyonları ve antenleri de dahil bü
tün TV şebekeleri girmektedir. Bu bakımdan 
Sipil Dağı'na kurulan anten, Telsiz Kanununun 
yasakladığı bir telsiz olduğu kadar 359 sayılı 
Kanunun kapsamına giren 'bir TV tesisi niteli
ği de taşımaktadır. Nitekim, Manisa Turizm 
Derneği taa*afmdan gönderilen, bir sureti ekte 
takdimi olunan yazıdan da bu husu's açıkça an
laşılmaktadır. (Ek : 1). Filhakika, Manisa 
Turizmi Derneğinin Kurumumuza muhatap 
9 . l'ö . 1972 tarih ve 124 sayılı yazısında, ve
ricinin bir amplifikatör ve bir verici antenden 
meydana geldiği ifade olunmuş, ayrıca bu yazı
ya ekli, cihazı yapan Teknisyen Necati Akça' 
ran raporunda da tesisin iddia edildiği1 gibi yan
sıtıcı değil, verici niteliği, 'detaylı teknik bilgi 
verilmek suretiyle açıklanmıştır. Her ne kadar 
adı geçen teknisyen, bu tesisatın bir verici ol
madığını ifade etmekte ise de, verdiği teknik 
bilgi bu iddiasını tamamriyle çürütmektedir. 

SipiJİ Dağı'na monte edilen cihaz, yukarıda 
arz olunan durumu ve 359 sayıllı Kanunun 29 
ncu maddesinde öngörülen «Askerî bakımdan 
Millî Savunma Bakanlığı görüşünün alınmasını 
gerekli kılan bir te'sistir. 

3. Teknik olarak «Reemisyon» şeklinde ad
landırılan bu tür yayınlar önemli bâzı sonuçlar 
doğurabilecek niteliktedir : 

a) Bu tür reemdsyon yayın yapan verici 
cihazına basit bir parça ilâvesiyle, kontrol altı
na alınamayacak ve'maksatlı yayın yapabilecek 
bir muhabere sistemi kurulabilir. 

b) Aynı cihazla, basit bir parça ilâvesiyle 
radyo ve televizyon yayını yapan istasyon ya
yınlan üzerine kasıtlı ve 'maksatlı "bir televiz
yon yayını yapılabilir. 

c) Bir başka radyo ve televizyon istasyo
nunun yayını yapılabilir. 

Görünüşte basit, ancak kullanılma şekline 
gÖDö yurt güvenliği yönünden ! önemli sonuçlar 
doğurabilecek bu tür raemisyon yayınma mü

saade olunduğu takdirde, gayet geniş ve açık 
bir alana sahip bulunan yurdumuzda demirper
de gerisi memleketlerin yayınlarının da net şe
kilde izlenebilmesi mümkün olur. Yukarda da 
arz olunduğu gibi, bant yoluyle her türlü mak
satlı ve zaranlı yayın yapılabilir ve bu tür amaç
lara hizmet edecek bir muhabere veya TV siste
mi kurulabilir. 

Halen yurdumuzun çok büyük bir bölümün
de televizyon yayını yapılamadığı da gözönüne 
alındığında, bugün Manisa ilinde böyle bir te
slisin kurulmasının ilerde bütün illerimize de 
aynı imkânın tanınması zorunluluğunu doğura
cağı, bu ise Devletin bu tü r yayınları kontrol 
edememesi gibi son derece önemli ve sakıncalı 
bir sonuç yaratacağı açıktır. Filhakika, adı ge
çen tesislerin, memleketin her tarafında çok az 
bir masrafla kurulabilmeisi mümkündür. Bu su
retle Trakya'da Bulgar, Karadeniz Bölgesinde 
Rus, Güney iilleriimlzde ise Arap televizyon ya
yınlarının rahatlıkla izılenmiesi imkân dahiline 
girebilir. Bu durum, memleket güvenliğini sar
sıcı sonuçlara yol açabileceği gibi, Anayaisa'nın 
12 nci maddesi ile 359 sayılı Kanunun öngördü
ğü radyo ve televizyon yayınlarının bir kamu 
tüzel kişisi eliyle yürütülmesinden güdülen 
amacı da ortadan kaldıraç aktır. 

4. ıSipil Dağı'na konulan tesis ile ilgili ola
rak yapılan tasarruf, hukukî gerekçeleriyle bir
likte yukarda açıklanmıştır. 

Hukukî durum, yapılan tasarrufun kanuna 
uygunluğunu sarih olarak göstermekte iken, bu 
tesisin kurulmasında kanunları uygulamakla 
görevli Manisa Valiliğinin davranışları ve ka
nunlara aykırı tasarruflarda bulunan dernekle
rin mevcudiyeti, kurumumuzca üzüntü kayna
ğı olarak müşahede edilmiştir. 

II. - PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan te
mas sonucunda, Eylül 1972 sonu itibariyle Ma
nisa ali ıhudutları içinde ruhsat almaş 297 adet 
TV alıcı cihazı bulunduğu, bunların 76 adedinin 
il merkezinde 221 adedinin de ilçe, bucak ve 
köylerde olduğu, ancak 221 adedin ayrımının 
verilemeyeceği öğrenilmiştir. 

7/2417 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
si ille kabul olunan ücret tarifesine göre köy
lerdeki TV alıcıları 100, şehir merkezlerinde 
ikarmetgâMardaki TV alıcıları 250, ticarethane 
ve umumî yerlerdeki TV alıcıları ise 500' TL. 
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ruhsat ücretine tabı bu'luımuaktadır. 
221 TV alıcısının dağılımı büinemediğinden 

bunlardan tahsil olunan TV ruhsat ücreti top
lamı tespit olunamamaktadır. Manisa il merke
zindeki TV alıcılarının hepsinin ikametgâhlarda 
bulunduğu kabul ediılirsıs, il (merkezinde tahsil 
olunan ücret mıi'kta.rı 76X250=19 000 TL. sidir. 

III . - Hailen izmir Yamanlar Dağı'ndaki 
100 W çıkış 700 W efektif yayın güçlü TV veri
cisi Alsancak yönüne direktiftir. 

izmir Karatepe'de kurul makta olan TV veri
ci i'stasyonu omnidrektrf l'Ö Kw efektif yayın 
gücü ile yayına geçtiğinde-, Manisa'dan iyi ka
litede izlenebilecektir. 

Karatepe TV verici istasyonunun verici bi
nası tamamlanmış, anten kulesi imalâtı tamam
lanmış olup montaj haılindedir ve halen 24 M. 
yükselmiştir. 

Bu istasyona ilk safhada Almian Hükümetin
ce hibe. edilen 1 k\v çıkış güçlü verici ve 10 
kazançlı anitenler mjonte edilecek ve 10 kw efek
tif yayın gücüne sahibolacaktır, 

Takriben Nisan 1973'te Karatepe TV veri
cisi 10 kw efektif yayın gücüyle yayma ge-
çdbileeek ve Manisa'dan iyi kalitede izlenebi
lecektir (60,7 dlbmv). 

(Bu istasyon için 10 kw çı'kış gücünde (ye
dekli) verici 12 adöt verici istasyon arasında 
SİHiVlEıNtS Firmasınla sipariş edilmiş bulunmak
tadır. 1974 başlarında bu verici 1 k\v. lik ve
ricinin yer'ine kurulduğunda efektif yayın gü
cü 100 kw olacak ve Manisa'da çok iyi kalite
de izlenebilecektir. 

IV - Kurumlumuz, kanuna aykırı olarak mey
dana getirilecek bu tesislerin, yazımızın (I) nu
maralı bendine açıklanan sebeplerle güvenlik 
yönünden sakıncalı olduğu görüşündedir. Ge
nel plân çerçevesinde, bütün Türkiye'de yaban
cı radyo ve televizyonların etkisini kaldırabil
mek amacı ile radyo ve TV verici istasyonla
rı yapımına hızla devam edilmektedir. Bu ya
pım faaliyetinde bilhassa yabancı TV istasyon
larının etkisi alanına giren hudut ve bâzı böl
gelerimize öncelik verilmiştir. 

(Bilgilerin!ize arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 

Manisa'yı • Mesiri Tanıtma 
ve Turizm Derneği 

Başkanlığı 
Sayı : 124 

Manisa, 9 . 10 . 1972 
TRT Gen'el Müdürlüğüne 

Ankara 
26 . 9 . 1972 gün ve etüt, Plânlama Vat, 

D. Bşk. 080.4 - 5/2271 S. Y. K.: 

ıSpil Dağına kurulan TV anteni ile ilgili ya
zınız incelendi: Genel MüdürTüğünüzca kuru
lan tesislerin birtakımı mahzurları tespit edil
memesi sebebi ile, kaldırılması istenmektedir. 
Kanaatimizce ileri sürülen sakıncalar 3 grupta 
toplan/maktadır: 

a) Teknik mahzurları; TRT Genel Müdür
lüğünün yazısında bellîritilen teknik mahzur, asıl 
yayını normal alan alıcılara yükseltilerek tek
rar yayınlanan sinyalin (gelmesi halinde TV 
alıcı ekranında gölgeli iki resimin görülmesi 
ve bu neviden yansıltıcı yayınlar yapan tesis
lerin çoğalması halinde normal yayınların im
kânsız hale gelmesidir. 

Bu mevzuda her şeyden evvel Genel Mü
dürlüğünüzün çelişkiye düştüğünü (belirtmek 
zorundayız. Zira, aynı yazıida, Manisa'nın nor
mal yayınları almadığı açıkça belirtilmektedir. 
Normal yayınlar allanmadığına göre yansıtıcı
dan gelen dalgaların, normal yayın dalgaları 
ile karışmasına imkân olmadığı izahtan vares
tedir. Kaldı ki, 'kaldırılması istenen anten uzun 
süren bir çalışma ve tetkik dönemi sonunda ak
la gelen bütün mahzurları bertaraf edecek şe
kilde kurulmuştur. Gerçi bu husus TRT nin yet
kili elemanları tarafından mahallinde yapıla
cak kılsa bir tetkik ile anlaşılabilirse de bu mev
zuda kısaca teknik izahat verilmesini faydalı 
gördük. Yamanlar Dağından neşriyat yapan İz
mir TV yayın sinyallerinin Manisa'nın Gü
ney - Batı kısmı tamamen dağlık ve engebeli ol-
mıası dolayısıyle şehre kadar gelmediği ve do
layısıyla hiejhlir sinyale rastlanılmadığı tespit 
edilmiştir. Sadece Manisa'nın 20 Km. kadar Ku
zeyinde açık arazi şeridi üzerinde 50 MV. lük 
bir elektro manyetik dalgaya rastlanmıştır ki, 
halen bu dalgadan, Manisa, Akhisar şosesinin 
Kuzeyimde kalan köy ve 'kasabalar nomıa! ya-
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yın olarak istifade dtme&tedirler. Merkez Ye-
riiköy, Sel'imşalhlar, Beydere, Akhisar yolu gibi 
Spil Dağına kurduğuımuz tesis ise, yapılan ölç
melere göre şehrin (5 Km,.) dışına hiçjbir ener
ji gönderememektedir. Bu sebeple yukarda say
dığımız köy ve kasabaların aldığı normal ya
yınlar üzerinde hiçjbir etMsî ydktur. Tesisimi
zin enerji gönderebildiği saha normal yayınlar 
'bakımlından ölü bir sahadır. 

Bu neviden tesislerin çoğalması halinde te
levizyon yayınlarının imkânsız hale gelmesi me
selesine gelince: 

Evvelâ, bu tesisler geçicidir. Manisa normal 
yayınları alınca gayet tabiî kullanılmasına se-
Ibep kalmayacalötır. Başka il ve ilçelerde kurul
maları halinde de durum ayan olacağı kanaa
tindeyiz. 

ib) TRT Genel Müdürlüğünün öne sürdü
ğü ikinci mahzur, bu gibi yansıtıcı yayınlarda 
memleket aleyhine yayın yapılabileceği zarar
lı faaliyetlere hizmet edecek kontrol dışı baş,ka 
yayınlara hizmet edebileceğidir. 

Evvelâ; tesisin halihazır durumu teknik ba
kımdan bun?, imkân veremez. Gerçi bu husus dahi 
TRT. nin yetkili elemanlarınca mahallinde ya
pılacak bir inceleme ile anlatılabilirse de, biz 
yine kısaca durumu teknik açıdan açıklamak 
istiyoruz. 

Tesislerimiz bir alıcı, bir ampilifıkatör ve 
verici antenden ibarettir. Elektrik gücü bir 
batarya ile temin edilir. Bu dunumda İzmir ve
ricisinden elektro manyetik dalga gelmedikçe 
çalışmaz. Müstakil yayın yapamaz. Müstakil 
yayın yapabilmesi için gizlice Sipil Dağına çık
mak ve tesise birçok ilâveler yapma/k gerekir. 
HaljbuM, tesisin bulunduğu yer, millî park ol
ması dolay isiyle devamlı onman bakımı ve mu
hafaza memurlarının gözetimi altındadır. Esa
sen böyle bir yayın yapıldığı takdirde dahi 
emniyet kuvvetlerini' tesisin bulunduğu yere 
en geç 45 dakikada sevk etmek mümkündür. 
Esasen Manisa halkının sağduyusu, memleket 
severliği ve anarşik olaylara karşı gösterdiği 
ve bundan sonra da devam edecek hassasiyeti 
böyle bir yayma imkân veremez, böyle bir ya
yın etkili de olmaz. 

ıC) Kurulan tesisin 359 ve 3222 sayılı ka
nunlara aykırı olması; evvelâ hâdisede 359 sa
yılı Kanunun 23 ncü maddesine aykırılık yok

tur. Zira, 359 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi 
fikrî haklar kanuna atıf yaparak TRT yayın
larının tekrar yapılmasını menetmektedir. Yu
kardan beri açıklandığı üzere, tesisimiz yayın 
fcekrarlayamaz. Ancak, İzmir yayınını anında 
Manisa üzerine çevirir. İzmir yayın yapmadığı 
sürece Manisa tesisi hiçbir yayın yapamaz. 

Diğer taraftan bağımsız olarak TRT yayını 
ıharicinde yayın yapamadığı cihetle 3222 sayılı 
Kanunla yasaklanan (verici) durumunda da 
değildir. Yukardan beri açıklandığı üzere kal
dırılması istenen tesisin geçici bir sürede çalış
masında TRT Genel Müdürlüğünce öngörülen 
sakıncaların hiçbirisi mevcut değildir. Aksine, 
kaldırıldığı takdirde, Manisa'nın en uzak ka
zası olan Demirci'de dahi izlenebilen ve Midilli 
Adası röle istasyonu aracılığı ile etkili yayın 
yapan Atina TV. si Manisa'da seyredilebilen 
tek TV olacaktır. İlimizde Rumca bilenler yo
ğundur (Mübadele sahası ve muhacirler dola-
yısıyıe.) Bu durumda Türkiye'nin sesini ve res
minin kesilmesi, düşünülen bütün mahzurların 
üstünde mahzundur, kanaatindeyiz. 

Yazımıza tesisi inşa eden Teknisyen Necati 
Akça'nın bir raporunu da eklemiş bulunuyoruz. 
Çalışmasında sayısız faydalar bulunan, kaldı
rılması mahzurlu olan bu tesisin çalışmasında 
devamı için gerekli müsaadenin verilmesi ten
siplerine arz olunur. 

Manisa'yı, Mesirl Tanıtma 
ve Turizm Derneği 

Başkanı 
Hasan Soytürk 

Manisa Sipil dağına kurulan T. V. Reflek
törü hakkında özetlenmiş teknik izahattır. 

İzahımıza başlamadan evvel hemen önemle 
şunu belirtmekte fayda vardır. Buraya kuru
lan reflektör öyle rasgele düşünülüp de hemen 
bir günün içinde veya bir ayın içinde dağ zir
vesine yerleştirilmiş basit bir iş değildir. Bu 
tesis buraya kurulmadan evvel uzun uzun dü
şünülmüş aylarca etütler yapılmış çeşitli deney
lerden sonra Sipil dağının 1517 metre irtifam-
daki kayalıklara yerleştirilmesi halinde bura
dan şehre canlı yayın yapılabileceği ve T. R, T. 
sinyallerine de hiçbir yan etkisi olmayacağı 
kattiyetle anlaşılmış ve bu işletmlerden sonra 
tesis kurulmuştur. 
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Bu tesis nasıl kuruldu ve neler yapıldı? Ne
lere dikkat edilip üzerinde titizlikle duruldu bu 
durumları öz olarak izah edelim. 

I — Tesis kurulmadan evvel şehrin içinde ve 
dışında T. V. yayın sinyallerini en hassas şekil
de ölçen ses ve resim firekanslarmm yerini kat-
tiyetle tespit eden modern firekans metrelerle 
çevre incelemesi yapıldı. Bu araştırma şehrin do
ğusundan batısına Güneyinden Kuzeyine kadar 
karış karış ölçüldü neticede Yamanlar dağından 
naklen yapılan T. V. yayın sinyallerinin Mani
sa'nın Güneybatı kısmı ile tamamen dağlık ve 
arazinin engebeli oluşu nedeni ile şehre kadar 
gelmediği ve hiçbir sinyale raslanmadığmı tes
pit ettik. Sadece Manisa'nın 20 km. kuzeyinde 
açık arazi şeridi üzerinden geçen 50 mv. lık bir 
elektro manyetik dalgaya rasladık bu da Ak
hisar istikametinde seyrediyordu. Manisa için
de de bâzı enerji geçen yer tespit ettik. Lâkin 
bu enerji sadece dağ yöresinden sızan yansıma 
idi. Gücü ise 15 mv. civarında olup 150 metre 
açıda seyrediyor ve bir T. V. alıcısını çalıştıra
cak nitelikte değildi. Bu araştırmalardan sonra 
Manisa'da ve civarında T. V. yayını izlenmiyor 
dedik ve Sipil dağına koyduğumuz verici daha 
doğrusu aktarıcı anteni Manisa'ya tevcih ettik. 

Cihazın yapılışı ve çalışma pirensibi aşağıda 
açıklanmıştır. 

A — Cihazımız hiçbir surette veriıci niteliğini 
taşımaz mevcut enerjiyi alır çoğaltır ve aynı 
firekans boyu ile aynı kanaldan hiçbir değişik
liğe uğratmadan tekrarlar. Bu antenin kurulu
şu şöyle. 

Yamanlar dağındaki antenin yönü İzmir'e 
tevcihlidir biz Sipil dağından bu antenden yan
sıyan ve bir T. V. alıcısını çalıştırabilecek güce 
sahip bir enerjiyi alıyoruz. Bu enerjinin takati 
«100» mv. tır. Yamanlar yönüne tevcih ettiği
miz alıcı antenle bu enerjiyi tutup kanal ampli
fikatörleri ile net bir görüntü haline getiriyo
ruz. Verici yönüne konulan anteni dağın alt 
uçurum mağara şeklindeki kayalıklarına koy
duk. Arka ve üst kısımları yansıma yapmaması 
amacı ile polerize edildi sadece veriş yönü açık 
bırakıldı. Alıcı yönünden enerji özel kablo ile 
ile yer altından verici yönündeki cihazlara ge
tirildi. Burada gelen enerji 2500 ınıv. ta çıkarıldı. 
özel surette yapılan verici antene tatbik edildi 
sevk ve seviye ayarları ile enerji şehrin merke

zine tevcih edilerek sinyal gönderildi. Anten 
çıkış gücümüz 2500 mv. tır yayın sahası 10 km. 
dir. Dağdan şehre ininceye dek enerji 2000 mv. 
tını kaybediyor. Şehrin muhtelif yerlerinde 
ölçmeler yaptık şehir merkezinden belediye hu
dutları içinde şu ölçüler alındı. 250 - 200 - 150 
100 mv. olarak tespit edildi. Şehrin 5 km. dı
şında ise hiç enerji bulunamadı. Bu durum
da Yamanlardan yayınlanan T.R.T. ana ya
yınlarına bizim sinyallerimizin karışması söz ko
nusu değildir. Zaten izlenilmeyen bir sahada 
ekranda çift görüntü düşünülemez. Bizim yayın 
sahamız ana yayın için ölü sahadır. Ancak Si-
pilden aktarma yayın izlenilebilinir. Biz her ko
nuyu bilinçli bir şekilde düşündük civar köyle-
ride dolaştırk bizden hiç bir surette zarar gör
mediklerini tespit ettik. Cihazımız T.R.T. nin 
322 sayılı Kanun çerçevesine girmez. Bu bir 
alıcı verici telsiz cihazı olmadığı gibi yayını fi-
rekansı kanalı belli olan T.R.T. nin öz yayınını 
aktaran sistemdir. 

özel yayın yapma yeteneğine sahip değildir. 
Bu bir şehrin malıdır, halkın malıdır, hiçbir 
kötü «maksatlarda kullanılamaz. T.R.T. yayın
ları ile çalışır, dolayısı ile T.R.T. nin de malı
dır. Buradan ayrı bir yayın yapmak söz konu
su olamaz. 

Cihazımız tamamen ^otomatik olarak çalı
şır. Yamanlar dağından 7,28 de başlayan yayın 
ile zaman röleleri devreyi açar. T.R.T. yayını 
hitamından bir saat sonra devreden çıkar. Dev
redeki cihazlar transitörlüdür, akü ile çalışır. 
Yüksek enerjiye ihtiyaç yoktur, çok düşük bir 
amperle beslendiği için aküler hiç şarjsız 5 ay 
dayanır. Yıldırımlardan korunması için de pa-
rotöner tesisatı yapılmıştır. 

Buraya kurulan role istasyonu uzak mesa
felere ulaşabilecek takatte büyük bir verici de
ğildir. Binde bir kötü ihtimaller dahi gözönüne 
alınmış, hiçbir zararı olmayacağı anlaşıldıktan 
sonra kurulmuştur. 

Bu husus izah edildiği gibi bilgilerinize su
nulur. 

Teknisyen 
Necati Akça 

10. — Zonguldak Milletvekili Ahmet; {Gü-
ner'in, Zonguldak ilinin Safranbolu ilçesinde 
yapılan Devlet hastanesinin doktor ihtiyacının 
karşılanmasına dair soru önergesi ve Sağlık ve 
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Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı 
cevabı (7/1372) 

5 . 1 1 . 1972 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda izahı yazılı sorularımın Sayın Sağ

lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevapiian-
dınimasma müsaadelerinizi saygılarımla dile
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet GKiner 

Soru 1. — Zonguldak ili Safranbolu ilçesine 
üç buçuk mülyonu aşan (modern bir hastane ya
pılmış ve hizmete konmuştur. Hastanede; bir 
tek dahiliye mütehassısı vardır. Operatör -
Röntgen - Nisaiye gibi ehomımieytli hastalık
ların mütehassısları yoktur. Bakanlık bundan 
haberdar ise bugüne kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmıştn. Böylesine güzel ve hareketli mu
hitin hastanesine doktor bulunamaz ise, mıahru-
miyet bölgelerimize nasıil sağlık sorunlarımızı 
getirdiğimiz düşünülmeye değer. Bu bakımdan 
hastanenin doktor ihtiyacı için Bakanlığınızın 
ka ran nedir1? 

Soru 2. — Safranbolu Hastanesilaıe yeni hiç
bir cihaz ve mefruşat alınmamıştır. Eski has
taneden kalan ve tamamen imhası gerekli mal
zeme ve mefruşatın 'değiştirilmesi için Bakan
lığın düşüncesi nedir? 

Soru 3. — Zonguldak ili Kıırucaşile ilçesi
nin merkezindeki ebe, siyasî güçlerin araeııhğı 
ile başka yere nakli yaptırılmıştır. 

Geçim sıkıntısı ve birçok sağlık işlerinden 
yoksun kalan bu ilçemize acilen bir ebe veril
mesi mümkün müdür ? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 22 . "1*2 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 

230.1 
Konu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 15 . 11 . 1972 tarih, Kanunlar Mü

dürlüğü : 6786/50486-7/1372 sayılı yazı. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Gü

neri'n 5 Kasım 1972 talihinde vermiş olduğu 

yazılı soru önergesine cevabını ektedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Zonguldak Müüötvdkiülıil Afomttt GMiner'üln ya
zılı soru önieTig*ei3âın« oevaJbum : 

Soru : Zonguldak ili1 Safranbolu ilçesine üç 
buçuk milyonu aşan modern bir hastaaiıe yapıl
mış ve hizmete koııımuştur. Hastanede; bir 
tek dahiliye mütehassısı vardır. Operatör -
Röntegn - Nisaiye gibi ehemmiyetli hastalık
ların mütehassısları yoktur. Bakanlık bundan 
ha'berdar ise bugüne 'kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır. Böylesine güzel ve hareketli mu
hitin hastanesine doktor bulunmaz ise, mah
rumiyet bölgemize nasıl sağlık sorunlarımızı 
getirdiğimiz düşünülmeye değer. Bu bakımdan 
hastanenin doktor ihtiyacı için Bakanlığınızın1 

karan nedir1? 
Cevap : Zonguldak - Safranbolu ilçesi Dev

let Hastanesi Hariciye ve Nisaiye mütehassısla
rı. münhale alınmış olup Bakanlık Haberler 
Bülteninde de ilân edilmektedir. Mezkûr mün-
hallere ilk imkânda ve isteklisi halinde müte
hassıs Tabip tayini cihetine gidilecektir. 

50 yataklı hastaneler standardında röntgen 
mütehassıssı kadrosu bulunmadığından röntgen 
mütehassısı tayini mümkün değildir. Standar
dında mevcut olan röntgen teknisyeni tayini 
mümkündür. 

Soru : Safranbolu hastanesine yeni hiçbir 
cihaz ve mefruşat almmamıştır. Kski hasta
neden kalan ve taımamen imhası gerekli malze
me ve mefruşatın değiştirilmesi için Bakanlığın 
düşüncesi -nedir» 

Cevap : Yenii binasına taşınması nedeniyle 
ihtiyaç duyulan malzemelerden ilişik listede 
isim ve miktarı yazılı 12 kalem malzemenin 
depo mevcudundan tahsisleri yapıüanıştır. 

Ayrıca Diş Tabipliği için lüzumlu olan diş
çi üniti Bakanlığımızca mubayaa edilen ünit-
lcraı tesellümünde yollanacaktır. Polikliniğin 
ihtiyacı olan cerrahî alet ve tı'bbî malzemeden 
en. önemli olanlarının mahallen temini yoluna 
gidilmek üzere de 3. 000 liralık ödenek, bütçe
nin 15.516 malzeme alım ve giderleri madde-
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sinden adı geçen ilçe Malmüdürlüğü emrine çı
karılmıştır. 

Yine söz. konusu Devlet Hastanesine büro ve 
demirbaş malzeme alımı için 15.511 nci büro 
güderleri maddeslinden 25 Q00 lira cerrahî alet 
ve malzeme alımı için 15.516 ncı malzeme alım 
ve giderlerinden 10ı 000' İıina, mutfak ve sofra 
ımalzemesi alımı için 15.517 nci yiyecek alım 
ve giderlerinden 5 000 lira olmak üzere, cem/an 
40 000 liralık ödenek verilmüıştir. 

Diğer malzeme ihtiyaçları dişe ilgili müte
hassıs hekim tayininden sonra tailıep vukuunda 
tetkiki dle gereğine tevessül edilecektik*. 

Soru : Zonguldak ili Kurucaşile ilçesinin 
(merkezindeki ebe siyasî güçlerin laracılığı ile 
başka yere nakli yaptırılmıştır. 

Greçiim sıkıntısı ve birçok sağlık içlerinden 
yoksun kaılaıı bu ilçemize acilen bir ebe veril
mesi mümkün müdür? 

Cevap : 1972 yılı yaz ve güz dönemi mezun-
ilamndan 93 ebe Zonguldak Valiliği emrine ve
rilmiştir. 

Boş olan köy gruplarına eb etayinleri Va-
iilikçe yapılmaktadır. Bu ımeyanda 'boş olduğu 
söylenen Kurucaşile ilçcisıinin ebe ihtiyacı Va
lilikçe'karşılanması gerekmektedir. 

Adı geçen mahalle kurs görmüş köy ebele
rinden birinin tâyini cihetüme gidilmıesıi hususu 
Zonguldak Valiliğine yazılmıştır. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Bafenlıık deposıunıdam ıtahıslis edıilen malzeme 
lıiiatesi 

iSıra 
No. Malzemenin ismü Miktarı Adet 

1 
' 2 

' •" 3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Hasta karyolası 
Dişçi Fotöyü 
Otoklav 
Portabl röntgen cihazı 
Jinekolojik imuayene 
masası 
Ambu cihazı 
Seyyar akülü lâmba 
E. K. (1 cihazı 
Battaniye 
Patiska 
Kaput bezi 
Pijamalık diril 

20 
1 
1 
L 

1 
1 
1 
1 

100 
a ooo 
1 000 

50 0 

» 
» 
y 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Metre 
» 
» 

11. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Oüner' 
in, Zonguldak ilinin Eflani ilçesinde yapılması 
kararlaştırılan Meslek Okulunun ima ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Mukadder ÖztekinHn yazdı 
cevabı (7/1373) 

İSayın Millet Meclisi Başkanlığına 

5 . 11 . 1972 
Aşağıdaiki yazılı sorularımın Sayın Bayın

dırlık Baıkanı tarafından yazılı cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Zonguldak ili Eflani ilçesinde bir mes
lek okulu yapılması kararlaştırılmış ve yer 
tespiti için Bakanlığınızca gerekli işlemler ta
mamlanmış olmasına rağmen, okulun inşa iha
lesi gerçe'kleşimedi. 

a) Okul ne zaman ihale edilecektir1? 
b) îhafe edilecek dkulun kapasitesi nedir1? 
2. Zonguldak ili dahilindeki yolların yapı

mı için 46 milyon 495 lira tahsisat ayrıldığını 
meclistdki konuşmama verdiğiniz cevapta açık
lamış ve dolaylarını bildirmiştiniz. 

a) Mengen - Devreik yoluna 14 milyon, yol
da çalışılıyor, bu yıl bitımeyeceği gibi gelecek 
yılda bitmesi muhtemel değil. 

b) ıSafranlbolu - Bartın yoluna 3,4 milyon 
ayrılmış olmasına rağmen yolun yaz sezonunda 
tamamlanması değil geçilecek hale getirilmediği 
ve çok bakımsız bırakıldığı, yola biriken çamur
ların dahi temizliğime bakılmadığını kim kont
rol edecek ? Keza bu yolun asfalt kaplama işi 
için 1 025 milyon lira ayrılmış, yol boyuma bir 
miktar mıcır dökülmüş ve bunlarda çamura 
karışmış pek azı kullanılır haldedir. Böylece 
görevli kişilerin yolun bitmindeıki gayretleri 
asla güven verici değildir ve bu halin önlen
mesine çalışacalk merciin tarafınızdan kesinlik
le görevlendirilmesi mümkün müdür? 

3. Zonguldak.- Ereğli yolunun bakımı için 
ayrılan meblâğın sonradan nasıl azaltıldığı ma
lumlarınızdır. 1976 yılında ele alınması düşü
nülen bu yolun sürefeli yağan yağmurlar sonun
da vasıtaların mezarı haline geldiğini söylemek 
haksızlık değildir. Zonguldak - Mengen yolu
nun sürüncemede kalması ve inşasının daha uzun 
süreceği Zonguldak-Ereğli yolunun da bakımdan 
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(mahrum edilişi halkın Hükümete güvenini sars
maktadır. Halka dayalı bir Hükümet idaresinin 
bir sanayi şehri olan ili bu kadar yolsuz bıra
kamaz ve bâızı illere gösterilen çok yakın ilgi
nin görüldüğünü de bilmesi gereklidir. 

Bu münasebetle : Zonguldak - Ereğli yolu
nun daimî bakımı için kış mevsimi süresince 
bir tedbir almak mümkün müdür'? 

T. e. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 9 . 12 . 1972 
Sayı : A - 01/2101 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 1 . 1972 gün ve 6787/50489/7 -
1373 sayılı yazınız. 

Zonguldak ili Eflani ilçesinde yapılacak 
meslek okulu ile il dahilindeki yolların durum
ları hakkında Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner tarafından verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder -öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

1. 1972 yılı yatırımı programında; Zongul
dak - Eflani ilçesinde 520 öğrencilik yatılı bir 
bölge okulu yaptırılması öngörülmektedir. 

Proje maliyoti 6 000 000 TL. olan bu işin 
düzenlenen keşfine göre 7 000 000 TL. sına ba
şarılabileceği anlaşılmış ve proje maliyetinin 
yükseltilmesi için konu Devlet Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarlığına aksettirilmiş olup işin iha
lesi için cevaba intizar edilmclktedir. 

2. a) Yeniçağa - Zonguldak yolu : 

73 500 000 TL. takribi proje maliyetli Men
gen - Devrek yolu ilki bölüm halinde inşa edil-
hıefkte olup, bunların 1972 ödenekleri Mengen -
Devrek I. için 14 000 000 TL. ve Mengen - Dev
rek II. için 14 500 000 TL. dır. 

İhale suretiyle yürütülen çalışmalar-çok ka
liteli ve başarılı olup, işin % 20 dahilindeki 
artışlarını karşılamak üzere 1973 yılı program 
tasarısına 1 nci kısım için 8 500 000 TL. ve 
II. kısım için 6 500 000 TL. ödenek konulması 
öngörülmüştür. 

Ayrıca programa uygun olarak ilerlemekte 
olan Devrek - Zonguldak 1 nci kısım 1972 yılı 
ödeneği 10 000 000 TL. olup, 1973 yılı için ta
sarıda 14 000 000 TL. ödenek öngörülmüştür. 

Belirtilen yolu Zonguldak'a bağlayacak son 
kısım olan Devrek - Zonguldak II. kısmının 
80 000 000 TL. takribi maliyetle 1972 yılında 
ihaleye çıkarılması için çalışmalar devam et
mektedir. 

1973 yılı için bu işe 5 000 000 TL. ödenek ay
rılması tasarlanmıştır. 

b) Safranbolu - Bartın yolu : 
Ekli itinirerde 75 Km. İrk Safranbolu - Bar

tın yolunun inşa durumu belirtilmiştir. Buna 
göre : 

1. Henüz istimlâk işlemi tamamlanamayan 
2 Km. İlk kesim hariç, yolun tamamen sanat 
yapıları bitirilmiştir. 

2. 3 Km. lik kesim dışında tesviye işleri 
tamamlanmıştır. 

3. Üst yapı için alt temel malzemesi, b i t i 
rilen kısımların tamamına çekilmiştir. 

Temel malzemesi de 5 .4- 000 — 50 + 000 ve 
7.1 + 000 — 75 + 000 arasına çekilmiş durum
dadır. Yolun tamamı için bu malzeme ve as
falt mıcırı hazırlanmış durumdadır. 

4. Km. 5 + 000 — 40 + 000 arasına asfalt 
kaplama tatbik edilmişsede bu kesimde meyda
na gelen önemli heyelanlar sebebi ile yol bozul
muştur. 

5. Ciddi problemler yaratan heyelanların 
ıslahı için etütler yapılmış olup, halen projeleri 
lı azırl animaktadı r. 

6. Yolun tamamı heyelan ıslahlarının ta
mamlanması hariç. 1973 yılı içinde asfalt olarak 

Not : 

1. 1973 yılında yakılacak olan asfalt için 
kaplama altı ve asfalt mıcırı kazır durumdadır. 

2. 1972'te asfaltın tamamı yapılacak, 
3. Km, 18 + 000 arası ve 65 + 000 civa

rında ileride ıslahı gerekli önemli heyelanlar 
mevcut gerekli sondaj çalışmaları yapıldı. Proje 
Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğünce yapılmak
tadır. 

4. 1973 - 1974 çalışma yılı içinde heyelan
ların tüm olarak ıslâh edilmesi düşünülmektedir. 

5. 1973 - 1974'te Km. 32 - 60 arasındaki lü
zumlu (dere ile ilgili) tahkimatlar tamamlana
caktır. 
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trafiğe açılacaktır. Kış mevsimi boyunca yolun 
trafiğe açık bulundurulması için devamlı bir 
ekip görevlendirilecektir. 

3. Zonguldak - Ereğli yolu : 
Zonguldak - Ereğli yolunda normal bakım 

dışında yapılması öngörülen yeni projeli yol 
onarımı için 1972 program tasarlısında 2 000 000 
TL. ödenek düşünülmüşse de bilâhara bütçede 
yapılan tasarruf nedeni ile azaltılan miktarların 
özellikle yeni işleri etkilemesi sebeibiyle bu 
ödenek 500 000 TL. na indirilmiştir. 

Her yolda olduğu gibi bu yolda da yılı için
de normal bakım yapılmakta olup, 1972 yılında 
bu yol için 280 0€0 TL. harcama yapılmıştır. 

12. — Zonguldak 'Milletvekili Ahmet Güner' 
in, Karadeniz Ereğlisi Cemaller kominde açılan 
Kur'an kursuna dair soru önergesi ve Devlet Ba
kanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/1374) 

5 . 11 . 1972 

Sayım Millet .Meclisi Başkanlığına 

Yazılı sorularımın Sayını Devlet Bakanı tara
fından yazılı olanak cevaplandırılmasına mü-
s a al de le riniz i dile rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Soru 1. Zonguldak ili 'Karadeniz Ereğlisi 
Cemaller köyünde sekiz köyün istifade ettiği 
Kur'an kursu öğretmeni dokuz ay evvel baş
ka yere nakledildi. 

Tepevirant, Elmacı, AseUi, /Bayat, Sakar, 
Gücek, Terzi, Oemallcr köylerinin muhitarlan;-
ııın müşterek dileklerine de bugüne kadar ce
vap verilmedi. Şahsen bendenizin Diyanet iş
leri:. ilg;il:ileıı!ne müracaatımda olmuştur, o da 
neticesiz; kalmıştır.. Bu köydeki Kur'aıı fcuımı-
nun devam ©dip etmemesinde bir saikıııca var 
mıdır? Yoksa bu köylen'n isteklerine uygun, bir 
öğretmen verilmesi ne zaman gerçekleşecektir ? 

Sora 2. Safranbolu Oğulören köyü cami 
için. üç. yıldır bir kadro dileğinde bulunulması
na rağmen bıı dilek gerçekleşmedi. Bu köyün 
camiine kadro verilmesi mümkün müdür? 

Sora 3. Safranbolu Köprülü Mehmet Pa
şa camilimin tamim ihale edilip tamiıin'e baş
lanmış iken yarıda müteahhit işi t erk etmesi 
hem yapılanlarında yeniden bozulmasına se-
böbolnmş, İrem de durumun sonucundan haber-

I dar olan bulunamamıştır. Katî sonuç nedir ve 
ne olacaktır? 

Soru 4. Eflani ilçesi Akören köyünün 
I muhteşem, camii yıllardır imam kadrosuzdur. 

Vilâyetlere bırakılan bâzı kadro tahsislerinde 
siyasî etkilerle tevzi edildiği bir gerçtetkitir. Adı 

I geçen iköyc imanı kadrosu ne zaman verilmesi 
mümkündür 1 

Sora 5. Kurucaşile (ilçesi Merkez Hasan-
dede Camri müezzinlik kadrosu Ijl nci derece
den (s) cetveline tabi olduğundan değiştiri
lerek geri gündeıilmesi için acınmış, 'bugüne1 

kadar camii kadrosuz ve imüezzinsiz bırakılmış
tır. İlçe halikı imkânsız ve bu halden şikâyet
çidir. Durumun ne olacağının açıMannıası? 

Sora 6. Kurucaşile ilçe müftülüğü müm-
haldir. Kaymakamlık orada görevli Hüseyin 
Ünal'ın bu göreve tayinini teklif ettiği öğrenil-
mıişjtir. Ba^ka bir tayin yapılıp ya.pillmalyaca-
ğımn veya teklif edilenin kabul edilip edilme
yeceğinin açıklanmasını ? 

Sora 7. Kuracaşile'de Kur'an kursu öğret
meni vaıdı, isteği gereğinıce başka il'e alındı. 
Derneğin çok muntazam yaptırdığı ve tefriş et
tiği binasında mevcuttur. Bu ilçeye Kur'an1. kur ' 
su öğretmen tayininin yapı ip yapi!İ:maya,cağı 1 

T. O. 
Devlet Bakanlığı' 12 . 12 . 1972 

Sayı : 7.C3/646 
T. B, M. Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 15.11.1972 
gün ve G788/5488-7/1374 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Gü
neri'n Bakanlığıma yönelttiği ilgi ya.zina.za ek-

I İli soru önergecine verilen cevap İlişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 

Cevap 1. Bir yerde Kur'an kursu açılabil
mesi için, 17 . 10 . 1971 tarih ve 139£9 saydı 
Resmî 'Gazetede yayımlan arak yürürlüğe gi
ren Kur'an Kursları Yönetmeliğinin 3 ncü 
maddesi imaihallen tamamlanması gereken iş
lenileni belirtmiş, aynı yönetmeliğin 4 ncü mad
desinde «Üçüncü madde de belirtilen belge-

| ler' tamamlanarak mahallince ba.şkadjığa göıı-
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derilir. Başkanlıkça kursun açılması uygun 
görüldükten ve mahallinle gerekli tebligat ya
pıldıktan sonra kurs açılmış olur. (Kursun 
açıldığı mahallin Millî Eğitim 'kuruluşuna •bdl-
dirllir.)» hükmü yer almış bulıuım aktadır. 

Yapılan ilncelemede Karadeniz Ereğlisi Ce
maller köyünde Kur'an kursu açılması için 
mezkûr yönetmeliğin, öngördüğü işlemler ma
hallen tamamlanıp usulüne göre Diyanet İşle
ri Başkanlığına intikal ettirilmediğinden, kur
sun .açılması için gerekli şartların Itamamlana
rak sonucun bildirilmesi başkanlığın 6.12.1972 
gün ve Olg. 2. î. Ş./72-3304 sayılı yazılan ile 
Zonguldak Valiliğinden istenmiştir. 

jAyrıca bu köye evvelce verilmiş kadrolu 
Kur'an kursu öğreticisi bulunmadığından, baş
ka bir yere naklinin de bahis konusu olamaya
cağı!. 

Cevap 2. Bakanlar Kurulunun 22 . 6 . 197.1 
gün 7/2607 sayılı kararı esas alınarak Bakan
lığımca 30 . 3 . 1972 gün ve P/1-4/972-3 sayılı 
genelge ille cami ve mescidi bulunup da kad
rosu olmayan köylerin il ve ilçelerde kuru
lacak komisyonlar tarfmdan mezkûr genel
gede belirtilen esaslar dahilinde sıraya ko
nularak Bakanlığıma bildirilmesi istenmişti. 

İSafronbolu ilçesinin söz konusu sıralama
ya dair yazısı usulüne göre tanzim edilerek 
gönderilmediğinden listenin genelge esasları
na göre yeniden tanlzİm edilerek gönderilme
si Diyanet İşleri Başkanlığının 21 . 11 . 1972 
gıın P/2-9/72-3522 sayılı yazıları ile Zongüi!-
daik Valiliğinden istenmiştir. 

SBu itibarla adı geçen ilçeye bağlı Oğulören 
köyüne ne zamanı kadro tahsis 'edileceği mez
kûr listenin iadesinden sonra belli olacaktır. 

Cevap 3. Taıilbî camilerin onarımı Vakıf
lar Genel 'Müdürlüğüne aidoklnğundan, Saf
ranbolu ilçesi Köprülü Mehmet Paşa Caniii-
ııin onarımı hakkında bilgi verilememiştir. 

Cevap 4. Eflani ilçesine bağlı Akören kö
yü 2 nci madde de belirtilen esaslar dahilim
de yapılan sıralamada 28 nci sırada kayıtlı 
bulunmaktadır. 

Cevap 5. Diyanet İşleri Başkanlığı kayıt
lanılın tetkikinde Kurucaşile ilçesinde mer
kez Hasandede isminde bir cami bulunmadı
ğı anlaşılmıştır. 

Cevap 6. Kurucaşile Müftülüğüne Daday 
ilçesi Müftüsü Kâmil Ambarcı Diyanet İşleri 
Başkanlığının 1 . 8 . 1972 tarih ve 9681 sayılı 
onayı ile naklen tayin edilmiştir. 

Cevap 7. Kurucaşile ilçesinde münhal bu
lunan 11 nci dereceden Kur'an kursu öğretici
liği kadrosuna müktesebi uyan ehil bılr talipli 
çıktığında tayini cihetine gidilecektir. 

İsmail Arar 
Devlet Balkanı 

13. —Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak ili Karabük ilçesinin polis ve 
bekçi ihtiyacının giderilmesine dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı ce
vabı (7/1375) 

5 . 11 . 1972 

•.Sayın Millet Meclisi Başkanlığına. 

Nedeni aşağıda yazılı sorumun Sayın İçiş
leri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla di
lenim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Sora 1. Zonguldak dli Karabük ilçesine 
yurdumuzdaki diğer ilçeler gibi balkımanın im
kânı olmadığına Bakanlığınızın inandığı kanı-, 
sındayım. 

Çünkü; 
a); Nüfus oram çok yüksek ve meııkez yet

miş bine yakın bir çoğunlulkladır. 
ib) İlçe çevresiyle birlikte orman sanayi 

bakımından f abılkalaıayle, kesin işleriyle ve 
Demir Çelik Fabrikaları ylc çok harekelidir. 

c) İNüfus yerleşiminin tümü yerli olmadı
ğından adlî ve idarî işlerin kesif olması çalı
şanları 'bıktırıcı ve yorucudur. 

Hal bu olduğunla göre; bu İlteedekıi emniyet 
ve itrafiik ekipleri neden kifayetsizidir? Polis 
ve bekçi ihtiyacı bu büyülk sanayi şdhrÜıne ya
kışır şekilde ne zaman giderilecektir? 
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T. C. 
Içişleııl Bakanlığı 25 . 12 . 1972 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 3.A-1. 

Daire : Personel 
, 217473 

Konu : Zonguldak Millet
vekili Ahmet Güner'in yazı
lı soru önergesi ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 11 . 1972 gün ve Genel Sek. Ka

nunlar Md. 6789/50449-7/1375 sayılı yazı. 
Zonguldak Milletvekili Sayüı Ahmet Gü

nlerin, Zonguldak ili Karaıbük ilçesinin Polis1 

ve bekçi ihtiyacının giderilmesine dair Bakan
lığıma yönelttiği 5 . 11 . 1972 günlü yazılı so
ru önergesi üzerine 'konu tetkik ettirilmiştir. 

Zonguldak - Karabük ilçesinde hailen 2 ko
miser, 1 Teknik Büro Komiser Muavini, 2 tra
fik polis memuru, 13 genel hijznıet polis memu
ru'olmak üzere toplam 3 âmir ile 15 polis nre-
mui'u çalışmaktadır. 

.Karalbük ilçesinin sanayileşme ve şehirleş
me hareketleri sonucu hızlı bir nüfus artışı 
gösterdiği ve 1970 sayımına, göre merkezdeki 
'nüfusunun 64 770 kişiye baliğ olduğu tespit 
olunmuştur. 

Hassas bir bölge karakteri gösterdiği ka
bul edilen ilçedeki polis kadrosunun emsali yer
lerde olduğu gibi, nüfus esasına göre takviyesi 
öngörülmektedir, 

Takdir edileceği üzere, bütçe ve eğitim ola
naklarının sınırlılığı karşısında gerekli kad
ronun hemen tamamlanması imkânı yoktur. 
Bununla beraber, Ok tedbir olarak, halen Zon
guldak il merkezinde tatbükî eğitıım görmekte 
bulunan 25 polis staj erinin Ocak 1973 ayında 
yapılacak dağıtımında ve halen polis okulla
rında öğretim yapan memurların nakilleri sı-
rasır.lla Karabük emniyet Amirliğinin takvi
ye?! için ilgililere gerekli eımir verilinıiştir. 

Ayrıca, Mart 1973 ayında ortaöğretim tah
sili yapanların tevziatında ek âmir kadrosu da 
verilebilecektir. 

Burumu bilgi'lerinize arz 'edenim.. 
Gereği : 

Millet Meclisi Bşk. lığı. 
Bilgi : 

Başbaikanlı'k Makamıma 
Ferit Kubat 

İçişleri Balkanı 

14. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ncü mad
desinin değiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
.Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1378) 

Mllleit Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Maliye Bakanı 
tarafından yazılı alarak cevaplandırılmasını 
sayg'iyle öneririm. 

Uşak Milletvekili 
Âdil 'Turan 

Bilindiği üzere 4., 3., 2., 1 nei dereceye ter
fi 'edecek memurların terfi ve kadro ayarlama
sı, Bakanlar Kurulunun yetkisine ibıırakılmış-
tır. Esasen 1327 sayılı Ya,sa, bu nü'kmü ile yeni 
bir «Ulûffeeiliık» örneği getirmiştir. Nütekiim 
Hükümet, bu halkkı bâzılarına verip bâzıları
na vermemekle iddiamızı doğralamaıkta; halt
ta zaman zaman töhmet altında da kalmakta
dır. Bu yüzden mağdur olanların sayısı ise gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. 

Bu medeni erle ilgili yasanın bu hükmü
nün ('Ö57 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi'nüın1) 
değiştirilmesi düşünü'I'mekte midir? 

1 - T. O. 
Maliye. Bakanlığı 29 . 1 . 1973 

Ankara 
Bümko : 111121-46-2162 

( Kjonu : Uşak Milletvekili 
|Sn. Âdil 'Turan'ın sora öner
dik. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 15.11.1972 

tarihli ve 6792/50449-7/1378 sayılı yakısı. 
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Uşak Millotvekli Sayın Âdil Turan'm, (İl- | 
gi) delki yazılarına ekü olarak gönderilen ya
zılı soru önergeni ile ilgili cevabî mütalâamız 
aşağıda sunulmuştur. 

,1. 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 
3 ncü maddesi, genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü deerceden kadrolar
la bu kadroların unvanlarının -Balkanlar Kuru
lunca tayin ve tespit edileceğini âmiir bulun
makta; ©57 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 34 ncü maddesi itse bu suretle tespit edi
len unvanlar içini kadro (tahsisi yetkinini Dev- I 
let Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığımın I 
görüşü de alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu
na bırakılmaktadır. 

Yukarda 'belirtilmiş bulunan hükümler mu- I 
vacehesinde 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden kadro 
ve ur.fvaniların tespiti ve bu unvanlar için ge- I 
rdkli kadroların tahsisi işlemleri »öz 'konusu 
kadrolara namzet olabilecek şahısların durum-
'l'arı il'ö ilgilendirilmeksizin, kuruluşun bünye
si, hikmetin mahiyeti ve önemi, gözönünde tu
tulmak suretiyle yapılmaktadır. 

2v Bu suretle tespit ve tahsis edilen 1, 2, 
3 ve 4 ncü dereceden kadrolara tayiLn edilecek I 
personelin seçimi işe tayine yetkili âmir ftara-
fından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun ®8 ııci maddesinde sayılı şartlar gözönün
de bulundurulmak suretiyle yapılmaktadır. | 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

15. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin iline bağlı Derik ilçesinde zirai 
mahiyette her türlü krediden dolayı borçlu olan 
çiftçilere dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1383) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Ticaret Baka- I 
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi sygılanmla rica ederim. 

15 . 11 . 1972 
Mardin 'Milletvekili 

Esat Kemal Aybar 

1. Hardın iline bağlı Deı/ik ilçesinde (Ti
carî krediler 'hariç) mahiyeti ve vâdesi ne olur
sa olsun, çevirme, donatım, taş toplama, ara- I 
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zi ıslahı, hayvan edinme ve besleme ve hülâsa 
ziraî mahiyette her türlü kredilerden 10 000 
liradan fazla borçlu olan çiftçilerin 'bugüne 
kadar olan borç miktarı, yıllar ve toplam ola
rak nedir (Adları)? 

2. Bu borçluların vâdesi geçen borçlan 
miktarı ne kadardır? 

3. Vâdesi geçmiş borçları hakkında ne 
gijbli işlem yapılmıştır? 

4. Kredili tohumluktan dolayı 10 000 lira
dan fazla borcu olan çiftçiler kimilerdir, ala
cağın tahsili için yapılan işlem nedir? 

5. 5254 sayılı Kanuna göre tohumluk alıp 
ida bu tohumluktan dolayı 10 000 liranın üze
rinde borcu olanlar kimlerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 . 2 . 1973 

tçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) banka ve kredi 

1588 
Kontu : Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar'm yazılı 
soru önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genc'i! Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 6 . 1 2 . 1972 gün ve 6823/50732, 
7/1383 sayılı yazınız. 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm 
T. C. Ziraat Bankası Derik Şubesine borçlu 
çiftçilere ilişkin yazılı soru önergesi ilgisiııtâ 
binaen adı geqen Banka Genel Müdürlüğünle in-
celelttiirilmiş olup alhman 11 . 1 . 1973 tarih ve 
10186/46 sayılı yazıda, 

1. Derik ilçesi ve köyleri çiftçilerinin çe
şitli hesaplardan şubelerine 10 000 liradan yu
karı miktarlarda cem'an 3 240 197 liralık borç
larının bulunduğu, 

2. Bu 'borçların idarî ve kanunî takip yo-
luyüe tahsiBnıe çalışıldığı, 

3. Sertifikalı tohumluktan 10 000, Kiradan 
yukarı miktarda vâdesi geçen hesaplarda ceılı'-
an 260 409 liralık alacaklarının olduğu, 

4. 5254 sayılı Kanuna göre 10 000 liradan 
yukarı miktarda kredi açılan müstahsilin mev
cut bulunmadığı, bildİrilmişJtir. 

Dlığer taraftan, 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 74 ncü maddesi, bankaya ve müşterile
re ait sırların ilgili mercilerden başkalarına 
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açıklanamayacağını hükme bağlamış oldu
ğundan önerge ile ilgili olarak 'daha ayrıntılı 
hilgi verilmesine imkân sağlanamamıştır. 

Durum hiClgiilerinize arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakana 

16. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Ankara Motor Sanat Enstitüsü hakkında 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şubattın 
Özbek'in yazılı cevabı (7/1385) 

18 . 11 . 1972 

Millet Meclisi' Sayını Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta-
vasutunuzu saygı ile arz ederim. 

Ah met Durako ğ lu 
Sivas Millbtvekili 

Sara : 
1. Dörtyüzon öğrencisi «olan ve yurdun kal

kınmasında muhtaç olduğumuz teknik eleman 
(ihtiyacına cevap vermeye çalışan Ankara Mo
tor Sanat Enstitüsünün, motor branşında üç 
kadroda Atelye Teknoloji Öğretmenliğinin iki 
yıldan beri münhal olduğu 'bilinmekte olsa 
gerektir. 

İki yıldan beri, vâki isteklere rağmen öne
mi aşikâr olan ibu üç kadroya tayin yapılma
sının sebepleri nelerdir? 

2. Adı geçen branşta öğretmen tayinli için, 
müracaat edenler arasında seçim yapmakta 
bir güçlük var mıdır? 

3. Ankara Motor Sanat Enstitüsünün bir 
binaya kavuşturulması için yeni bir girişim 
var mıdır t 

,4. Yüksek Teknik Öğretim, kuruluşları
nın bulunduğu yerde bir teknik site ilcinde Mo
tor Sanat Enstitüsü için bir yer ayrılması dü
şünülmekte midir? 

5. Daha önceki yıllarda adı geçen enstitü
nün ibir binaya kavuşturulması için ödenek 
ayrılmış mıdır? 

Ayrılmış ise bu yolda bugüne kadar, bir iş
lem yapılmamış olmasının nedenleri neler
dir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 0 . 1 . 1 9 7 3 

Özel 
20 

Millet M'cclisi Başkanlığına 
;llgi : 6.12.1972 tarih ve 6838/50601-7/1385 

sayılı yazıları. 
iSivas Milletvekilli Ahmet Duraikoğlu'nun, 

Ankara Motor Sanat Enstitüsü hakkındaki ya
zılı sıom önergesi ile ülgi'i cevabımız ilişikte 
sunulmuş/tur. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılarımı suna
rım. . . 

Prof. Dr. Sabahattin. Özbek 
(Millî Eğitilin [Balkanı 

Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'mın, 
Ar.fcara Motor Sanat Eıiüititiüsüne dair yazılı so
ru önergesi «ile ilgili cevahımız. 

1, 12.! (Ankara Motor Sanat Enstitüsünün 
atelye ve meslek dersleri öğretmen ihtiyacı 
Bakanlığımızca da •bilinmektedir. 

İhtiyacı karşılamak üzere, 1970 yılında Ah
met Ünal naklen, 1971 yılında Cemalclttin. Pa
la askerden terhisi üzerine, 1972 yıllında 'Sami 
Bilgin ihtiyaç üzeninle, A. Rıza Ertaibak ve Hü
seyin Kaya askerden terhisleri üzerine atan
mışlardır. 

Ancak, son yıllarda, erkeik teknik öğretim 
okuDarında atelye ve meölek dersleri öğret
menlerinden istifa yoluyle .ayrılanların çok 
olması, buna karşılık geçen yıllara göre okul
larımıza daha fazla öğrenci alınması zoiTin-
luluğurda kalınması sebebiyle, bütün cfcu'lla-
riimiızda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 
oranı çok yükselmiş bulunmaktadır. 

Djğer okulların da duramuna göre, imkân
lar ölçüsünde, askerden terhis edilecek öğret
menlerle ihtiyacın (karşılanmasınla çalışılacak
tır. 

3. Ankara Motor Sanat Enstitüsünün yeni 
Mnaya kavuşturulmasına çalışLimaktadır. 

Yeni hina, 1972 yılı yatırım programlın':!a 
yer almıştır. Dikmen Balgat Çalibağları mev
kiinde 3 500 M2'ye yakın arsa temin Gidilmiş
tir. Arsanın okul yeri olarak imar durumu ke
sinleşmiş olup tapu tescil işi bitmek üzeredir. 

4. Yüksek teknik öğretim kuraluşlarnıın 
bulunduğu yerde bir teknik site içinde hu okul 
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için yer aynim ası düşünülmemektedir. Şimdilik 
Enkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ite "bir 
binada öğretim yapan okul yeni binaları 'ta
mamlandıktan sonra ta.siniaea.ktir. 

|5. Yeni buna için tespit edilen proje tuta
rı 7 500 000 liradır. Projenin 1972 yılı ödeneği 
750 000 lira, 1973 yılı öder.iaği ila 1 000 000 li
radır. 

Prof. Dr. .Sabahattin. Özbek 
Millî Eğitim, Bakanı 

17. — Samsun Milletvekili Yaşar Akalın, 
Samsunspor - Giresunspor arasında oynanan 
futbol maçına dair soru önergesi ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı ceva
bı (7/88) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak sayın Genç
lik ve Spor Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun Milletvekili 

Yaşar Akal 

Bilindiği üzere 12 . 11 . 1972 günü Samsun 
sahasında oynanması gereken Samsunspor - Gi
resunspor futbol maçı, Futbol Federasyonunun 
bir kararıyle Kayseriye alınmıştır. 

Buna sebep ise Samsunspor - Ankaragücü 
maçında çıkan olaylar gösterilmektedir, 

Bildiğimiz kadarıylada Samsunspor - Anka
ragücü arasındaki futbol maçında gerek Sam-
sunsporlu idareci ve oyunculara gerekse Sam
sunlu futbolseverlere atfı kabil bir kusur yok
tur. 

Bütün Samsunluları üzüntüye sevk eden ve 
bunun yanında Samsunspor Gençlik Kulübünün 
madden ve daha manen çokta manen zararına 
olan bu olayın, 

A) Federasyonca hangi sebebe dayandığı
nın bildirilmesini? 

B) Federasyonca alman yer değiştirme 
kararı şayet haklı bir sebebe dayanmıyorsa mü
sebbipleri hakkında ne gibi muamele yapılaca
ğının bildirilmesini ? 

Arz ederim. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 21 . 12 . 1972 

Ankara 
Sayı : 115 - G/1512 

Konu : Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'a cevap Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 6 . 12 . 1972 

tarih ve 6846/50900-7/1388 sayılı yazıları. 
Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın soru öner

gesinin cevapları ilişiktedir. 
Arz ederim. 

Adnan Karaküçük 
G-ençlik ve Spor Bakanı 

22 . 12 . 1972 
Sayın Yaşar Akal, Samsun Milletvekili, 
Bilindiği gibi memleketimizde en yaygın 

spor dalı futboldur. Bu spor dalında profesyo
nel millî ligler kurulduktan sonra, her kent 
kendi adını tanıyan bir takımla müsabakalara 
iştirak etmiş, futbol şehirleşmeye yüz tutmuş
tur. 

Ama, futbol şehir şehir yayıldıkça birinci, 
ikinci ve üçüncü liglerde rekabette hızlanmış
tır. Takımlar arasında ve şehirler arasında sev
gi ve bağlılık yaratması gereken maçlar yan 
ürün olarak birde «Ne olursa olsun kazanmak» 
gibi gereksiz bir duygu meydana getirmiştir. 
Bu arada üzüntüyle ifade edeyim ki, sporu bil
meyen, kaidelerini öğrenmeyen bâzı kişi veya 
gruplar centilmenlikten ayrılarak zaman zaman 
Türk sporunu içinden çıkılmaz hallere düşür
müşler, cana ve mala kastedici davranışlarda 
bulunmuşlardır. Bu gibi olaylar henüz hafıza
larımızdan silinmemiiştir. 

Futbolu yayarken, ayrıca emniyet tedbirini 
almak, seyirciyi olumlu şekilde kanalize etmek
te gereklidir. Bunların temininde bölgelere bü
yük görevler düşmektedir. Soru önergenizde 
bahsettiğiniz Samsunspor - MKE Ankaragücü 
maçının 29 Ekim 1972 tarihlinde oynanması ge
rekiyordu. Fakat hava muhalefeti ve sahanın 
o gün için bozuk durumu karşılaşmanın tehiri
ni gerektirmiştir. Maçın hakemi de yönetmeli
ğin kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak adı 
geçen müsabakayı ertesi güne ertelemiıstir. 
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30 Ekim 1972 Pazartesi günü oynanan, 2 - 2 be-
raibere sonuçlanan maç sırasında seyirci, hakem 
xe konuk sporculara centilmenliğe uymayan 
davranışlarda bulunmuş, maçtan sonra da 
sportmenliği yaralayıcı hareketler olmuştur. Bu 
hususlar, gerek müşahit ve gerekse hakem ra-
porlarıyle tespit edilmiştir. 

Bunun üzerine Futbol Federasyonu 6 Kasım 
1972 tarihinde toplanmış, hakem, yan hakem
ler ve gözlemci raporlarına dayanarak üzüntü 
içinde Samsun 19 Mayıs Stadını 20 Kasım 1972 
tarihine kadar kapatmış, bundan sonra oynana
cak Samsunspor - Giresunspor maçını da Kay
seri şehir stadına almıştır. 

Futbol Federasyonunun bu husustaki kara
rı aynen şöyledir : 

(Oyunun hakemlere karşı lisanî tecavüzler
le başladığı, yan hakeminin Samsunspor aley
hine tespitlerine bir kısım seyircinin kullanıl
mış pil atmak suretiyle bu tecavüzlerini fiilî 
duruma getirdikleri, oyun (2 - 1) ve (2 - 2) du
ruma geldikten sonra taş, ayva gibi sert cisim
lerle hakemlere ve rakip oyunculara seyirci 
tecavüzlerinin arttığı ve bu arada bir Ankara-
güç'lü oyuncu ile bir yan hakeminin taş darbe
lerimden kurtulamadığı, oyunun sona ermesin
den sonra da sahayı terk etmekte olan hakem
lere, rakip oyunculara bu tecavüzün sürdürül
düğü güvenlik kuvvetlerince emniyetin ancak 
hakem ve sporcuların soyunma odalarına girme
lerinden bir süre sonra sağlanabildiği, 

Bu suretle de Samsun bölgesinde oyun süre
since ve oyundan sonra seyircilerin emniyet ve. 
inzibatı bozdukları, hakemlerin, sporcuların ve 
yöneticilerin can emniyetini zedeleyecek şekil
de fiil tecavüzlerde bulundukları, 24 Ekim 
1.971'de oynanan Samsunspor - Eskişehirspor, 
12 Mart 1972'de oynanan Samsunspor - Anka-
ragücü ve 28 Mayıs 1972'de oynanan Samsun
spor Fenerbahçe maçlarında da yaratılan ben
zeri olaylar nedeniyle yapılan uyarılara rağ
men, mezkûr bölgede mahallî seyirciler tarafın
dan emniyet ye inzibatın bozulduğu anlaşıldı
ğından : 

a) Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 nci 
madde (f) fıkrası gereğince Samsun bölgesin
de 20 Kasım 1972 tarihine kadar futbol müsa
bakası yaptırılmamasma, 

b) 12 Kasını 1972 tarihinde oynanması ge
reken Samisıınspor - Giresunspor I nei Türkiye 
ligi müsabakasının Kayseri bölg-esinde oyna
tılmasına, 

Oybirliğiyle karar verildi.) 
Bu itibarla tamamen yönetmeliklere daya

nılarak üzücü olayların önlenmesi bakımından 
bu karar alınmıştır. 

Bilgi edinilmesini saygıyle rica ederim. 
Adnan Karaküçük 

Gençlik ve ıSpor Bakanı 

18. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ili içme suyuna dair soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/1389) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 
~" 21 . 11 . 1972 

Maraş Milletvekili 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
Son sayıma göre 105 000 nüfusu kapsayan ve 

gün geçtikçe gelişmekte olan Maraş şehrinin 
içme suyu konusunun tam anlamıyle bir facia 
olduğunu, bundan üç gün önce yerinde yaptığım 
inceleme ile tespit etmiş bulunuyorum. 

Özellikle şehrin yüksek semtlerinde oturan 
binlerce vatandaş susuzluk yüzünden büj'ük bir 
sıkıntı içinde bulunmakta, ilgililerin gereken 
tedbirleri almadığından şikâyet etmektedirler. 

1. Maraş şehrinin içme suyu konusu uzman. 
lar tarafından yerinde incelenip bir rapora bağ
lanmış mıdır? İnceleme sonucu nedir? 

2. Konunun çözümlenmesi için ne gibi ted
birler düşünülmektedir ve 1973 programında 
konuya yer verilecek midir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 30 . 12 . 1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 2070 * 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 12 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 4857/50975-7/1389 sayılı yazı. 
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" Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Maraş 
Milletvekili ibrahim Öztürk tarafından Başkan
lıklarına verilmiş bulunan Maraş ili içme suyu 
ile ilgili yazılı soru önergesine karşılık olarak 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerini arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın İbrahim Öztürk 
Maraş Milletvekili 
.1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mil

let Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
21 . 11 . 1972 günlü ve Maraş içme suyu ile il
gili yazılı soru önergenize karşılık olarak hazır
lanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. Maraş Belediyesinin İller Bankasına g-ön-
derdiği 8 . 6 . 1972 tarih ve 689 sayılı yazısıyle, 
şehrin 1970 sayımına göre nüfusunun 105 200'e 
yükselmesi ve kuraklık nedenleriyle, su ihtiyaç
larının karşılanmadığını ifade ile konunun etüt 
ettirilmesini talep etmesi üzerine mahallinde ge
rekli tetkikler yaptırılmıştır. 

Bu etütler sonucunda şehre halen isale edil
mekte bulunan su miktarının halihazır ihtiyacın 
çok üstünde bulunduğunu, ancak satış tarifesi
nin çok düşük ve umumî çeşme sayısının da çok 
yüksek oluşu nedeniyle sıkıntı çekildiğini, ayrı
ca yeni teşekkül eden bâzı mahallelerde dağıtım 
şebekeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Şehrin yeni imar plânının tanzimi işi İller 
Bankasınca 1972 yılında ihale edilmiştir. Maraş'm 
içme suyu dağıtım şebekesinin büyük ölçüde tev
sii ve yeni kaynaklar ilâvesi ile ilgili proje mez
kûr plânların tanziminden sonra ele alınabile
cektir. 

Ancak şebekesi olmayan ve yeni teşekkül et
miş mahallelerin âcil su ihtiyaçlarının karşılana
bilmesi için İller Bankası 1973 yılı program tek
lifinde 1976 yılma kadar ikmâl edilmek üzere 
3 milyon proje bedelli olan tesislerin kısmî ıslah 
ve tevsii konusu yer almış bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Erzurum'un Aşkale ilçesinden Gazi Cihan 
Çobanoğly/nun İstiklâl Madalyasına dair soru 
önergesi ve Millî Savunma Bakam Mehmet Iz-
men'in.yazılı cevabı (7/1391) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî ıSavtınma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyile arz ve rica ederim. 28 . 11 . 1972 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum Aşkale ilçesi Maydan Mahallesi 
haılkmdan 1306 doğumlu Kasımoğlu Cihan Ço-
banoğlu'na, müracaatı üzerine İstiklâl Madal
yası ve maaş verilmesi için Erzurum Askerlik 
Daire Başkanlığından Millî Savunma Bakanlı
ğı Personel Dairesi Başkanlığına gönderilen 
20 . 5 . 1970 gün ve birinci kısım 4061 - 8.70/ 
43 sayılı yazıya rağmen henüz şu ana kadar 
nmispet veya menfî bir cevap verilmediği gibi, 
bilâhare yazılan 30 . 9 . 1971 gün ve dördüncü 
kısım 4063/71 sayılı müracaatı da neticesiz kal
mıştır. 

Bu sebeple : 
Gazi Cihan Çobanoğlu gerek yaşı ve gerekse 

malî durumu itibariyle madalya ve maaşa şid
detle ihtiyaç hissetmektedir. 

il. Şu duruma göre mumaileyhin haliha
zırdaki müracaatı hangi safhadadır ve ne gibi 
işlem görmüştür? 

2. Mevcut duruma göre İstiklâl Madalyası 
takriben ne zaman verilebilecektir? 

3. Şayet verildi ise verildiği tarih ve nu
marası nedir? 

T. C. 
Milî Savunmıa Bakanlığı 

Ankara 
Asal : 4063.1-185-73 

Madalya (İdarî/9a) -98627 
30 Ocak 1973 

Konu : Cihan Çobanoğlu'nun 
madalya işlemi. 

Millet Mecılisi Başkanlığına 
İlgi : (a) M. M. Gen. Sek. liginin 12.12.1972 

g\xn ve 6920/51265 - 7/1391 sayılı yazısı. 
(b) Askeralma D. Bşk. lığının 29 Eylül 

1972 gün ve ASAL : 2b-37Ö9-72 madalya sayı
lı yazı. 

Erzurum Milletvekili Gıasyettin Karaca ta
rafından ilgi (a) ile durumu sorulan aşağıda 
kimliği yazılı şahsa ait gerekli inceleme yapıl
mıştır. 
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Adı geçenin, evrakının tetkikinde terhisinin 
(istiklâl harbi içinde olduğu görülmüştür. Millî 
Orduda istiklâl Harbi içinde terhis işlemi] yapıl
madığından kendisine madalya veriletmeyeceği
nin tebliği ilgi (b) ile askerlik dairesine bildi
rilmiştir. 

Arz ederim. 
Mehmet Izmen 

Millî Savunma Bakanı 

20. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Adlî ^Tıp Müessesesine dair soru önergesi 
ve Adalet Bakam Fehmi Alpaslan'ın yazılı ce
vabı (7/1392) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İSayın Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılımasına de
lâlet buyrulmasını saygılarımla rica ederim, 

Erzurum Milletvekilli 
'Gıyasettin Karaca 

Soru : 
Türk Ceza Hukukunda işlenen suçun mahi

yetine göre bâzı hallerde hakka ve hakikate 
vâsıl olmak için; ihtisasa mebni ilmî ve fennî 
gerçek bilirkişi rapor ve Mütalâalarının veril
diği en son merciin Adlî Tıp Müessesesi olduğu 
imıalûm bir keyfiyettir. Hal böyle iken son za
manlarda gerek bu konuda basma intikal eden 
haberlerde ve açık oturum şeklinde cereyan 
eden tartışmalarda, gerekse Sayın Adalet Ba
kanı ile Adlî Tıp Müessesesi Sayın Başkanının 
ifadelerinden bu müessestendin gerek mütehassıs 
uzman 'bilirkişi ve gerekse fennî âlet ve edevat 
bakımından çok büyük imkânsızlıklar içinde 
çalışılmakta olduğu belirtilmektedir. 

Bu sebeple : 1.12.1969 gününden 1.9.1972 
tarihine kadar gederi zaman içinde. 

1. Adlî Tıp Müessesesi Fizik Şubesine kaç 
tane balestik ve grafaloğ uzman tayin edilmiş
tir. Buruların ihtisasları, unvanları, adları ne
dir ve nereden ve nasıl tayin edilmişlerdir? 

2. Ne zamandan beri balestik şubesinin 
başkanı yoktur? 

3. Balestik şubesinde kurşun, kovan ve 
mermi gibi maddelerin hangi silâh ve namludan 
çıktığını tam ve 'kesin anlamında tespit eden 
âletler mevcut mudur? Veya ne zamandan beri 
yoktur. Kaç yıldan beri bu işleri tespit eden 
stero âleti mevcut değildir? 

4. Müessese başkanının ifadesine göre, ba
lestik uzmanı ile bir grafaloğ'un bulunmaması 
nedeniyle kapandığı bildirilen bu şube hangi 
tarihten hangi tarihe kadar kapalı kalmıştır? 

5. Halen atış muayene raporlarını veren 
•kaç mütehassıs uzman vardır? Bunlar hangi 
tarihte ve nereden atanmışllar. İhtisasları ve 
öğrenimli eri nedir ? 

6. Adlî Tıp Müessesesi Yönetmeliği ve mev
zuatına göre bu kabil raporların kaç mütehas
sıs bilirkişi tarafından imzalanması gerekmek
tedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Özlük İşleri 
G. Müdürlüğü 

(Sayı : 906 6 . 1 . 1973 
Konu : Gıyasettin Karaca'nnı öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkandı gına 
İlgi : 12 . 12 . 1972 gmı ve Kanunlar Müdür

lüğü 6921/5267, 7/11392 sayıllı yazı: 
Erzurum Milletvekili Sayın Gıyasettin Kara

ca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması is
teği! ile verilmiş bulunan soru önergesi incelen
miş ve cevaplar aşağıya çıkarılmaştır. 

,1 . 12 . 1969 tarihinden 1 . 9 . 1972 tarihine 
kadar : 

1. — Adlî Tıp Fizik Tetkikler Şubesine Bar 
leştik ve Grafolog uzmanı tayin edilmeımiiştdr. 

Bu şubenin müdürlüğünü 12 . 7 . 1968 tari
hinden 22 . 10 . 1971 tarihine kadar Necat Po-
llatoğlu yapmış bulunmaktadır. Adı geqen Istan-
buil Darülfünun Fen Fakültesi Kimya Şubesin
den mezun olup 1936 yılından beri Adlî Tıpta 
muhtelif görevler ifa etmiş ve 1969'dan önce 
bu göreve atanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca bu şubede 1969 yılından önce 
atanmış ve 6 . 6 . 1972 tarihinde istdfaen ay
rılmış olan müessesede yetişmiş silâh ve atış 
muayene memîuru Oktay Bilinç bulunmakta idi. 

2. — Fizik Tetkikler Şubesi Başkanı Necat 
Polatoğlu 22 . 10 . 1971 tarihinde temefeliye ay
rılmış ve 'silâh atış ve muayene memuru Oktay 
BiT/inç de 6 . 6 . 1972 tarihinde istifa etmdiş ol
duğundan bu şubede başkan, mütehassıs veya 
başka bir eleman mevcut değildir. 
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3. — Fizik Tetkikler Şubesinde yeteri ka- j 
dar alet bulunmadığı gibi steromikroskopda 
yoktur. 

4. — Fizik Tetkikler Şubesi Müdürü ve ele
manlarının ayrılması sebebiyle ve uzman bulun
madığından 22 . 10 . 1971'den bu yana bu şu
bede tetkikat yapılamamaktadır. 

5. — Halen atış muayene raporu veren mü
tehassıs veya uzman yoktur. 

IMüinüıaıl bulunan bu yerler iiçin muhtelif ta
rihlerde yapılan ilâna rağmen elleman temini bu
güne kadar mümkün olmamıştır. 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ek görev ve vekâlet mü
esseselerini tahdit etmiş olduğundan başka yer
de görevli mütehassıs elemanların Adlî Tıpta 
çalıştırılmaları imkânı da yoktu. Ancak kanun 
hükmündeki kararname ile Haziran ayından iti
baren bu imkân elde edilmiş olacağından bu 
yoila eleman temini cihetine gidilecektir. 

6. — Adlî Tıp Müessesesi Kanunu ve buna 
istinaden çıkarılmış bulunan tüzükte raporların 
kaç mütehassıs veya bilirldşi tarafından iımza 
cdileceğ&ıe dair bir sarahat mevcut değildir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göne her 
ihtisas şubesinde bir mütehassıs müdür ve ye
teri kadar mütehassıs memur ve müstahdem 
bulunui'. Tatbikatta ihtisas şubelerinde tanzim 
edilen raporlar ilgili mütehassıslar ve şubenin 
ımüdürü tarafından imzala ırmaktadır. 

Saygı ile arz olunur. 
Fehmi Alpaslan 
Adalet Bakanı 

21. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka- \ 
raca'nm, Erzurum Oltu ilçesinden Dursun ÖnaV I 
m İstiklâl Mada1 yasma dair soru önergesi ve J 
Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı 
cevabı. (7/1393) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 28 .11.1972 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Erzurum Oltu İlkesi Bahçecik Köyü halkuı-
dan Kcrimoğull'runııdan Yakupoğlu 1308 do-
ğu'.rılu Dursun Ön al, İstiklâl Madalyası için G 
Kasım 19G8 gün ve 4061 - 34692 sayılı yazısı ile 

Askeıiik Şubesi delaletiyle Millî Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Başkanilığnıa yaptığı 
müracaata henüz -cevap alamamıştır. 

Mumaileyh gazi halen iki gözünden de yok
sundur. 

Bu sebeple : 
1. — Büyük maddî sıkıntı içinde olan bu ga

ziye İstiklâl Madalyası tahminen ne zaman veri
lebilecektir? 

2. — Yei'llmişse halen müracaatı hangi saf
hadadır? 

3. — Şayet verildi ise verildiği tarih ve nu
marası nedir? 

T. C. 
Millî Savunma 

Bakanlığı 
Ankara 

ASAL: 4063.1 -186 - 73 
Madallya (İdarî/9 a) 

- 98626 3.0 . 1 . 1973 
Konu : Dursun ÖnaPm madalya iş
lemi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) M. M. Gen. Sek. liginin 12.12.1972 

gıın ve Kanunlar Md. 6922/51266 sayılı yazısı. 
•(b) Askeralma D. Bşk. lığının 30.9.1972 

gün ve ASAL: 4063.2 b - 3866 - 72 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ta

rafından ilgi (a) ile durumu sorulan aşağıda 
kiırriği yazılı şahsa ait gerekli incelemiş yapıl
mıştır. 

Adı geçenin, evrakının tetkikinde künye 
kaydında terhis tarihinin 7 . 5 . 1337 olduğu gö
rülmüştür. Millî Orduda İstiklâl Harbi içinde 
tcıihis işlemi yapılmadığından kendisine madal
ya verilemeyeceğinin tebliği ilgi (b) ille askerüik 
dairesine bildiri']mistir. 

Arz edenim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunma Bakam 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Erzurum'un İspir ilçesinden Zarif Ni-
şancı'nm İstiklâl Madalyasına dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in ya
zdı cevabı (7/1394) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın-Millî Savunma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
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sına delâlet buyrulmasmı saygılarımla rica ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Soru : 
Erzurum ili ispir ilçesi Kırık bucağı Yay-

lacık köyünden Zarif Nişancı, istiklâli Madal
yası almak için vâki müracaatı 19 .10 .1971 
gün ve 1 Kıs. 4063 - 71 (3799) sayılı yazı ile 
Erzurum Askerlik Daim Başkanlığınca Millî 
Savunma Bakanlığı Personeli Dairesi Başkanlı
ğına gönderildiği halde, henüz sonuç alınama
mıştır. 

Adı gecen gazi, hasta ve yaşlı olup maddî sı
kıntı içindedir. 

Bu sebeple : 
1. •— Mumaileyhin istiklâl Madalyası tah

minen ne zaman verilebilıscektir? 
2. — Hali hazırdaki müracaatı hangi safha

dadır? 
3. — Şayet madalyası verildiyse, tarih ve nu

marası nedir? 

T. C. 
Millî Savunma 

Bakanihğı . 20 .1 .1973 
Ankara. 

ASAL: 4Ö63.1 -1.18 - 73 
Madalya (Idarî/9 a) 

98716 
Konu : Zarif Nişancı'nm madalya 
işlemi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : M. M. Bşk. Oığının 12 .12 .1972. gün ve 

6923/51264 - 7/1394 sayılı yazısı. 
Erzuııım Milletvekili Gıyasettin Karaca ta

rafından aşağıda kimi1.iği yazılı şahsa ait ilgi ile 
gönderilmiş olan soru önergesi incelenımıiştdr. 

Adı geçenin evrakı (47469) sıra numarada 
kayıtlı olup evrakında tespit edilen noksan hu
sus içhı askerlik şubesine yazı yazılmıştır. Ce
vap geCdiğinde işleme ailmarak neticesi askerlik 
şubesi kanalıyla şahsa bildirilecektir. 

Arz 'ederim. 
Mehmet İzmen 

Millî Savunnua Bakanı 

23. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'mn, Erzurum Şerik ay a ilçesinden Sabit Ya

rarcın îstiklâl Madalyasına dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı Mehmet îzmen'in ya
zılı cevabı (7/1395) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet Duyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasetin Karaca 

Soru : • 
Erzurum Şenkaya ilçesi Çakos (Sarıyer) kö

yünden Sefioğulları lâkabiyle tanılan 1311 do
ğumlu Ramioğlu Sabit Yarar'm, istiklâl Madal
yası için yaptığı müracaatı Askerlik Daire Baş
kanlığının 24 . 12 . 1970 gün ve 1 nci Kısım 
4061 - 70 sayılı yazısı ile Millî Savunma Bakan
lığı Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettiril
miş ise de henüz bir cevap alınamamıştır. 

Mumaileyhi, son günlerinde maddî ve mane
vî bakımından huzura kavuşturacak olan İstik
lâl Madalyası ne zaman verilecektir? 

Henüz işlem görüyorsa hangi safhadadır, 
şayet İstiklâl Madalyası verilmişse tarih ve nu
marası nedir? 

T. C, 
Millî Savunma Bakanlığı 31 . 1 . 1973 

Ankara 
Asal : 4063.1 - 206 - 73 

Madalya (ldarî/9a) - 94870 
Konu : Sabit Yarar'm madalya 
işlemi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 
(a) Millet Meclisi C4en. Sek. liginin 12.4.1972 

gün ve 7/1043 5607/42139 sayılı yazısı. 
(b) Asker Alma D. Bşk. lığının 18.7 .1972 

gün ve Asal : 4063.1 - 70-6 - 72 Mad. Idarî/9a -
94870 sayılı yazı. 

(c) Erzurum As. D. Bşk. lığının 2 . 8 . 1972 
gün ve 1. Ks. : 4063.6 - 72 (4695) sayılı yazısı. 

(d) Asker Alma D. Bşk. lığının 7 Kasım 
1972 gün ve Asal : 4063.1 - 72 Madalya (İdarî/ 
9a) - 94870 sayılı yazı. 

(e) Erzurum As.' D. Bşk. lığının 22 Kasım 
1972 gün ve 1 nci Ks. : 4063.6.72/7979 sayılı ya
zısı. 
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(f) M. M. Gen. Sek. liginin 12.12.1972 
gün ve Sayı : 6924/51263-7/1395 sayılı yazı. 

İlgi (a) ve (f) yazı ile durumu sorulan aşa
ğıda kimliği yazılı şahsa ait yapılan araştırma
da; madalya şubesinde ve Erzurum Askerlik 
Dairesi Başkanlığında şahsın bir kaydına rast-
lanılamamış olup kendisinden gerekli bilgi alın
mak üzere şubeye celbi için vilâyet makamına 
şubesince yazı yazılmış olduğu halde adı geçe
nin şubeye gelmediği ilgi (e) ile bildirilmiştir. 

Arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

Mehmet. İzmen 

24. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'mn, Karakaya Baraj yolunun güzergâhı 
hakkında soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı, (7/1396) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasmı arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
.Diyarbakır Milletvekili 

•Sabahattin Savcı 

Soru 1. — Fırat nehri üzerinde inşası takar
rür eden Karakaya. Barajının, özellikle Güney
doğu "bölgesine ekonomik açıdan sağlayacağı 
faydalar çok büyük olacaktır. Diyarbakır Vali-
liliğince yapılan incelemelere ve müteaddit mü
racaatlarımıza göre, Ergani - -Çermik - Çüngüş -
Karakaya baraj yolunun, güzergâhı bakımından 
en makul ve uygun 'bir şekilde etüdü yapılmış 
olmaktadır. Bu konuda Bakanlığınızın çalışma
ları ne halkadadır"? Ve nihai karar nasıl uygu
lanacaktır? 

-Soru 2. — Diyarbakır - Bingöl, Diyarbakır -
Lice - iKulp - ;Muş yolu, (Bilhassa Kulp - Muş 
yolu) ile il merkezini ilçelere bağlayan yolların 
asfalt lannıaısı, bakımı için Bakanlığınızca ne 
düşünülmektedir? 

T C . 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 1 . 1973 

Özel Kalem 
Sayı : A - 01/30 

Konu : Diyarbakır 
'Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nın yazılı so
rusu. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 12 . 12 .1972 tarih ve 6980 - 51481/7 -

1396 sayılı yazınız. 
Karakaya 'baraj yolu güzergâhı ile bâzı yol

ların asfaltlanmasına dair Diyarbakır Milletve
kili iSaibahattin 'Savcı tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 
Bayındırlık Bakanı 

1. — Fırat nehri üzerinde yapımına karar 
verilen Karakaya Barajı bağlantı yolu için muh
temel güzergâhlar etüdedilerek hazırlanan pro
je ve keşifler DSİ. Genel Müdürlüğüne gönde
rilmiştir. Hangi güzergâhın daha uygun olaca
ğı ve yolun ne şekilde yapılacağına DSÜ Genel 
Müdürlüğünce karar verilecektir. 

2. — a) Diyarbakır - Bingöl hududu yo
lunda, 1972 yılına kadar yapılan geçit onarımı 
çalışmaları ile, Diyarbakır ayrımından. Lice ay
rımına kadar olan 52 Km. lik kesimde yaz ve 
kış, Lice aynını ile Bingöl hududu arasında ise 
yalnız yaz'geçiti sağlanabilmiştir. 

(Diyarbakır - Bingöl) ayrımı - Lice - Kulp -
Muş yolunun Kulp'a kadar olan kcınmi (0 - 52 
Km. 1er arası) il yolları devam eden yol yapımı 
programındadır. Bugüne kadar yapılan çalışma
larla her mevsim geçit verecek duruma getiril
miştir. Yol program gereğince 1975 yılında ta-
nıaaüanacaktır. 

Yukarıda durumları açıklanan yollar asfalt
lı kaplama yapılmasını gerektiren özelliklere 
sahip bulunmadıklarından Bitümlü Kaplama 
programına alınmalarına şimdilik imkân görü
lememektedir. 
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b) 1973 yılı Bitümlü Kaplama program ta
sarısına, Diyarbakır ili sınırları • içindeki yollar
dan ; 

I. - Diyarbakır - Malabadi yolunda 71 Km. 
asfaltlı kaplamanın onarımı ve yenilenmesi, 

II - Malabadi - Bitlis arasında 32 Km. lik 
stablize yolun asfaltlı kaplamasının yapılması, 

III - Malabadi - Batman yolundaki asfaltlı 
kaplanmanın 31 Km. sinin onarılması ve yeni
lenmesinin konması düşünülmektedir. Nihai 
program 'bütçe kesinleşmeden ve kış mevsimi
nin şiddeti belli olmadan yapılamamaktadır. 

25. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı'nın, Diyarbakır ilini çevreleyen surların 
onanmtna dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
îsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/1397) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
'Sabahattin Savcı 

Diyarbakır Milletvekili 
Soru : Bir tarih ve sanat diyarı olan Diyar

bakır şehrini çevreleyen surların onanını ve 
'restorasyonu için Cumhuriyetin 50 ne i yıldönü
müne kadar yapılması gereken işlem ne safha
dadır, bıı konuda Bakanlığınızca ne düşünül
mektedir? 1973 yılında bu maksatla ayrılan 
ödenek miktarı nedir? 

7 . 2 . 1973 0 : 8 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 12 . 1972 

Kültür Müsteşarlığı 
Eski 'Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü 
(Sayı : 12019 

(Konu : Diyarbakır sur
ları ile ilgili önerge 
i lk. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genci (Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 12 . 12 . 1972 tarih ve 6981 sayılı ya
zılarınıza : 7/1397. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sabahattin 
Savcı tarafından verilen ve yazılı olarak cevap
landırılması istenilen Diyarbakır surları onarı
mı ile ilgili önerge incelenmiştir. 

Ortaçağ dönemine aidolup günümüze kadar 
ayakta 'kalmış bulunan ve Diyarbakır şehrini 
çevreleyen surların onarımına aralıklı olarak 
yıllardan beri devanı edilmektedir. 1972 yılı 
içinde ayrılan 300 000 'TL. ile surların onarım 
ve restorasyonu ele alınmış bulun/maktadır. 
Programı gereğince tespit edilen taibsisat alın
dığı takdirde 1973'tc 300 000 TL., 1974te 
500 OOO TL., 1075'tc 500 000 TL., 1976'da 
600 OGO TL. ve 1977'de 600 000 TL. ödenekle 
söz konusu surların onarını ve restorasyon iş
lerine devam edilecektir. 

Durumu bilgilerine arz eder, saygılarımı su
narım. 

Devlet Bakanı 
İsmail Arar 

• » • 
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Maldencilik Reformu kanunu itasarıisıına verilen oyların isooıucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin PaJksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Fikret Turhanigil 

BALIKESİR 
Fikret Turhangil 
Öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2'86 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : 88 

Çekinserler : '5 
Oya katılmıyanlar : 1521 

Açık Çelikler : 12 

[Kabul edenler] 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan -

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet. Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Riykıoğln 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrml Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhamd Ertem 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Burhanettıin Asutay 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğ-an 
Keımal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yelte'kin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
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KAY SEKİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Kara aslan 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melik Kemal Küçükte-
pcpınar 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Hamdi, Hamamcıoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Komal Ataman 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 
Suna Tural 

ANTALYA' 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
ıM. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğl u 
M. Zekcriya Kü'rşad 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Scyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlıı 
Abd ur rahim Türk 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Ahmet Bulda itli 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacı oğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

RİZE 
Salih Zeki Köscoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Ilım 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koralta<n 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Nurettin Sam 
dıkçıoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hasan Konknıazcan 
Hüdai Oral 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Samjet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim, Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Selçuk Er ver di 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

HATAY 
M. Sait Rcşa 

İSTANBUL 
ibrahim Ahak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbcyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
AlmjKit ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UR FA 
Mehmet Aksoy 
Necrnottin Cevheri 
Mehmet A l Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fırat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 

M. Kâzım özeko 
A. Turgut Topalloğlu 
Necdet Uğur 

IZMlR 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhon 
Ali Naikıi Üner 

KARS . 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğltı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
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KONYA 

Bahri Dağdaş 
Neci netti rı E li; ak an 
Mustafa Kuıbilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağ a oğlu 

NlĞDE 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Ata. Bodur 
Ferda Gül ey 

RİZK 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TRABZON 
Necati Çakıroğiu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

URFA 
Necati Aks oy 
Vehb: Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştih-k 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İbrahim Elnua'lı 
KONYA 

İ. Eteni Küıeoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 

AMASYA 
Kâzım Ulus oy 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

ADANA 
Ali Rıza G-üllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
AFYON KARAHİSAR 
Şeviki Güler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerinı Bayazıt 
Kasım Küf re v* 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı (t.) 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
C on gizli an Yo rul m a z 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Süleyman Çil oğlu 
Ömer Eken 
Raf .et Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
S ahit Osm an Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 

BALHXESlR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEClK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küıntay 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Mehmıet Enün Durul 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1.) 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Fethullah Taskesenli-
^ğln (D 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğiiş (B.) 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN-
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞ AN E 
Necati Alp 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmunıcu 

IÇEL 
Celâl Sargılı 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğaıı 
Orhan Eyiiboğlıı 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkıınt 
t] ham i Sancar 
ismail Hakkı Teıkinel 
Naini'e ikbal Tokgoz 
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Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımal önder 
Akın Özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Velhbi Engiz 

KONYA 
Sezai Er.gun ( 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

Mesut Erez (B.) 
Möhmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ali DÖğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B.) 

[Açık üyelikler] 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kenıal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 

Ağrı 
Aydın 
Bursa , 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
î 
2 
l 

12 

Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Ahmet Sungur 
(t) 
Necati Çakıroğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu ' 
Kevni Nedimoğhı 

I S Ö ^ I 
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Ma/raiş 'ilinin adinin Kahraman Maraş olarak deği^ti^iHmesinie dair kamın teklifine verillen toyların 
sonucu 

ı' Kanuni aşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yıknaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Seraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 25'3 

Kabul edenler : 220 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 6 
Oya katılmayanlar ? 183 

Açık üyelikler : 10 

[KabtU edenler] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dfc*m 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet. Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye 0-ülsen 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Olı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmjan Güler 
Arslan Topçuhaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin • 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
AH İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç. 
Fer ruh Bozlbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
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M. Kâzım özcke 
Osman Özer 
Ak gün Silıivrili 
A. Turgut Topal oğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanictt/in A sn tay 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osm a 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Vehis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Ne cm et tin E rl > a.k an 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay İmer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğhı 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz Öztıına 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu ' 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekerdya Kürşad 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Bas-ri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kutmbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat unsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin 'Özalp 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

[Reddedenler] 
ELAZIĞ 

Hayrettin Hanağası 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP . 
Muhittin Sayın 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

Haydar Özdemir 
İZMİR 

M. Hulusi Çakır 
Nihad Kürşad 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Crüvcn 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral) 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
N e c i n et tin Oevh e ri 
Mehmet Ali Göklü 
Balı ni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Bay t ürk 
Fevzi Fırat 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS ' 
Mustafa Timisi 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
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SAMSUN 
Bahattin Uzımoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

lb rallimi Elmalı 
İZMİR 

Münir Daklal 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Ahmet Türkel 

DENİZLİ 
İlhan Aeıkabn 

ADANA 
Ali Rıza Gü.llüoğ!u 
M. Sclâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADİYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ukıbahşi 

AĞRI 
Abdülkcrirn Bayazıt 
Kasımı Küfrevi ' 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı (İ.) 
İbrahim Cüce oğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Taker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın YalçınN 
Oemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
ümer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Ahmet 'Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Ciloğlu 
(t) _ 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
N"ail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ö'kteıı* 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslaaı 
Mehırçet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1,) 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğbı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM, 
Rasim Oinisli 
Fctullah Taşkesenlioğlu 
(T.) 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İndoğlıı 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B) 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 

Orhan Kabibaj 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sancar 
İsmail Hakkı Teikinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Leb it Yurduğlu 

İZMİR 
Şevket A dalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
İhsan Gursan 
Ooşkıın Karagözoğlu 
Talât Orlıoıı 
Kemal Önder 
Akın özdeni ir 
Ali Naki Ün er 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı G-ökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARDİN 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsaınetin Baş er 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Mcmduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztcpe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

[Açık 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
İsmet Yalçmcr 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğiu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 1 
Kocaeüi 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
'Yekûn 12 

TRABZON 

Mehmet Arslautürk 
Ccvat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 

Hüseyi n Yenipm ar 

UŞAK 
Âdil Turaı 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Ahmet Sungur 
(Î-) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

\>&<i 
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4837 öajyılı iş ve işçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkmdaikj Kanunun 13 u d i madde
sine Ibülr fıkra efkjüenimesdine ilfekin 7332 sayılı 'Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kamım 

teklifinle verilen oyların öonuou 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melîh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit OraJ 
Ahmet Topaloğlıı 
Hüsamettin Usllu 
Şevfket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekâ Adıyaman 
Kâmil Kırıkağlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Mefhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
t. Sıtkı Hatîboğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2711 

Kabul edenler : 222 
Reddedenler : 44 

Çekinserler : Ifj 
Oya katılmayanlar : 161 

Açık üyelikler : !İ2 

[Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kıykıoğlıı 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrcıl Mat 
ibrahim öktem 
Kasım Öınadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal BağeıoğHı 
Zekiye Gülsen 

edenler] 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgUli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin. Hanağası 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverda 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca ^ ! 

Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsnmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğhı 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Tıırgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
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Hüseyin Dolun 
Tekin Erer « 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün SiKVrili 
A. 'Turgut Topaloğlu 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nikad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaiM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mehmet. Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avışargil 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

ANKARA 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan. Türkeg 

ADIYAMAN 
Yuauü Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Haimldî Hamasmcıoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Musıbafa Kemnal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay tmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Kem/aıl Kaoar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâımil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
feeyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıopu 

ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

HATAY 

Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mdhımet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Blirincioğlu. 
Necati Çakıroğlu 
Ekreım Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy ' 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Balhri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç; 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet) Nihat Akım 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 

Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
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İSTANBUL 
Haydar özdemir 
Hasan Türkay 

İZMlR 
Şevket Adaları 
M. Hulusi Çakır 
Talât Orhon 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KONYA 
Necmettin Erfoaikan 
İhsan Kabadayı 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuneı 

URPA 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

SAMiSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Çekimerler] 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 
İSTANBUL 

ibrahim Elmalı 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. SalâhaJttin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
AFYON KARAHBSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uluibahşi 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfravi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı (1.) 
tbrahiım Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin BaJksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cemgizhan Yorulmaz 

[Oya katılmtyanlar] 
ANTALYA 

Hasan Abçalıoğlü 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Niaihit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeiki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küıntay 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombus. 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAIOR 
Hasani Değer (1^)' 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim GmisM 

Fethullah TaşfcesenMoğlu 
(1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
İ. Hüseyin İneioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettiki1 özdıömir 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Nuri Eröğan . 
Orhan Eyüboğlu 
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Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
îlhami Sancar 
İsmail Hakkı Teıkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lelbi't Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Şeref Bakşık 
Mısan Güraan 
Coşkun Karagözoğlu 
Akın Özdemir 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nafciböğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
I. Etem Kılıçıoğlu 
Sadi Koçaş 

özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
örıol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

[Açık üy 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B,) 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SIVAS 
Kadri Eroğan 

(elikler] 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeli 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Yusuf Ulıısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

T T A Y~W /~A A i m 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Cetlâl Ahmet Sungur 
(t.) 
Neşe Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müf büoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

> 

• > • • < « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCI BlBIıEŞtM 

. 2 . 1973 Çarşamba 

Saait : 15,00 

A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
île Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36• arkadaşım^ Maden İşleri Ge^ 
aıel Müdürlüğü kuruluş ve ıgtörevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin ^eğijştirikaesi aynı kanuna 'bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
j i ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er «üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/65.7) (S. Sayısı : 773 ve 773'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihileri : 19 . 12 . 1972, 31 . 1 . 1973) 

X 2. — Maraş Milletvekili M. Zekeriye Kür-
§ad'm ve Mara§ Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine 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) (M. Meclisi IS. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 cü ek ve 192'ye 
4 ÎIOÜ ek; O. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

X 3. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı iş ve işçi Bul
ma Kurumu, Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra leklenme-
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanuni fteklifi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 

Komisyonu raporu (M. Meclisi :. 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağüt-
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26.. 10,-1972 ve 1 . 12 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilımesd. ve bu kanuna bir 
•ek madde eklenmesine dair kanuin tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (İS. Sayısı : 584,584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4-. 1972 
ve 1.11.1972) 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11.1972) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M . Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (.M. Meclisi • 2/65; C. Senatosu: 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı: 2, 2'ye 1 nci ek) 
ve 2'ye 2 nci ek; C. .Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihleri : 24 . 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

X 4. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçeriırnez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (>S. ISayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 
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IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Gayrimenkul Eski Eeserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez-
'keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cum
huriyet Senatosu sS. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. _ T. B . M. M. 397 üyesinin, 9 Tem-
ıınuz 1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 5 maddesinin değiştirilme
sine ve 2 geçici madde eklenmesine dair teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/815) (S. 
Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1973) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 7 H A 

T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 1961 tarihli 334 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 5 maddesinin değiştirilmesine ve 
2 geçici madde eklenmesine dair teklifi ve Anayasa Komisyonu 

raporu (2 /815) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Beliren ihtiyaçları karşılamak için hazırlamış olduğumuz Anayasa 
leri, gerekçeleriyle birlikte saygılarımızla sunuyoruz. 

İsparta Milletvekili' 
8. Demir el 

Kastamonu Milletvekili 
8. Keskin 

İstanbul Milletvekili 
0. C. Fersoy 

İstanbul Milletvekili 
M. F. Güngör 

Bolu Milletvekili' 
A. Çakmak 

Maraş Milletvekili 
A. îmamoğlu 

Ankara Milletvekili 
M. K. Coşkun 

Trabzon Milletvekili 
A. 1. BirincioğlU 

İstanbul Milletvekili 
T. Erer 

Urfa Milletvekili 
N. Cevheri 

Adana Milletvekili 
A. Topaloğlu 

Trabzon Senatörü 
A. 8. Ağanoğlu 

Rize Senatörü 
M. Agun 

Tokat Milletvekili' 
M. Kazova 

Kastamonu Senatörü 
A. N. Tuna 

Giresun Milletvekili 
N. Erkmen 

Burdur Senatom 
F. Kmaytürk 

Bursa Senatörü 
/ . S. Çağlayangü 

Manisa Milletvekili 
K. Şahinoğlu 

Kayseri Milletvekili 
E. Turgut 

Konya Senatörü 
F. Hahcı 

Uşak Milletvekili 
0. Dengiz 

Kayseri Milletvekili 
V. Â, Özkan 

İzmir Milletvekili 
A. N. Erdem 

İzmir Senatörü 
0. Kor 

Afyon K. Senatörü 
A. Karayiğit 

Zonguldak Milletvekili 
S. T. Müftüoğlu 

Adana Milletvekili 
C. Oml 

değişikliği ile ilgili metin-

İzmir Milletvekili 
§. Osma 

Balıkesir Milletvekili 
A. 1. Kırımlı 

İsparta Senatörü 
M. Grülcügil 

Konya Senatörü 
M. Varışlı 

Afyon Milletvekili1 

A. 1. Ulubahşi 

Hatay Milletvekili 
T. Köseoğlu 

Afyon K. Milletvekili 
H. Dinçer 

Aydın Milletvekili 
/ . Sezgin 

Çanakkale Senatörü 
N. Altan 

Manisa Senatörü 
0. Karaosmanoğlu 

Kastamonu Senatörü 
M. Çamlıca 

Antalya Senatörü 
A. Tekin 

Balıkesir Milletvekili 
K. Erdem 

Adana Milletvekili 
C. Akçalı 



Kocaeli Milletvekili 
(1. Âdemoğlu 

Kırşehir Millet vekili 
C. Eroğlu 

Antalya Milletvekili 
/. Ataöv 

S anısını Milletvekili 
D. Kitaplı 

Manisa M il 1 e t v etkili 
8. Çağlar 

Niğde Milletvekİl i 
.V. Çerezci 

İskambili Milletvekili 
A. 8üivrili 

Sivas Milletvekili 
/ / . Çınar 

Bilecik Milletvekili 
$. Binay 

(laziantep Milletvekili 
E. Ocak 

Adıyaman Milletvekili 
M. Z. Adıyaman 

Denizli Milletvekili 
M. E. Durul 

T ra'bzon Milletvekili 
il/. A. Oksal 

Anıkara Milletvekili 
0. Ay gün 

Afyon Karalılar Milletvekili 
K. Uysal 

Muğla Mille t vekil i 
1. Oktay 

Erzurusm Milletvekili 
F. Taşkesenlioğlu 

Amka ra Millet vekil i 
M. Maden 

Tokat Milletvekili 
Y. Ulusoy 

_ 2 — 

Bilecik Senatörü 
O. Tuğrul 

Niğde Milletvekili 
/ / . A. Kavurmacıoğlu 

Ankara Milletvekili 
K. Yümaz 

E rzurıım Milletvekili 
B. Danışman . 

Sivaa Milletvekili 
E. Akova 

Ankara Milletvdkili 
/. 8. Ilatipoğlu 

(jortim Milletvekili 
K. D emir er 

İstanbul Milletvekili 
/ / . Güngör 

Kırklareli Milletvekili 
M. Atagüu 

İzmir Milletvekilli 
B. Asutay 

Mardin Milletvekili 
A. Özmen 

j Myarbakır M ıllotvekiii 
B. Egilii 

Sivas Mili et vekilli 
T. Kor alt ait 

İstanbul Milletvekili 
O. Özer 

Afyon KaraMsar Senatörü 
K. Şenocak 

Kars Milletvekili 
V. Koçulu 

Gümüşane Milletvekili 
31. Karaman 

Bolu Milletvekili 
/ / . /. Cop 

El mırıum Milletvekili 
N. Gacıroğlu 

Kastamonu Milletvekili 
M. Topçular 

Mardin Milletvekili 
A. Kermooğlu 

Antalya Milletvekili 
Ö. Eken 

Sakaiya Milletvekili 
Y. Bir 

Eskişehir Milletvekili 
O. Oğuz 

Amasya Milletvekili 
8. Ay gün 

Oşaik Miildtvekili 
F. Uğrasızoglu 

Niğdu Milletvekili 
II. Özalp 

Hakkâri Mil letveikili 
A. Zeydan 

Maravş Milletvekili 
V. Kadıoğlu 

Bingöl Milletvekili 
8. Ay dar 

Denizli Milletvekili 
F. Avcı 

Nevşelıi r M illet vekil i 
/ / . Buser 

İsparta Milletvekili 
Y. Uysal 

Erziucaın Milletvekili 
/ / . Atabeyli 

Ankara Millet veki 1 i 
5 madde. 2 geçici ım-adde 

II. Balan 

Saimsun Senatörü 
F. T evet oğlu 

Kara Milletvekili 
l.-.lf. Alaca 

Hatay Senatörü 
M. Deliveli 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 794) 



Aydın Senatörü 
C. Coşkun 

Erzurum Milletvekili 
S. Araş 

Bolu Milletvekili 
A. Yümaztürk 

İzmir 
M. Akan 

Samsun Milletvekili 
R. Rendeci 

İzmir Senatörü 
M. Kırlı 

Çankırı Senatörü 
G. Titrek 

Kütahya Senatörü 
0. Akça 

Bursa Senatörü 
C. Ortaç 

İzmir Senatörü 
M. BozaMar 

Niğde Senatörü 
/ / . .4. Göktük 

Erzurum Senatörü 
S. Ilatuunoğlu 

Bursa Senatörü 
8. Kayalar 

Zonguldak Senatörü 
T. Baltan 

İstanbul Senatörü 
E. Adalı 

Urfa Senatörü 
/ / . Oral 

Siirt Milletvekili 
S. Oran 

Bolu Milletvekili 
8. Kiykioğlu 

Eskişehir Milletvekili 
/. Angı 

Kırklareli Milletvekili 
H. Korkut 
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Bitlis Senatörü 
0. Kürümoğlu 

Bursa Milletvekili 
K. Önadım 

Muş Milletvekili 
K. Emre 

Kize Milletvekili 
H. Z. KÖseoğlu 

Muğla Senatörü 
77. Menteşeoğlu 

Kırklareli Senatörü 
A. AJkan 

Adıyaman Senatörü 
S. Turanlı 

Eskişehir Senatörü 
Ö. Vcuzal 

Balıkesir Senatörü 
N, T) emir el 

Uşak Senatörü 
M. Faik Atayurt 

Afyon Senatörü 
K. Karaağaçlıoğlu 

Erzurum Senatörü 
0. AUhocagil 

Ordu Senatörü 
S. Acar 

Kütahya Senatörü 
/. E. Erdinç 

Tokat Senatörü 
A. Altunbaş 

Erzurum Senatörü 
E. Somunoğlu 

Ankara Milletvekili 
/ / . T. Toker 

Bingöl Milletvekili 
31. Bilgin 

Gaziantep Milletvekili 
L. Söylemez 

İstanbul Milletvekili 
N. 1. Tokgöz 

Tokat Milletvekili 
0. flacıbaloğlu 

Samsun Milletvekili 
/. Yal çın er 

Çorum Senatörü 
S. Yolcuk 

İzmir Milletvekili 
31. Daldal 

Kocaeli Milletvekili 
S. Yahşi 

Adana Milletvekili 
§. Yılmaz 

Samsun Senatörü 
E. Işıklar 

Giresun Senatörü 
$. Orhon 

Adana Senatörü 
31. N. Ademoğlu 

Gaziantep Senatörü 
/. T. Kutlar 

Sakarya Senatörü 
0. Salihoğlu 

Zonguldak Senatörü 
A. D. Yüce 

Gümüsane Senatörü 
A. Cilâra 

Kars Senatom 
Y. Z. Ayrım 

Aydın Senatörü 
/ . C. Ege 

Siirt Senatörü 
A. Kavak 

Kütahya Milletvekili 
/. Er soy 

Samsun Milletvekili 
/ / . Özalp 

Kayseri Milletvekili 
H. Nakiboğlu 

Çanakkale Milletvekili 
M. H, Önür 

Millet Meclisi (S. ISayısı : 794) 



Çanakkale Milletvekili 
K. Bağcıoğlu 

Konya Milletvekili 
T. Y. Öztıına 

Denizli Millet vekili 
A. Uslu 

İsparta Milletvekili 
A. î. Balım 

İstanbul Milletvekili 
/ / . Türkay 

Urfa Milletvekili 
M. Aksoy 

Afyon K. Milletvekili 
R. Çerçel 

Trabzon Milletvekili 
S. Güven 

Afyon K. Milletvekili 
Ş. Güler 

Aydın Milletvekili 
N. Menteşe 

Sinop Senatörü 
Nazını İnebeyli 

Hakkâri Senatörü 
N. Seyhan 

Konya Senatörü 
0. Nuri Canpolat 

Edirne Senatörü 
İV. Ergeneli 

Ordu Milletvekili 
C. Ekinci 

Zonguldak Milletvekili 
K. Nedim oğlu 

Kastamonu Milletvekili 
M. Akdoğanlı 

Çanakkale Milletvekili 
R. Sezgin 

Bursa Milletvekili 
A.Türkel 

Balıkesir Milletvekili 
M. §. Çavdaroğlu 

_ 4 _ 

Hatay Milletvekili 
A. Yılmaz 

Kayseri Milletvekili 
§. Doğan 

Artvin Milletvekili 
M. Rona 

Diyarbakır Milletvekili 
A. Ensarioğlu 

Tunceli Milletvekili 
K. Aral 

Sakarya Milletvekili 
N. Bayar 

Maraş Milletvekili 
Z. Kürşad 

İ znıir Milletvekil i 
A. Özdemir 

Sakarya Milletvekili 
G. Hun 

Ankara Senatörü 
Yiğit Köker 

Eskişehir Milletvekili 
M. Ş. Sönmez 

Muş Senatörü 
/. Bingöl 

Sivas Senatörü 
N. Ertürk 

Çorum Senatörü 
M. §. Özçetin -

Hatay Milletvekili 
H. Akgöl 

İzmir Milletvekili 
İV. Kürşad 

Manisa Milletvekili 
E. Akça 

Giresun Milletvekili 
M. E. Tur gut alp 

Edirne Milletvekili 
V. Gülkan 

Eskişehir .Milletvekili 
S. Öztürk 

Adıyaman Milletvekili 
A. A. Turanlı 

Rize Milletvekili 
E. Y. Akçal 

İçel Milletvekili 
M. Arıkan 

Diyarbakır Milletvekili 
N. Yıldırım 

Urfa Milletvekili 
B. Karakeçili 

Bursa Milletvekili 
E. Mat 

Ankara Milletvekili 
0. Eren 

Bursa Milletvekili 
M. Tayyar 

Ankara Senatörü 
T. Kapanlı 

İstanbul Senatörü 
MMalûk Berkol 

Malatya Senatörü 
H. Özer 

Balıkesir Senatörü 
C. İnkaya 

Manisa Senatörü 
0. Süersan 

istanbul Senatörü 
R. Öztürkçine 

Manisa Milletvekili 
C. S. Gümüşpala 

Balıkesir Milletvekili 
0. Tan 

Adana Milletvekili 
S. Kılıç 

Ordu Milletvekili 
H. Mağden 

Çankırı Milletvekili 
A. Tosyalıoğlu 

Edirne Milletvekili 
/. Erten 

Millet MeerM (S. İSayısı : 794) 



Zonguldak Milletvekili 
F. Ak 

Diyarbakır Milletvekili 
S. Savcı 

Çorum Milletvekili 
A. GüleY 

Zonguldak Milletvekili 
F. Fırat 

Ankara Milletvekili 
S. Bosna 

Malatya Milletvekili 
A. Karaaslan 

Çorum Milletvekili 
A. Topçubaşı 

istanbul Milletvekili 
8. Bilgiç 

Erzurum Milletvekili 
G. Önder 

Trabzon Milletvekili 
N. Çakıroğlu 

Konya Milletvekili 
B. Bağdaş 

Antalya Milletvekili 
S. Çiloğlu 

İzmir Milletvekili 
§. Akkan 

Konya Milletvekili 
M. iV. Kalaycıoğlu 

İzmir Milletvekili 
A. N. Üner 

Bursa Milletvekili 
M. Turgut 

İstanbul Milletvekili 
N. Eroğan 

Bingöl Senatörü 
A. H. Yurtsever 

Mardin Senatörü 
A. Bay ar 

İçel Milletvekili 
/ / . Türkmen 
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Kırşehir Milletvekili 
M. K. Güneş 

Balıkesir Milletvekili 
/. Aytaç 

Kocaeli Senatörü 
L. Tokoğlu 

Kütahya Milletvekili 
M. Erez 

İstanbul Milletvekili 
/. H. Tekinel 

Yozgat Senatörü 
/. Yeşilyurt 

Çorum Milletvekili 
Y. Çağlayan 

Samsun Milletvekili 
T. Asal 

Kocaeli Milletvekili 
V. Engiz 

Rize Milletvekili 
H. B. Albayrak 

Gaziantep Milletvekili 
M. Kılıç 

Elâzığ Milletvekili 
S. Güldoğan 

Konya Milletvekili 
M. K. İmer 

Manisa Milletvekili 
V. Sınmaz 

İzmir Milletvekili 
î. Süersan 

. Muş Milletvekili 
İV. Ağaoğlu 

İstanbul Milletvekili 
/. Abak 

Çorum Milletvekili 
/. Tombuş 

Trabzon Milletvekili 
E. Dikmen 

Kayseri Senatörü 
H. Kalpaklıoğlu 

Ankara Milletvekili 
O. Alp 

Giresun Milletvekili 
H. İpek 

Yozgat Milletvekili 
T. Nizamoğlu 

Erzurum Milletvekili 
T. Bilgin 

Kastamonu Milletvekili 
O. Deniz 

Samsun Milletvekili 
B. Uzunoğlu 

İstanbul Milletvekili 
F. Bozbeyli 

Denizli Milletvekili 
H. Korkmazcan 

Ordu Milletvekili 
A. Bodur 

Erzurum Milletvekili 
R. Cinisli 

Denizli Milletvekili 
S. Arslan 

Sakarya Milletvekili 
V. Önsal 

Konya Milletvekili 
Ö. Ölçmen 

Trabzon Senatörü 
ö. L. Ho.caoğlu 

Aydın Milletvekili 
K. Z. Öztürk 

Siirt Milletvekili 
Z. Çeliker 

Kayseri Senatörü 
H. Dikeçligil 

Konya Milletvekili 
F. Sükan 

Giresun Milletvekili 
A. tzmen 

Diyarbakır Milletvekili 
H. Değer 
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Kütahya Milletvekili 
M. Er soy 

Tekirdağ Senatörü 
C. Tarlan 

Ankara Millet veki ] i 
E. Paksüt 

Siirt Milletvekili 
M. N. Oktay 

Gaziantep Milletvekili 
II. încioğhı 

Giresun Milletvekili 
/. K. Naîbolu 

Kastamonu Milletvekili 
77. Tosyalı 

Hatay Senatörü 
E. Bahadırlı 

Antalya Senatörü 
M. Pırıltı 

Erzincan Senatörü 
F. Baysoy 

— 6 — 

İstanbul Senatörü 
§. Akyiirek 

İstanbul Milletvekili 
A. T. Topaloğhı, 

Tekirdağ Milletvekili 
O. öztrak 

Yan Milletvekili 
M. 8. Yüdız 

Tokat Milletvekili 
Ii. önder 

Konya Milletvekili 
/. Kabadayı 

Adana Milletvekili 
T, Topaloğhı 

Kayseri Senatörü 
8. Turan 

Kırşehir Senatörü 
II. özmen 

Ankara Senatörü 
M. Ulusoy 

İstanbul Milletvekili 
/. Darendelioğlu 

Kayseri Milletvekili 
T. Feyzîoğlu 

' Konya Milletvekili 
V. Tanır 

Afyon K. Milletvekili 
/ / . Ilamamcıoğlu 

Yozgat Milletvekili 
/. Kapısız 

Kayseri Milletvekili 
M. Türkmenoğlu 

Konya Senatörü 
8. Çumrah 

Urfa Senatörü 
/ . E. Karakapıcı 

Mardin Senatörü 
A. Saraçoğlu 

İstanbul Senatörü 
C. Yıldırım 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 57 ve 148 nci maddelerinden değiştirilmesi ve siyasî partilere 
Devletçe yapılacak yardımla ilgili bir geçici madde eklenmesi yolundaki tekliflere katıldığımızı say-
gıyle arz ederiz. 

Zonguldak Milletvekili 
B. Ecevit 

Edirne Milletvekili 
C. 8 ay m 

Denizli Milletvekili 
/ / . O rai 

Tokat Milletvekili 
/. H. Bîrler 

Aydın Senatörü 
II. Coral 

Denizli Senatörü 
• II. Atmaca 

İstanbul Senatörü 
F. Gündoğan 

Adıyaman Milletvekili 
K. Kırikoğlu 

Ankara Senatörü 
II. O. Bekata 

Sivas Milletvekili 
A. Durakoğhı 

Erzurum Milletvekili 
8. Er ver di 

Balıkesir Senatörü 
N. Sarhcalı 

İçel Senatörü 
L. Bilgen 

Kars Senatörü 
S. Atalay 

Konya Milletvekili 
M. Üstündağ 

Gaziantep Senatörü 
8. Tanyeri 

Tokat Senatörü 
Z. Betü 

Adana Senatörü. 
M. Y. Mete 

Bursa Senatörü 
8. Ural 

Giresun Senatörü 
/ . Topaloğhı 

Konya Senatörü 
F. Özlen 
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Sivas »Senatörü 
Â. Alkty 

Adana Milletvekilli 
E. H. Postacı 

Ankara Milletvekili 
0. Birgit 

Ankara Milletvekili 
§. Özdenoğlu 

Aydın Milletvekili 
M. K. Yılmaz 

Bilecik Milletvekili 
M. Er gül 

Çanakkale Milletvekili 
M. Çahkoğlu 

Denizi i Milletvekili 
/. Açık alın 

(la^lantep Milletvekili 
#. Çolakoğlu 

Hatay Milletvekili 
il/, S. liesa 

Manimi Milletvekili 
0. Eyüboğlu 

İMTiir Milletvekil i 
K. önder 

Kara Milletvekili 
K. Okyay 

Kayseri Milletvekili 
1 M. Yüceler 

Konya Milletvekili 
0. Okay 

1 Manisa Milletvekili 
M. Ok 

1 Muğla Milletvekili 
1 A. Döğerli 

1 Ordu Milletvekili 
F. Giiley 

Sakarya Milletvekili 
B. T. Boztcpe 

Şaftımın Milletvekili 
î. Kılıç 

- 7 -
Sivas Senatörü 

11. öztürk 

Afyon K. Milletvekili 
8. Mutlu 

Ankara Milletvekili 
/ . Cüceoğlu 

Ankara Milletvekili 
C. Yorulmaz 

Balıkesir Milletvekili 
M. N. Gürer 

Bitlis Milletvekili 
K. M. Akışık 

Çankırı Milletvekili 
N. Ç. Yazıcıoğlu 

Erzincan M'illet vekili 
/ / . Cjcünhaya 

(iJiresun Milletvekili 
M. K. Çilesiz 

İeel Milletvekili 
('. Yılmaz 

İstanbul Milletvekili 
M. K. özeke 

Kars Milletvekili 
T. Artaç 

Kastamonu Milletvekili 
M. tfeydibeyoğlu 

Kırklareli Milletvekili 
B. Arda 

Malatya Milletvekili 
/ / . Gökçe 

Maraş Milletvekili 
.¥. özeldi 

Niğde Milletvekili 
.1/. Ocakçıoğlu 

Ordn. Milletvekili 
0. Vural 

Sakarya Milletvekili 
/ / . Uysal 

Siirt Milletvekili 
Â. Yasa 

Zonguldak Senatörü 
M. A. Pestilci 

Ankara Milletvekili1 

K. Ataman 

Ankara Milletvekili 
A. S. Iliçcrimez 

Antalya Milletvekili 
Ö. Buyrukçu 1 

Balıkesir Milletvekili! 
M. N. Sandıkçıoğlıı 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Çorum Milletvekili 
C. Angın 

Erzurum Milletvekili 
G. Karaca 

(lümüşaıne Milletvekili 
Ar. Alp 

tstaribul Milletvekili 
B. Er soy 

İzınıir Milletvekili 
M. 11. Çakır 

Kara Milletvekili 
K. Güven 

Kayseri Milletvekili 
T. D. Avşargil 

Kırşehir Milletvekili 
M. Aks oy 

Manisa Milletvekili -
V. Bakirli 

Maraş Milletvekili 
/. Öztürk 

Ordu Milletvekili 
M. Ekşi 

Rize Milletvekili 
AS*. Karabaşar 

Samsun Milletvekili 
Y. Akal 

Sivas Milletvekili 
lr. Bozailı 
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Sivas Milletvekili Tekirdağ Milletvekili Trabzon Milletvekili 

E. Kangal Y. Alpaslan G. Küçük 

Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili Urfa Mîillefcvekili 
M. Arslantürk A. Şener N. Aksoy 

Uşak Milletvekili Van .Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Â. Turan M. E. Erdinç II. Baytürk 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

30 ncu ımadd© G-etrdcçesi 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesiyle kabul edilmiş bulunan otuz günlük 
gözetim altında tutma «süresi, sözü geçen maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından, 14 Ekim 1972 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, esa-s 1971/31, Karar 1972/5 sayılı, 15 ve 16 Şubat 1972 tarihli, 
kararıyle iptal edilmiştir. Bu bakımdan otuz günlük gözetim altında tutma süreısi işletilemez hale 
gelmiştir. Toplum bakıimindan büyük önem taşıyan ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev 
ve yetki alanına giren suçluluk halleriyle genel olarak: Sıkıyönetim veya savaş halinde kırksekiz 
saatten veya yedi günden fazla bir sürenin kabul edill'nuetsi kesin bir ihtiyaçtır. Ancak, Anayasa
da, genellikle kabul edilecek bu farklı sürenin kısaltılması da kişi hürriyetlerini esas alan Ana
yasamızın ruhuna daha uygun düşeceği dikkate alınarak, bu sürenin onbeş gün olmak üzere 
tespiti tercih 'edilmiştir. 

Madde 57 Fıfera 2,3 Gevıeikıçiesi 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının birleştirilmesi 'suretiyle yapılan değişiklik, hesap ver
me ve denetim prıensibiniin gayesi dışında bir genişlikle uygulanmasını önlemek ve uygulamıa 
güçlüklerini gidermek amacıyle yapılmıştır. Hesap vermenin hangi hallerde ve ne suretle olaca
ğı ve denetimin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı hususlarının düzenlenmesi Siyasî Partiler Ka
nununa bırakılmıştır. 

GEREKÇE 

Madde -136 - ECk Fıkra : 2,3,4,5,6,7 
Bütün dünyada olduğu gibi memllıeıketitoTİzlde de, son yıllarda yeni suç ve suçluluk kavramları 

ortaya çıkmış, dolayısiyıle .suçların ve suçluların kovuşturulması ve yargılanması için yeni usuller 
aranması ve bulunması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle «Devletin (ülkesi ve ımıiilletiyle bütünlü
ğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren.»1 suçların kovuşturulmasında ve yargılanmasında, 
gerek ceza müessMyetini artırmak için süratli yargiıla'mıayı sağlamak ve gerekse özellik arzedeın 
bu suçların, ihtisaslaşmış mahkeımıelerde görülmesini 'mümkün kılmak için «Devlet Güvenlik Mah
kemeleri» kurulmasında fayda görülmüşütr. 

136 neı maddeye eklenen fıkralar ımıetnüıden de anlaşılacağı üzere : 

a) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ihtiyaca göre belli bölgelerde görev yapmak üzere kurula
cak ve yetki alanları önceden tespit ledilecektir. 
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b) Her Devlet (Güvenlik Mahkemesi bir başkan, dört üye ile iki yedek üyeden kurulacaktır. 
Başkan, iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıfa ayrılmış hâkini ve Cumhuriyet savcılan arasın
dan ; iki asıl ve bir yedek üye ise birinci sınıf askerî hâkimlerden atanacaktır. 

c) Her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından atanacak bir savcı ile Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasın'dan ata
nacak yeteri kadar savcı yardımcısı bulunacaktır. 

d) Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcı
lığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday gösterilecek; başkan, asıl 
ve yedek hâkim üyeler Yüksek Hâkimler Kurulunca; savcı ve yardımcıları Yüksek Savcılar 
Kurulunca; askeri hâkimlerden atanacak üye, yedek üye ve savcı yardımcıları ise özel kanunların
da gösterilen usule göre, atanacaklardır. 

1e) Devlet Güvenlik Mahkemesi başkan, üye, savcı ve savcı yardımcıları üç yıl için atanacak
ları bu süre içinde aslî görevleri ile ilişkileri kesilecek ve sürenin bitiminde yeniden atanmaları 
mümkün olacaktır. 

f) Devlet Güvenlik Mahkemesine atanan hâkim, Cumihuriyet savcısı ve askerî hâkimlerin özlük 
hakları ve disiplin işleri tâbi oldukları kanunlara göre yürütülecektir. 

g) Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararların temyiz mercii, Yargıtayda yalnız bu 
mahkemelerin kararlannı incelemek üzere kurulacak özel daire veya daireler olacak. Genel Ku
rul görevini ise Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu yapacaktır. 

h) Devlet Güvenlik Mahkemelerimin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usul
leri ile ilgili diğer hükümler kuruluş kanununda gösterilecektir. Anayasanın teminatı altında bu
lunan savunma hakkını zedelemeyecek biçimde süratli yargılamayı sağlayıcı hükümler ile ceza 
hükmü taşıyan genel ve özel kanunlarda yazılı hangi suçların görev kapsamına gireceği1 husus
ları da kanunda yer alacaktır. Ayrıca, Devlet Güvenlik Ma.hkemelerinde görevlendirilen hâkim, 
savcı ve savcı yardımcıları ile diğer görevlilerin, ödenek ve yollukları ile mahkemelerini ve görev
lilerin güvenliğini sağlayıcı hususlar kanunda düzenlenecektir. 

Madde 138 — Fıkra 4 gerekçesi : 

Savaş halinin özellikleri ve savaş halinde belirecek ihtiyaçlar gözönünde tutulduğunda, askerî 
mahkemelerde, hâkim niteliğine sahip üyelerin çoğunlukta bulunması şartının aranmaması ge
rektiğini kabul zorunluğu vardır. 

Bu bakımdan dördüncü fıkraya (...Savaş hali dışında) ibaresi eklenerek fıkra yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 148. — Fıkra 2 gerekçesi : 

Anayasa Mahkemesinin, siyasî partilerin kapatılmasıyle ilgili dâvalara da duruşmalı olarak 
bakmasında yarar görülmüş ve bu amaçla, ikinci fıkrada gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Geçici mıadde 22. — Gerekçesi : 

Son yasama yılındaki durum gözönünde tutularak, bugünkü ihtiyaçları karşılayacak bir hü
küm geçici madde halinde tedvin edilmiştir. 
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Anayasa 'Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/815 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

T. B. M. M. 397 'üyesinin 9 T^mımaız 1961 ta rilhli 334 saydı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 5 ımaddesiniin değiştirilmesine ve Anayasaya 2 geçici madde eklennıdsine dair teklif, 
25 . 1 . 1973 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Hükümet temsilcileri de hazır bu
lunduğu hakle tetkik ve müzakere edilımiiştir. 

Teklifin ^ümü müzakere ve kabuıl edildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Anayasanın 30 ncu maddesine 4 neü fıkrasının değiştirilmesine dair 1 nei maddenin müzake

resi yapılarak bu madde tadil en ve şu gerekçelerle kabul edilmiştir : 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nei maddesi ile kabul edilmiş olan otuz günlük gözaltın
da tutma süresi, sözü geçen ımıaddenin Anayasa Mahkemıesi tarafından, 14 Ekim 1972 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan, esas 1971/31, karar 1972/5 sayılı ve 15 ve 16 Şubat 1972 tarihli ka
rarı ile iptal edilmiştir. Bu bakımdan otuz günlük gözaltında tutma süresi işletilemez hale gel
miştir. Toplum bakımından büyük önem taşıyan ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yet
ki alanına giren suçluluk hailleri ile genellikle savaş veya Sıkıyönetim haillerinde ve kanunun 
açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda kırkse'kiz saatten veya yedi günden faz
la bir sürenin kabul ediLmiesi kesin bir ihtiyaçtır. Ancak, teklifte genellikle kabul edilecek on-
beş günlük sürenin azamî sınır teşkil ettiği dikkate alınarak metne daha, fazla açıklık kazan
dırılmıştır. 

Bu maddede geçen «yakalama» deyiminin, «gözaltına alma» halini de kapsadığı ve dolayısıy-
le '«yakalama ve tutuklama» .halinde bit kimseler' için. öngörülen hükümlerin, .«gözaltına acınan» 
kimseler hakkında da geçerli olması gerektiğinde Komisyonumuzca tam bir görüş birliğine va
rılmıştır. Ancak, fıkranın son cümlesindeki «yakalanan veya tutuklanan, kimlsenin yakınlarına 
hemen durumunun bildirilmesi!»1 hususunun, sadece gözaltına alma veya tutuklama halini yakın
larına bildirme zorunluğunu ifade edeceği; un/ad denin 3 neü fıkrasında zikredilen «yakalama ve 
tutukla'mia sebeplerinin» ise yakalanana bildirilmesinin gerekli olduğu ve fakat bu sebeplerin ya
kalananın yakınlarına, soruşturmanın selâmeti ve emniyet mülâhazaları ile bildirilmesi gerekme
diği görüşünde biri eşi İm iştir. 

Diğer taraftan bu fıkrada tâyin edilen en cok onbeş günlük tutuklama süresinin aynı suç se
bebiyle ve ortaya yeni bir hadise, yeni deliller çıkması gibi muhik bir sebep yok iken aynı şahıs 
için ımlükerreren kullanılarak müddetin uzatılmasının mümkün olmadığının da gerekçede açıkça 
gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yukarıda arz edilen sebeplerle teklifin 1 nei maddesi tadilen kabul edilmiştir. 
Anayasanın 57 nei maddesinin değiştirilmesini öngören teklifin 2 nei maddesi aynen kabul 

edilmiştir. 
Anayasanın 136 nei. maddesine 2, 3, 4, 5, 6, 7 ncî fıkralar eklenmesine dair madde teklifte ol

duğu şekilde aynen kabul edilmiştir. 
Anayasanın 138 nei maddesinin 4 neü fıkrasının değiştirilmesine dair 'odan teklifin 4 neti mad

desi maddenin sevk gerekçesindekiı espriye bağlı kalınarak, metne açıklık kazandırılması maksa-
dıyle 'tadilen kabul edilmiştir. 

Anayasanın 148 nei maddesinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesine dair olan teklifin 5 nei .mad
desi teklifte olduğu şekilde aynen kabul edilmiştir. 
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Teklifin G ncı maddesinde Anayasaya geçici 21 ve 22 nei maddeler eklenmesine dair olan hük
mün ayrı iki madde halinde tedvini uygun görülerek Anayasaya geçici 21 nei madde olarak ek
lenmesi, teklifde 6 ncı 'madde olarak düzenlenmiş ve geçici 21 nei madde teklifde olduğu şekilde 
aynen 'kabul (edilmiştir.' 

Anayasaya geçici 22 nei madde eklenmesine dair teklif 7 nei madde olarak düzenlenmiş ve 
1 Mart 1973 tarihi 30 Mart 1973 tarihi olarak değiştirilmiş ve Hazineden yardım alacak partiye 
ait nitelikler arasına bu tarihe kadar grubunu kaybetmemiş olması şartı tasrih edilmiştir. 

Teklifin 7 nei maddesi madde numarası değiş tiritle pek'8 nei madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Gfenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle su
nulur. , 

Kâtip 
İsparta 

ÎT. Uysal 

Çantalvlkaıle 
K. Bağcıoğlu 

Erzurum 
AT. Gacıroğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Ordu 
K, Şensoy 

Anayasa Komisyonu 
Adana 

C. Akçalı 

Afvon 
// . Bin çer 

Çanakkale 
R. Sezgin 

Erzurum 
S. Araş 

C. 

Başkanı 

Ordu 
Ekinci 

Sözcü 
Denizli 
F. Avcı 

Ankara 
E. Pak süt 

Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
/. Sancar 

136 ncı ve geçici 21 nei maddelere karşıyız. Karşı oy yazımız ekilidir. Bu ikonuda söz hakkımız 
saklıdır. 

TeMrtdağ Erzurum 
Y. Alpaslan G. Karaca 

İstanbul 
(Ayrıca 30 ncu madde içün söz hakkım sakladır.) 

R. Ülker 

İçel 
T. özgün er 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 
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KARŞI OY YAZISI 

T. O. Anayasasının 136 ncı maddesine yeni1 fıkralar eklenmesi ve geçici madde olarak 21 nci 
maddenin düzenlenmesine aşağıdaki sebeplerle karşı olduğumuzu arz ederiz. 

1.—. ; (Madde 136) : Anayasamızın 32 nci maddesi yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler 
kurulamayacağı hükmünü getirdiği gibi gerekçesinde de ihtisas mahkemeleri kurulmasına engel bir 
durum olmadığı belirti]mistir. Birtakım toplum suçlanılın özellik taşıdıkları doğrudur. Fakat bu 
özellikleri bilen ve konuyu ihtisas haline getirmiş mahkemeler kurmak mümkündür ve basın mah
kemeleri, döviz mahkemeleri buna örnek teşkil etmektedir. Bizim fikirlerimiz esas itibariyle bu 
yolda olmakla birlikte güvenlik mahkemeleri kurulmasında yarar bulunduğu yolunda bir eğilim 
de ortaya çıkmıştır. Biz, bu eğilimi değerlendirmek ve olağanüstü bir yarg* mercii niteliğini ab 
manyak kaydı ile güvenlik mahkemeleri kurulması fikrini prensip itibariyle benimsemiş idik. 

Anayasamız, kuvvetler ayrımını temel ilke olarak kabul etmiş ve yargı erkini siyasal etkilerden 
korumaya çalışmıştır. Ancak kurulması öngörülen Devlet Güvenlik Mahkemesinin sivil hâkim
lerinin ve savcılarının tâyininde bu temel ilkeden ayrılarak yeni atama mercileri ve usulleri geti
rilmek istenmektedir. Bu davranış hem normal atama kurullarına bir nevi güvensizlik havası
nın yayılmasına ve hem de daha kuruluşta bu müesseselerin gölgelenmesine yol açacak mahiyet
tedir. 

Komisyonca 'kabul edilen metinde beş üyeli mahkemenin iki üyesi ile bir yedek üyesinin as
kerî yargıç olması ve bunların kendi özel hükümlerine göre atanması esası getirilmiştir. Bu atama 
keyfiyeti bir Hükümet tasarrufu olduğuna göre Başkanla diğer iki asıl ve bir yedek 
üyenin atanması hususunda benimsenen, Bakanlar Kurulunca her boş yer için gös
terilen bir misli (aday arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca seçilmesi kabul edilebilecek bir 
esas olamaz ve yargı organının bağımsızlığı ilkesini ortadan kaldırır, kurulacak: mahkemeyi ola
ğanüstü yargı yetkisine haiz bir merci niteliğine büründürür. 

Bu mahkemelere seçilecek kişilerde diğer mahkemelerde görev yapan yargıçlardan fazlaca bir
takım vasıflar ve yetenekler aranıyor ise; bunu sağlayacak şartlar ve usuller Kuruluş Kanunu
na konulacak özel hükümlerle mümkün kılınabilir ve bir temel ilke feda edilmeden, mahzurlar ön
lenebilirdi. 

Siyasal gücün her zaman adalet kadrosunu tümüyle ve her yönüyle tanıması mümkün değildir. 
Bu tercihin adalet kadrosunun başında bulunanlarla istişareden sonra yapılacağı akla gelebilir 
veya öne sürülebilir. Bu takdirde ise, bir temel ilkenin zedelenmiş olmasından başka bir sonuç doğ
mayacaktır. Bakanlar Kurulunun aday tespitini kemdi ölçülerine güre tespit letmcsi hailinde ise, si
yasal gücün yapacağı tercihlerin isabetsiz olması ihtimali kuvvetlenecektdir. 

Bu nedenlerle madde Hukuk Devleti temel ilkesi açışımdan kabule şayan görülmemiştir. 

2. —• (Geçici madde 21) : Sıkıyönetim bir Anayasa müessesesi olmakla beraber, normal yö
netimdeki hak ve özgürlüklerim bir kısmımı kayıtlayan ve durduran bir yönü vardır. Bu sebepledir 
ki, Sıkıyönetime Anayasanın 124 ncü maddesinde sayılan hallerde başvurulur ve bu hallerim deva-
nıımca da sürdürülür. Sıkıyönetimin devamınca müessiriyetini sağlamak için konulmuş hükümler de 
ancak bu süre için geçerli olur. Sıkıyönetim idaresinin devamımda fayda görülmediği ve kaldırıl
dığı ahvalde, omum müessiriyeti içim konulmuş tedbirlerin de birlikte kaldırılması doğaldır', normal 
hayata dönüşüm temel koşuludur. Halbuki geçici 21 nci madde ile bu temel ilke bertaraf edilmiş, bir 
yandan olağan şartlara dönüldüğü gerekçesiyle Sıkıyönetim kaldırılırken, diğer taraftan bu şartla
ra dönülmesini temin için Sıkıyönetimle birlikte kurulan, mahkemeler devamı ettirilmek istenmek
tedir. 
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Kaldı 'ki, geçici 21 nci madde bir başka mahzuru da beraberinde getirmektedir. Maddenin son 
fıkrasında kamu dâvası açılmamış olan dâvaların yürürlükteki kanun hükümlerine tabi olarak gö
revli ve yetkili mahkemelere gönderileceği vazedilmiş bulunmaktadır. Böylece ortaya çelişik bir 
durum çıkmaktadır. Aynı zamanda işlenmiş aynı mahiyetteki suçlardan birisinin faili Sıkıyönetim 
Mahkemesinde yargılanırken, bir diğeri adlî -mahkemelerde yargılanacak, bu suretle de ikili yargı 
durumu doğacaktır. 

Bu nedenlerle ve maddeyi tümü ile Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaştıramadığımızdan karşı bu
lunuyoruz'.. 

Tekirdağ Erzurum İçel Kastamonu 
Yılmaz Alpaslan Gıyasetlin Karaca Turhan Özgüner Mehmet Seydibeyoğlu 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Milet Meclisi (S. ISayısı : 794) 



— 14 — 

TEKLİF METNİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30, 57, 130, 138 ve 14.8 nci maddelerinin bâzı fıkralarının 
değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında teklif 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şe-
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde — 30 — Fıkra 4 

Yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç kırksekiz saat ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren 
suçlar ile kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda ve genel olarak 
savaş veya Sıkıyönetim halinde, onbeş gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu süreler geçtikten 
sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan 
kimse, hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 57 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 57. — Fıkra 2,3 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine hangi hallerde ve ne suretle hesap 
verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi 
esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

MADDE 3. —- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

Madde -136. — Ek fıkra; 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokrattık düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen v© doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren/ 
suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur, 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, dört asıl ve jki yedek üye ile bir savcı ve ye
teri kadar savcı yardımcısı bulunur. Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sı
nıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıf 
askerî hâkimler arasından; savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler 
arasından atanır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcı
lığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday gösterilir. Bu adaylar 
arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimlerinitn atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, 
savcı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek Savcılar Kurulunca; askerî hâkimlerden üye ve 
Savcı yardımcılarının atanmaları ise özel kanunlarında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları üç 
yıl dçjin atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtayda yalnız bu mahkemele
rin kararlarını incelemek üzere kurulacak daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza 
Daireleri Genel Kuruludur. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri ile ilgili diğer hükümler kanunda gösterilir. 
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ANAYASA KOMİSYONU DEĞİŞTİR LSI 

T. C. A mvj asasının 30, 57, 136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi ve ;2 ge
çici madde eklenmesi hakkında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifi 

MADDS 1. — T. C. Anayasasının 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 30 — Fıkra 4 

Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç 48 saat ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren suçlar ile kanu
nun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda ve genellikle savaş veya sıkıyönetim 
hallerinde, kanunlarda gösterilen süre içinde hâMm önüne çıkarılır; bu süre 15 günü geçemez. 
Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın, hürriyetinden yoksun kılınamaz. Ya
kalanan veya tutuklanan kimsenin durumu heme.n yakınlarına bildirilir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen k ıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir» 
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(Teklif metni) 

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 138 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 138 — Fıkra 4 

Askerî mahkemelerde, savaş hali dışında, üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahibol-
ması şarttır. 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 148 — Fıkra 2 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı davalar ile siyasî partilerin kapatılması hak
kındaki davalar dışındaki işleri, dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

MADDE 6. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici madde 2 

Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte bulunan davalar 
sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. Kamu davası açılmamış 
olan dosyalar ise niteliklerine ve yürürlükteki kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mahke
melere verilir. 

Geçici Madde 22 

1 Kasım 1972 tarihinde Türkiye Eüyük Millet Meclisinde grubu bulunup da 1 Mart 1973 tari
hine kadar milletvekili genel seçimlerine katılma niteliği kazanmış olan siyasî partilere de, Ana
yasanın 56 ncı maddesindeki şartlar aranmaksızın, kanunun öngördüğü ölçüye göre Devletçe yar
dım yapılır. 

MADDE 7. — Bu Anayasa değişiklikleri ve eklenen geçici maddeler yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 
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(Anayasa Komisyonu değiştirişi) 

MADDE 4. — T. C. Anayasasının 138 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 138 — Fıkra 4 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır. Ancak, sa
vaş halinde bu şart aranmaz. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — T. C. Anayasasına aşağıdaki geçici 21 nci madde eklenmiştir 

GEÇİCİ MADDE 21. — Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde görülmek
te bulunan dâvalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder. Ka
mu dâvası açılmamış olan dosyalar ise niteliklerine ve yürürlükteki kanun hükümlerine göre görev
li ve yetkili mahkemelere verilir. 

MADDE 7. — T. C. Anayasasına aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 22. — 1 Kasım 1972 tarihinde T. B. M. M.'de grubu bulunup da 30 Mart 1973 
tarihine kadar grubunu muhafaza etmiş ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma niteliği kazanmış 
olan siyasî partilere de Anayasanın 56 ncı maddesindeki şartlar aranmaksızın, kanunun öngördü
ğü ölçüye göre Devletçe yardım yapılır. 

MADDE 8. — Bu Anayasa değişiklikleri ve eklenen geçici maddeler yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

*>&<* 
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