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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde yapıları iki oturumda da ço
ğunluk sağlanamadığından; 

11 Nisan 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,25'te ısoıı 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkamveMli Tunceli 

Fikret Turhangü Hüseyin Yenipmar 

Kayıserti 
Tufan Doğan Avşargil 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 5484 «ayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir 'madde 'eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı '(1/828) '('Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — 1.973 yılı Bütçe -Kanımima bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/829) '('Bütçe Karma Komis
yonuna) 

Raporlar 

3. — 5 . 1 . 1971 tarih ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim (Kanununun 78 ııci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanım ta
sarısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demire.r'in, 
5 . 1 . 1961 ıtaraıh ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 ııci mıaddesiniin <(b) fık
rasının 'değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân .komisyonları raporları 

1. — Bize Milletvekili 'Salih Zeki Köseoğlu' 
7iun, çay kampanyası konusunda gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Kdze Milletvekili Sayın Zeki 
Köseoğlu, çay kampanyası üzerinde gündem dışı 
söz istemişlerdir. Kısa <olmak kaydıyle buyuru
nuz 'efendini. 

ıS. ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Saym Baş-
,kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

(1/752, 2/689) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1973) (GÜNDEME) 

4. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakc-me-
•ieri Kamunu mm bâzı ma delerinin değiştirilme
si ve bu kanıma bâzı maddeler eklenmesi hak
kımla kanım tasarısı ile O. 'Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden ve 9 arkadaşının ve An
kara Milletvekili Sıma Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm, 1086 sayılı Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi (hakkında kanun tekliflenine da
ir C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu (1/717, 2/4-61, 
2/470, 2/539) (M. M'eclisi S. Sayısı : 781 ve 

781'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 220) 
(iDağıtma tarihleri : 29.12.1972 ve 11.4.1973) 
(GÜNDEME) 

Önümüzdeki .günlerde Doğu Karadeniz böl
gesinde yaş çay yaprak alım kampanyasının 
açılacağını gazetelerden öğrendik. Bu mevzu 
ile ilgili olarak Hükümetin ve Çay - Kur'un bâzı 
hususlarda dikkatlerini çekmek üzere iğimde m. 
dışı söz almış bulunuyorum. 

Çay kampanyası Doğu Karadenizde yaşa
yan 2 milyon civarındaki vatandaşımız için ha
yati 'derecede önem arz eder. Dar ve verimsiz 

BİRİNCİ OTURUM 

Açilmıa Saaitdı : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvelkili 'Folknet Turhangil 

KÂTİPLER : fHüseym Yenipmar (Tunceli), Şadıi Binay (Bilecik) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 ııcii Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, ^görüşmelere başlıyo ruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— (575 — 
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•topraklara sahip müstahsilim tek geçim kayna
ğını çay teşkil tadar. Bu kampanyanın iyii işle
memesi halinde 2 milyon insan ekonomik ve 
.sosyal bakımlardan 'büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya kalacaktır. 

Sumu üzülerek belirtmek isterim, ki, cay zi
raatı ile ilgilli olarak yanlış ve lüzumsuz bâzı 
görüşler ortaya atılmaktadır. IBU çay ziraatinin 
muhtevasında yatan 'öıiıemlii yurt gerçeklerini 
bilememekt.cn ileni gelmektedir. Gerçek tablo 
şudurl: Doğu Karadenizin dört vilâyetini içine 
alam çay bölgesinin dar ve işe yaramaz toprak
larında «yeşil laltın» tâbir edilen ve yurda bü
yük ölçüde 'döviz sağlayan çay ziraati yapılmak
la bu topraklar verimli hale gelmiştir. 2 milyon 
insan fakirlikten ve gurbetçilikten kurtarıl
mıştır. Cennet gibi güzel ıbu yurt parçası eko
nomik ve sosyal bakımlardan bir kalkınma ham
lesi içine girmiştir. 

Devletimizin, mıi] Jetimizin ve .rejimimizin 
teminatı ve istikrar unsuru olan Türk köylü
sünün, Türk çiftçisinin hir parçası ©lan çay 
müstahsilimi bu tablo içinde mütalâa, .etmek ica-
ibeder. Cumhuriyetimizin çok başarılı reformla
rından biri olan çayimıziiiı bugünkü durumu
na, gelişi büyük gayret ve fedakârlıklar sonu
cu olmuştur. Devletimizin ve hükümetlerimi
zin şaşmaz hedefi çay müstahsilinin mahsulünü 
en iyii şekilde değerlendirmek suretiyle çay zi
raati ve sanayiine girişilmek ıgayesine matuf ol-
maladır. 

Bu gerçeklerin ışığı altında cay kampanyası 
dolayısıyle illgililerin aşağıdaki hususlar üzerin
de önemle durmalarını rica, .ediyorum': 

1. Bir ay önce faaliyete geçen Çay - Kur 
müstaihsil münasıeıbetlerii ,en liyi şekilde: tanzim 
'edilmelidir. Bu kurum lalettayin bir İktisadî 
Devlet Teşekkülü değildir. Faaliyetleriınde 2 
milyon insanın sefaleti veya saadeti yatmakta
dır. Ancak herşeyden önce şu bilinmelidir ki, 
bu 2 milyon insanın saadeti ve onları daha iyi 
ekonomik imkânlara kavuşturmak Devletimi
zin teminatı altındadır. 

2. — İlgili Kanun gereğince Çay - Kur Yöne
tim Kuruluna seçilecek ilki müstahsil üye me
selesi Hükümetçe halen halledilememiiştir. Si
yasî görüşleri farklı üç, birlik, Hükümetin em
riyle birleşerek bir merkez birliği kurmuştur. 
Müstahsilin % 90 mı içine almaktadır. Birlik 

sözleşmesi tasdik edilerek ikil üyenin seçimi 
süratle ısağlanmıalıdır. 

3. — Bir aylık faaliyeti olan Çay - Kur'un 
zararından tekrar bahsedildiğini gazetelerden 
duyuyoruz. Halbuki bu mesele bütçe konuşma
ları sırasında açıklığa kavuşımuştur. Bu ihtiyaç 
tekrar nereden doğmuştur! 30 - 40ı yıl mazisi 
olan İktisadî Devlet Teşekkülleri zarar ediyor 
da bir aylık Çay Kurumunun zarar edişi ne
den önem kazanıyor? Kaldı M, Çay - Kur'un te
melinde 2 milyon çiftçinin hayatî mahiyetteki 
menfaatleri yatmaktadır. 

4. — İstihsal bölgesindeki köyler 200 - 300ı 
bin lira sarfederek çay alım yerleri inşa et
mişlerdir. Müstahsil yağmur altında meyilli te
pelerdeki topladıkları çayları sepetlere doldura
rak, sırtlarında taşıyarak 3 - 5 kilometre yü
rümek suretiyle bunları allım merkezilerine tes
lim ederler. Bâzı alım yerlerinin kapatıltması-
nı duymaktayız. Bu neden olmaktadır? Vatan
daşı sırtındaki sepetle 10 kilometre yürütmek 
bugünkü Devlet hizmeti anlayışıyla katiyen 
(kabili telif değildir. 

.5. — Çay müstahsili 1497 sayılı Kanunun 
icabı olan beyannameleri verecektir. Bumun dı
şında onu endişeye sevkedecek hususlar için 
beyanname istemek kanunî değildir. 

6. — Çay müstahsilinden günde 25 kilodan 
fazla yaş yaprak almamak gibi görüşler hak
sız ve kanunsuzdur. Zira yaş yaprak alımı Çay 
- Kur'un tekelindedir. Müstahsil başka yere sa
tış yapamamaktadır. 

7. — Çayımızıın kalitesini düzeltmek husu
sunda bütçe konuşmalarım sırasında bâzı te
mennilerim olmuştur. Bu, en kısa, zamanda bir 
çay kapasitesinin tespiti, kalitenin düzeltilirne-
si için en önemli unsurdur. Derepazarı ve Hay
rat çay fabrikaları 1972 yılı Bütçe Kanununda 
yer almıştır. Ancak 1973 icra programında gö
rülmemektedirler. Lüzumlu muamele -ikmal edi
lerek bu fabrikalarım temellerinin Cumhuriye
tin 50 nci yıldönümünde atılmaları gereklidir. 

iSaym üyeler, 1497 sayılı Kanun gereğince 
1973 yaş çay alim fiyatları Hükümetçe önü
müzdeki günlerde tespit edilecektir. Bu husus
larla ilgili olarak aşağıdaki durumu Hüküme
tin dikkatlerine arz ediyorum. 3 yıl içinde bü
tün fiyatlar büyük ölçüde artmıştır. Çay müs
tahsilinin başka ek geliri yoktur; .diğer ta-
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raftan bütün ihtiyaçılarını ınüstahsil piyasadan 
satıın almaktadır. İki yıl önce % 10 nispetün-
de yaprak fiyatlarına bir ilâve yapılmıştır. Hal
buki çay .müstahsili! artan fiyatlar karşısında 
.gelininin % 60 mı kaybetmiştir. Müstahsilin 
% 95'i bir ile 3 dönüm tarlaya sahiptir; yııllık 
geliri 3 ile 5 bin lira arasındadır. Artan fi
yatlar orta derece gelirli cay müstahsili için 
büyük sıkıntı yaratmıştır. 

Diğer' taraftan bir kimse günde ancak o.n-
beş kilo çay toplayabilmektedir. Bu da bir ame
lenin yevmiyesine tekabül eder. Her türlü yas 

sebze ve .meyvemin bir kilosunun fiyatı bu böl
gede dört - beş lira civarındadır. 

Netice itibariyle, ilk yıllarda yüzü gülen 
çay ekicisi artan fiyatlar karşısında büyük sı
kıntılara düşmüştür. Yaş cay yaprak fiyatlar], 
bu hususlar nazarı itibara alınarak yeniden tes
pit edilmeli ve cay müstahsilinin emeği Hükü
metçe en iyi şekilde değeriendirilmelidir. 

Kampanyanın çay müstahsiline ve milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, yüce 
Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar.) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun 
tasarısı ve Ulaştırma, MİM Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 753 
ve 753'e 1 nci ek) (1) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda 
Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (1/681) (S. Sayısı : 868) (2) 

BAŞKAN — Gündemlimizde bulunan, Seyir 
ve Hid rografi Hizmetleri Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında Sosyal Güvenlik 'konusunda Genel 
.Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının açık oya arzı hususunun gün
dem dışı konuşmalar devam ederken yapılma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Kü
reler .sıralar arasında dolaştırılacak, bilâhare 
kürsü önüne konacaktır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA ıSUNUŞLARI (Ddvıam) 

2. — İstanbul Milletvekili Naime İkbal Tok-
göz'ün, Kayseri'de yapılan futbol maçı hakkın
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Kayseri'de yapılan futbol ma
çı ile ilgili olarak Sayın Naime İkbal Tokgöz 
söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa

yın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Son günlerin yüksek tansiyonu içinde Umu

mî Heyetinrz.ee belki de öıneımsiz ve aktüalite
sini kaybetmiş olmakla beraber; satıhta görü
nen küçük bir hata veya yapılmış olan yanlış 

(1) 753 ve 753'e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zı 5.1. 1973 tarihli 90 nci Birleşim tutanağına 
eklidir. 

(2) 868 S. Sayılı basmayazı 5.4. 1973 ta
rihli 90 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

bir işlemin ileride memlekette yer yer uyandı
racağı derin akisleri önlemek amacıyle kısa da 
olsa bu konuya değinmeme (müsaadelerinizi ri
ca edeceğim. 

Konu, yarım milyon tirajlı bir gazetenin ge
çen Cumartesi günkü sayışımın 8 nci sayfasın
da, hiç bir eleştiri yapılmaksızın aynen derce-
dilmiş bir haberle ilgilidir. 

Bu haberden öğrendiğimize göre, İkinci Lig 
Kırmızı Grup şampiyonluğu için Kayseri'de 
yapılaea'k Kayserispor - Gaziantepspor futbol 
maçına, sadece bu maça mahsus olmak üzere, 
kadın ve asker seyircilerin alınmayacağı, özel 
surette kurulan güvenlik komitesi tarafından 
kararlaştırılmış. Aysın haberde Kayseri'de her 
maçı îîOO civarında askerin, 500 civarında ha-
ini'mefenldinin izlediği hususu da ilâve olarak 
yer «alıyor. 

Bu komitenin .aldığı şu tedbir bir hayli dü
şündürücüdür. 
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Ben bugün Ankara'da bile, sayın arkadaş
larımın şeref tribününden takipedegeldikıleri 
maçlarda, hiç bir tribünde 500 kadın seyirciye 
rastlamadım. İçtimaî tansiyonu gayet ' yüksek 
ve Anadolunun diğer yerlerinde de görmeyi is
tediğim olgunlluk Ve kifayetteki Kayseri kadı
nını bu maçtan, böylesine önemli bir topluluk
la bulunmaktan menetmeye kimlin ne hakkı 
vardır; sormak istierlim. 

Yine sormak isterim : 
Yulm annelerini seçerken zengin ülkelerin 

kraliçelerinden adaylar gösterip, o ülkelere, o 
ülkelerin davetlisi olarak bilâ bedel seyahat 
imkânını sağlayan Türk Kadınilar Birliği nere
de? 

Kayseri'nin yiğitlerini doğuran amaların 
(hakları kısıtlanırken Anneler Derneği nenede1? 

Bilhassa; çok hassas ve içtimaî meselelere 
•eğilmesini bilen Sayın Kayseri Valisi vle aktüel' 
hadiis'eler ve kadınlar üzerindeki dikkatini1 her 
zaıman uyanık tutanı valinin sayın eşinin bu iş
lerle ilgilenmesini gönül arzu ederdi. 

Bendeniz sözü oralara kadar uzatmadan 
özel surette kurulan Güvenlik Komut esinin al
dığı bu kararın gayet uygunsuz ve kifayetsiz 
•olduğuna işaret etmek istiyorum. Eğer güvenli
ği Sağlamak içlin bu yoıla gildllımişse, alınacak 
tedbir olsa olsa hanime fen dilere güzel yerler 
hazırlamak suretiyle, omları şeref locaları veya 
ona yakm yerlerde raisafilr etmekten ibaret 
oüurdu. 

Doğu Menzil Komutanlığı Kayseri'dedir ve 
dolayısıyle Kayseri'de pekçok asker vardır. Di
yelim ki askerlerin ayrı stadı vardır ve spor 
heveslerini ayrı yerlerde tatmin edebilirier. 
Ama, 

«Daha güneş batar batmaz ordayım,» 
'«'Tüfekleri çatar çatmaz ordayım,» 

türküsünü dudağından eksik ıctmeycn Meh
metçiği, haftada bir defa da olsa, haılkın içerisi
ne karışarak şehir, kasaba ve köylüsünü sivil 
kıyafeti ile yakında ngörüp, sevip massedebil
mek ihtiyacından, tahassüründen kim alıkoyar? 

Bunlar gereksiz tedbirlerdir. 
Bilhassa, senelerce evvel Türk Kadınlar 

Birliğini 'kurduğum Kayseride; Avrupa'da, Pa
ris'te rastladığım kadınlardan farkı olmayan, 
memleketin ekonomik bünyesine karşı da has
sas, erkeklerin işleriyle de yakından ilgilenen 

Kayseri kadınını; senelerce evvel İstanbul'dan 
sonra ilk defa kalesinde şu cani ve katil Maka-
rios'u yaktığımız zaman erkeklerden daha faz
la katılan ve memleketin yarasına parmak bas-
fmasını bilen Kayseri kadınını bu müstesna maç
tan kim alıkoyar 1? 

Bunları sizlerin ve ilgililerin dikkatine sun
mak istiyorum. Hattâ bunu bir sözlü veya yazı-
ılı soru haline getirmek istiyordum. Fakat şu 
son günlerde Hüküm<eitin nerede olduğunu bil
mediğim için gündem dışı konuşmak suretiyle 
yaraya parmak basmak istedim. Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bu gibi hadiseleri bir 
daha tekrar edilmeyecek şekilde cereyan etme
sini yasaklamahdır. 

Cumhuriy etimizin 50 nci yılına gir erk en ka
dını umacı gilbi göstererek ikinci plânda müta
lâa edecek yerde onları onore.'etmeliyiz. Hele 
ilhamını, a'k yaşmaklı, Anadolu yaylasının or
tasına bir seccade gibi serilmiş Kayseri'de otu
ran Erciyeş ninesinden alan; vicdanlı, yüksek 
haysiyetli, vatanperver ve uyanık Kayseri ka
dınını ve onun hemcinslerini, memleketimizin 
hiç bir yerinde görülmemiş bir şekilde arkaya 
ataca'k kararların alınmasını protesto eder, say
gılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, vekil 
imamların durumu hakkında, gündem dışı de-
m eci. 

BAŞKAN — Vekil imamların durumu üze
rinde Sayın Sadi Binay gündem dışı söz iste-
miştlir. 

Buyurunuz efendim. 
SADİ BİNAY (Bliilocilk) — ıSaym Başkan, 

değcrıli arkadaşlarını; 

1.327 sayılı Kanunla, teminindeki güçlük, 
iş riski ve iş güçlüğü gibi çeşitli sebeplerle 
Türkiye'de pekçok personele, Devlet hizmetin
de çalışan arkadaşlarımıza yan ödemeler veri-
ılirken, 1965 yılında yürürlüğe giren 633 sayılı 
Kanunla, aradan 7 sene gilbi bir süre geçmiş ol
masına rağmen, Hükümet Türkiye'de sayıları 
14 bini bulan vekil imamların durumuyla hu
zurunuza gelmemiş olması sebebiyle, maalesef 
Büyük Meclis ciddî bir sekilide ilgilenmemek va-
zıiyetinde kalmıştır. 

Gerçi 633 sayılı Kanun din görevlileri ara
sında ikilik meydana getirmiş, imam hatiple
rin bâzıları asil, bâzıları da vekil olmak gibi ga-
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irip bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu hüküm, 
eski kanuna çok iyi niyetle düşünülüp konuldu
ğu halde, imam hatip olacaklardan asgarî imam 
hatip okulu mezunlarının imanı olabilecekle
rini! hükme bağlamıştı. Ancak 6 senelik tatbikat 
'göstermiştir ki, mevcut kadrolar, imam hatip 
okulu mezuntlarıyle doldurulamamış ve sayıları 
14 bini aşan imam hatip okulu mezunu olma
yan, ancak yeteri! din bilgisine sahip imanı 
hatipler tarafından doldurulmuş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda şahsen 
yaptığım tetkike nazaran, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca hazırlanmış bu vekil imam hatiple
re muayyen bir periyot; ilkokulu bitirme im
kânını sağlayan ve ondan sonra da 'kurs ve 
imtihanla asil imam hatip olmasını temin eden 
bir tasarı, maalesef, Meclise gelmemiştir. Bu
na .mukabi'l, Sayın Mevlüt Yılmaz ve çeşitli 
partilere mensup 70 arkadaşı tarafından ha
zırlanmış olan teklif halen geçidi komisyonda-
dır. Şahsen, bir an 'evvel bu komisyon faali
yetinin intaç edilerek Büyük Meclise sunulma
sını arzu etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, vekil imamlarda gö
rev istikrarı yoktur; her an vazifesinden alın
ma endişesiyle karşı karşıya bulunmaktadır
lar. Değişen hayat şartlarında terfih ettirile-
tnıe-meMedirlcr. Doğum ve ölüm yardımları ve
rilmemektedir. Çocuk zammı almamaktadırlar. 
Tedavi masrafları ödenmez, iziımleri yoktur, kul
lanacak olursa ücretlerinden kesilir, emeklilik 
hakları yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal adalet ilkeleri
ne ve gelişen, büyüyen Türkiye'nin şartları mu-
.• nesnesinde Bağ - Kur ve işsizlik sigortası giK 
fevkalâde değerli ihtiyaçları düşünen Büyük 
Meclis, elbette böyle bir tasarı veya teklif, hu
zuruna geldiği takdirde bu arkadaşlarımız hak
kında,. gereken isabetli kararı verecektir. Ben 
şahsen, şöyle olsun veya böyle olsun demiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri Teşki
lâtımda, mesmuatımıza göre, kadrolu bulunan 
arkadaşlar bu vekil kadrosunda çalışanlara 
karşıdırlar. Ancak, şurasını unutmamalıyız ki, 
bugün Türkiye'ımizde 7324 adedi şehirlerde ve 
35 500 adedi köylerde olmak üzere 42 744 adet 
cami ve mescit vardır, ibadethane vardır, 5248 

I köyümüzde de, maalesef, cami, mescit gibi iba
dethane bulunmamaktadır. 

. Muhterem arkadaşlar, vekil imamların hep
si de köylerdedir. Bu arkadaşlarımızın durumu 
ne olacaktır? Eğer bir memur, bir hizmetli, is
tikbalinden endişeli olursa, devlet, kendisinden 
gerekli randımanı, gerekli istifadeyi sağlaya
maz. Temennim odur ki, Komisyonda bulunan 
bu teklif gelsin veyahut ta yeni gelecek hükü
met - kendisi ne düşünüyorsa - hazırlanmış olan 
bu tasarıyı bir an evvel Meclisin önüne getir
sin ve böylece Personel Kanununun en küçük 
teferruatına kadar inen ve Devlet memurları
na Devlet hizmetindeki haklarını vermeye ça
lışan Yüce Meclis bu arkadaşlarımız hakkında 
da isabetli kararı alsın. Hepinize saygılar, te
şekkürler arz ederdim. 

4. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, pamuk ekicilerinin bâzı zarurî ihtiyaç
ları konuşundu gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Pamuk ekicilerinin bâzı zaru
rî ihtiyaçları üzerinde Sayın Hasan Âli Clül-
ean gündem dışı söz istemiştir. Buyurun:. 

HASAN ÂLİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
I Balkan, değenli arkadaşlarım; 

Buradan her sene dile getiririz, pamuk eki
cilerinin pek çok ihtiyaçları vardır; fakat her 
sene dile getirmemize rağmen, bu aksaklıklar 
yine her sene devam eder ve pamuk ekicileri 

I büyük bir sıkıntı içine girerler. 
Bir kaç gün evvel, memleketim olan An

talya'ya gittim, geldim. Orada pamuk ekicile
rinin yine büyük bir sı'kıntı içinde oldukları
nı, her sene tekrar etmiş bulunduğumuz ihti
yaçlarının büyük bir zaruret haline gelmiş bu-

I lunduğunu kendi idillerinden, kendi ağızların
dan işitmiş bulunmaktayım. Bu bakıimdam, ihti
yaçları, yüksek huzurlarınızda dile getirerek 
ilgili bakanlıkların bu hususta gerekli tedbir
leri almalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, pamuk ekicileri 
I şimdi akaryakıt sıkıntısı içindedirler. Motorla

rında kullanmak üzere, gerekli akaryakıtı ge
reği kadar bulamamakta ve alamamaktadırlar. 
Sürüm, ekim için gerekli masraflardan olan 
ilâç, çok pahalıdır ve alım güçlerini azaltmış 
bulunmaktadır. Keza, tohum sıkıntısı mevcut
tur. İşte, muhterem arkadaşlarım biz bunları 
her sene dile getiriyoruz; fakat burada istedi-

j ğimiz kadar dile getirelim, netice alamıyoruz. 
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ıSayın Ticaret Ba/kaınmı ikaz ettik, «pamuk 
tlaban fiyatlarını biraz yükseltin, çiftçi zarar' 
içindedir» dedik, anlatamadık. Burada savun
dular ; «Biz, buğdayın taban fiyatını biraz yük-
seltsek hayat pahalılığı artlar. Pamuğun kilo
sunda biraz artış yapsak hayat pahalılığı artar. 
Bu balomdan bu ciheti, bu yola gitmeyi tercih 
etmiyoruz ve bayatın ucuzlamasını sağlamaya 
çalışacağız» dediler. 

Keza, bu suretle ilâç, gübre ıgibi zarurî ihti
yaçların fiyatlarının ucuzlayacağını söylediler. 

Muhterem .arkadaşlaırım, bu, ne biçim bir 
iktisadî kaidedir, akıl almaz.. 'Söylüyoruz, bun
lar netlice sağlamaz, nitekim sağlamamıştır. So
ruyorum; hangi maddenin fiyatı ucuzlamıştır? 
Düne nazaran ilâç fiyatı bugün yükselmiş bu
lunmaktadır. Düne .nazaran tohum fiyatı bugün 
daha çok yükselmiş bulunmaktadır. İşte, ıSa-
yın Ticaret Bakanından istirham ediyoruz; çift
çilerin bu dertlerine eğilsin. Yine, Sayın Tarım 
Bakamından isti ilham ediyoruz; ilaçlama .mev
simi ıgelmiştir, çiftçiler uçak sıkıntısına mâruz 
kalacaklardır, bunun da temin edilmesi hakkın
da ıgerekli tedbirleri almalarını bilhassa, has
saten tekrar tek nar istirham .ediyorum. Bu ve
sile ile Yüce Meclise saygılar sunarım. 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
orman köylüleriyim çjeçim durumu hakkımda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın Ah
met Buldanlı, ormıan köylülerinim geçim du
rumu üzerinde gündem dışı söz istemiştir. Bu
yurum'. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, .muhterem arkadaşlarım; 

Nev'i şahsıma münhasır hükümetler kurul
duktan sonra, bu kürsülerden ne kadar ıtemıcn-
ni ve talepte bulunulursa bulunulsun, hiçbi
risinin kaale alınmadığı ve hattâ kaale alma bir 
tarafa, milletveldllerinin ,yüklemdikle,rıi mura
kabe "vazifesini de dereceye kadar yürüttükle
ri ve bunlara cevap verip vermemekte kemdileri-
ni muhayyer addedip, Yüce Meclisleri hafife 
aldıkları görülmüştür. Bu kürsüden müteaddit 
kereler, orman köylüsünün içinde bulunduğu 
durumu izah etmişsek de, ne bir ilgili, ne bir 
bakan, ne de başka bir kimse, acaba bu millet
vekili ne diyor? Niçin konuşuyor? Neyi tenki-
dediyor? diye düşünmek lüzumu hissctmeımiş-

tiır. Bu Bakanlar Kurulu liçerisiinde bilhassa Or
man Bakanı Yüce Parlâmentoyu hiç kaale al
mamakta ısrar etmektedir. Bu ısrarını muan-
nidâne bir .şekilde devam 'ettirmiştir, /bugüne 
kadar. Ama bugün .Hükümet istifa etmiştir, ar
tık kendisi hakkında konuşacak bir şey bula
mıyorum, yalnız, bâzı hususları dile getirmek 
mecburiyetindeyim; 

Kürsüye çıkan her milletvekilinin, Türkiye'
de on milyon insanın orman nııntakalarmda 
yerleştiğini, hayatını ormana bağladığını ve 
bunların Türk köylüsü içerisinde gelirle rinin 
en düşük okluğunu, hayat seviyesi en düşük 
seviyede, 'bulunanların orman köylüleri olduğu
nu ısrarla belirt meşine .rağmen, ,adı orman olan 
Bakanlık, bu köylülerle katiyen ilgilenmemek
te, onları kendi kaderleriyle haşhaşa bırakmak
tadır. Kendi vazife ve sıelâhiyetlerini hu kadar 
hafife alan, kullanmayan bir bakanlık (görülme
miştir. Sanki bu Bakanlık, bir protokol bakan
lığıdır.' İsmi Ormandır, ormanla katiyen ilgisi 
ve alâkası yoktur. Ağaçları İnsanlara tercih 
eden bir bakanlık halimdedir. 

Müteaddit Meclis müzakeratında, ormanla
rın tahribinden, ormanların yakılıp yıkıldığın-
dam bahsedilmiştir. Köylünün ormanı itahribet-
tiği, keçinin ormanları kuruttuğu söylenir; bu
gün aksine, Türk köylüsü, orman köylüsü ar
ınanlara sahip çıkmaktadır. Ormanı tahrilbe-
de.ii köylü değil, bizatihi Orman Bakanlığımın 
kendisidir. 

Şimdi elimde iki mektup bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi Muğla'nın Kavaklıdere Nahi
yesinde Bakanlığın müsaadesiyle kurulan or
man köylerini kalkındırma kooperatifinden ıgel-
mektedir. Bir diğeri de İçel Vilâyetinin Dayı-
cık köyü halkından gelmektedir. 

Malûmuâlıimiz, Muğla dağlık ve ormanlık 
bölgedir. Muğla'mızda Türkiye'nin .en (büyük 
arıcılık endüstrisi kurulmuştur. Yüzbinlerce 
arı kovanı gıdasını ormandan alm.akt.adir. Muğ
la ormanlarında «Bafra Gamı» denilen ve tat
lı bir usare çıkaran bir ağaç vardır. Bu çamı-
lar yaz - kış usare verdiği için, arıcılar bu foöl-
igede gelişmekte ve Türkiyenin dört ıbıir yanım
dan gelip hayvanlarını burada beslemektedir
ler. Ama Orman Bakanlığı, amenejman plânı
nın tatbiki bakımından, Ibu köylüye yüzde, yüz 
faydalı, arıcılığımızın merkezi olan Muğla or-
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malılarını birkaç kuruş para mukabili kereste 
yapıp camları tanrilbetmektedir. Köylüler kit
le hallinde 'bu tahribatın karşısına çıkmalarına 
rağmen, ormanı idaresi çamların kesimine mani 
olmamakta ve bu suretle 'binıbir güçlükle ku
rulan arıcılık kooperatifleri ve arı teşekkülleri 
yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bir müd
det sonra Türkiye'de arı balının 100 liraya çı
kacağı düşünülebilir. Bu 'balcılıktan onbinler-
co halk, köylü faydalanmaktadır. Lütfetsinler, 
orman idaresi lüfetsin ıMuğla'da olduğu (gibi 
İçel'de ve Antalya'da veya diğer yerlerdeki, 
hattâ Kastamonu'daki ormanlara sahi'bolsunlar, 
yıktırmasınlar', kestirmesinler. 'Bunlar kesildiği 
vakit orman köy]üşünün rızkı da kesilecektir. 
Rızık keseni Allah affetmez. Bu nasıl bir (ida
redir? Köylü ı«kestirmem» diyor, «faydalanıyo
rum» diyor'. Orman idaresi kereste satacağım 
diye yüzlerce ağacı kesiyor. iBu kadar insafsız- . 
lık Dünyanın bir yerinde görülmıemiştir. 

Şimdi İçel vilâyetinin Dayıcık köjdinden al
dığım mektubun 'bir kısmını size okuyacağım, 
efendiler. «Ormanımızın tutarı çok az, yüzde 
80'ni kayalık ve taşlıktır. Orman içinde çam, 
mazı, ladin, ardıç 'gibi ağaçlar hiç yoktur. Sa
dece meşelerden müteşekkildir, Sizler de tak
dir edersiniz iki, meşe ağaçları kesildiği zaman 
yerine yemişini dikmek mümkün değildir. Müm
kün olsa bile arazi çok kayalık olduğundan hiç 
hür suretle yeniden ağaç yetiştirilemez. Arzu 
edilirse bir bilirkişi tarafından bu bölge gezi
lerek ibir raporla tespit edildiğinde,- bizim size 
yazdığımızın doğru okluğu ortaya çıkacaktır. 

ıBiz, ormanımızı kestirmemek kararındayız. 
Hükümet ne karar alırsa alsın, ormanımızı kes
tirmeyeceğiz ve bu karaınn karşısındayız.» 

İşte .muhterem milletvekilleri, ormandan 
faydalanan köylü ormana bu kadar sahip -çıka
biliyor. Ormanlarımızı muhafaza edelim, kes
tirmeyelim diye sio'ganı ile afiş bastırıp köy
lülere dağıtırsınız, ama bu sloganlarınız ve afiş
leriniz muallakta kalır, tatbik etmezsiniz, köy
lünün 'hayat menbaı olan ormanı kesersiniz. 
Böyle bir idare olmaz. 

İkinci mektup, Muğla'nın Kavaklıdere Na
lı iye sinin.. 

BAŞKAN — Sayın iBuldanlı, rica edeceğim; 
mektupları kısa olarak miıca edeceğim. Diğer ar
kadaşlarımız var, çok rica ediyorum. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Kısa 
kesiyorum, çok kısa kesiyorum, Sayın Başka
nım. 

Orman köylerini kalkındırma kooperatifi 
Muğla'nın Kavaklıdere Nahiyesindedir. Or
man idaresince kurulduğu halde, Köy İşleri 
(Bakanlığınca, tasdik edildiği halde ne Köy İşleri 
Bakanlığı, ne de Orman Bakanlığı bu köy 
kalkındırma kooperatifine hiçbir yardımda bu
lunmamaktadır. Orman emvali nakliyesi bu 
kooperatife verilmiştir. 20 sene evvel rayiçle 
köylünün vasıtaları dağlardan orman emvalini 
aşağıya indirmektedir. Bu emvali taşıyan kam
yonlar kooperatifin malıdır. O kadar cüz'i fi-
yatlamak taşımaktadırlar ki, bir iki sene son
ra dışarıya ödenen dövizlerin karşılığı olan va
sıtalar tahriibolacaktır. Bu yüzden de köylüler 
zarara uğramaktadırlar. 

Zamanınızı fazla almamak için sözümü kısa 
kesiyorum. 

Bu anlayış içerisindeki orman idaresi, Türk 
ormanlarının mahvına selbebolacak bir müessese 
olacaktır. Hepinizi saygılarla selâmlarım efen
dim. 

6. — Diyarbakır Milletvekili kabahattin Sau-
cı'nın, tarım sektöründe ziraî asayiş ve çiftçi 
mallarının ^koruması konusunda gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Tarım sektörünün -zirai asayiş 
ve çiftçi mallarının korunması hakkında gün
dem dışı Sayın Sabalıattin Savcı, buyurun efen
dim. Sizden de kısa olmasını istirham edece
ğim, iki arkadaşımız da'ha vardır. 

SABAHATTİN «SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; tarım sektö
ründe zıirai asayiş ve çiftçi mallarının korunma
sı ile ilgili olarak gündem dışı bir konuşma 
yapma ihtiyacını duymak suretiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerlü arkadaşlarım, malûm olduğu üzere 
(memleketimizde zirai asayiş, uzun zamandan 
beri üretimimizin artırılmasını ve emniyetle 
gelişmesini engelleyen faktörlerden biri ola
rak kabul edilmektedir. 

2 . 7 . 1941 tarihinde kabul edilerek çıka
rılmış bulunan 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Ko
ruma Kanunu ile tarım sektöründe emniyet ve 
asayişin sağlanması düşünülmüş ise de, bugün 
ihtiyaçların farklılaşması, değişen görüşler, uy-
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Igaılamıajda görüleni zorluklar 'dolayisiyle sözü 
edilen kanun işleyemez 'hale 'gelmiştir. Yıllarca 
hunun tatbikatçısı olarak ve bölgelerimizden al
mış olduğumuz bilgilere dayanarak ifade edi
yorum. ki, bu sıkıntı gün geçtikçe kendisini gös
termektedir. 

Kanaatimiz odur ki, 82 yıllık bir kanun bu
lgunun ihtiyaçlarına cevap veremeyecek bir şe
kilde ve yeni Anayasa nizamı muvacehesinde 
tadiline zaruret görülecek duruma gelmiştir. 
Gerek çiftçi mallarının ve 'gerekse çiftçilerin 
ikendileriiniın teşkilâtlandırılması suretiyle daılıa 
tesirli birtakım esaslara ıbağlanması zarureti 
vardır. Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve 1970 
yılı Mart ayında Meclisimize sunulanı bu tadil 
tasarısı ile değerli Parlamenter arkadaşlarımın 
teklifleri de Meclislimizde geçici bir komisyon
da bulunmaktadır. Bunun müzakeresi üzerin
de hassasiyet .gösterildiği .görülmektedir. 

Kanaatim odur ki, bu değişikliklerle koru
ma alaıılaırı daha belirli hale getirilmeli, koru
mla organlarının seçimine daha demokratik bir 
şekil verJİ|lmelidir. Ayrıca koruma sınırı için
deki koruma parası ödeyen mükelleflerden mü
teşekkil 'bir Koruma Genel Kurulu teşkili ile 
bunun 'Türkiye Ziraat Odaları Birliği yönetici
leri ile iyi bir koordinasyon halinde bulun
ması ve demetleme kurulları ile birlikte bunlara 
tevdi ©dillen, ücret veya ödenecek zarurî masraf
ların da bugünün icaplarına göre bir esasa, bağ
lanması, bunların ıgörev ve yetkilerinin bugün
kü ihtiyaçlar karşısında normal bir seviyeye 
yükseltilmesi zarureti vardır. Özel ve tüzel 
•kişilere ait koruma tarifelerinin de tespit ve 
koruma (bedellerinin tahsili ile ilgili hüküm
ler mutlaka bu kanunda ele alınmalı, Koruma 
Sandığının gelir ve giderleri (bir sisteme bağ
lanmalıdır. Faili meçhul zararların karşılanma
sı için ayrıca bir fon tahsisti uygun olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, fazla zamanınızı işgal 
etmemek üzene sözlerimi 'bağlarken; Sağlık Za-
lb itası Kanununun da bu meyan da önem arz 
ettiğini ve bugün Türk çiftçisinin ve köylüsü
nün ibu kanunlarım biran evvel Yüce Meclisleri
mizden çıkarılmalarını beklediklerini ifade 
eder, ilgili Bakanlıkların hu noktada nazarı 
dikkatlerini celbetmek isterim. Çıkması muh
temel bu hayırlı kanunları geldiğinde ıgörüşlierâ-
uıizi belirteceğimizi ifade ederken, hepinizi say
gılarla selânılaırım. 

7. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya-
lı'nın, köy muhtarları ve imam kadroları ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Köy muhtarları ve imam kad
roları üzerinde Kastamonu Milletvekili Sayın 
Hasan Tosyalı gündem dışı söz istemiştir, bu
yurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, •gündem dışı 
konuşmamın mevzuları sırasıyle şunlardır: 

1. İmanı kadrosu olmayan köylerimize va
kit geç irilme d e ıı imam kadrolarının verilmesi, 

2. Halen vekil imam olanak çalışan köy 
imamlarının asalete geç/irilmesi ve geçmiş hiz
metlerinin terfi ve e m elciliklerine sayılması, 

o. Köy ve mahalle muhtarlarına gördükleri 
işlerin önemi ve muhtarlık hizmetinde geçirdik
leri süreler için, şahısları aleyhine 'geçmiş olan 
büyük zaman kaybı-da dikkat nazara alına
rak, bunlara aylık, maaş verilmesi, ve hu hiz
metlerinin emekliliklerine sayılması. 

. Muhterem •arkadaşlarım; 
Yatan ve milletimizi iç erki en yıkmaya ça

lışan başta Komünizm ve aşırı cereyanlar, -eğer 
köye ve mahalleye girmemiş ise bunun başlıca 
sebebi Müslüman ve Milliyetçi Türk; Köylüsü
nün önünde, onun rehberi olan, Komünizme ve 
aşırı cereyanlara karşı koyan, herşeyden mah
rum ıbulunan kahraman köylerimizin kadrosuz 
camllerindeki imamlarıdır'. Bu kadrosuz ca
milerimize imam kadrosu verilmesi; 

İkincisi, vekil imamların asalete geçirilmesi; 
Üçüncüsü, muhtairlara aylık maaş verilmesi 

ve yukarıda da. belirttiğim gibi muhtarlıkta 'ge
çen hizmetlerinin emekliliklerine sayılması. 

Türk, Müslüman Milletlimizin bunlar başta 
gelen arzusu halindedir, hugün içtin. 

Bu isteğin çok acele olarak yerine getiril
mesini Yüce Millet Meclisinden, mevcut ve ge
lecek hüküm eti önden önemle istirham eder, he
pinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

8. •—• Erzurum Milletvekili Naci Ga-cıroğlu' 
nun, Aşkale'de vâki olan zelzele ve enerji sakıntısı 
konusu üzerinde gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Naci Gaeıroğlu, Aşkale 
de vaka olan zelzele ve enerji konusu üzerine 
gündem dışı söz istiyorsunuz; buyurunuz efen
dim.. 
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NACİ GACIROĞLU (Eminim) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Geçen defalar huzurunuzda yapmış oldu
ğum konuşmamda Erzurum'da Mensucat Fab
rikasının kurulması ile ilgili teşebbüsler üze
rinde durmuş; Yan, Erzurum, Trabzon, Urfa'-
da kurulması mukarer ve 1969 prograımmın 
56 mcı sayfasında yerini bulan mensucat fab
rikalarınım gerçekleştirilmesi hususundaki te
şebbüslerin ne netice verdiğimi, o devrin ikti
darından Meclis kürsüsünde neticelendiril mesi 
ıhusuusnda bâzı sualler tevcih etmiştik. Maale
sef, ıgeçen zaman içerisinde mesele ciddiyetle 
ele alınmamış ve bu .arada .kıymetli senatör ve 
/milletvekili arkadaşlarımızla beraber Sayın 
Başvekil ve şarklı telâkki ettiğimiz Ferid 
Melen ıhuzurunda vâki teşebbüslerimizle, do
ğulu olduğunu ifade eden Sayın Başvekil ta
rafından Erzurum Mensucat Fabrikası teşeb
büsü yerine getirilmemiş, programdaki mükte
sep hakkimiz katiyet kesbeden, tahakkuk eden 
müktesep hakkımız da maalesef çıkarılmıştır. 
Urfa'da, Trabzon'da ve bilhassa Erzurum'da ku
rulması mukarrer bu 1 milyarlık büyük teşeb
büs maalesef doğulu bir Başvekil tarafından 
balta lanmış bulunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Doğu kalkınması, doğuya uzanan el; yalnız 

lâfla, birtakım sözlerle maalesef yerine ge
tirilmesi mümkün olmamaktadır. Şu anda, ge
çen ay Erzurum'un Aşkale, Kandilli kazası ve 
civar köylerinde birkaç gün devam eden zelzele 
nedeniyle büyük hasar husule gelmiş; Devlet, 
iktidar, Hükümet olarak gerekli alâka ve yakın
lık göstemimemaştir. Aşkale'deki köylü kar
deşlerimiz, ıgenekli alâkanın gösterllmemesinden 
dolayı yakıt ihtiyacı ve yıkılan .evlerinin ıstı
rabı içerisinde kendilerine müzahir olacak bir 
'hükümet .göremedikleri için üzüntü içindedir
ler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Erzurum'da bir .enerji sıkıntısı vardır, özel

likle doğu .bölgesinde (enerji sıkıntısı devam 
etmektedir. Öyle ki, Aşkale Çimento Fabrikası, 
mevcut enerji kifayetsizliğinden çalışamamak
ta, faaliyetini nerede ise tatil etme durumuna 
gelmektedir. 

Bu sene mevcudolma-yan yağmur nedeniyle 
Tortum iGölü su haddi de dolmadığı için maale

sef Erzurum'da cereyan mahallelere saatlere gö
re, değişik şekilde ayarlı olarak verilmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım: 
Doğu'da Erzurum bir nişaaı taşıdır. 
TURGUT ART AÇ (Kars) — Kars ve Erzu

rum. 
NACİ GAGlROĞLU (Devamla) — Kars da 

bir gelişme içerisindedir. Geçmişte A. P. ikti
darının Kars'ta gerçekleşen büyük yatırımla
rını burada, yadetmekte fayda vardır. Muhterem 
arkadaşıma bunu... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hepsi .milyoner 
olmuş, hiç msera-k etme. 

NACİ GACIROĞLU (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlarım, Erzurum'da büyük linyit yatak
ları vardır. Meseitli'de kurulması mulcarrer baraj 
.maalesef gerçekleştirilmemiş ve bu nedenle Er
zurum'da enerji, cereyan sıkıntısı had safhaya 
gelmiştir. 

Oltu'da bulunan linyit rezervi fevkalâdedir. 
Bundan sonra her halde bu milletin işlerine bi
hakkın sahip çıkacak bir hükümet teşekkül 
ettiği takdirde Oltu'da bulunan mevcut linyit 
yataklarının termik santral (halinde geliştiril-
.mesiyle kurulacak termik santralden doğu böl
gesine ve Aşkale'deki Çimento Fabrikasına 
enerji istihsali temin edilmiş olacaktır. 

Ben, Hükümetin bütün azalarını bu konuş
mamla karşıma almış bulunmamaktayım. Do
ğulu Başvekil olarak huzuruna gittiğimiz ve 
Erzurum'da tahakkuk eden Mensucat Fabri
kasına gerekli alâkayı göstermemesi nedeniyle; 
«Ben cdidiyetle tetkik ettireyim, eeivaıp veri
rim» tarzında bir vaadde bulunduğu için Sa
yın Başvekil Ferid Melen hakkında huzurunuz
da bu konuşmayı yapmak mecburiyetini hisset
tim. 

Meclise ve Yüce Başkanlığa saygılarımı 
sunarım. 

9. — İstifa eden Bakanlar Kurulunun bu 
istifasının kabul edildiğine, yenisi ieşkil olu
nuncaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulunun 
göreve 'devamına dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/1045) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 7 Nisan 1973 gün ve 

345 sayılı yazısı. 

— 583 — 
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Balkanlar Kurulunun istifa ettiği, iliği yazı 
âl e biiMıinilmiiş ve ibu istifa kaıbııl edilmiştir. 

Yemi 'Bakanlar Kuruıul teşkil olununcaya <ka-
d&r, m/evcut Bakanlar Kurulunun ıgörıeve de
vamlının rica edildiği bilgilerine arz edıcrim. 

Fa'hri Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞıKAN — Genel Kurulun bilgilerine 
sunulmuştur. 

10. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısının 59 No. lu Geçici Komisyona havalesi 
konusunda Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Baş
kanlığı önergesi. (1/8.20, 4/381) 

BAŞKAN — Enerji ve Teknoloji Komisyo
nu Başkanı Sayın Yaşar Bir tarafından veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulmuş olan 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiril meşine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarı
sının, İçtüzüğün 27 nci maddesi gereğince; 
29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman 
Kanunu ile diğer bâzı vergi kanunlarının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile aynı 
kanunun tadili hakkındaki kanun tekliflerini 
görüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyona havale buyurulmasmı arz ederim. 

Sanayi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı 

Sakarya 
Yaşar Bir 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir tarafından, 
Genel Kurula arz edilen önerge ile kendilerine 
havale buyurulmuş olan .tasarının kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyona havalesi istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Mûlî Savunma Bakanı Mehmet İz-
jnen'in, 2852 sayılı Deniz mensuplarına mah
sus yemek bedeli hakkında Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin yürürlükten kaldırlımasına ilişkin kanun 
tasarısının havale edildiği komisyonlarından be

şer üyenin hatılmasıyle kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/798, 4/383) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Mehmet İzmen tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

12 . 3 . 1973 tarihli gelen kâğıtlarda yer 
alan 2852 sayılı Deniz Mensuplarına Mahsus 
Yemek Bedeli hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasa
rısının önemi, Deniz Kuvvetlerimizin vurucu 
gücünü meydana getiren gemilerde görev ya
pan tüm personelin beslenme ve moral gücünü 
etkileyici niteliği dikkate alınarak, havale edil
diği Plân, İçişleri ve Millî Savunma komisyon
larından beşer üyenin katılmasiyle kurulacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Mehmet İzmen tarafından Başkanlığımıza ve
rilmiş bulunan önerge Genel Kurulun bilgi
lerine arz edilmiştir. 

Önergede yazılı bulunan tasarının geçici bir 
komisyonda görüşülmesi talebolunm akta dır. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

12. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu'nun, 1312 sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı madde-. 
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
üçer üye alınarak kurulacak Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (1/825, 
4/382) 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun 36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının, havale edilmiş ol
duğu İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynak-
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lar ve Plân komisyonlarından üçer üye alına
rak kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Nuri Kodamanoğlu 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Kodamanoğlu tarafından verilen 
önerge ile geçici bir komisyon kurulması tale-
bolıınmaktadır Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13. — Ankara Milletvekili Kemal At aman'in, 
son yularda üniversite ve yüksek okullardan 
mezun olan gençlerin zamanında askerlik gö
revlerini yapmalarını temin etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel > görüşme yapılmasına dair önergesi. 
(8/56) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman tarafın
dan verilmiş bir genel görüşme önergesi vardır,. 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde üniversite ve yüksek okul
lardan mezun olup, vatanî görevlerini yedek 
subay olarak yapmak arzusunda buulnan genç
lerimizin müracaatları, son yıllarda bir türlü 
yerine getirillememektedir. Sayıları yüzbinleri 
aşan yedek subay adayları, askerliklerini yap
madıkları için, hiçbir resmî kuruluşa da alın
mamaktadırlar. 

•Yıllar yılı sayıları gittikçe artan gençle
rimiz Türkiye'de, • mesleği olmayan, başıboş, 
topluma küskün bir durumda, kenara itilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Ccııçlıerimizin kendilerine özge kayıpları 
yanında, ülkemizin millî gelirine yapacakları 
katkıları yönünden de, büyük kayıpları var
dır. 
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Zamanında yedek subay ve asker olmayan-
bu gençler, okumuş ve aydın bir işsizler or
dusu niteliğine dönüşmektedir. Ülkemiz için 
ulusal bir sorun haline gelen bu meseleye, 
Meclisimiz süratle bir çözüm bulmalıdır. 

Bu konuları, görüşmek, tartışmak ve ne
denleri üzerinde durarak, gençlerimizin toplu
mumuza, ailesine ve kendisine yararak bir kişi 
olabilme olanaklarını elbirliği ile bulmak ama-
eyle, Anayasanın 88 nci maddesi- gereğince, 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

3 . 4 . 1973 
Ankara Milletvekili 

Kemal Ataman 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman tarafın
dan verilen genel görüşme isteğini havi öner
ge Genel Kurula arz edilmiştir. Gündemdeki 
'yerini alacak, sırası geldiğinde görüşülecek
tir. 

14. •— Grup Başkanvekilierinin, Meclis ça
lışmalarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 15,00 ilâ 19,00 arasında yapılmasına 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Meclis çalışmalarının normal çalışma gün
leri olan Pazartesi, Çarşamba,- ve Cuma günleri 
saat 15,00 ilâ 19,00 arasında yapılmasını öne
ririz. 

A. P. Grup . C. H. P. Millet 
Başkanvekili Meclisi Grup Başkanvekili 

Uşak Artvin 
Orhan Dengiz Abdullah Naci Budak 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Siirt 

Mehmet Nebil Oktay 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi-
yorufm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 1585 — 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN 

9. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Tlamdi 
Özeri'n, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi, ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyedein kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/782, 2/832) (S. Sayısı : 856, 856 ya 
1 nci ek ve 856 ya 2 nci ek (1) 

BAŞKAN — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının' müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bu
lunuyorlar. 

5 nci madde üzerinde Saym Cengiz Ekin-
ci'min önergesi diğer bir önergeyle aynı me
alde olması hasebiyle muameleye konmamıştır. 
Halbuki diğer muameleye konulup reddedi
len önerge 3 ncü fıkranın metinden çıkarılma
sına mütedardi. Bu önerge ise 5 nci madde
nin tüm metinden çıkarılmasını önermektedir. 

Komisyon bu hususa katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MEH
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Önergenin 
tekrar okunmasını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci'ııin önergesini 
tekrar okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

•Sıkıyönetim Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren tasarının 1 nci maddesinde yazılı 
5 nci maddenin, tasarıdan rıkarılmasmı teklif 
ediyorum. 

Gerekçemi izah için söz istiyorum. 
Saygılarımla. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

(1) 856 ve 856 ya 1 nci ek S. Sayılı basma-
yâzı 3 . 4 . 1973 tarihli 88 nci Birleşim tuta
nağının, 856 ya 2 nci ek S. Sayılı basmayazı 
9 . 4 . 1973 tarihli 92 nci Birleşim tutanağının 
sonuna eklidir, 

İŞLER (Devam) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEII 
MET İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 

İZMEN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
Buyurun Sayın Ekinci, önergenizi izah et

mek üzere. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Baş-

.kan, muhterem arkadaşlarım; 

Hükümetin getirdiği Sıkı yönetim Kanununu 
tadil tasarısının son derece nassas bir madde
sinin müzakeresini tamamlamış bulunmaktayız. 

Şimdi, büyük bir kelime tasarrufu içerisin
de arz edeceğim nedenlerle bu maddenin ta
sarı bünyesinden çıkarılmasını teklif etmiş bu
lunmaktayız. Gerekçemi yüce takdirlerinize 
arz ediyorum. 

5 nci madde sıkıyönetim bünyesine yeni bir
takım müesseseler getirmektedir. Bunlardan 
biri, komutan ve komutan yardımcılarına ilâ
veten çevre komutanlığı müessesesidir. Diğeri, 
Başbakanın, koordinatörlüğüne, ikinci bir koor
dinatör ilâve eden son fıkrasıdır. 

Tasarıya göre Başbakan adına Genelkurmay 
Başkanı bu konuya ithal edilmek istenmektedir. 
Geçici Komisyon değiştirişinc göre, Genelkur
may Başkanı yerine yazı ile görevlendirilecek 
'bir makam ilâve edilmek istenmektedir. Anayasa 
Komisyonunun işe müdahale edip önerdiğine 
göre, sorumluluk Başbakana aidolmak kaydıyle 
yazı ile tevkil edeceği bir makam bir koordi
natör olarak Yüce Meclisin karşısına getiril
mektedir. 

Şimdi, bu insicam içerisinde çevre komutan
lığı üzerinde görüşlerimi kısaca arz edeyim : 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, 5 nci madde 
üzerinde görüşmüştünüz. Takririnizi izah edi
yorsunuz... 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — 5 nci 
maddenin tasarı bünyesinden çıkarılmasını 
teklif ediyorum. Hangi gerekçeyle teklif ediyo
rum!. Gerekçemi arz ediyorum, Muhterem Baş
kanım. 
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Büyük bir kelime tasarrufu içerisinde arz 
edeceğim, sabrınızı tüketmeyeceğim. Zaten has

sas bir mevzudur. Lütfunuzu istirham ediyo
rum değerli Başkan. 

Hükümet bir çevre komutanlığı getiriyor 
ve şu gerekçe ile getiriyor : Bilfarz, sıkıyöne
tim komutanları ve yardımcılarının geçmiş 
uygulamalar da dikkate alınarak ayrı ayrı böl
gelerde faaliyet göstermeleri halinde yardımcı 
komutanlara talî bölge komutanı gibi sıfat
lar vermenin bu bölgelerde yürütülecek hiz
meti daha ilk başından menfî yönde etkileye
ceği ve o bölgedeki işlerin esasen ikinci derece
de mütalâa edileceği görüşü ile çevre komutan
lığına lüzum vardır, diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet bilfarza da
yanıyor. Diyor ki, bilfarz ben talî komutan de
yiminin tahtadaki mâna ikinci plândır, üçüncü 
plândır. Halbuki önemli bir hizmet ifa edil
mektedir. 

O itibarla peşinen hizmetin: ikinci plânda, 
ikinci değerde bir hizmet olduğunu kabul ve 
ilân etmiş olurum, onun için çevre komutanlı
ğı lâzım. 

Şimdi ben soruyorum Hükümete: Komutan 
yardımcısına bilfarz tâli komutan demek için 
seni icbar eden mi var? Yani çıkacaksınız, bir 
Hükümet gerekçesidir bu muhterem arkadaşla
rım, bilfarz tâli komutan desek ikinci plânda 
anlaşılır, onun için gelin bizi bu sıkıntıdan kur
tarın, çevre komutanı ihdas edelim. Gerekçe bil-
fârz'a dayanıyor, kabulü mümkün değildir. 

Kaldı ki Silâhlı Kuvvetlerin bünyesinde ol
mayan bir-kumandanlık geçici bir dönem için 
getirilmektedir. Silâhlı Kuvvetler bünyesinde 
çevre komutanlığı diye bir müessese yoktur; 
iki aylık bir dönem için Silâhlı Kuvvetler bün
yesine bir çevre komutanlığı sokmanın man
tığı yoktur, gerekçesi yoktur. 

İhdas ettik çevre komutanlığın], onun gö
rev ve yet kile iti ne olacak? Komutan ve komu
tan yardımcılanyle çevre komutanının müna
sebeti ne olacak Bunlar karşımıza birer prob
lem getirecektir. Bir meseleyi «bilfarz.» gerek
çesiyle halledelim derken karşımıza yeni yeni 
problemler çıkaracağız. 

Bu itibarla, 5 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
yer verilen ve «bilfarz tâli komutan demek 
doğru değil, gel çevre komutanı diyelim» gibi 

bir basit gerekçeye istinat ettirilen müessese
nin kanaatimce mümkün gözükmemektedir. 

Şimdi, 5 nci maddenin getirdiği diğer mües
sese şudur değerli arkadaşlarım; son fıkrayı 
okuyorum: 

«Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta sıkı
yönetim ilân edilmesi halinde; sıkıyönetim ko
mutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinas
yon Başbakanlukça sağlanır.» 

Elimizdeki ıiıer'i metin budur, halen yürür
lükte bulunan Sıkıyönetim Kanununnun 5 nci 
maddesi budur. «Çeşitli bölgelerde sıkıyönetim 
ilân edilmesi halinde sıkıyönetim komutanlık-
lıkları arasındaki koordinasyon ve işbirliği İBaş-
bakanl ıkça sağlam r.» 

Hükümetin getirdiği tasarı şudur: Hükü
met buna birtakım elemanlar ilâve etmekte
dir. Hükümet diyor ki; «Çeşitli bölgelerde sıkı
yönetim ilân edilmesi halinde, sıkıyönetim hiz
metleri arasındaki adlî, idarî, ve teknik işbölü
mü, işbirliği ve koordinasyon ve sıkıyönetim ko
mutanlıklarının müşterek konulardaki yöneti
mi Başbakan adına Genelkurmay Başkanı..» 

Komisyonun değiştirdiği şekliyle: «yazılı 
olarak görevlendireceği makam tarafından» de
niliyor. 

Anayasa Komisyonunun ilâve ettiği şekliy
le «Başbakan veya sorumluluğu Başbakana ait 
olmak üzere yazılı şekilde görevlendireceği ma
kam tarafından..» deniyor. 

Xe olacak? .Sıkıyönetim hizmetleri koordine 
edilecek, işbirliği, işbölümü düzenlenecek. 

Hükümet bu ilâveyi şu gerekçe ile getiri
yor. Gerekçeyi okuyorum. 

«Anaprensip olarak zaman zaman her çev
rede sıkıyönetim komutanlıklarının farklı uy
gulamalarından duyulan şikâyet konularını 
bir dereceye kadar azaltabilmek ve komutan
lıklar arasındaki işbölümü, işbirliği, koordinas
yon ve müşterek yönetimi sağlamak için bu de
ğişikliği teklif etmekteyiz. 

Böylece adlî, idarî, teknik konularda Başba
kan adına Genelkurmay Başkanlığınca sağlana
cak olan müşterek yönetim «tekrar arz ediyo
rum, «Başbakan adına...» 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, tekrar hatırlat
mak mecburiyetinde kaldığım için özür dilerim. 
içtüzüğümüz; takririn komisyon ve hükümet 
tarafından ademi kabulü halinde önerge sahi-
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'l)i kısaca önergesini izah eder diyor. Tartışma 
yok artık. Bu kısaca (müemelen) izah, takriri
niz yönünden Genel Kurulu aydınlatmaktır, 
madde yönünden değil. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, kaç dakikanızı işgal ettim? 

BAŞKAN — Hayır, hayır; bir evvel konuş
tuğunuzun daha genişini konuşuyorsunuz. Lüt-
f'en çok kısaca takririnize dayanan gereke'eyi 
izah ediniz; çok rica ederim. Çünkü ne Komis
yonun, ne başka üyenin konuşma hakkı yok 
a rtı'k. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim. 

Şimdi, Hükümetin gerekçesinden anlaşılan 
odıur ki, geçen uygulama sırasnnda sıkıyönetim 
komutanlıkları arasında birtakım anlaşmazlık
lar, ihtilâflar çıkmıştır, • şikâyetlere sebep ol
muştur, zaman israfına gidilmiştir. Hükümet, 
zaman israfını, anlaşmazlıkları, şikâyetleri orta
dan kaldırmak için. bu maddeyi getirmektedir. 

Biz komisyonda; gerek Anayasa Komisyo
nunda, gerek Geçici Komisyonda vaka zikredi
lerek misâl istedik. Hükümete yardımeıı olabil
mek İçin bizi tenvir buyurmalarını istirham et
tik. Bu kürsüde olduğu gibi komisyonlarda da 
geçten iki senelik tatbikatın verdiği tecrübeden 
mülhem gibi cümlelerle karşımıza çıkıldı, vaka 
zikredilmedi. 

(Maddeye adlî, idarî, teknik konularda işbö
lümü, işibirliği ve koordinasyon getirildi. Diedik 
ki, tadat tehlikelidir. Adlî, idarî, teknik konu
larda işbirliği dersleniz malî konu ne olacak, st
ratejik konu ne olacak, politik konu ne olacak?. 
Bunlar da sıkıyönetim, bünyesinde olan husus
lardır. Halbuki elimizdeki meri metin hepsini 
kapsayan ıbi'r metindir. Sıkıyönetim komutanla
rı arasındaki işibirliği ve koordinasyon deyince 
bu ifadenin içerisine bütün ihtimaller girmekte
dir. 'Tadat ettiniz mi, tadadın dışında kalan hu
suslarda tereddüt uyandırırsınız. 

.Değerli arkadaşlarım, aslında tasarı, Hü
kümetten gelen şekliyle, Genelkurmay Başka
nını koordinatör yetkiye sahip kılmak amacım 
gütmektedir ve bu fikirle kaleme almm;ıştır. Ge
rekçesin o kısmımda şöyle deniliyor: «(Böylece..» 

BAŞKjAN —- Sayın Ekinci, anlaşamıyoruz 
galiba efendim. Tam 2ü dakikanın kısa tâbiri 
var mıdır? Sözünüzü kesmek mecburiyetinde 

kalacağını. Takririnizi izah edin lütfen. Mad
de üzerinde müzakere bitti, siz de konuştunuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaş-larım ; 

'Geçici Komisyon «Genelkurmay Başkanlığı». 
ifadesini kaldırmış, «makam» ifadesini getir
miştir. Ben Geçici Komisyonda bu makamın 
Millî Savunma Bakanlığı olmasını teklif ettim, 
Geçici Komisyonda bu teklifim itibar görmedi. 
Bu makam, sivil veya askerî bir makam olacak
tır. Millî Savunma Bakanlığımı teklif ettik ka
bul edilmedi, ki bu sivil makamdı. Askerî maka
ma gelince; her biri bir* orgeneral olan sıkıyö
netim komutanlarının başına askerî bir ma
kam. olarak kimi getirebileceksiniz? Ancak 
Genelkurmay Başkanını. Bu itibarla, makam 
deyimiyle geçiştirilmek istenen ihtimal bütün 
ihtişanıiyle ayakta dır. 

Gerekçe bir yerinde •muayyeniyet arz eden 
davaların bir elde toplanması hususuma temas 
ediyor. Muayyeniyet arz eden davaları siyasî 
mevkide, idarî mevkide, komuta mevkiinde bir 
elde toplamak gücünde değiliz. Zayıftır gerek
çe. Beş sayfadan bir cümle arz ederek geçiyo
rum. 

Son olarak üzerinde duracağımı, ve niçin bu 
maddenin metinden çıkarılmasını istediğim son 
hususu arkadaşlarıma arz edeceğim. 

Tasarı hazırlanırken Sıkıyönetim Kanunu
nun 6 ncı maddesi nazarı itibare alınmamıştır. 
6 ncı madde; sıkıyönetim komutanlarını, sıkı
yönetim hizmetlerinden dolayı Başbakana kar
şı sorumlu tutmakta, askerî hizmetlerden do
layı da kendi statüsüne tâbi kılm/aktadır.'Eğer 
biz, bir makam ihdas edersek; bu makam sivil 
veya askerî bir makam olacağına göre, sıkıyö
netim kumandanlarını tedirgin edecektir, ra
hatsızlık getirecektir. 

O İtibarla, Sayın Başkanımın ikazlarına hür-
ıneten icabet için, diyorum ki, bu madde, mev
cut ıııetiıı, bütün ihtiyaçları cevaplandıracak 
yeterliktedir. Gecen iki senelik tatbikat, mev
cut metnin açık vermediğini göstermiştir. Öner
gem kabul buyuruiduğu takdirde, mevcut me
tin yürürlükte kalacaktır, kabulü yahut reddi 
hususunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Vaktinizi fazla işgal ettimse özür diliyorum. 
MİLLÎ SAVULMA BAKANİ MEHMET İZ-

MEN — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Hayır. 
Efendim, mesele vaktin işgali değil. Mesele, 

bir imkânın kısıtlanması veya uzatılması değil, 
mesele usulün içinde kalmaktır. 

Bundan sonra, muhterem milletvekillerinin.. 
CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Baş

kanımı, bir maddenin halledilmesini istiyorum. 
BAŞKAN — Size söz verdim, bitti efendim, 

buyurun yerinize. 
Mesele, takririn izahı sadedidir. İçtüzüğü

müze göre önerge sahibi tarafından kısaca izah 
edilir. 

Bakınız Millî Savunma Bakanı söz istiyor, 
Komisyon söz istiyor. Meseleyi takririn hududu 
dışında mütalâa ettiğiniz zaman, yeniden bâ
zı haklaırm doğmasını da düşünmek gerekiyor. 
Buna İçtüzüğümüz imkân vermiyor. 

O bakımdan, bundan böyle takrirlerin izahı
nın, münhasıran takririn kabulü veçhesine ma
tuf olmasını istirham edeceğim. Bu sebeple de 
Sayın Bakana İçtüzüğümüzün âmir hükmü mu
vacehesinde söz vermeme imkân yoktur. 

Sayın Cengiz E'kinci'nin önergesi Komis
yonca tedvin edilmiş ve ek okunan raporla da 
yapılması ^öngörülen değişiklikleri de muhtevi 
bulunan 5 nci maddenin metinden çıkarılmasına 
mütedairdir. Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmamaktadır. Önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MıEHİME'T 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
'Tekrar oylarınıza arz ediyorum. Maddenin 

metinden çıkarılması hususunu kabul edenler.. 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Sıkıyönetim Komutanına vekâlet 

Madde 7. — Sıkıyönetim komutanının, sıkı
yönetim bölgesinden uzaklaşması veya hizmet 
edemeyecek derecede mazaretinin vukubulması 
halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği Ge
nelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. An
cak, fbu vekâletin otuz günden fazla uzamasını 
gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir 
atama yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayım milletvekili i . Buyurun sayın Ekin
ci. 

CBN GİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tetkikinize sunulan 7 nci madde, sıkıyöne
tim komutanlarının görev zamanında izin süre
lerini 15 günden 30 güne çıkaran bir maddedir. 
Gerekçe olarak da şöyle denilmektedir: 

Sıkıyönetim komutanlarına daha geniş bir 
imkân tanıma düşüncesiyle bu değişiklik teklif 
edilmiştir. Gerekçe bu. 

Bendeniz o görüşteyim ki; olağanüstü bir 
ortam ve olağanüstü bir idarede, 30 gün maze
ret kabul edilecek bir keyfiyet değildir. Eğer, 
bir sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim devam 
etmekte iken, 30 gün ayrılabiliyorsa, sıkıyö
netimi gerektiren bir hal kalmamış demektir. 
Sıkıyönetimin tabiatında; devamlılık, sür'at, 
dikkat, istical biraz da fedakârlık var. Normal 
talbiî idarede de 30 gün senelik izin, Örfî ida
rede de 30 gün senelik izin yahut mazleret.. Adı 
da sıkıyönetim.. Kabul edebilmek mümkün de
ğildir. Gerekçe mukni değildir, hizmetin tabi
atında, sıkıyönetim komutanının işinin başın
da kalmasını icabettiren büyük hususiyetler 
vardır. 

Bu düşüncelerle, ibu teklifin tasarıdan çıka
rılmasını bir önerge ile teklif etmiş bıılunmak-
tayım. 

'Say g Dİ ar arz ederim. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen sayın milletvekili:.. Yok. İki öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan iSıkıyönetim Kanununda 
ki değişikliklere ait tasarının 7 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Konyiai 
M. Kubilây İmer 

«Madde 7 — iSıkıyönetim komutanının, sı
kıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hiz
met edemeyecek derecede mazeretinin vukubul
ması halinde, kendisine, kimin vekâlet edeceği, 
sıkıyönetim komutanının atanma usulüne göre 
tespit olunur. Ancak, bu vekâletin otuz günden 
fazla, uzamasını gerektiren haller varsa, ve-
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kaleteu görevlendirme yerine yeni bir atama 
yapılır» 

Yüksek, Başkanlığa 
Sıkıyönetim Kanununu değiştiren tasarının 

bitline i maddesinde yet- alan yedinci' maddenin 
tasarıdan çıkarıl masını teklif ediyorum. 

Gerekçemi izah için söz istiyorum. 
Saygı la rınııla. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

BAŞKjAN — Aykırılık derecesine göre tak
rirleri oylarınıza arz edeceğim. Sayın Ekinci'-
nin önergesi, metinden 7 nci maddenin çıkarıl
masına mütedairdir. Onu tekrar okutuyorum. 

(Ordu Milletvekili Cengiz Ekinei'nıin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

ŞENSOY (Ordu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet .. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 

İZME'N — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, izah edecek mi

siniz önergenizi? 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Arzettinı efen

dim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmıyor, önergenin dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Eilhal katılıyor musunuz?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

ŞENSOY (Ordu) — Katı'lmüyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 

Komisyona ve riyoruz. 
Diğer önergeyi, bu suretle işleme koymuyo

rum. Onu da nazarı itibare alırsanız ve mad
deyi almış olmanıza göre, eğer tedvin edebilir
seniz, bu birleşimde meseleyi halletmiş oluruz. 

8 nci mad-deyi okutuyorum. 

Karargâh : 
Madde 8. — .Sıkıyönetim ilânı ile beraber, 

sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, sıkıyönetim komutanlığı karargâhı kuru
lur. Sıkıyönetim komutanlığı kadroları, Genel
kurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır ve 
-Başbakanın onayınla, sunulur, Bu kadrolara lü

zumu kadar subay, assubay, sivil personel ve 
Devlet memurları aslî görev yerleri ile ilişiği 
kesil m eksizin usulüne göre atanır. 

Atanan, personel, atanma 'emrinin kendileri
ne tebliğini tiak'ibeden yirmidört saat içerisinde 
hareket ile yol süresi donunda yeni görevlerine 
katılma zorundadır. 

BAŞKAN — Maldıde üzenimde görüşimıek iste
yen sayını miilieltvelkili?.. 

Sıaıyın .Elkiinöi, buyurun. 
-CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

ımıılhitereım aırlkaldaişlıarıım \ 

''Taısraırıınıin bu mıalddiejsıiıyle sılkıyöuetıiım kolmıı-
tanliarına, Devlet memurlarını da sıkuyöueıtiiım. 
hizimjeıtıleııinle tayin eltimle yıeltlkM veıilımıeiktıödıiır. 

MJerli meltin, sıjkııyöueitiım karargâhı kuruldu
ğu vaikilt sıuîbay, asisübay ve büuyeldıc builunaın .sivil 
'peıisloneıllle iıktiifa eıtımiştiir. Tasarımım geıtiridiği tek
lif sılkıyöınıeltim. idlaırldsi zaimammda siayın komu
tana 657 sayıflı Devliet Pıersıonel Kaınumuna taihi 
ıneımuırları da bünyeyle tayin eltımidk yeitikisâ ver>-
ırneîktedi'r. Bu noktadan Yüce Meclisin dükjklaltimi 
eıclklm.<e!k mıeefburiyetlindayiım. 

Maddede deniyor ki: «ıSrkıyöueltikn ilâmı, ile 
' bıeraiber, sılkıyönietiımıin maksat ve almaçlarımla uy
gun oiaratk, sıkıyönetim. ikamtilta.nl ığı karargâhı 
kurulur. Sıkıyönetim komutanlığı kadroları, Ge-
•nıellkunmiay Başlkanlıgmca önceden haızMıasnır ve 
Barbakanın onaıymıa sunulur...» 

- Buradaki «ve Başbakanın onayımla sıunulur:»! 
ifadesi yemidir. 

«...Bu kadrolara lüzumu kadar sulbaıy, aısısRi-
bay, sivil praisonel...» Yıine bir ilâve var «... Ve 
Devlet meımıurlıan aslî göreiv y'erleıii iılıe illlilşıiği kie-
siilımetks'izkı usulünle göre atanır.» 

Değerli arkadaşlarıım, burada ilki uusur karşı-
anızıa, çukıyor : 

1. —• Kadroların öncelden hazini aınımaısı uınlsu-
ru, 

2. — Sıkıyönetim karargâhınla Devlet nı-eımur-
larmı d<a tayin edelüıme yeitkisıi. 

«Sıkıyönetim kcanutamllığı kadroları, Geueil-
ıkuırımay BaşJklamlığınca önıeddıem hazırlanır.» deni
yor; «ö.ncieiden».'in teşmil ve mrayelt huduldu nedir, 
ueden önceden hazırlamacialktır? 

Sıikıyönıeitim ilâmımdan) sonra; falkat tayinlıer-
dem önce mi?. Tabiî bir şeyden önee hlaızııılafniaeak 
•bu.. . 

http://ikamtilta.nl
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HASAN TOSYALI (.Kastamonu) — Seferer-
lik için önceden hazırlanıyor ya.. 

CENGİZ EKİNCİ (Devaımla) — Sıkıyönıeitıiım 
ilânından sonra ve tayinlerden önce imi, yoksa sı
kı yö'ın t̂ıimin ilânından önce mi? Burada bir safa
hat yoktur. Tenevvür edejbiiirsek, ısrarlı olmayız, 
değerli Tosyalı arkadaşımı gibi seferberlik lıii-
kümlerlini bilmjeım, 'kteraJdiilierli kıymeltli bir. askerdir, 
(benlim bilmediğim toraffları cahilliğime bağışla
sın. 

'Şıiımjdii, gerekçede «sıfcıjyönetıiiın ilânından ön
ce» diyor. Ben de görüşlerimi, gerekçenin verdiği 
'bu kıstasa göre Yüce Heyetinize ara edeceğimi. 

Meselâ, taibiî idare zamıamındaısınız, kadrolar 
gerekçeye göre, sıkıyönetiiimia ilânından öntoe ha
zırlamıyor. Bir gün ilân edeceğiniz örfî idare ioiln 
bugünden kaJdrolar haizırlanırken ölçülerimıiz nle 
olacaktır1? Müstalkibel bir sıkıyönetimin ilân sebe
bini, «şümııliünü, yurda sirayet ölçüşümü, aımia'ç 
vo maksadını bugünden tayin edebilmek imkânı 
Var mıdır? 

Bunu bilmieden, evvelâ ihtiyacınızı, sonra da 
ihtiyacın gerektirdiği kadroları nalsıl haızmlaya-
bilecıeksiriiz? .Bu husustla tereddüt içerisindeyiz. 
'Kooıfeyon lütfedip tenvir buyumırsfa, kendilerine 
yardımcı olmaik vaizifıemİKdir. 

Şiimdi, Devlet memurlarının tayini hususuna 
giel'iyoroiim; yani ikinci unjsura. 

Sıkıyönetim komutanlığı karargâhınla subay, 
lasauibay ve sivil perlsioneilden sonra Devlet m-eanu-
runu da tayin etmek yetkisi va.r. Madde metni 
ıbunu getiriyor. 

Şimdi, Sıkıyönetim Kanununun maddeleri
nin bâzı fıkralarını Meclisin hatniaımıaisı için arz 
iedîyorum. 

2 nei madde : «Zabıta kuvvetleri bütün teşki-
ılâtıyle sıkıyönetim komutanının emrine girer. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı, sıkıyönetim koımuıtan-
lığı ile işbirliği yapar. Sıkıyönetimi komutan, 
bölgesi içindeki zabıta kuvvetlerin'in yerlerimi de
ğiştirebilir. Sıkıyönetim komutanı, zalbıta kuv
vetlerinde askerî personel kullanırsa, bu takdir
de müdür seviyesindeki memurlar sıkıyönetim 
ıkamutanı emrinde müşavir olarak görevlerine de
vam ederler. » 

3 ncü madde : «Sıkıyönetim kjamutanı lüzu
mu hailinde sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, 
özel idare, ve belediyelere ait binla, araç ve perso
nelden yararlanmaya yetkilid'r.» 

Değerli arkadaşlarımı, bu kadarı yetanıiyor 
mul . . 

Mevcut kanunun şu okuduğum maddeleriyle 
.sııikıyöneitiimıin emrine verdiği subay, alssıulbay, siijvil 
personelden sonra şu maddelerde saydığımı MM-
]î İstihbarat Teşkilâtı da dahil, lııkımetlkLie verlen 
memurlar yit'tmiyor, sıJkıyönietim ikomuitaıu Dev-
İlet memurlarını da tayin ediyor. 

Bu haıliyle madde ve gerekçesi bM ilknia edi
cilikten yoksun görünüyor. 

Değerli 'arkadaşlarım, bu huısuısta şuna da alga-
ııet edieyiim: Eğer ihtiyaç varsia, iki ayda bir Mec
lislerin karşısına gelip «Müddetimi uzat» diye
cek olan bir yöneltilin içtin Devlet- kadrolarını da 
onun emrine vereceksiniz. Esasen mer'i kamınla 
birçok imkânları ve birçok personelli verımişsinliız. 
Buna ihtiyaç yoktur; sıkıyönetim Devletten me
mur tayin etmjeisin. Bir yerde Devletlin de bir per-
ısanlel poliıtiilkaısı, bir hizmeti ve bu hizmeti yapa
cak olan edemanlara 'ihtiyacı olduğunu hesıaiba 
katmak lâzım gelir. Komisyonun ve Hükümetlin 
bu açıdan meseleye bakımlasın ı iıstirhıam ediyo
rum. 

ıSaygıllar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, daiha evvel söz al-
ımışismıız. Acaba görüşmeyi arzu eder mistiniz? 

MEHMET ALİ AYıBAK (İJsUanlbul) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarımı; 

SılkıyönJetim, sivili idarenin üjstiesiınideın gelıe-
ııııcıdiği lıal ve şaritlarda Anıayaısamiizın bu humus
la ilgili maddeleri gerepnce ilân edilir. 

iKaııııu düaenıinin bozulmaısı, vatan ve miMjeti-
ınıiziin bütünlüğünün tehlikeye düşmesi gilbii hal 
ve şartlarda ve bildiğiniz gibi, vatanı içten yık
mak isteyen, bizi dışarıdan kuşatımış ollan ezeM 
ve ebedî düşımanıtmııza, vatanı içten çürüterek tes
lim etmek isteyen anarşistlere karşı ve onların 
'kafasını ezmek için sıkıyönetim ilân edilir. 

Sıkıyönetim «Ben gelliyorum» demez, harp 
gibi de olmaz, ani gelir. 

Muhterem arkadaşlarımı, işte bu sebeple mad
deyi çek iyi okuyalım. Arkadaşlarımız maddteıyi 
ibaşk'a istikametlere çekerek, mıaddemiin asıaıs mâ
na ve ruhunu değiştirmiş oluyorlar. Şöyle kü : 
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Maddeyi aynen okuyorum- «Sıkıyönetimi ile 
iboraher, sıfcıyömeitiijmlin maksat ve aımaçlariıma uy
gun olarak, sıkıyömetlim komutanlığı karargâhı 
komıılim'.» 

Karargâh basşika şeydir, kadro başka şeydir. 
Madde: «Sıkıyönetimim ilâm ile be.ralbe.i-, sıkıyö-
"mietimün maksat ve aıınaçlatrıma uygun olarak, sı
kıyönetim koımıullambğı karargâhı kurulur» di
yor. Buma hayır diyebilir mıiijytiz? 

İkinci cümle ise «Sıkıyönetim koımuitamlığı 
kadroları, Genelkurmay Başkanlığınca önıeıeldeıı 
hazırlanır vie Başbakanın onayına sunulur.» di
yor. Yıam)i, sıkıyömetiilm ilâm eldilirsie şu teşkilât ku
rulur, kurulan bu teşkilâtta şu kadar asker, şu 
kaldar siivil görevli vaziilMendiriüıir diye teşkilât 
şulbösiiinioe elbetıtieki bir liisiteBİ, bir semaisi yapılır. 

Şimdi, mesele burada ilkiye ayrılıyor; askerî 
personel ieiin Genelkurmay Başkanlığı ilgili ko-
ıiuujtıanbklaıra emıir verlir, derhal alsjkeırler bu teşlki-
ılâttiaikıi yerlerini alsınlar dıeır. Madde gaıyeıt siarlüh; 
dllân edilmiş bulunıam sıkıyönetimin, meselelerin 
üstesinden gelebilmesi için, gerekli sivil pıersıone-
lıi çalıştiırabllmesi içim tıaıyiim edeceği sıivlil kişiille-
,ıun lisiteslihi Genelkurmay Başkanlığı hazırlaya
rak Başbakanın onayına sunacak. Sumımasın mı, 
ısivi! personel olmasın mı muhterem arkadaiŞİarıım?. 
Hem .sıkıyöntejtıiim ilân edilecek, karargâhı kurula
cak, askerî personeli tayin et diyeceğiz; fakat sıi-
vil personelin tayinlıııin Başbakanım onayına su-
•ıuılmjaısı hususuna karşıiyıım diyeceğiz... 

CENGİZ EKİNCİ (0;i1du) — Ydk öyle bir 
litiraz, ydk öyle bir şey. Ben, Devlet meanurlaırı-
aiiiı taıyinine takılıyorum, sivil memurların tayii-
ınıino takılmıyorum. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Iistalhul) — Be
yefendi, itıiraz öyle değildi ki.. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Subay, amıı-
bay, âilvil personel eveit, Devlet memuru hayır!.. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci müdahale eitmıeyii-
miz lütfien efödinim, 

'Sayım Tosyalı, eski metinde sivil personel var-
ımuş, şnfmdıi bir Dovlelt meimuru ilâve edilmiş, ona 
liltdraz ediyorlar efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bekli efen-
dom, peki, teşekkür ederim. 

llkiinei cümleyi tekrar okuyorum: «iSıkıyönlc-
ttJİım kcımultianlığı kadroları, Genelkurmay Balkan-, 
İlgınca önceden hazırlanır ve Bıaışbakanım onlayi-
nıa sunulur. Bu kadrolara lüzumu kadar subay, 
laıssubay, sai\Hil personel ve Devlet memurları...» 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — İşte ben ona 
litiraz ediyorum Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet,, 
«...ve Devlet memurları aslî görev yerleri ile ili
şiği kesilmelkslzin» ibaresi bu taısarıyle ilâve eidiil-
ımefctedir; mer'i kanunda bu hüküm yoktur.' 

Arkadaşlar, bu monteye lüzum vardır. Çün
kü, sivil mjamur diyoruz; sıkıyönetiiımıin normal 
olaralk işleımelsi için sokakta gezen imlsaraa da, Dev
le! memuruna da ihtiyaç olabilir. MerU kanun)da-
ıki bu eksiklik görülmüş, ilki senelik tatbikat neti
cesi buna ihtiyaç duyulmuş; «Devlelt mieımurilaırı-
nın tayini Başbakanım onıayuna sunulur.» den-
•mıiş: Bir sıkıyönetimin normal olarak işleyebil-
fmCsi için ellbettettki askerî, sivili, Devlet memuru 
bu kadronun içerisinde yer alabilir, alması lâzımı
dır; buralda bir fazlalık yoktur, bunu eı?ıirgeıme-
ıimeımıiz lâzımıdır. Sıkıyönetimim mıuvaıffaikiyeitii, 
baıştıa Türkiye Büyük Millet Meclislimin ve ındlle-
timizin muvaffakiyeti olur. 

Devlet memurları, alslî görev yerlerli ile ilişiği 
ke^lrnekmzin muvakkat bir süre için sıkıyöneıtiiım 
komutanlığı emrinde çalışacak. Bıaınıa göre eski 
ımeitimde noksanlık vardı, o da bu monte ile düzel-
ıtıilımıok'tıödiir. Büınaıenialeylh, ımacldeye karşı çıklmlafc 
bence yerihde olımıayaıCaktır. 

S ay gılaırımı ısunarum. 

BAŞKAN —• Geçici Komisyon SÖKCÜSÜ Sayın 
Keımall Şemısıay buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞE'NSOY (Ordu) —• Sayın Baişkaın, değerli ar
kadaşlarım ; 

ıGörüşmekte bulunduğumuz 8 ilci maddenin 
bu kadar hassasiyeti celbetmeme&i iealbeılerdi 
kanaatindeyiz. 

Evvelâ, sıkıyönetim tâbiri üzerinde anlaş
maya lüzum var mı bilmiyorum. ıSı'kıyönetimi 
sadece bir asker yönetimi şeklinde anlamak. 
yanlış ve sakıncalıdır. 'Sıkıyönetim tabiriyle, 
idarî hizmet tâbirini mefhumunu ortadan kal
dırmak mümkün değildir. Sıkıyönetimi bu an
lam içinde mütalâa edince, değerli arkadaşımız 
Cengiz Ekinci'nin haissaisiyetini celbeden «Dev
let .memurları» 'deyiminin 8 nci maddeye niçin 
konmuş bulunduğunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 8 nci maddenin ge
rekçesinde aynen : «.Sıkıyönetime ihtiyaç du
yuran nedenlerin, sivil ve asker yöneticilerin el
birliğiyle çalışması sonucu giderileceği gözü-
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iıüne alınmış, sıkıyönetim komutanlığı karar
gâhlarında, asicerî mahkeme ve savcılıklarında 
ihtiyaç duyulmuş .olan, daktilo, steno, diğer si
vil memurlara ait kadroların önceden hazırla
narak Başbakanın onayına sunulup kesinleşme
si, sıkıyönetim ilânı ile beralber bu kadrolara 
süratle atanmalar yapılarak işlere biran önce 
ve ıkarima, ehliyetli ibir ekiple başlanabilmesi 
olanağının sağlanması düşünülmüştür.» denil-
•metotedir. 

.Şimdi, »bir misalle bu esbabı mücibenin kuv
vetli yönüne işaret etmek istiyorum. Mamak 
mahkemelerindeki duruşmalar sırasında Devlet 
memuruna ihtiyaç hâsıl olmuş ve Yüce Parlâ
mentomuzda vazife gören birtakım 'daktilo ve 
stenograflar Mamak Mahkemelerine götürüle
rek; çalıştırılmışlarıdır. 'Bu kanunun tümü üze
rinde cereyan eden münakaşalar esnasında, tat
bikatta .görülen birtakım zaruretlerin neticesi 
olarak Ibâzı değişikliklerin getirilmiş bulundu
ğunu iSaym Komisyon Başkanı izaih 'etmişlerdir. 
İki seneye yaklaşan bir zamandan beri devam 
eden Sıkıyönetim icraatı esnasında, tatbikatta 
rastlanılan 'birtakım aksaklıklar, düzeltilmesine 
ihtiyaç duyulan 'birtakım hususlar nazarı dik
kate alınmak suretiyle, birçok maddedeki deği
şiklikler «gibi, 8 nci maddeye de «Devlet me
murları» deyimi ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşımız Cengiz Ekinci, 8 nci mad
deyi, Sıkıyönetimin ilânından evvel, kadroların 
'Sıkıyönetim 'Komutanlığınca hazırlanacağı »mâ
nasında anlamaktadır. 8 nci maddede böyle bir 
şey yoktur. Madde; Sıkıyönetim ilânı ile bera
ber 'Sıkıyönetim maksat ve amaçlarına uygun 
.olarak Sıkıyönetim, .karargâhı kurulur dernek
tir. Karargâh ıkurulduktan sonra, (Sıkıyönetim 
Komutanlığı kadroları hazırlar ve Başbakanın 
onayına sunar. (Genelkurmay Başkanlığınca ön
ceden hazırlanan «bu kadroların içerisinde, illâ 
Devlet ımemuru olacaktır ve Devlet memuru 
alınması zarureti vardır anlamına gelecek bir 
cümle maddede mevcut değildir, ama hizmetin 
bizaıtihi bünyesinde mündemiç ,bir ihtiyaç, hiz
metin bizatihi bünyesinin icalbettirdiği birtakım 
meseleler, Sıkıyönetim sahası içerisinde Devlet 
(memurlarının da istihdamını mecburî kılmakta
dır; mecburî''kılmaktadır değil de, Devlet me
murlarına ihtiyaç hissedildiğini tatbikat bize 
g ö ste rm ekt ed i r. 

Diğer taraftan, Sıkıyönetimin aynı zamanda 
idarî bir hizmet olduğu lı us usunda müttefik 
isek ve Sıkıyönetimi bu şekilde tarif ediyorsak, 
Sıkıyönetim sadece bir askerî yönetim değilse, 
8 nci maddenin esbabı mucibesinde de zikredil
miş olduğu üzere, karma bir ekiple çalışmanın 
sakıncalarının anlaşılması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, aynı zamanda Sıkıyö
netim, ]bir (memleketin vahdetini, istiklâlini, hay
siyetini, namusunu alâkadar eden bir mevzuda 
ilân edilmiş .olabileceği gibi, mevziî birtakım 
olaylar sebebiyle de ilân edilmiş bulunabilir. 
Diğer taraftan, Sıkıyönetimin bir harp hali içe
risinde ilân edildiğini kabul edelim. Bu madde
lerde ; savaş halinde şöyle olur, savaş dışında 
böyle olur diye herhangi bir tefrik yapılmadı
ğına göre, bir savaş halini nazarı dikkate ala
cak olursak, böylesine karma bir ekiple çalışma
nın lüzum ve zaruretini anlamakta güçlük çek
mezsiniz. 

Diğer taraftan, bu «Devlet memurları» tâbi
rine karşı olan arkadaşlarımızın, niçin buna 
karşı olduklarını anlamak da mümkün değil. 
Örfî idarenin tarifinde ittifak ediyoruz, maksa
dını, mahiyetini, bedefini ortaya koyuyoruz, ni
çin efendim Devlet memuru çalıştırılsın ? Tatbi
katta bunun lüzum ve zaruretine işaret eden bir 
misal de veriyoruz. Bütün bunlara rağmen hiç
bir esbabı mucibe ortaya koymadan Devlet 
memurunun Sıkıyönetim bünyesinde çalıştırıl
masını sakıncalı telâkki etmek fikrine iltihak 
etmek mümkün değildir. Maddenin, tedvin edil
diği şekilde geçirilmesini komisyon adına say
gı ile arz ederim. 

NAİME ÜKEAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bir sual sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa
yın Komisyon sözcüsünü yanlış anlamadıysam 
izahlarında, «öncelikle hazırlanan kısmında ne 
nispette Devlet memurları ve adlî görev yapan 
lüzumu kadar suıbay, assubay ve sivil personeli 
istihdam edecek kadroları derpiş edilemez,- an
cak Sıkıyönetimin ilânı ile birlikte başlar» diye 
buyurdular sanıyorum. Öyle mi Sayın Komis
yon sözcüsü? 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) —Şim
di, nasıl harp plânlar; varsı, ü.-iSii ordumuz muh-
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telif milletlere Ikarsı kendisini savaş halinde mü
talâa ederek plânlar lazırlarsa, bunun gibi mem
leketin doğusunda, batlısında, güneyinde bir ör-

.fî idare ilân edildiği zaman; \, B, C şehirlerin
de şöyle bir kadroya ihtiyaç vardır der ve bu
nun için 'şu kadar; meselâ (Odalar Birliğinden, 
Ziraat Odasından, sokaktan geçen sivil perso
nelden buraya adam yerleştirmeyecek) dört ta
ne nahiye müdürü, sekiz tane kaymakam, vali 
muavini, .merkez müdürü, muhasebe müdür gi
bi kimseler de hu kadronun içinde bulunacak
tır diye önceden hazırlanan tasarılar Başbaka
nın tasvibine sunulmak üzoıc diyor. Böyle mi
dir bu açıklama? 

iSonra, hu atamalar da yine Başbakanın tas
dikinden mi geçsin, ydksa 8 tane mal müdürü
nü, 20 tane muhasebe müdürünü, efendim Van'
daki 'Ahmet Beyi, Konya'daki Mustafa Beyi bu
ralara tayin edip 24 saatte mahalline gönderdi
ğine ıgöre, artık bunların yeniden Başbakanın 
.onayına sunulmasına mahal kalıyor mu? 

Bu iki noktayı lütfedip açıklarlarsa mem
nun olurum efendim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Komisyon 
sözcüsü. 

OTOtC!. KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ıŞENSOY (Devamla) —• Sayın Başkan, madde, 
her hanlgi bir iltibasa mahal vermeyecek .ölçüler 
içerisinde gayet aıçıkltır. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Si
zin tarzı izahınız... 

GEÇİCİ .KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENSOY ((Devamla) —• Benim izahımda her 
hangi ibir müphem, nokta olduğunu, tahmin et
miyorum.; fakat, 'madem böyle bir tereddüt var, 
bu tereddüdü izale etmcik maksadıyle birkaç ke
lime arz .etm.dk isterim. 

Madde, («Sıkıyönetim. ilânıyle beraber» tabi
riyle başlıyor. (Değerli arkadaşımız şunu açık 
alarak »ortaya 'koymak istiyor. 

'Günün birinde Türkiye'nin şu Veya bu vilâ
yetinde hir sıkıyönetim ilânı düşünülürse; şu 
kadar (Devlet 'memuru, şu kadar sivil personel, 
şu kadar assubay filân diye daha sıkıyönetimin 
bahis 'konusu -olmadığı ahvalde bir kadro hazır
lığı mı yapılır? Hayır efendim, madde gayet 
sarihtir. Sıkıyönetimin ilânıyle birlikte karar-
ıgâh kurulur ve bununla birlikte aynı anda kad

rolar da hazırlanır. Fakat, maddeye kazuistik 
bir hüviyet vermek suretiyle her hale münhasır 
bir madde getirmek esasen mümkün değildir. 
Bununla şunu ifade etmek istiyorum: 

Memlekette sıkıyönetim ilânını gerektiren 
bir hadise başlamıştır. Hükümet düşünmekte
dir; aıcalba sıkıyönetim ilân. edilsin mi, -e dilme -
sin mi? Tabiî gece sabaha karşı bir saniye içe
risinde sıkıyönetim ilân edilmez. Elbette ki, sı
kıyönetim âni olarak ilân edilse bile, sıkıyöne
timin ilânını 'gerektiren ahvale takaddüm eden 
birtakım düşünceler, birtakım tasavvurlar, bir
takım hadiseler vardır. Bu hadiseler nazarı iti
bara alınır ve sıkıyönetim ilân edilir veya edil
mez. Binaenaleyh, daha sıkıyönetim ilân edil
meden, hattâ sıkıyönetimin ilânını gerektiren 
bir ahval mevcudolmadan kadro tespiti bahis 
konusu değildir. Zaten maddeden de böyle bir 
anlam çıkarmak, esasen mümkün değildir. 

BAŞKAN — ıSayn Şensoy, Sayın Tokgöz'-
ün sormak istediği maddede «Genelkurmay 
Başkanlığınca önceden hazırlanır» deniyor. Ne
yin öncesinde hazırlanır? Onu öğrenmek istiyor
lar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
•ŞENSOY (Devamla) — P^cndün şimdi anlıyo
rum Sayın »Başkanın-!. Şimdi, madde öyle başlı
yor... 

'BAŞKAN —''Hayır, «Sıkıyönetim ilânından 
önoe» anlamı 'çıkıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
ŞENSOY '(Devamla) — Hayır efendim,, «Sıkı
yönetim ilânıyle beraber» tâbiri var. Yani, sı
kıyönetim ilân edilmeden veyahut sıkıyönetimin 
ilânını gerektiren bir ahval olmadan 'Genelkur
may Başkanlığınca hazırlanır mânasına gele
cek bir şey yok ortada. Yani, önceden hazırla
nırdan maksat, (Başbakanın onayına sunulaca
ğı için daha evvel hazırlanır ve Başbakanın 
onayına sunulur. Bu hir cümlenin kullanış tar
zıdır. Zaten önceden hazırlanmadan Başbaka
nın onayına sunulması bahis konusu değildir, 
cümlenin gelişi böyledir, başka türlü mânaya 
gelmesi mümkün değildir. Önceden hazırlanır 
ve Başbakanın onayına sunulur. Burada tered
düdü mucip herhangi bir noktanın olduğu ka
naatinde değilim. 

BAŞKAN — Peki efendim, som cevaplan
dırılmıştır. 

http://etm.dk
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Başka soru sormak isteyen sayın milletve
kili? Yok. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunu/ Sayın Alpaslan. 

€ . H. P. GRUBU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) — Sayın 'Başkan, sayın arka
daşlarım ; 

'Ben maddeyi, sayın komisyon sözcüsünün 
anladığı .gibi anlamıyorum. Madde gayet açık; 
«Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları Genelkur
may Başkanlığınca önceden ihazırlanır.» Yani, 
sıkıyönetim ilânından çok 'önce kadrolar hazır
lanır. 'Hal böyle olduğuna göre ve bir de buna 
biz Devlet memurlarını eklediğimiz zaman Ana
yasamızın 124 ncü maddesinin, kapsamını çizdi
ği "sıkıyönetimin kapsamının çok dışına çıkan, 
taşan bir yönetim tarzıyle karşı karşıya gelmiş 
bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kanaatimce 'bu madde
nin sonuna «Devlet memurları» teriminin eklen
mesinin anlamı yok. ıÇünkü, daha önce müza
kere edip, kabul .ettiğimiz 2 nci maddede çok 
açık olarak .«Sıkıyönetim Komutanı hizmetin 
gerekli kılması halinde... 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi kabul etmedik 
efendim, metinden çıkardık. 

YILMAZ ALPASLAN ^Devamla) — Affe
dersiniz, evet metinden çıkardık; fakat eski 
metinden, yani yürürlükteki metinden aşağı 
yukarı aynıdır - yani 3 ncü maddede - bina
enaleyh, Sıkıyönetim, Komutanlığı zaten gerek
li gördüğü hallerde Hazine, özel idare, mahal
lî idare, iktisadî, ve sair kamu kuruluşlarının 
personelinden yararlanma hakkına sahibolduğu-
na göre, ayrıca Devlet personelini Sıkıyönetim 
Komutanının tayın tasarrufu altında bırakmak
la, sıkıyönetim, rejimini, âdeta - tâibirimi hoş 
karşılayan lütfen - askerî rejim haline getire
ceğiz. Bütün Devlet yönetimi, Devlet persone
linin tayin tasarrufu, Sıkıyönetim Kumandanı
nın emri altına girmiş olacaktır. 

Bu bakımdan, Sıkıyönetim Kanununun ama
cına da - kanaatimce - uygun değildir. Her ne 
kadar gerekçede, yani, 8 nci maddenin gerek
çesinde, «zaten iş'birliği yapılıyor. Stenolar ve 
•daktilolar sıkıyönetim mahkemelerinin emrine 
veriliyor. 

Binaenaleyh, bu uygulamayı madde haline 
getirelim» deniyorsa da, buna katılmak müm
kün değildir. Mademki «yararlanmak» söz ko
nusudur, ve uygulamada da, Sıkıyönetim Ko
mutanı, kamu kuruluşlarından, Devlet kuru
luşlarından her zaman yararlanma hakkına,, 
daha önceki maddelerle salhip kılınmıştır; o hal-
da, 8 nci madde ile, «Devlet memurlarının da 
sıkıyönetim emrine atanması yetkisini, Sıkıyö
netim Kumandanına vermenin» anlamı yok
tur. sıkıyönetimin kapsamının ve sıkıyönetim 
uygulamasının - 'bir bakıma - başka başka yön
lere çekilmesi imkânını vere'bileceği için, knaa-
timce, 'bu ibare yerinde değildir. Zaten eski 
maddede, yani iki yıldan beri uygulanan mad
dede ıbu, yoktur. Bugüne kadar sıkıyönetim ku
mandanlıklarının veya sıkıyönetim ile ilgili 
müzakerelerde Hükümet sözcülerinin, Başba
kanların bu konuya ilişkin en ufak bir itirazla
rı ve şikâyetleri de olmamıştır. Mer kamu ku
ruluşu, sıkıyönetim kumandanlıklarının isteği 
üzerine, emri üzerine, personelinin, onların em
rine tahsisini sağlamıştır. ıSayın komisyon sözcü
sünün beyanına ıgörc, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi personeli dalhi ıSıkıyönetim Kumandan
lığı emrindeki mahkemelere verildiğine» göre, 
demek ki uygulamada Ihiç'bir .aksaklık ve eksik
lik olmuyor, engeller çıkmıyor. 

Bu itibarla, bu eklentinin kabul edilmeme
sini ve 'bu konuda verdiğim önergeye itibar 
edilmesini, Yüce Meclisin sayın üyelerinden di
lemekteyim. 

Saygılar sunarım. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Buyurun Sayın Bakan. 
.MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Müzakere ettiğimiz madde, 8 nci maddedir. 
Maddenin matlâbmda, «Karargâh» tâbiri var. 
«Karargâh» tan maksat, sıkıyönetim ilân edi
lecek 'bölgede veyahut ilân edilen bölgede sı
kıyönetim faaliyetlerini şevki idare edecek bir 
merkezdir. Buradaki tayinler mevzuu, karar
gâh ile ilgilidir. 

Şimdi, arkadaşlarımız iki nokta üzerinde du
ruyorlar : 

Birincisi; kadroların önceden tespiti ne mâ
naya 'gelir? 
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İkincisi; Devlet memuru tayinine ne lüzum 
vardır? Acaba, Devlet memuru tayini hususun
da (Sıkıyönetim Komutanına yetki verilirse, Sı
kıyönetim Komutanı bütün bölgedeki Devlet 
memurlarını da mı tayin eder? 

Asla ve kata, öyle hiçbir şey yok. 
Kısaca arz edeyim: 
•Evvelâ, ıbir kere, Yüce Meclisin üyeleri bi

lirler k i ; Devlet hizmetinde ilk tespit edilecek 
şey, kadrodur Malûmlarınız, her sene bütçe ka
nunları ve diğer kanunlarla, bütün Devlet hiz
metlerinin kadrosu gelir. Kadro anonim şeydir. 
Hizmetin derecelerini, bu derecelere göre hiz
met kademelerini ifade eden isimsiz bir cetvel
dir. Burada, «önceden kadro tespit edilir» iba
resi için bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki, «Sıkı
yönetimden önce de olabilir, sıkıyönetimden 
somna da olabilir. Bu, bir 'gramer terimidir» 

Evvelâ, .sıkıyönetimin ilânını gerektiren bir 
hadise vardır. Bu hadise için gerekli hizmet 
kadroları, hizmet kademeleri ne olacaktır? Han-
jgıi çeşit hizmetlere ve kaç kişi tâyin edilecektir ? 
^Genelkurmay - isimsiz olanak - hu kadroları, 
hizmetleri tespit eder. Sonra,, bu hizmet ve kad
rolara lüzumlu, (gerekli elemanlar tayin edilir. 
Tayin keyfiyeti de, Başbakanın onayı ile olur. 

Binaenaleyh, «önce» den maksat, tayinden 
evvel kadro tespitidir. Tespit edlileın kadroya, 
sonradan, muhakkak eleman, tayin edilir. Bu, 
'Sıkıyönetimin ilânımdan önce ide, sonra da olur. 
«Önce» den maksat, tayinden, yani inhadan ön
ce, ihtiyacın kademelerinin tespitidir. 

Devlet memuru tayinli hususuna gelince; ilk 
metinde «sıkıyönetimim ihtiyaç duyduğu askerî 
personelim ve sivil memurun.» tâbiri va,r. Bi
lirsiniz, askerî hizmetler, esas itibariyle askerî 
kişiler, yani, subay, assujbay ve saire tara
fımdan yürütülür. Bir de askerî hizmetlerde 
çalışan sivil memurlar vardır. Burada, «devlet 
memuru tâyininden» maksat karargâhta, 'o ka
rargâhın meşgul, olacağı sıkıyönetim hadiseleri, 
askerî kadro içinde, yani askerî hizmetlerin 
içinde subay, assuıbay ve askerî - sivil ımemur-
lardan 'gayri bir memurla ihtiyaç .gösterirse i (bir 
stenoıgraf 'gibi, Ibir arşiv memura veya bir şif
re açacak memur ıgibi) o ahvalde sivil devlet 
memurunun tayinidir. 

Yani, bunun ıgibi bir ihtiyaç hâsıl oldu. Ne 
yapacağız? Arkadaşlar diyorlar k i ; «Kanunun 
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diğer .maddelerinde, Emniyet teşkilâtına, dev
let hizmetlerinde vazife verilir» O vazife ıbaş-
kadır efendim. Emniyet teşkilâtı, sıkıyönetimim 
cimrime girer. 

Faraza, sıkıyömıetimin ilâm edildiği >(X) vi
lâyetindeki emniyet teşkilâtı, emniyet hizmet
lerini 'gördüğü sırada, sıkıyönetim hizmetleri
ni de ıgörür. Burada mevzuufoahsolam, «karar
gâh» tır, yani karargâha birisini tayin edece
ğiz. («Efendim, zaten sıkıyönetim komutanının 
emrindedir, oraya göndersin.» demiliyor. Ka
rargâhta, mesuliyeti igerektiren birtakım mu
ameleler yapacağız. O kadroya bir insan tâyin 
edeceksiniz; kâğıt imza edecek, vesika tanzim 
edecek, zabıt tutacak, yani, işin icabı ne ise onu 
yapacak. 

Binaenaleyh, mesele; sıkıyönetim karargâ
hımda; askerî personelden ~ sivil veya subay as
kerî personelden - gayrî, herhangi bir devlet 
memurunun ihtisasına, bilgisine ıgirıem bir hu
sus olursa, o devlet memurunun, orada tespit 
edilen kadro için - bir veya iki tane - tâyini
ne yetki vermekten ibarettir. Mesele budur, 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ • (İstanbul) — SÖK 
istiyorum Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Cengiz Ekinci, buyurunuz. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arıkadaşliarim; 

Komisyonla diyalog kuramıyoruz. Komis
yon foizi ya anlamak istemiyor, yahut, anladı
ğını, .gelip burada yanlış söylüyor. Komisyon 
sözcüsü değerli arkadaşımı dinledim, diyor ki; 
«Sıkıyönetimim, devlet memuru istihdamına 
inicin karşı çıkıyorsunuz?» Kim karşı çıkıyor. 
Yok. ıböyle bir şey. Nasıl karşı çıkabilirim? 

3 ncü madenin (M) bendindeki, «Sıkıyöne
tim komutamı lüzumu hallinde sıkıyönetim böl
gesindeki hazine, özel idare ve belediyelere ait 
personelden yararlanmaya yetkilidir.» hükmü
nün altına imza atmışım,, oy vermişim; bu yet
kiyi ben tanımışım. Sıkıyönetimim, Devlet me
murunu istihdamına nasıl karşı çıkabilirim? 

'Meseleyi, şuradan şuraya., bu kadar tahrif 
etmenin sebebini anlamak mümkün değildir. 
Ben, '«Subay, assulbay ve iaskerî ünitelerdeki 
sivil personel ihtiyaca yeter, devletin ımemuru-
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îını, devlete bırakım; devlet memuru tayini yet
kisi, fazladır» demek istiyorum. «Gerekçe gös
termedi» diyorlar. Bütün maddeleri okudum; 
Sıkıyönetim komutanınım, sivil kesimde kimler
den faydalanacağını da okudum. Bunlar yeter, 
dedim. Komisyon gelip dedi ki, «'gerekçe gös
termedi.» Komisyonum tutumunu anlayabilmek 
mümkün değil. <Zaten anlaşabiilseydik, burada 
-bu ihale gelmezdik; işi komisyonda, hallederdik. 

Sayın 'Millî Savunma Bakamı, «Lüzumu ha
linde tektük steno, daktilo filân gibi şeyler ta
yin edilecek» diyor. Meseleyi, gerçekten çok 
içten (bir ifade iile son derece basite irca ediyor. 
Ben de kendilerinden istirham ediyorum: 

'«Devlet memurları» dediniz imi; istediğiniz 
kadar tayin yapabilmek kapısını hukuken açı
yorsunuz. Bu kapıyı aıçmak mahzurludur. Lü
zumu halimde bir iki steno, daktilo, askerî üni
telerin sivil personeli içimde daima bulunur ve 
sıkıyönetim mutazarrır olmaz. 

.-«Devlet memurlarını tayin yetkisini» mad
deden çıkarmakta zaruret vardır. Bu gerekçe 
ile ıbir önerge takdim etmiş bulunmaktayım. İl
tifatınıza mazhar olursa müteşekkir olurum. 
Bir karışıklığı, bir mahzurlu tatbikatı önle
miş oluruz. 

. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkamı, bu

yurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — 'Sayın Başkan, .de
ğerli arkadaşlarım; 

Arkadaşımız Cengiz Ekinci, verdiği öner
ge ile, 8 nci maddeden «Devlet memurları, aslî 
görev yerleri ile ilişikleri kosilmeksizin usulü
ne igöre atanır.» cümlesi öle getirilen yeni hük
mün kaldırılmasını ve metnin aynen, eski 8 nci 
madde olarak kakmasını istiyor. 

Arkadaşımızın, önergesinde göstermiş oldu
ğu esbabı mucibe ile; maddenin esbabı muc'ibe-
si, sayın ilgililerin evvelki izahları vıe Sayın 
Bakanın da açıkça ifade ettiği; «ihtiyaçtan do
ğan bâzı teknik elemanların kullanılması, diğer 
dairelerde bulunan memurların kullanılması ih
tiyacını- hâsıl ettiği takdirde, bir hizmetin ye
rine (getirilmesi için bunların da sıkıyönetim 
karargâhında vazife alması kadar tabiî ve cid
dî bir mevzu olamaz» tarzındaki beyanı karşı
laştırılırca, önerge ile ıgetiırilmek istenen esbabı 
muciıbeniin yerinde olmadığı görülür. 

I Gerekçeye bakalım: Bu karargâhtaki subay, 
assubay, sivil, askerî memur, karargâhım bü
tün elemanlarınım onayını kim yapacaktır? Bu 
kanuna 'göre Başbakan yapacaktır. Başbakan,, 
aynı zamanda diğer devlet dairelerinin, hükü
metin de başındadır. Kaldı ki, ihtiyaç duyul
muş olan daktilo, steno ve diğer sivil memur-
kim olabilir? Karargâhta veya kaynağında, böy
le ehliyetli kimsenin bulunmaması ihtimalini ka
bul edebiliriz. Bu durumda, meselâ; Arapçayı 
çok iyi bilen bir tercümana ihtiyaç varsa, onum 
da bu karaılgâha - devlet memuru olmasına rağ
men - ilişiği kesilmeden atanması gerekmez mi? 
Gerekir. Emsali var; stenograflar Büyük Mil-

I let Meclisinden ialmmış, Mamak Mahkemesin
de hizmete verilmiştir. lEakat, bu memur arka
daşlarımız - stenograflar - Büyük Millet Mec
lisinin memuru olmasına rağmen; son çıkan, 
1654 sayılı Kamunun, sıkıyönetim hizmetimde 
bulunan memur, subay ve assubaylla.ra tanıdığı 

I birtakım özlük haklarından 'istifade edemenıiş-
lerdir. 

I Eğer, bu maddeye bu cümleyi koymazsanız; 
aynı zamamda burada çalıştırılması gerekM olam 
ve hizmetine, •ehliyetime ihtiyaç bulunan devlet 

I memurları, ehliyet gösterdiği ve fazla mesai yap
tığı bu hizmetten dolayı, aynı karargâhta ça
lışan bir subay, assubay veya askerî sivil me
murun istifade ettiği özlük haklarından istifa-

I de edemeyecektir. 
I Değerli arkadaşlarım; «Askerî idare, dev-
I let idaresiimc de hâkim oluyor» gibi bir tereddüt 

ve endişe ile, teknik bir ihtiyaetan, tatbikat-
I taki zorluktan doğduğu için 'getirilen bu mad-
I demin, bu faydalı hizmetine karşı çıkmak için -
I ortaya konulan gerekçe, bence yersizdir ve red

de müstahaktır. 
Atama, usulüne göre, yâni 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 657 sa-
I yılı Devlet Memurları Kanununa igöre yapıla

cak. Diyorlar ki, «(Yararlanmak) ibaresi var 
ya; Ondam istifade ederek, bu memuru da ora
da çalıştıracaksınız. Bu .maddeye ne ihtiyaç 
var?». 

Arkadaşlarım, şu bakımdan ihtiyaç var: 
Atanması yapılmayan ve buna rağmen çalıştı
rılan personel, sıkıyönetim hizmetinde çalışan 

j diğer personelin özlük haklarından istifade ede-
J meyecek. Bunlar nedir? 1654 sayılı Kanuna gö-
I re birtakım tazminat verdik. 

— '597 — 
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Değerli arkadaşlarım, gok kusa anlatıldığı 
için arkadaşlarımızı tereddüte sevk eden bu 
maddenin gerekçesi; esasında, orada çalıştırı
lan, hizmetinden, ehliyetinden, o hadise için is
tifadeye mecbur kalman ve Devlet kadrosun
da çalışan memurların, o kadrodan ilişkileri ke
silmeden, hizmetlerinden istifade edildiği müd
detçe özlük halklarının da zayi olmamasını te
mine matuf bir gerekçediı. Bu itibarla, 8 nci 
madde, bir silkinti dolayısıyle, bir tecrübeden 
istifade edilerek getirilmiştir 

Değerli arkadaşlarım, en uzun dönem ola
rak 1971'de ilân edilen bu sıkıyönetim devre
sinde, idarenin tatbikattaki sıkıntılarının ve 
uygulamadaki noksanlık!arınuı giderilmesinde 
tecrübeden istifade edildiğini unutmayalım. 

«Bundan evvel, bir aylık, iki aylık: sıkıyöne
timlerde bunlara ihtiyaç yoktu. Şimdi bunlara 
ne lüzum var?» diyebiliriz; ama bu tasarıda, 
uygulayıcıların bilfiil uğradıkları zorlukları te
lâfi eden birtakım değişiklikler getirilmiş olma
sına rağmen; «iki madde değiştirilmesi gerekir
ken, neden onlheş veya yirmi madde değişikli
ği ile "gelinerek zamanımız alınıyor?» gibi bir 
nokta! nazarla, bu gerekçe ile bu tasarının kar
şısına dikilmek; kabulü zor olan bir davranış
tır. 

OENıGİZ 0M3İNCİ (Ordu) — Ben öyle bir 
şey dedim mi Sayın Başkan ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET A.NGI '(Devamla) — Daha evvelki ko
nuşmalarda fikrini söyleyenlere cevap, veriyo
rum, eğer, siz söylediyseniz, cevap size de şamil
dir. 

Saygılar sunarım. 
ÖENG1Z EKİNCİ '(Ordu) — Hep 8 nci mad

de üzerinde görüşüyoruz. 

BAŞKAM — Sayın Naiıme İkbal Tokgöz, bu
yurunuz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Yüoe (Meclisin sayın üyeleri; 

Sayın Bakanımız, 8 nci maddedeki «Sıkıyö
netim komutanlığı kadroları, Genelkurmay Baş
kanlığınca önceden hazırlanır ve Başbakanın 
onayına sunulur. Bu kadrolara lüzumu kadar 
subay, assubay, sivil personel ve Devlet memur
ları, aslî görev yerleri ile ilişiği kesilmeksizin 
usulüne göre atanır..» fıkrasında, bu nokta üze
rinde fazla durulmaması, gerektiğini hatırlata

rak, «önceden de hazırlanır, sonradan hazırla
nır» buyurdular. 

Eğer böyle ise; bizim, istidlal ettiğimiz ve 
maddenin tedvin tarzından da, başka türlü bir 
fikrin istihraç edilmesi zor olan; «Kadrolar sı
kıyönetim (komutanlığınca önceden hazırlanıl'» 
hükmünden murat şudur : Genelkurmay Baş
kanlığı kadroları hazırlanarak: A, B, C bölge
lerinde sıkı yönetim ilân edilirse şu kadar per
sonel kullanacağım. Bunun şu kadarı fiilî araş
tırmada, eleştirmede, savılmada-, tetkikte, de
rinlemesine, genişlemesine, i^aygın olarak, şu 
kadarı şu işte kullanılır» diye kadroları tespit 
edecektir. Önceden yapılmanın muradı budur ve 
burada ne kadar personel, ne kadar kâğıt, ne 
kadar daktilo, ne kadar ,stcno kalacağı belli 
olur. ilendeniz bundan, bu hükmü istihraç edi
yorum. «Önceden veya sonra...'» 

,Eğer öyle ise, maddeye bu sarahati getire
lim : «Önceden veya sıkıyönetimin ilânından 
önce veya sonra» diyelim. Zaten burada murat 
edilen; kullanılacak personel değil, kadroların 
tanzimidir. (Böyle olunca da, kesindir; bu kadro 
ve hazırlanan bu plân, Başbakanın tasvibine, 
tasdikine sunuluyor. 

Sonra geliyor; atanma keyfiyeti. Ben, atan
ma keyfiyetinde, ayrıca yeni bir kata gidil
meksizin. sıkıyönetim komutanlığının, geniş 
yetkileri içerisinde bu kadrolara, nerede, han
gi personeli bulursa, alıp getirip atayacağı ora
ya yerleştireceği mânasından bir başka mâna 
da anlamıyorum. 

3 ncü maddenin (m) fıkrası gereğince, sıkı
yönetim komutanı, bilhassa mahallî idarelere 
kadar pek çok personeli alıp, istihdam edebildi
ğine göre, Devlet memurları - ki, Devlet me
murluğu sıfatı, tapu memurundan valiye ve mü
fettişi umumiyeye kadar hepsine râcidir, - bu
na müsteşarlar ila dahil olur, oraya kadar olan 
kadrolarda bulunan memurları eski vazifeleri 
baki kalmak şartıyle her an yerinden alabildi
ğine göre, belli ki, bu atamayı 'kendileri yapa
caktır. 

Bıöyle bir tasarrufa gitmeleri, sıkıyönetim 
için de, olağan hale getirme bakımından da 
mahzurludur. Sıkıyönetimler, yanardağlara ben
zer. Ateşin yakınından geçmeyenlerin, meselâ 
bir vapur yolcularının, Etna yanardağının önün
den geçerken - onun ışıklarını seyretmesi gü« 

— 698 
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(Ordu Milletvekili Cengiz Ekinei'nin öner* 
gesi ikinci defa okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN >— Hükümet? 
•MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ-

MEN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet Sayın 

Cengiz Ekinei'nin 8 nci maddenin metinden çı
karılmasına mütedair 'önergesine katılmadıkla
rını ifade ediyorlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu 1 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyorlar, 

komisyona iade ediyoruz, tedvin ederseniz bu
gün müzakere ederiz. 

Madde 12'yi okutuyorum. 
AHMET «SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Maddeyi ;geri almak istiyorlar. Bunu vermek 
için, oylamanız gerekmez mi idi ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, maddeyi değil, 
önergeyi veriyoruz; Sayın Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesini de 'beraber verdik, tedvin edecek
ler. 

AHMET ıSAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Maddeyi dediniz de, 

zeldir; ama bir de lâvına, külüne mâruz kalan
ların durumunu incelemek gerekir. Her gün 
orada gemi ile ıgeçen bir kimse için, artık o ya
nardağ ve «nün lâvının seyri de eskisi kadar 
çekici olmaz. 

Bir memleketin hütün Devlet dairelerindeki 
personelin, heğenildiği kadarının, o kadrolarda 
istihdam edilmiş olması, sıkıyönetimin, fevka
lâde hallere mahsu's olan önemliliğini normal 
hale getirir, memleketin, âdeta askerî bir Baş
vekillik içerisinde yönetilmesi gibi 'bir ortam 
doğar. Bunun getireceği manevî etki, 'bunun 
getireceği emniyet kadar sakıncalı olahilir. 

Bu bakımdan, evvelâ 1 nci fıkradaki, «önce
den» kelimesine sarahat getirip, bu '«önceden» 
kelimesiyle ne murat ediliyorsa; fıkranın o yol
da tashih edilmesi hususunda verilecek hir 
önergeye; ve bir de «Devlet memurları parag
rafının fıkradan çıkarılması (hususunda veril
miş 'bir önerge varsa - mahzuru se'bebiyle - ona 
da katılacağımı saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerine görüşmek iste
yen başka milletvekili?... Yok. Önergeler var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Sıkıyönetim Kanununu 'değiştiren tasarının 

birinci maddesinde yazılı sekizinci maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Teklifimin gerekçesini arz için söz istiyo
rum. 

Saygılarımla. 
Ordu 

-Cengiz Ekinci 

Sayın Başkanlığa 
8 nci maddenin birinci fıkrasının son cüm

lesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
riyorum. Saygılar. 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

«Bu kadrolara gereği kadar personel, aslî 
görev yerleri ile ilişiği kesilmeksizin usulüne 
göre atanır.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri muameleye koyacağım. Sayın Cengiz 
Ekinei'nin önergesi 8 nci maddenin metinden 
çıkarılmasına mütedairdir, tekrar okutuyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, maddenin müzakeresi 
kalıyor, çok teşekkür ederim, lütfettiniz. 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya ka
dar yapılacak işler : 

Madde 12. •— Sıkıyönetim Komutanı nez-
dindeki askerî mahkemeler göreve başlayınca
ya kadar, suçun işlendiği yerlerde hulunan as
kerî savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet sav
cıları Sıkıyönetim Komutanlığı askerî savcıla
rının görevlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, madde üzerinde 
daha evvel söz istemişsiniz. Görüşmek arzu bu-
yuruluyor mu? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Artaç. 
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TURGUT ARTÂO (Kars) — Değerli arka
daşlarım ; 

iSöz almamın sebebi maddenin son bölümü ile 
ilgilidir. Burada, müesseseler arasında sürtüş
menin olmaması bakımından maddeye vuzuh 
vermek lâzımgelir. Bilinir ki, umumî mahkeme
ler nezdinde görev yapan Cumhuriyet savcıları 
Yüksek Savcılar Kuruluna 'bağlı kişilerdir. Sav
cıların, suçun vukubulduğu yerde (ittılâmdan 
itibaren) hemen hâdiseye el koyma yetf ileri de 
mevcuttur. Bunun yanıbaşmda, askerî mahke
meler nezdindeki sayın savcıların tabi olduğu 
tahkikat usulü ve prosedürü de ayrıdır. 

Bu sebeple, burada, madde de ileride bir ih
tilâfın 'çıkmaması, sıkıyönetim komutanları ile 
savcılar arasında bir sürtüşmenin meydana gelme
mesi bakımından bir 'önerge takdim ettim. Mad
denin son bendinde şöyle ifade vardır; «bunlar 
yoksa» yani, askerî savcılar yoksa, «Cumhuriyet 
savcıları, Sıkıyönetim Komutanlığı askerî sav
cılarının görevlerini yaparlar.» 

Şimdi, bir Cumhuriyet savcısı tasavvur ede
ceksiniz, bu, dar bir hudut içerisinde hareket
le, askerî savcının bağlı bulunduğu askerî mah
kemenin usulü ile tahkikat yapmaya kalkışa
cak. iBıı mümkün değildir. Her iki müessesenin 
•ayrı ayrı tahkik usulleri, ayrı ayrı bağlı bu
lunduğu müesseseler vardır. O bakımdan bir 
önerge takdim ettim. 'Her iki müessesenin da
ha rahatlıkla çalışabilmesi, sıkıyönetim mıntı
kasında bulunan savcıların, komutanların cm-
rindeymiş gibi ıbir şüpheye girmemesi bakımın
dan önergemde, «ve bunlar yoksa o yer Cum
huriyet savcıları bu suçlar hakkında kovuştur
ma yaparlar» 'şeklinde <bir teklifte bulundum. 
Teklifimin esası, ileride her ihtimale karşı sür
tüşmenin vukubulmaması yolundadır, yoksa, el-
betteki gerek askerî savcılar, gerekse umumî 
mahkemeler nezdindeki savcılar kendilerine 
mevdu bütün meseleleri rahatlıkla ve ciddiyet
le ifa ederler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen sayın üye1?... 'Buyurun Sayın Tok-
göz. 

NAİME İKBAL TOKOÖZ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu maddenin bu şekilde tedvini (bana göre) 
kifayetsizdir. Çünkü, sıkıyönetim ilân edilir 

edilmez, zaten sıkıyönetimin yapacağı ilk iş
lemlerden biri do, askerî mahkemeleri., daha ön
ce de şu 8 nci maddedeki fıkrada teklif edildi
ği gibi hazırlanmış olan kıdroları derhal hare
kete geçirmek suretiyle çalıştırmaya başlamak 
olacaktır. Zaten, sıkıyönetim savcıları harekete 
geçinceye kadar yapılacak işlem de, savcıların 
yapacağı işlemlerden ibaret olacağına ve sıkıyö
netim askerî savcıları ne hizmet görecekse sivil 
savcılar da aşağı yukarı aynı hizmetleri (bir yer
de bir suç, Ibir 'ihlâl, bir t:ibiî düzeni değiştiren 
bir ahvale müdahale etmek, savcılık yönünden 
orada inceleme ve gereken tedbirleri almak) 
gereğine ve bu da pek kısa bir süre içinde bulu
nacağına göre bu yönden bir mahzur yoktur. 
Askerî savcılar harekete geçinceye, yani askerî 
mahkemeler, sıkıyönetim mahkemeleri kurulun
caya kadar sivil mahkemelerin savcıları bu işle
mi rahatlıkla ifa ederler. 

Maddeye yeni bir şekil verilmesine mahal 
yoktur. Madde, ihtiyacı karşılayacak sarahat
tedir. Bendeniz maddeye aynen katılacağım. 

'BAŞKAN — Başkaca görüşecek sayın mil
letvekili yok. Bir önerge vardır, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
1402 sayılı Kamımın değişikliğine dair tasa

rının 12 nci maddesinin son bendinin (ve bun
lar yoksa o yer Cumhuriyet savcıları suçlular 
hakkında kovuşturma yaparlar) şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Turgut Art aç 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MEHMET 

İSMET ANGI (-Eskişehir) — Katılmıyoruz: 
BAŞKA/N — Hükümet? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Önergenin dikkate »alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. Sayın 
Artaç konuşmasında izah ettiler tahmin .ediyo
rum. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza ar zediyorum. Kalbııl 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı 
eylemler : 

Madde 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebolan 
suçları, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş 
olanlarla, Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinin 
•elkoydıığu herhangi bir suçla umumî ve müşte
rek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları iş
leyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgesi 
dışında işlenmiş olsa dahi Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesinde 'bakılır. 

Ancak sıkıyönetim komutanı bu suçlardan, 
'Sıkıyönetim Asıkerî mahkemelerinde bakılması
na lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere 
vermeye yetkilidir. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Yılmaz Alpaslan buyurunuz. 

€ . H. P. GRUBU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, saygı .değer 
arkadaşlarım; 

Tasarının 13 noü maddesine 'geçmeden önce, 
Anayasamızın 124 ncü maddesinin sıkıyönetim 
ilânına mütedair kabul ettiği prosedür üzerin
de d:ırmakta yarar var kanısındayım. 

ıSaygı değer arkadaşlarım, Anayasamız sı
kıyönetimi Bakanlar Kurulu kararma, sonra da 
Meclisin, onayına bağlamıştır. Ayrıca sıkıyöne
timi, bir jlde, 'birçok ilde veya bütün lükede 
ilân edilebilir tarzında 'benimsemiştir. Ancak, 
tasarının 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasını in
celediğimiz zaman karşımıza şöyle bir durum 
çıkıyor : 

«... Asıkerî mahkemelerinin elkoydıığu her
hangi hir suçla umumî ve müşterek gaye içeri
sinde irtibat bulunan suçları işleyenlerin dava
larına, suç, sıkıyönetim bölgesi dışında işlen
miş olsa dahi Sıkıyönetim Askerî Mahkemesin
de bakılır.» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, düşününüz ki, hir tek 
ilde, faraza Ankara'da sıkıyönetim ilân edildi; 
bu 13 ncü maddenin 1 nci fıkrasına göre, umu
mî ve müşterek gaye birliği var iddiası ile Tür
kiye'nin çeşitli bölgelerimde işlenmiş suçlardan 
suç sanığı olarak belirlenen kişiler mütemadi
yen Ankara'ya taşınmış olacaktır. Yani, bunun 
ianlamı şudur değerli arkadaşlarım, isterse Tür
kiye'nin bir ilinde, isterse birkaç ilinde sıkıyö
netim ilân edilmiş olsun, 13 ncü madde bu ha

liyle benimsendiği, takdirde, ülkemizde sıkıyö
netim bütün yurtta ilân edilmişcesine uygula
ma yapılmaktadır ve bu madde yeniden aynı 
şekliyle kabul edilecek olursa uygulama yine 
bu şekilde devaim edecektir. Oysaki, Anayasa
mız, demin belirttiğim gaibi sıkıyönetim ilânını 
ayrı ayrı tadat etmiştir. Bir ilde sıkıyönetim 
(ilân edildiğine göre, o sıkıyönetimin ilânını ge
rektiren suçlar o sıkıyönetim bölgesinde işlen
mişse, sıkıyönetim mahkemeleri sadece o ilde 
işlenen, sıkıyönetimin ilânını gerektiren suçla
ra bakmalıdır. Ama, elimizdeki metne göre, 
Ankara'da sıkıyönetimin ilânımı gerektiren suç 
ne ise ve Muş 1ta da o suç işlendi ise, oradaki 
Cumhuriyet Savcısı ve normal mahkeme, o su
çun sanığına, o suçun zanlısına «gel buraya» 
diyemeyecek, o suçun sanığı oradan alınacak, 
umumî ve müşterek gaye birliği var iddiasıyle 
sıkıyönetim ımiahkemesine, yani Ankara'ya geıti-
nilmiş 'olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım bunun anlamı gayet, 
açıktır; biz bu maddeyi böyleee kabul ettiğimiz: 
zaman, ülkede bdr ilde sıkıyönetimin ilânı, bü
tün illerde sıkıyönetimin ilânını gerektirir ni
telikte olmakatdır. Tehlikesi çok açıktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Anayasa Mahke
memiz 1402 sayılı Yasanın 15 nci maddesini ip
tal etmişti. 15 nc'i maddeyi iptal ederken, Ana
yasamızın 32 ve 138 iıci maddelerine aykırılık
tan dolayı iptal ettiğini öne sürmüştür. Şimdi,, 
saygıdeğer arkadaşlarım, durumu bu şekilde 
belirttikten sonra tasarının, görüşmekte olduğu
muz 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına bir göz 
atailıım. 

2 noi fıkra aynen şöyle demektedir; «An
cak sıkıyönetim konuıtanı bu suçlardan, Sıkı
yönetim Askerî mahkemelerinde bakılmasına 
lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere ver
meye yetkilidir.» 

Yukarıda, umıımî ve müşterek gaye birliği 
varsa, (13 ncü maddenin 1 nci fıkrasında) suç 
isterse sıkıyönetim bölgesi dışında işlensin, sı
kıyönetim bölgesi dahilindeki sıkıyönetim mah
kemeleri bakar diyorsunuz; alta bir fıkra ek
leniyor, 13 ncü maddenin 2 nci fıkrası; o da 
mkıyönetim komutanına tamamiyle keyfî bir
takım yetkiler veriyor. (A) şahsı bir suçu işle
diği zaman sıkıyönetim komutanı, bölge dışın
da dahi işlenmiş olsa, «gel sıkıyönetim bölgesii-

— mı — 
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ne» diyor, (B) şahsı aynı suçu işlerse 15 ,gün 
sonra, sıkıyönetim komutanlığı ona, «sen. sıkı
yönetim bölgesi sıkıyönetim mahkemesinde 
yargılanmak durumunda değilsin, sivil mah
kemede yangılanabilirsin» diyor; sıkıyönetim 
komutanına verdiğiniz bu yetki ile. 

Oysaki değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 
32 nci maddesi, «Hiç kimse, kanunen tabi oldu
ğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarı
lamaz. 

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkeme
den başka bir merci önüne çıkarınla sonucunu 
doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mer
ciler kurulamaz.» diyor. 13 ııcü maddenin 2 
nci fıkrası ise açıkça, olağanüstü merciidir. 
Vatandaş suçu işlediği zaman, «acaba ben sı
kıyönetim mahkemesinde mü yargılanacağım, 
yoksa sivil mahkemelerde mi yargılanacağDm ?» 
diye bir kuşkunun içinde ise, 32 nci maddenin 
koyduğu ilke açıkça çiğnenmiş olmaktadır. 

Sayın Hükümet ve tasarıyı .savunaaı Komis
yon iddia edebilir mi ki, Anayasamızın 32 nci 
maddesinin koyduğu kanunî yargı yetkisi, 
kanunî yargı ilkesi zedelenmeımiştirf Açıkça ze
delenmiştir. iSikıyöneitim komutanının iki du
dağının arasındaki yetki, kanunî yetkiyi tama-
mıyle bertaraf etmektedir. Sıkıyönetim komu
tanı diyecektir iki, «Seni sıkıyönetim mahkeme
sinde yargılatıyorum.» Vatandaş o anda sıkı
yönetim mahkemlesinc tâbi olduğunu anlaya
caktır; öbürüne de diyecektir kii, «Sen sıkıyö
netim mahkem esinin yetkisi1 dahiiride değilsin, 
falanca mahkemede yargılanacaksın.» Vatan
daş oraya gidecektir. Bu açıkça, kanunî hâkim 
ilkesinin çiğneildiğini göstermeye yeter kanı
sındayım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 138 nci 
maddesine kısaca göz atmakta yine yarar var: 
ı«Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin 
(mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu uıahke-
ımeler, asker kişilerin askerî olan suçları ile, 
bunların asker Ikişiler aleyhime veya askerî ma
hallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle 
ilgili olarak işledikleri suçlara ailt davalara; 
bakmaka görevidirler. 

Askerî ımahkemeler asker olmayan kişilerin 
özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanun
da gösterilen görevlerini iifa ettikleri! sırada ve
ya kanunda gösterilen askerî mahallende as

kerlere karşı işledikleri suçlara bakmakla gö
revlidirler. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyöne
tim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler ba-
kımmdan yetkili olduğu kanunla gösterilir.» 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 138 nci 
maddesinin 3 ııcü fıkrası açıkça, «askerî ımah-
kemelerin, savaş ve sıkıyönetim hallerinde han
gi suçlaı-, hangi kişiler bakımından, yetkili ol
duğu kanunla gösterilir» diyor. 

Şimdi Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, 
13 ncü maddeyi uygulamaya koyduğunuz za
man hangi suçlardan dolayı hangi şahısların sı
kıyönetim mahkemeli e rin'in önünde hesap vere-
iceğini iddia edebilir mi, savunabilir mi? Bu id
diayı ve savunmayı yapabilecekleri kanısında 
değilim. Açıkça sıkıyönetim kumandanı diledi
ği şahsı sıkıyönetim bölgesinin dışından alıp 
getirecek, dilediği şahsı, aynı suçu işlese dahi, 
sıkıyönetim mahkemesinin yetkisi dışında tu
tacak, onu sivil mahkemenin önüne sevkede-
cek. Böylece hem kanunî hâkim ilkesini, hem 
de suçların kanuniliği ilkesini, yani Anayasamı
zın 138 ve 32 nci maddelerinil açıkça ihlâl et
mekteyiz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu itibarla, sıkı
yönetimin 2 yıllık uygulaması da göstermekte
dir ki, birtakım gayra ciddî ihbarlarla (bu 13 
ncü maddeye göre) sıkıyönetim kumandanla
rı, sıkıyönetim bölgesi dışında işlendiği iddia 
edilen bâzı suçlardan dolayı vatandaşları göz
altına almakta, o vatandaşlar sıkıyönetimin 
uygulamasından dolayı 1 ay gözaltında tutul
makta, ondan sonra davalara bakılmakta ve sı
kıyönetimin ilânını gerefctiren suçları işleme
diği anlaşıldığından, sıkıyönetim bölgesi dışın
dan gelen vatandaş 1 ay gözaltında tutulduk
tan sonra salıverilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, lütfediniz, ülkemizde 
sıkıyönetim savcılarının, sıkıyönetimi yargıçla
rının hükümlerime, iddianamelerine gösterdiği
miz saygı kadar, sivil mahkemelerin savcıları
nın ve yargıçlarının verecekleri karara da say
gılı olalım. Sıkıyönetimin dışında işlenmiş bir 
suç, umumî ve müşterek gayeli itmiş diye, alı
nacak, sıkıyönetimin huzuruna getirilecek ve
yahut ta böyle bir suçu işlediği iıddia edilen va
tandaş sıkıyönetim kumandanının iradesi ile, 
ya sıkıyönetim mahkemesine sevkediilecek veya 

— 602 — 



M. Meclisi B : 94 11 . 4 . 1973 0 : 1 

serbest bırakılacak. Bu, tamamıyle kanunî ve 
anayasa müessesesi olan sıkıyönetimi, bu mad
de ile anayasa dışı hir yönetim haline getirmek 
anlamını taşımaktadır. Bu balkımdan 13 ncü 
madde, her hali ile anayasaya aykırılığı ve key
fîliği getirmektedir. Onun için bu maddenin me
tinden çıkarılmasını ve Yüksek Başkanlığa sun
duğum metnin kabulünü dilemekteyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun ıSayın Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — 'Sa

yın Başkan, sayın im illi öt vekil leri; 
Görüşülmekte olan 13 ncü madde, hukuk 

devleti ilkesine ve Anayasamızın, temel ilkeleri
ne birçok yönden aykırıdır. 

Şimdi, maddeyi birlikte bir kere daha oku
yalım : «Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçla
rı, sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olanlar
la, (buraya bir işaret koyalım) sıkıyönetim as
kerî mahkemelerinin elkoyduğu herhangi bir 
suçla umumî ve müşterek gaye içerisinde irtiba
tı bulunan suçları (buraya da bir nokta koya
lım) işleyenlerin id aya la rina, suç, sıkıyönetim 
'bölgesi dışında işilenmiş olsa dahi (buraya da 
bir ımkta koyalım) sıkıyönetim askerî mahke
mesinde bakılır. 

Ancak, sıkıyönetim komutanı bu suçlardan, 
sıkıyönetim askerî mahkemelerinde 'bakılmasına 
lüzum gördüklerini, ilgili -adlî mercilere ver-
Imeye yetkilidir (buraya da bir 'nokta koya
lım. )» 

Demek ki, maddeyi okurken 4 nokta koy
duk. 

•Sayın milletvekilleri, hulkuik «niz&ımları ge
nel olarak ilân ve neşreıdildikleni tarihten son
raki vakaları kapsarlar. Modern hukuk anlayı
şının sarsılmaz temel ilkelerinden 'biri budur. 
Bunu tekrar ederken özür diliyorum. Çünkü 
ıbu kural, hukuk fakültelerinin 1 nel sınıfında 
öğretilen bir kuraldır. Yüce Meclise -bunu ha
tırlatmaktan teeddüp ediyorum; ama bir metin 
hailinde bir tasarı önümüze geldiğine göre, bu 
kuralları hatıraltmaJk bizim için bir vazife 
oluyor; üzülerek vazife oluyor. 

Demek: ki, Sıkıyönetim Kanunu, sıkıyöne
tim ilânımdan evvel cereyan etmiş birtakım ha
diselere tatbik edilecektir. 

Denilebilir ki, «sıkıyönetimin ilânına sebe
biyet vermiş olaylar var; bu olaylara baka
cak.» 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetimin ilânı
na sebebiyet verme başka şeydir, olayların yar
gılanması da başka bir şeydir. Sıkıyönetimin 
ilânına sebebiyet vermiş olaylar cezasız kalma-
yacaiktır -elbette. Zaten, Anayasamız sıkıyöne
timin ne gibıi ahvaılde ilân edileceğini, bu ne
denleri bir bir saymak suretiyle göstermiştir. 
Bunlar, Ceza Kanunumuzun kapsamına giren 
çok ağır suçlardır. Bu itibarla, hu gibi suçlar 
zaten adliyenin faaliyeti içine gidecek neviden 
suçlardır. Yalnız, bu tasarıda, evvelce işleinmiş 
oılan suçları da sıkıyönetimi komutanlığının 
yetki alanı içerisine alıp, sıkıyönetim mahke
melerini bu suçlarda görevli ve yetkili «sayma 
eğilimi ve temayülü var ve bir irtibat nokta
sı bulunmuş; gerekçe, Askerî Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunca Üttihaz edilmiş bir karardan 
esinlenmiş ve burada, sıkıyönetim ilânına se
bebiyet vermiş olan suçlarla, umumî ve müşte
rek gaye içerisinde irtibatı bulunanlardan söz 
edilmiş. 

Sayın milletvekilleri, hukukta ve özellikle 
ceza hukukunda kıyasa yer yoktur. Ceza Hu
kuku kesin hükümler ihtiva eden bir hukuk 
branşıdır. Ceza Hukukunda içtihata da bir öl
çüde yer yoktur. Çünkü, kanun vazıı cezayı ge
rektiren fiili, bunun maddî ve manevî unsurla
rını laçık seçjiık, bir bir ve ein güzel anlaşılacak 
ve tereddüte yer bırakmayacak sekilide açıklar 
ve ancak ondan sonra buna dayanılarak filân 
adama, «suçlusun» denir ve mahkemeler de bu
na dayanarak füân .kişiler hakkında takibata 
geçebilir. Yoksa, filân suçla, sıkıyönetimin ilâ
nına sebebiyet vermiş olan filân, falan eylem ve 
fiillerle, umumî ve müşterek gaye içerisinde 
olma gibi son derece bulanık ve her türlü il
tibasa ve suiistimale sebebiyet vereJbilecefc bir 
teıiimi kullandınız mı, Ceza Hukuku kapsamın
dan dışarı çıkarsınız. Modern ceza hukukunda 
hu gibi terminolojiye yer yoktur. Amıa, denilir-
ki, «Biz kanunu kabul ederiz ve olur.» Haa, onu 
'bilmem; ama ben böyle bir kanuna oy yermem. 

Bu Kanun da Anayasa Mahkemesinin önü
ne giderse oradaki sayın yargıçlar, uzman yar
gıçlar böyle bir gerekçeye ne buyururlar; ora
sını da bilmem. Ben hemen size söyleyeyim )H, 
o yargıçlar da, hukuk fakültelerinin birinci sı
nıfında okutulan bu kuralları eğer unutmamış-
larsa, her halde böyle bir kanunun Anayasaya 
uygunluğuna oy vemnezllier. 
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Şimdi, hukuka aykırılık bunlardan ibaret 
de değil, ikü aykırılık var; 

1. — Suç sayılan fiil sıkıyönetimin ilânın
dan evvel işlenmiş. 

2. — Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş. 
Bu metin, suç bölge dışımda işlendiği halde 

•de sıkıyönetim mahkemesini yetkili ve görevi 
sayıyor. 

Değerli milletvekilleri, hukukun bu temel 
(Tikelerine aykırı olan ve keyfiliği getiren böy
le bir maddeye, tahmin etmiyorum kî yüce Mec
lis «Evet» desin. Yapılmak isteneni açık söyle
yelim; ne biz üzülelim, ne milleti oyalayalım. 
Türkiye'ye askerî bir idare getirmek istenili
yorsa, bu dolambaçlı yoların hiç birinle gerek 
yok. Askerî idareyi getirmek isteyenler gelsin
ler, desinlerki açık seçik, «Askerî idarenin al
tındadır Türkiye.» Be, gücü gücü yetene, sivil 
vatandaşın gücü yetmeyeceğinden bir süre için 
boynunu eğer. Ondan sonra bunun doğuracağı 
tepkiyi, böyle akılsızca bir yola gidenler dü
şünsün. Sıkıyönetim Kanunu, Sıkıyönetim Ka
nununun, bu gibi ihtimaller, böyle ihtimaller 
varitse eğer, bunları önleyecek nitelikte olması 
şarttır. 

Bu itibarla... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sı
kıyönetim Kanunu ile ne 'alâkası var? 

BAŞKAN — Müdahale jetmeyiniz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
itibarla, 13 ncü maddenin 1 nci fiknasında yer 
alan hükümlerin, deminden beri arz etmeye ça
lıştığım ilkelere uydurulması şarttır. 

2 inci fıkrasına gelince, «..ancak sıkıyönetim 
komutanı bu suçlardan sıkıyönetim aıskerî mah
kemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini 
ilgili -adlî mercilere vermeye yetkilidir.» 

Sayın milletvekilleri, hatırlıyorsunuz, bun
dan evvelki Sııkıyönetim Kanunu hakkında Tür
kiye İşçi Partisi Anayasa Mahkemesinde bir 
dava açtı ve Anayasa Mahkemesi bu Kanunun 
iki maddesini iptal etti. İptal edilen maddeler
den biri de 15 nci madde idi... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ka
patılan İşçi Partisi mi? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ka
pattılar, evet. Kapandığı halde, iptal etti Ana
yasa Matokem;eşif 
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Demek ki, Türkiye İşçi Partisi, kapanmış 
olmasına rağmen, Anayasaya ne kadar titizlik
le bağlıymış Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Tes
cil ettirmek istedim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Lüt

fen benimle mümakaşja etımeyin de, dinleyin. 
Yoksa bu hususta benim size söyleyecek çok 
sözüm olur, bir tane, bin tane değil, onbin ta-
n'o olur. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesimin iptal ettiği 
15 nci maddede şu son fılkra var; Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararından bir bölümü 
okuyorum : 

«Anayasanın, değişik 138 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının buyurucu hükmüne göre, as
kerî mahkemelerin savaş veya sikıyönetüm hal
lerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımın
dan yetkili olduğu kanunda gösterilir. 

1402 sayılı Yasanın 15 nci (maddesine 12 
bent halinde birtakım suçlar sıralanılmış, ancak, 
bu suçlar bakımından askerî mahkemelerin ve
ya genel mahkemelerin yetkili olabilmeleri, 
sıkıyönetim komutanının isteğinle ve değerlen
dirmesine bırakılmıştır. 

15 nci maddenin incelenen bölümlerindeki 
hükümlere göre askerî mahkemelerce yargıla
nacak suçların kanunla gösterilmiş sayılması
na ve Anayasanın 138 nci maddesi buyruğunun 
yerine getirildiğinin kabul edilmesine olanak 
yoktur. Çünkü, 15 nci maddede sayılan suçlar 
kemdi başlarına, askerî mahkemelerin sıkıyö
netim yetkileri bakımından hiç bir anlam ve 
kesin hüküm taşımıamakltadır. Suçu işleyenin 
yargılanması yetkisi, ancak sıkıyönetim komu
tanı dilerse askerî mahkemenin olacaktır. Sıkı
yönetim komutanını değerlendirme ve yeğleme 
de bağlayan yasal nesnel ve önceden belli bir 
kural ve ölçek dahi yoktur. Komutan, işlenen 
her suç ve sanığı yönünden dileğince davrana
bilecektir. 

Demek ki, askerî mahkemelerin, sıkıyönetim 
ihlallerinde hangi suçlar bakımımdan yetkili bu
lunduğu kanunla değil, sonuca «göre sıkıyöne
tim komutanlarınca belirlenmiş olmaktadır. Bu, 
yasa ile düzenlenme kavramına girebillecıek bir 
tutum olamaz..» 

Anayasa Maihkenıieısıi diyor ki, ««Bir hususıim 
mücerret kanunda yer alması,, bir özgürlüğün. 

604 — 



M. Meclisi B : 94 11 . 4 . 1973 O : 1 

yasa ile düzenleneceği hakkındaki Anayasanın 
âmir hükmünün yerine getirilmesi 'anlamını ta
şımaz» Lalettayin, mücerret kanunda yer al
ması ıbu anlamı taşımaz. Ya1? Kanunun, Anaya
sanın anladığı mâna ve doğrultuda kaleme alın
mış ve yürürlüğe konmuş olması şarttır. 

ıNe yapılmış 1 15 nci maddede birtakım suç
lar sayılmış, bu suçların sivil mahkemeye mi, 
yoksıa askerî •malhkamjeye mi gideceği hususu
na, '«sonunda sıkıyönetim komutanı karar ve
rir» denmiş. «Bu lise, yaiSa ile düzenleme anla-
,mı taşımaz» diyor. Ayrıca devam da ediyor, 
şimdi lokumayacağım, '«Bu şekilde hareket et
mek, bundan başka, Anayasanın 32 nci madde
sine de aykırıdır» diyor. Tabiî yargı yolu, önce
den bilinen mahkeme yoludur. Bir komutanın 
kararına bırakılmaz ıbu. Suçlu suçu işlediği za
man, «Ben filân mahkemeye 'gideceğim» diye-
cektiir. Bunu «Efendim, komutan tayin eder, 
seni ya sivil mahkeme yargılar, ya askerî mah
keme yargılar» biçimine soktunuz mu bu, yasa 
ile saptama, tespit .etme, tayin etme olmadığın
dan başka, tabiî yargı yokı 'hakkındaki Anaya-
sanm temel ilkesine de aykırı bulunuyor. 

İşte bu gerekçe ile Anayasa. Mahkemesi bu 
15 nci maddeyi iptal ediyor, bu meyanda bu 15 
nci maddenin isimdi sözünü ettiğim nendini de 
iptal ediyor. 

Yeni tasarı ne yapmış ? /Şimdi, 
•Şunu hemen belirteyim; iptal .edilen 15 nci 

maddede bu husus şöyle baleme alınmış; «Sı
kıyönetim Komutanı kendisine' .gönderiılıen ev
rakı ya sıkıyönetim komutanlığı nezdindekî as
kerî mahkemenin askerî savcılığına verir veya 
genel hükümler .gereğince işlem yapılmak üze
re yetkili mercie geri ıgönderıir.» 

.Şimdi gelen metindeki 13 ncü maddenin son 
fıkrası nasıl? ı«Ancak sıkıyönetim komutanı 
ıbu suçlardan, Sıkıyönetim Askerî mahkeme
lerinde bakılmasına lüzum 'görmediklerini il-
\giili adlî mercilere vermeye yetkilidir.» 

Anlamı, kapsamı, yönü, yöntemi aynı. 
Demekki, Anayasa Mahkemesinin iptal et

tiği bir hüküm, 15 nci maddeden çıkarılmış, 13 
ncü maddenin son fıkrasına 'getirilip konmuş. 

Sayın milletvekilleri, hukuka bağlılıkla, 
Anayasanın üstünlüğü ilkesine -bağlılıkla bu 
tutum ve davranış asla bağdaşamaz. Komisyon 
nasıl oluyor da, Anayasa Mahkemesinin sara

haten iptal etmiş olduğu 'bir hususu, sanki Yü
ce Mecliste bu .noktaya dikkat edecek kimse 
yokmuşçasına, 15 nci maddeden alıp 13 ncü 
maddeye son fıkra olarak ekleyebiriyoır?.. 

iSayın milletvekilleri, 13 ncü madde bu ha
liyle kanuni aşamaz. Bu itibarla, bendeniz iki ta
ne değiştirge önergesi verdim; birincisi1, mad
denin tamamen metinden çıkartılması hakkın
da; ikincisi de, 'bu olmadığı takdirde, hiç ol
mazsa son fıkrasının .metinden çıkarılmasına, da
irdir. İltifat buyurulaeağını tahmin veya,ümit 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanh?.. Yok. Buyu
run sayın Ekinci. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem .arkadaşlarım; 

Maalesef Hükümetin .bir ihmali ve ibiir dik
katsizliği, burada benden evvel konuşan hatip
lerin, geniş ölçüde teessür ve teessüf beyanla
rına sebep olmuştur. Hele, konuşmasını tamam
larken sayın Aybar'ın, •«Anayasa Mahkemesinin 
15 nci maddeden çıkarıldığı bir metni Hükü
metin 13 ncü maddeye monte ederek getirmesi» 
şeklinde ifade ettiği hususun, iddianın gerçek
le hiç bir alâkası yoktur. 13 ncü maddenin ikin
ci fıkrası unutulmuştur. Anayasa Mahkemesi
nin iptalinden sonra Hükümet tarafından tasa
rı ele alındığı vakit, 15 nci maddeye paralel 
bir hüküm olması itibariyle, gerçekten ayık
lanması iktiza ederken, unutulmuştur. Hükü
met 'getirdiği teklifte, Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği ıhükmü, 13 ncü maddeye monte edi
yor değilki. 1402 sayılı Kanunun Anayasa Mah
kemesine gitmeden önceki metnini okuyorum. 
«Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçları, sı
kıyönetimin ilânından evvel işlemiş olanlarla, 
Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinin el koydu
ğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan suçları 
işliyenlerin davalarına, suç Sıkıyönetim bölgesi 
dışında işlenmiş 'olsa dahi, Sıkıyönetim Askerî 
mahkemelerinde nakılır.» 

İkinci fıkra; «Ancak, Sıkıyönetim Komuta
nı ıbu suçlardan, Sıkıyönetim Askerî mahkeme
lerinde bakılmasına lüzum görmedilderini ilgi
li adlî merciler vermeye yetkilidir.» 

Gerçekten bu fıkra, Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği 15 nci maddedeki gerekçeye, espri-
ye uygundur. Anayasa Mahkemesi 15 ncd mad
deyi sıkıyönetim komutanının mahkeme tayin 
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setine takdirinden dolayı aptal 'etmiştir; bura
da io takdir ^vardır, paraleldir, layıklanması gere
kir. (Bu hususta. bir önerge takdim etmiş bulun-
Imaikıtayız. Ne van ki, Hükümet bumun farkında 
•değildir; .tasarıyı ıgözdem (geçirirken, günlerden 
beni üzerinde uğraştığıımız gereksiz hususları bu- . 
raya getiren Hükümet, §u hususu düzeltmeyi ih-
ımal idbniiiştir. Onun içlin de, sayın Aybar çıkmış; 
«Hükümet zannelbmesin İki, burada kimse bunum 
farkımda olmaz, 15 ,nci maddede ayıklanan şeyi 
13 neti maddeye nıonite etımişjtir.» demişjtir İd, 
böyle bir şey yoktur. Bu 13 neü madde daha 
evvel vardı. Nasıl eldu da kaldı? Türkiye İşçi 
Paaitlilsi, Sıkıyönetim Kanununun lipta'li içlin Ana
yasa Mahkemesine dava açtığı vakit, 13 neü 
maiddeye temas etmemişti Anayasa Mahfeemiesinıe 
ıgöitürülen maddeler, Sıkıyönetim Kanununun 
3 neü maddesinin (a) ve (c) 'bentleri ile 11, 15 
ve 23 neü maddeleridir. Yani, gerçıefkten 15 nei 
maddeye paralel olan bu metin, Anayasa Mah
kemesine götürülmem işitir, amıa 'kanunda vardır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biz Hüküımeltiin 
/getirdiği metni şu litibaırla, üzerinde durıdmaya 
değer göoneklteyiz: Diyor ki, Hükümet; «Madde
de ıbüyük bir değişiklik yapmadık. Yalnız, Aske
rî Yargıtay Daireler Kurulunun falan kararın
da' geçen umumi ve müşterek gaye içersinde 
cümlesini maddeye monte öttük. «Gerçekten 13 
neü ımaddenjin, Anayasa Mahkemesimin altâl ka
narından sonra tezahür eden sakatlığı, Anayasa
ya aykırılığı ki, şimdi onun üzenimde duraca
ğımı karşısında birinci fıkra için Hükümet diyor 
ki; «(Bir askerî yangıtay ki, yüksek bir mahkeme 
dil', bir içtihat kanarında, «Umumi ve müşlterek 
.gaye» deyimini kullandı, biz de onu buraya ge
tirdik.» 

ıŞiilmdi değerli arkadaşlarım, kanun tekniği, 
yasıaıma yetkisi bakımlından eğer her Yargıtay 
kanaırında yahut her yüksek ımahkeme kararın
da kullanılan cüımfleleııi, deyimleri kanunlara 
limonite etmek için bir gayret içerisine girersek, 
burada, ısabahltan akşama, yııllarea kanunları tıas-
fiiyeyie kalllkışsialk, altından kalkamayız. 

Eıski ımeltin, yüıüiıiükteki metin şöyle diyon; 
«Sıkıyönetim ilanına seibepolan suçları, Sıkıyö
netimin ilânından evvel işlenmiş olanlarla, Sıkı
yönetim Askerî mahkemelerinin el koyduğu her 
hanıgii bir suçla lintiibaltı bulunan suçlar»... 

Değerli arkadaşlarım, mürtelbit suçları Ceza 
usulü Muhakemeleri Kanunu tayin etmiştir. Ne 

diyar Kanun? Suçlarla iırtiba.tı olan suçları... Bu 
irtibatı, Ceza Usulü Muhakoıneleri Kanununun 
umumî tarifleri içerisinde, herkes kendime göre 
şerhedebiilir. Askerî Yargıtay da, «Umumî ve 
Yargııtayın, «intiba/t» kcliımesimi kanun kullandık
tan sonra, «Umum'i veya ıinüşjterek gaye etrafın
da» eüıııılesıinü bu kanuna getirmemin zannederim 
epk fazla bir zarureti yoktur. Kanunu yaan Ya
sama Meclislidir, irtibat ifadesini kulllammıştır. 
Bu irtibat ifadesi, elliğer yenlerde işlemen suçlarla 
nıunbabiît olması halinde, aynı mahkcttmeleıiin 
bakması hükmünü âmirdir; saırihıtir, tereddüt» 
yer yoktur. 'Efendim, Askerî Yargıtay şu kara
rımda şöyle bir cümle kullandı, bunu kanunun 
metnime lilthâl edelim... Etımesck de olur. 'Gerek
çe bu, vakıa bu. 

3 neü fıkra, başlarken arz ettiğim gibi, haki
katen, hâlâ, Anayasa Mahkemesinin iptal kana
rından somra, kumandana bir mahkeme tayin elt
ime yetkisinin venilmesimim mevcut olduğunu der
piş etmektedir. Bu yönüyle Anayasaya aykırıdır. 
Yalnız burada kabul etmek lâzım ki, şu metin 

13 Mayıs 1971 tan-ihindc kabul edilmiş, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunu - Anayasa Mahke
mesinde 15 nei maddeyi Mart 1972'de iptal etm'iış-
Itlir ve bu 13 neü madde, bir dava konusu halimde 
Anayasa Mahkemesine de götürUtmemiştir; Hü
kümet de, bu tasarıyı 'gıeıtıiriıiken, aıyılklamıada bir 
unutkanlık içinde olduğundan, bu şekilde kar
şımıza gelmiştir. 

Madde kanunda mevcut olan bir maddedir, 
düzellitıilme:-l için önergeller takdim etmiş bulunu
yoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, bu

yurunuz efendim. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerlli airlkaldaiŞİarUm; 

13 neü madde burada okundu, ben tekrar ofl.cu-
amayacıağum. 13 neü maldde, 1 nei fıkraya bir iba
re ilâvesiyle «umumî ve müşterek gaye içeriMn-
de» ibaresi eklenmek suretiyle, tekrar Yüce Mec-
ıliisıin huzuruma getirilmektedir. 

Şimdi, 13 neü maddemin 1 ve 2 nei fıkraları 
dile Anayasanın, Usul kan/unlarının ve hukukum 
ruhuma aykırı düştüğü, _ gerçi bu madde Amaıya-
isayia itirazen gütınıeımişitir •-; fakat biraz evvel de 
.izah edildiği; gllbi,_ 15 nei maddenin iptali kanarı
nın gerekçesinde bu 13 noü maddenin 1 ve 2 nei 
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fıkrasının da Anayasanın ruhuna ve hukuka ay
kırı bulunduğu - düşüncesi belirtilmiş oluyor. 

Dosyaların sıkıyönetim maMcemıeısimde mi, ya 
ıda uımuımî malh!keıımelerde nnii görüşüleceği husıu-
iSumun takdirimin komutama verftlmesli Anayasa
ya, bizzat Sıkıyönetim Kanunuma, hukuka aykırı 
ollduğunu, arzıu ettiğim gibi, Anaıyaisa Malhkeime-
isimlinı 15 nci maddeyi bozmaktaki düşünce ve se
bebine dayanarak söyleyebiıliiyoruz. Ve diyoruz 
ki, bu mevcut maddeler, bugün tuummnıuza, tek
rar getirtilmiş bulunan bu 2 nci mjaidjde -de huku
ka aykırıdır. 

Sıkıyönetime ihtiyacın çok zayıfladığı bir dö
nelinde, Yüce Meclisferaimiız ile Yüce Mahkememin 
karşı karşıya getirtilmesi uğraşısındaki seibeibi an
lamak müimkün değildir. 

15 mel maddenin bozma sebebimi, 13 ncü mad-
denlin 2 nci f iknasına teşmil edebilmemiz mümkfün 
olduğuna göre, bu fıkranın maddeden çıkanılımıalsı 
üzeıilndekii tekliflerim uygun düşeceği kanaatliimi 
(de anz ettmek istiyorum. 

Anayasamın 124 ncü maddesi sıkıyönetimim 
nerede uygulanacağını sarih olar.ak göstermekte
dir. «yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 
veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bu
nu hemen, Türkiye Büyük Millet Meclisinim ona
masına sunıar» Hükümet. 

filmdi, sıkıyönetim idaresi belli yenlıerlde uygu-
/lamacak; fakat 13 ncü maddenin 1 nci fiknası, sı
kıyönetimin uyg/ülanimalsıma karar verillıen yerle
rin dıişınidaki maıhallendeki suçluları dıaihi, sıkıyö
netimin ilân edildiği bö'lıgeye getirip yargılanma im
kânını veriyor; 13 ncü maddenin 1 nci fıkram. 

Şimdi, Hükümetçe teklif edilen kararın, Bü
yük Meclisçe onaylamaması sonucu, belli yende tat
bik Gidilecek sıkıyönetimi, sıkıyöneıtiim foomutlamı-
nın iradesiyle, TüıiMyeınün tüm. bölgelerime taltibik 
edi&ebiflhnenin yolumu açıyor. Sıkıyönetim dışın
daki yerleılde ikamet elden vatandaşları, yine 
Anayasamın 32 nci maddesine aykırı olarak, ta
biî hâkiımlMn önıünjden alarak, sıkıyöneltitm maıh-
kemıestîmin huzuruma getirmekte, valtianjdaş, ica
bında yüzlerce kilometrelik yerlerde, hürriyeti 
tahdit eldilerek, sıkıntılara sokmamaktadır. Bunu, 
«vatandaşa zulmedilmek» ibaresiyle beliı^ımenin 
mümkün oiHmğvunu da huzurunuzda arz etmek is
tenim. 

Simidi. Anayasanın 32 nci maddesi «Hiç (kim
se, kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
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ımerei ömine çıkarılamaz,» denuefctieıdir. Sıkıyöne
tim tatbikatını gördüğümüz yerlerde ve sıkıyöne
tim Kanumunda sayılan suçlar, sıkıyönetim mah
kemesinde .görülecektir. Sıkıyömetiımiin tatbiki dı
şında bulunan mahallerde işlenmiş suçlar da Ana
yasanın bu maddesine göre oralardaki adlî mah
kemelerin, yani talbiî malikanelerin huzuruna gö
türülecek, muhakeme edilecektir. B:iz bu maddede 
•zikredilen, bâzı suçlar sıkıyönetimin dışımda da
hi işılenm'iş olsa,, sıkıyönetim içine alınır ve sıkı
yönetimi mahkemesinde muhakemesi görülür» 
şeklindeki bu hükmü, Anayasanın 32 nesi madde
sine de aykırı bul/maktayız. Şayet bu maddeye iti
raz edilmiş olsa idi, tahımiin ederim ki, Yüce Mah
kemece bozulması da imkân dahilimde olacaktı. 

Aziz arkadaşlarıim, 1 nei ve 2 nci fıkrlar üze
rimde, hukuka, usule, bizzaıt Sıkıyönetim KJanuntu 
iıçjinldeki hükümlere ve Anayasamıza aykırı olan 
hulsusları güeönııün yettiği kadar belirtmeye çalış-
ıtıım. 

Bu maddenin tüm kaldırılmasının, ya da ikin
ci fıkrasının kaldıri'lumaısıınm, Yüce Meclisim her 
kanaldıyle riayet etmek istediği, anaıilfcelene ve hu
kuk düşümcelertmle de uygun düşeceği kanaatin
de vrin. Bu yolda hareket edilmesini istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yım Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sıkıyönetim Kamununum 13 ncü maddesine 
göre, sıkıyönetimim ilânımdan önice işlenmiş suç
larla, sıkuyönietiim bölgesinin dışında; fakat işle
nen .suçlarla irtibatlı smçlar var ise, sanıklar sıkı
yönetimin ilân edilmiş olduğu bölgeye geıtirile-
ceik. 

Şurasının anlaşılması lâzımıdır ki, sıkıyöneıtiim 
Anayasanın 124 neü maddesinde yer almıştır. Bu 
madde her zaman tatbik edilen bir madde ve hü
küm değildir. Sıkuyönetıiım, fevkalâde haillerde, 
Cuımlhurliyete kdmün)izmin musallat olaması, anar
şik hareketlerin görülmesi hallerinide ilân edilir. 

Elbetteki sıkıyömetlijm ilân edildikten sonra, 
ı«Ben öncelimi suçlara karışmam, onlara normal 
mahkemeler baksın; ben sıkıyönetimin ilânından 
sonra işletnımliş suejlara bakaeağıım,» deımek olma^z. 
Mm^ouıt normal mahkemeler bu işlerle başla çıfca-
nîiamış ki, biız sıkıyönetiım yoluna gıiitımişiz. Elbeıte-
ki, sıSkıyönetiiım mahkemeleri, sıkıyönetiımlin ilâ-
nınldan samraki suçlarla irtibatlı olan ve sıkıyö-



M. Meclisi B : 94 

metilinin ilâmından önce işlenmiş soglara da balkia-
-caktır. Bıu h/usus Geıza Kanunumuzda ve Ceaa Mu-
halkoııuelera Usulü Kantauımızda da vardır. Me-
lyclâ kaçakçılık sololarında; şebeke İstanbul Wa 
otumnuşitor, Diyarbakır'da, Hatay'da tok var
ıdır ve muhakeme Ankara'da görülüyorsa, ora
daki suçlular elbette Ankara'ya getirilecektir. 

Kiralık katil tutukıyor; suça azmettiriliyor, 
peşine düşülüyor, İstanbul'da suç işlettiriliyor. 
Bu tespit ettirildikten sonra, «suça azmettiren 
laıdam Diyarbakır'da, orası baksın; öldürme ha
disesi de İstanbul'da otmiuştur, burası bakisin,» 
dörıeınıez. Bu olmaz. Bu durum Ceza Kanunu
muzda olduğuna göre, burada da Anayaisaiya 
aykırılık yoktur. Elbetteki gayesinde bir iırtâibavt 
vardı ı*. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ada
lına. güleirter... 

HÜSAMETTİN BAŞ ER (Devanda) — Te
lâşlanmayın. Bu vatan hepimizin vatanıdır. B iri
liyorum sizim, telâşınızı ben. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — No bi
ti iyonsun. bakalım; üstü kapalı konuşana, açık 
ıslöyle 1 

ÜFIİfSAMETTİN RAŞER, (Davamla) — Kır-
maıyalım: biıMrimizi dostum; şu vatan hepimizin 
vatanıdır. Bu gemi battığı zamanı hepimiz be
raber batacağız. Evvelâ bu anarşistlerden, kıo-
ımjüuisıtlerden kimısieye fayda olmadığını bilelim. 

TıEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ne alâ
kası var! Biliyorum diyorsun.. 

İT İKAMETTİN BAŞER (Devamla) — De
mokratik idareleırde, demlokratik idareyi yık-
ımak için ortay a çıkan hususları, gidermek için 
sıkıyöınetim kabul edilmiştir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Söyle
diklerin hukuk usulleritnie tamamem ters düşiü-
yaı4. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Davamla) — Sıkı-
yönleıtıiım fevkalade halterim kıanraruldıur; niortmafl. 
hallerdin kanununu çıkartmıyoruz. 

Arkadaşlarımız çıktı. «Efendim, suç işle-
yerıleı* tabiî mahkemelerin huzuruna gitsin.» de
diler. O normal zamanlara ait bir vaziyettir. 
Normal durumdan anormal bir duruma girildi
ğine göre, elbetteki, sıkıyöınetim koınuftaııılık-
larına da, mahkeme ve savcılarına da yetki ver
mek mecburiyetindeyiz. •••',-
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] İrtibatlı suçları ayıralım. Beş kişilik hücre 
kuruyor. İşte gördük; bir kısım örfî idare böl-
ıgesinin dışıma çıkmış, çalışıyor; aynı gayelerle; 
«Efendim, oradakiler her ne kadar bu hücreye 
dalhdlıse de buruları Ankara'ya getirmıeyelilm, ora
da noırnıal ma/hkemeleıılde yarigılarısım...» demek 
lolınıaz. 

Arkadaişılarımızın anlayış göstermesi gerekir, 
•z/irta normal zaımıamllara bir an evvel dönmlekte 

I lelbetjteki sıkıyönetimin faydası olacaktır. 
Sön fıkra sıkıyönetim komutanına biraz ge

niş yetki vemişti/ı\ Bu 'kısmın maddeden çıkma-
ısınlda fayda olduğu kanaatindeyim'. Çünkü, ki
şilerdin suçlu olup olmadığına ancak ımahkemıe 

I 'karar verebileceğine göre,, üst fıkra maksadı 
ifa/de etmektedir. Bu bakımdan maddettün 1 nci 
fıkrasının aynen kalmasında fayda varıdır. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu-

I yurunuz efendim. 
I Açık oyunu 'kullanmayan sayın milletıvekili 

var mı efendimi. Yok. Oy verme işlemi bitmiş-
tiı\ 

OEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANİ MjEHMET 
İSMKT ANUI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğer];! arkadaşlarım; 

lo ııeü madde ile getirilen değişiklik, sade
ce mürtebit «kelimesinin yerine, «umumî ve 

I müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suç
ları işleyenleııin davalarına, suç, sıkıyönetim 

I bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi..» ibaresinin 
getirilmesinden ibarettir ve madde aynen ip-

I ka edilmiştiı*. 
Sayın arkadaşlarımızın ileri sürdükleri ve 

i Anayasa Mahkemesinin 15 nci maddeyi bozma 
sebebinin loneü maddenin ikinci fıkrasının da 
aynen olduğu iddiası), yapılan konuşma] aırdları 

I da anlaşıldığı üzere, doğrudur. Ancak bu mad
dede ki değişikliği biz bu şekilde getirmedik. 13 

I ncü madde eski metinde de aynen devam et
mektedir. O metni okumuş olan ve burada bize 

I hukuk dersi veren arkadaşlarımız sayın Aybar, 
I tahmin ederim bu V) ncü maddeyi okumamış-
I 1ar. Çünkü, biz bunu l!fv nci .maddeden alıp lm-
I raya eklemiş değiliz. 
I Orada da metin aynen devam ediyor; «bir 

suçla, irtibatı bulunan» tabirinden başka yeni 
tasarıyla bir değişiklik getirmiş değiliz. 

Bu «umumî ve müşterek gaye içerisinde» ta-
| birine neden ihtiyaç'görüldüğü hususu üzerin-

608 — 
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de Komisyonumuzda uzun müzakereler olmuş 
ve üzerinde durulmuştur. Bu tabirin getirilişi
nin yegâne sebebi, son sıkıyönetim tatbikatında 
görülmüştür ki, artık bu suçlar, yani sıkıyöne
time sebep olan suçlar, bir örgüt halinde, müş
terek irtibatları" olmasına rağmen, çeşitli örgüt
ler halinde aynı gayeye matuf olarak işlenir ha
le gelmiştir. Bu açıklığı ortaya getiren son ha
diseler üzerine uygulamacılar, - yani sıkıyöne
tim mahkemelerinin ve Askerî Yargıtaym ver
diği kararlar - bu tabirlerle hadiselerin daha 
iyi çerçeveleneceği kanaatine varmışlardır. 
Sıkıyönetime seibep olan suçların irtibatlılarını 
gaye ve iştirak halliyle çok çeşitli vilâyetlerde, 
çok çeşitli örgütler tarafından işlenmesinle rağ
men, birlikte irtibat kurmuş olarak görülmesi
nin tespitinde daha iyi neticeler alınacağı görül
düğünden ve Askerî Yargıtaym son verdiği 'bir 
içtihatta da bu tabirin getirildiği, daha ileri gi
derek de, son ceza hukuku literatüründe sayın 
Profesörlerin, hukukçuların bu tabirleri daha 
uygun gördüğü kanaatiyle bu deyimi buraya 
getirmişlerdir. Bu husus maddenin ruhuna uy
gun olduğu gibi, bir değişiklik de getirmemek
tedir. O itibarla, arkadaşlarımızın verdiği öner
gelerde de, burada yaptıkları konuşmalarda da 
ileri sürdükleri, ikinci fıkranın Anayasaya mu-
ayir olduğuna dair görüşlerine Komisyon ola
rak bizim de iştirak ettiğimizi saygı ile arz 
ederim. Maddenin, ikinci fıkrasının çıkarılma
sı suretiyle aynen kabulünde, uygulama bakı
mından, daha iyi yenilikler getirdiği kanaatiy
le, gerek vardır. Bu gereğe Yüksek Heyetini
zin iltifat etmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Naime ikbal Tokgöz, bu
yurun. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

•Hukuk bir ilimdir. Önüne gelen; ister öğre
tim üyesi, ister profesör, ister yargıç olsun, her
kes kendi kendine bir deyim ve tâbirle Türk Di
lini tedvin etmeye kalkarsa, bizi böyle altı saat 
uğraştırıraıı maddeler doğar. Burada, mevzuu-
bahs olan, murtabit suçların geniş bir kapsam 
içerisinde uygulanmasından ibarettir. 

Maddeyi tekrar okumayacağım, zamanını.-
zı da almayacağım. Sayın Komisyon Başkanı
mızı, ikinci fıkrayı almak suretiyle görevimizi 
daha da kolaylaştırmış bulunuyor. Malûmu âli

leri, mürtebit suçlar, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda ayrı bir ünite olarak, ayrı bir pa
ragrafta,- büyük bir bölüm olarak yor almakta
dır. Maddeyi tedvin ederken bu faktör güzö-
nünc alınarak madde tedvin edilmiş; ancak, bir 
kitaptan bir profesörün .deyiminden umumi ba
kışlar alınmış; diğer bir mahkeme ilâmından da 
başka bir paragraf buraya sokulmak suretiyle, 
ruhu, gayesi itibariyle uygun olduğu halde, biz
leri tereddütlere sevkedecek birtakım ideler 
doğmuş bulunmaktadır. Hakikat şudur ki, ka
nunlar daima objektif, her zaman için. 'kabili 
tatbik olmak üzere isdar edilmesi gerektiği hal
de, mutlak hâdiselerden esinlenilerek çıkarıdma-
maktadır. 

Son senelerde, hattâ açıkça, şu son iki yıl
dır işlenen suçların, Ankara'dan, İstanbul'dan 
başlayıp, Kızıl bilmem ne köyüne kadar yer 
bulması ve yer tutması, böyle bir maddenin ted
vinine lüzum göstermiştir. Şimdi, istanbul'daki 
Kültür Sarayını yakanlar, sıkıyönetimin ilânın
dan önce de Van'daki Hükümet Konağımı yak-
salar ve Yan sıkıyönetimin ilân edilmediği bir 
bölge olsa; hükümet konağının veya diğer bir 
âmme hizmeti gören müessesenin yakılması ve
yahut ta Van'da bir geminin batırılması, âmme 
hizmeti gören bir müesseseye yapılan saldırı, 
zarar ika edilmesi, suç işlenmesi, tahkikat sı
rasında, İstanibuFda sıkıyönetim uygulanıırken, 
meydana çıksa, ıbu takdirde ne yapılacak? Bir 
vaka için orada (sıkıyönetim ilân edilmeyip, ora
da bu suçları işleyenler, Istaıibul sıkıyönetim 
mahkemelerine celbedileceklerdir. «Umumî ve 
müşterek gaye» tâbirine de lüzum yoktur bu
rada. Mürtebit suçlardan gaye bir olunca, in
tizamı âmme mülahazasıyle vazedilmiş bu fıkra 
uyarınca, her yerde ayrı ayrı sıkıyönetim ilân 
edildiği takdirde, bunun getireceği malî külfet
lerden ve memlekete getireceği manevî korku 
salma hissinden de beri kala'bilmek için bu suç
lar, sıkıyönetim bulunan bölgede, o yetkili mah
keme içerisinde rüyet edilecektir. Maddenin ru
hu uygundur, kaleme alınış tarzında ki muğ-
lâkiyet de aşikârdır. 

Bu maddenin daha sarih bir şekilde kale
me alınması hususunda, zannediyorum, arkadaş -
larımın hazırlamış olduğu önergeler vardır; 
bendeniz o önergelere katılacağım. Madde, kap
samı itibariyle yerindedir. Bilhassa, memleke-
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timizin son zamanlarda dıştan ve içten= mânız 
kaklığı, yalnız rejimimizi değil, Devletin ta
mamını bekasını istihdaf eden, apaçık- komünist 
saldırısı dahil olmak üzere birtakım rejim de
ğişikliğine, taa irticaa kadar yol bulalbilen, va
tanı bölmeye kadar yol bulabil en bütün suçla
ra şâmil olmak üzere ısdar edilmiş olan bu mad
de yerindedir. Ancak, kaleme alınış tarzında 
hatâ vardır, düzeltilerek uygulanabilir, Zaten 
ikinci fıkrayı da Komisyon geri almış bulun
duğuna güre mıescle de kalmıyor. Bu yolda ki
şisel görüşümü sunar, beni dinlediğiniz için te
şekkür ederim. 

'.Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN —• Kifayeti müzakere önergeleri 

g ol in iş ti r, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin üzerinde yapılan müzake

relerin kifayetini arz ve teklif ederim,. 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterince görüşme yapılmış

tır. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Saygıları m'l a. 

Adıyamsan 
M. Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergeleri
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Kabul etmeyenler.. Ka'bul edilmiştir. 

Önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

M •illet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 13 maddesinin metinden çıkarıl

masını saygıyle öneririm, 
istanbul 

Mehmet Ali Aybar 
G.erekçc: 
Sıkıyönetim ilânından önce işlenmiş suçlar

la sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş suçların 
.Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri 
kapsamına sokulmasıı, Hukukun temel ilkeleri
ne aykırıdır: Sıkıyönetim, ilân tarihinden iti
baren ve ilân, edildiği bölge içinde hüküm ifa
de eder. 

ıSıkıy önetim komutanının - dilediği davaları 
sivil mahkemeye gönderme yetkisi, Anayasa 

Mahkemesince Anayasaya ayları görülerek ev
velce iptal edilmiştir. 

Millet Mieclisi Başkanlığına 
13 ncü maddesinin son fıkrasının metinden 

çıkarılmasını saygıyle öneririm. 
Istanibul 

Memhet Ali Aybar 

Yüksek Başkanlığa 
;Sıkıyönetim Kanununu değiştiren tasarı

nın birinci maddesinde yer alan 13 ncü madde
nin ; 

a) Birinci fıkrasında yazılı (umumî veya 
müşterek gaye içerisinde) cümlesinin fıkra 
metninden, ' 

b) İkinci fıkramın ise madde bünyesinden, 
Çıkarılmasını teklif ve gerekçemi izah için 

söz verilmesini rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Ordu 
Cengiz Ekinci1. 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin son fıkrasının kaldırılma

sını dilerim. 
Kara 

İsmail Hakla Alaca. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 13 ncü maddesinin birinci fıkrasın

daki. «suç, sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş 
olsa dahi.» ibaresinin ve keza, ikinci fıkranın 
metinden çıkarılmasını dilerim. 

'Saygılarımla, 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 13 ncü maddenin 

ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
tekilif ederim. 

Çanakkale 
Kemal Bağcı/oğlu. 

«BAŞKAN — En aykırı teklif bulunan ve 
maddenin metinden çıkarılmasına mütedair 
olan sayın Aybar'ın önergesini tekrar okutu
yorum. 

(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 
maddenin metinden çıkarılmasına mütedair 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet! 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN-

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza aı-z edeceğim. Dikkate alın
masını kabul 'buyuranlar lütfen işaret etsinler.. 
Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmemiştiir efen
dim. 

Birinci Fııkra ile ilgili, Sayın Ekinci (A) ele
miş; (A) fıkrası yok; birinci fıkra ile ilgili 
kabul ediyoruz (A) fıkrası diye bir şey yok, 
zannediyorum. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Geri alıyorum 
o kısmı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet.. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

benim önergem 1 nci ve 2 nci fıkraları kapsa
maktadır. 

BAŞKAN — O halde 1 nci fıkra ile ilgili 
sayın Ekinci'nin önergesini tekrar okutacağım. 
Yalnız 1 nci fıkra ile ilgili kısmımı oylayaca
ğım; çünkü, 2 nci fıkrayla ilgili birçok takrir
ler vardır. 

(Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci'nin öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergenin 1 nci bendini 
şimdi, diğer kısmını ise diğer önergelerle bir
likte muameleye koyacağım. 

Komisyon, bu önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz, sa
yın Başkan. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayım Başkan, 
önergemin 1 nci fıkra ile ilgili o kısmını geri alı
yorum. 

BAŞKAN — iSayın Ekinci, bu kısmı geri al
dıklarını ifade ediyorlar. 

Bu kısımla ilgili sayın Alpaslan'ın önergesi 
vardıır, onu tekrar okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — 1 nci fıkranın çıkarılmasıyla 
ilgili olan kısmına komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz, sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Sayın Yılmaz Alpaslan'ın önergesine komis
yon ve Hükümet katılmamaktadır. 1 nci fıkra 
ile ilgili kısınma. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ©diyorum, kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

iSayın Yılmaz Alpaslan'ın, sayın Ekinci'nin, 
sayın Aybar'm sayın KemalBağcıoğlu^nun, sa
yın İsmail Hakkı Alaca'mın önergelerinin müs
takil 2 nci kısımlarımı ıbirlikte muameleye koya
cağım. Bu önergelerin müşterek istekleri; mad
denin ikinci kısmının metinden çıkarılmasıdır, 
bu talep edilmektedir. Bu önergeleri birlikte 
muameleye koyuyorum. 

Komisyon, kürsüden şifahî ifadelerinde ka
tıldıklarını 'beyan etmişlerdi. 

. GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katilıyaruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Komisyon, katıldıklarını beyan 
ediyor. 

Hükümet? 

M|İLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİREBİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

(BAŞKjAN —• Hükümet de katıldığını beyan 
ediyor. 

Takrirleri bu suretle oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon önergelere katıldığı için fil hal 
do katılmaktadır. Tadil şekliyle 13 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şu anda değil, maddenin müzakeresi esna
sında bir önerge gelmiş idi; ortada geldiği için 
oya arz etmedim. 

.Madde müzakeresi bittiği için okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 
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Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetim Kamın tasarısı maddeleri üze

rinde konuşmaların 1:0 ar dakika ile sınırlan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — İSayın Başer, bn önergeniz 
gruplara ve şahıslara sâri midir, değil midir? 

HÜlSAMlETTİTN BAŞER (Nevşehir) — .Sâri
dir, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — iSâridir. 
'-ruplar ve şahıslar aıiuıa vâki olacak gö

rülmelerin 10'ar dakika ile kısıtlanması arzu 
edilmektedir. Bn hususu oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14 n cü maddeyi okutuyorum. 
Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 
Madde 14. —• Sıkıyönetim Komutanlığı em

rine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim, hiz
met ve 'görevlerinin yapılması sırasında işledik
leri suçlara ait davalara bakmak görevi, sıkıyö
netim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevi
ne giren susçları hakkında re'sen kovuşturma 
yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gös
terilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

Sıkıyönetim emrindeki; asker kişilerin aske
rî yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesinde bakılıi'. 

.Sıkıyönetim Komutaını; emrindeki personele 
özel kanunlarında yazılı disiplin ve idarî ceza
ları usulüne göre verebilir. Ancak, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 

• uyarma, kınama ve kısa süreli durdurma dışın
daki cezaların uygulanması için yetkili makam 
ve kurullarına teklifte bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde dafha evvel Sa
yın Meıhmet Ali Aybar, söz almıştır. Konuşma 
arzu ediyor musunuz, Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Tstanlbul) — Vaz
geçtim, efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Başkaca madde üzerinde görüşmek isteyen 

sayın milletvekili? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 7 ve 8 noi maddeler komisyondan 
'gelmiş bulunmaktadır. Verilen takrirlerin Ge
nel Kurulumuzca dikkate alınmasına karar ve
rildiği halde, Komisyon, 7 nci madde üzerinde 
dikkate alma kararma uymadığını ifade etmiş
ti ve takrirler bu sebeple Komisyona iade edil
di, müzakeresi tehir edildi. 

Aykırı teklif olarak, Sayın 'Cengiz Ekinci'-
nin, 7 nci maddenin metinden çıkarılmasına mü
tedair olan takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ıSıkıyönetim Kanununu değiştiren tasarının 

birinci maddesinde yer alan yedinci maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Gerekçemi izalh. için söz istiyorum. 
•Saygılarımla. 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye filha! 
katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET A N G I (Eskişehir) — Katılıyoruz, filhal 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyorlar. 
Önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ıSaym Kulbilay imer'm önergesini bu suretle 
muameleye koymuyorum. 

7 nci madde metinden çıkmış bulunmaıkta-
dır. 

8 nci madde hakkında verilmiş olan önerge
yi tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ıSıkıyöneitim Kanununu değiştiren tasarının 

birinci maddesinde yazılı sekizinci maddenin 
tasandan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Teklifin 'gerekçesini arz için söz istiyorum, 
(Saygılarımla. 

Ordu 
Cengiz^ Ekinci 

BAŞKAN — Bu önerge de oya arz edilm,iş 
ve Genel (Kurulca dikkate alınması (kararı ve
rilmiş bulunmaktaydı. Komisyon filhal katılma
dığını ifade ettiler. Komisyon bu kere madde
yi aynen geri göndermiş bulunmaktadır. 

Önerge tekrar okunmuştur, Komisyondan 
filhal katılıp katılmadıklarını soruyoruz. 
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OBÇfiCft KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
IÎJSMET ANCI (Eskişehir) — Sayın Balkan, 
ıgoçen defa bir yanlışlık oldu, Komisyonumuz 
filhal katıldı ve yanlış anlaşıldığından madde 
Koımiisyonunruza iade edilmişti. Bu kere dik
kate alınma kararma 'katıldığımızı tekrar arz 
«diyoruz, filhal katıldığımızı beyan ediyoruz. 

ıBAıŞİKAjN — Komisyon Genel Kurulun dik
kate alınması kararma katıldığını beyan ediyor
lar. 

'Takriri tekrar oylarınıza arz ediyorum. Ka-
(bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bu suretle 8 nci madde metinden çıkmış 
bulunuyor. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
ISıkıyömetim Mahkemelerinin görev ve yetki

leri : 

Madde 15. — Sıkıyönetim altına alman yer
lerde aşağıdaki suçlardan sıkıyönetim ilânına! ve 
faaliyetlerine ilişkin olanları işleyenler ve bunla
rın suçlarına iştirak iedenler bu kanunun 21 nci 
madde hükümleri saklı »kalmak şartıyle sıfat, 
meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyö
netim komutanı nezdinde'ki askerî mahkemıeler-
de yargılanır. 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen 
suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazılı 
suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet 
kurmak suçları; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
altıncı babının faslında yazılı Devlete ait mühür, 
damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkındaki 
suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
yedinci babında yazılı kanunun selâmeti aleyhine 
işlenen suçlar; 

ıe) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme2 adam kaldırma suçları; 

f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 
191, 192, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 
254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271, 
296 ve 537 nci maddelerinde ya.zılı suçlar ile 
6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkın
daki Kamımda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağ
layan Posta, Telgraf, .Telefon İşletmesi Geılcl 
Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerime 
ait her türlü araç, gereç, tesis ve tellerine kar
şı işlenen hırsızlık suçları; 

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

f) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 
96 ncı maddeleri ile 148 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında ve 160 ncı maddelerinde yazılı suç
lar ; 

j) iTakiîbi şikâyete bağlı olmayan veya şah
sî dava yoluyle takibi gerekli bulunmayan ba
sın yoluyla işlenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkında kanuna muhalefetten doğan suç
lar ; 

1) [Derneklerin, sendikaların ve meslekî ku
ruluşların kanunlarında mevcut kapaitılmalarıy-
le ilgili ıdavalar. 

(648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyasî 
partilerin kapatılmasıyle ilgili hükümleri sak
lıdır.) 

Yukarıda yazılı suçlara elkoyan yetkili mer
ciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması evra
kını vakit geçirmeden Sıkıyönetim Komutanı
na göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim 
Komutanı kendisine gönderilen evrakı sıkıyö
netim komutanlığı mezdindeki askerî savcılığa, 
işlem, yapılmak üzere gönderir. 

iSıkıyönetim komutanı bu kanunla yazılı 
suçlardan sanık kişileri, sıkıyönetim komutan
lığı nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tu
tuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir 
karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabi
lir. Bu «süre ombeş günden fazla olamaz ve aynı 
kişi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni de
liller çıkması gibi haklı bir sebep yok iken bir 
defadan fazla kullanılamaz. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde Cumhuriyet 
Halik Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz Alpas
lan, buyurun. 

C. H. P. CBUBU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) — .Sayın Başkan, saygı de
ğer arkadaşlarım; 

Madde, gerek Anayasa Komisyonunda, ge
rekse Gteçici Komisyonda büyük ölçüde itiraz
ları ve şikâyetleri önleyecek tarzda tedvin edil-
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mistir. Ancak, biraz önce dinlediğiniz gibi, 
«gözaltına alma süresi 15 günden fazla olamaa» 
tarzında bir ibare kullanılmıştır. Bu 'tarz, ka
naatimce kanun tekniğine aykırıdır. Kanunlar
da süre belirtilmektedir; gözaltına alma süresi 
10 gündür, 5 gündür, 20 gündür diye; bunun 
fazlasını, eksiğini, yani tavanını tespit edersi
niz, onun altında ceza verme yetkisini yargıca 
bırakmak gerekir kanısındayım. Bu balkımdan, 
saygı değer arkadaşlarım, bu tarz yerinde de
ğildir. 

Kaldı ki, son olaraik Yüce Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçen ve kesinleşen Anaya
samızın 30 ncu maddesinin değişik şeklinde; 
>«!Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yet
kilerine giren suçlar ile toplu olarak işlenen 
suçlar da... savaş ve sıkıyönetim hallerinde, 
kanunlarda gösterilen süre içinde hâkim önüne 
çıkarılır; bu süre onbeş günü geçemez.» denil
mektedir. 

Yani, demek oluyor ki, Anayasamızın 30 ncu 
maddesi, gerek Güvenlik Mahkemesi, gerek 
toplu olarak işlenen suçlarla ilgili çıkaracağı
mız kanunda, gerek: savaş halinde, gerek sıkı
yönetim halinde sürenin tespitini kanun koyu
cuya bırakmıştır. Yoksa, Anayasanın gösterdi
ği 15 günlük süreyi, olduğu gibi alıp kanun 
metnine koyma diye bir mükellefiyet yükleme-
miştir; Anayasanın 30 ncu maddesi gayet açık
tır. 

Bu bakımdan, bendeniz sürenin 15 gün olu
şunu fazla bulmaktayım. Kaldı ki, Sayın Meclis 
takdir eder 15 gün olarak koyar; «Ancak, bu 
süre 15 günden fazla olamaz» şeklinde değil, 
«Bu süne 15 gündür.» tarzında bir terim koy
mak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sürenin hiçjbir kuş
kuya yer vermeyecek tarzda konmasında, geç
miş uygulama yönünden de, zaruret vardır. Bil
diğiniz ıgibi .gözaltına almalarda bir yığın şikâ
yetler söz konusu olmuştur. Haksız olaraik göz
altında tutulmalar olmuştur ve aynı zamanda 
bir suçtan dolayı bir sanık birkaç kere gözaltı
na alınmıştır ve sonra salıverilmiştir. 

Anayasa Komisyonumuzun önerisini Geçici 
Komisyonun benimsemiş olmasını takdir ediyo
rum, saylgı ile benimsiyorum. Ancak, belirttiğim 
'gibi 15 günlük süre, «Bu süre 15 günden fazla 
olamaz» tarzında olmamalıdır. Sürenin tavanı

nı kesin olaraik tespit etmeliyiz. Bendeniz bu 
sürenin 10 gün olarak benimsenmesinle dair 
ıbir önerge vermiş oluyorum. 

Önergenin benimsenmesini diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Aybar, görüşmek arzu 
buyuruyor musunuz efendim ? 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
(Sayın Mevlüt Ocakçıoğlü, görüşmek arzu 

buyuruyor musunuz ? 
MEVLÜT OCAKÇIOaLU (Niğde) — Ha

yır. 
BAŞKAN — Beki efendim. 
Başkaca görüşmek isteyen sayın milletveki

li? 
OENGİZ EKÜNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, buyurun. 
CENGİZ EKlıNCİ (Ordu) — Sayın Barkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
15 nci madde, Anayasa Maihkeniıesinin iptal 

geneJkçesine uygun olarak düzenlenmiş ve Mec
lislerin huzuruna sevk edilmiştir. Yalnız, mad
de üzerinde dikkatti çeken bir husus var; Yüoe 
Meclisin ıttılaına ve takdirine arz etmekte isa
bet görmjekteyim. O da şudur: 

Maddenin (L) bendinden sonra gelen fıkra
sında, (Anayasanın ve 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun, siyasî partilerin kapatılmjasıy-
le ilgili hükümleri saklıdır) diyor. 

Buradaki, «Anayasa hükmü saklıdır» ifade
sini yadırgıyorum, Anayasainın hükmünü bir 
kanunla saklı tutmak gereksizdir. Anayasanın 
teminatı kendi bünyesindedir. Eğer, bir başjka 
kanunun hükmünü saklı tutmak icabetıse, bir 
tüzük, yönetmelik hükmünü saklı tutmak ica-
betsıe, bu atfı kalbul etmek. mümkündür; ama 
Anayasanın hükmü saklıdır delmek son derece 
hukuk mantığına aykırıdır; Anayasanın 8 nci 
maddesine aykırıdır. Anayasanın teminatı ken
di bünyesindedir. Sıkıyönetim kanunu ile saklı 
tutulmasına Anayaasnın ihtiyacı yoktur. 

Bu hususu arz etmek için huzurlarınızı iş
gal ettim... 

•BAŞKAN — ISayın Ekinci.... 

GENGİZ EKltNCİ (Devamla) — Tashihi 
zımnında önerge vermiş bulunuyoruz... 
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BAŞKAfN — Sayın Ekinci... 
CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Baş

t a n da sabırsızlandı, hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sabırsızlanıyorum; çünkü ta

bedilen metinde yanlışlık var, biz öyle okuma
dık. Anayasanın teminatı hususu maddeden çık
mıştır, yok. Tabı hatasıdır, o bakımdan sabır
sızlığım o. 

OENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Biz öyle okumadık, tabı hata

sıdır diyorum. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Elimdeki rapo

ra göre... 

BAŞKAN — Haklısınız, haklısınız tabiî. 
Haklısınız 'da biz öyle okumadık. 

OENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Elimdeki ra
pora g-öre konuştum. 

BAŞKAN — Haklısınız da biz öyle okuma
dık. 

Başkaca görüşmek isteyen sayın milletveki
li? Yok. 

Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen (!S. Sayısı 856) tasarının 15 nci 

maddesinin (J) bendinin madde metninden çı
karılmasını saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 15 nci maddesinin birinci fıkrası

nın aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygı ile 
öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Madde 15. —• «Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde, aşağıdaki suçlardan sıkıyönetim ilân 
eden veya nedenlerine ilişkin olanlar Sıkıyöne
tim Mahkemelerinin görev ve yetkisi kapsamı
na girer. Ve bu suçları işleyenler, Anayasanın 
79, 90, 147 nci maddeleri hükümleri ile diplo
matik dokunulmıazlık hakkındaki hükümler ve 
memurların yargılanması hakkındaki hükümler 
ısaiklı olarak Sıkıyönetim Mahkemelerinde yar
gılanır. 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinin son fıkrasında

ki, «bu süre onbeş günden fazla olamaz» cümle

l i . 4 . 1973 O : 1 

sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneri
yorum. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

«Sıkıyönetimde gözaltında tutulma süresi 
10 günü geçemez. 

Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle ve 
yeni deliller çıkması gibi haklı bir sebep yok 
iken gözaltına alma birden fazla kullanılamaz.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen ;(ıS. Sayısı : 856) tasarının 15 nci 

•maddesine aşağıdaki fıkranın eklenınesini saygı 
ile öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

«Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa 
hükümleri ile Anayasanın 90 nci ve 147 nci 
maddesi hükmü ive diplomatik dokunulmazlık
la ilgili Milletlerarası Hukuk kuralları saklı
dır.» 

BAŞKAN — Önergeleri sıra ile tekrar oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

ıSaym Ayibar'ın birinci fıkra ile ilgili öner-
ıgesini tekrar okutuyorum. 

.'(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'-
m birinci fıkra ile ilgili önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANr HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Say'n Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclise sunduğum değişiklik önergesi 

esas itibariyle şu. maksada matuf bulunuyor. 
Sıkıyönetim ilânı Anayasada gösterilen neden
lerden .bir kısmına ilişkin olduğu takdirde sı
kıyönetim komutanlarına ve dolayısıyle de sı
kıyönetim mahkemelerine tanınan yetkiler an
cak sıkıyönetim ilâm nedenlerine paralel ola-
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rak kullanılabilir., ancak bu sınır içinde hüküm 
ifade eder. 

(Sıkıyönetim. Devlet ve Cumhuriyet aleyhin
de fiilî bir kalkışma bulunması nedeniyle ilân 
iedilmişfcen, sıkıyönetim kam utanlarına tanınan 
yetkiler ve dolayısıyla sıkıyönetim mahkeme
lerine tanınan yetkilerin sınırı bu ilân nedenin-
dedir. Yani, şöyle bir misal alayım, tatbikattan 
aldığım bir misal ile açıklayayım; uygunsuz 
birtakım meslek icra eden kimselerin yakalatı
lıp emniyette saçlarının tıraş edilmesi sıkıyöne
tim komutanlarına tanınan ve dolayısıyla sıkı
yönetim, mahkeme! erine tanın mı yetkiyle izah 
edilemez. 

O itibarla, 15 nei maddede birçok suçlar gös
terilmiş, mutlaka bunlar sıkıyönetim ilânına 
ilişkin suçlar değildir. Bunlardan hangileri sı
kıyönetimin ilânına ilişkin suç ise bu yetkiler 
buna müteferrî olarak kullanılır, buna ilişkin 
olarak kullanılır. Bu sarahatin maddeye geti
rilmesi için bir önerge teklif ettim. İltifat edil
mesini diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• .Sayın Aybar önergesini kısaca 
izaıh ettiler. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate almrna-
ısını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Aybar'm, metinden (j) fıkrasının çı
karılmasına mütedair önergesini okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ? 
ÖEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANıGI (Eskişehir) --Katı lmıyoruz. 
BİAŞKAN — Hükünıct? 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK • - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. Önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etıme-
yenlci'... Kalbul edilmemiştir efendim. 

Sayın Yılmaz Alpaslan'ın son fıkra ile ilgili 
(önergesini okutuyorum: 

(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesi tekrar lOikundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAiN — Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
(MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Sayın Alpaslan konuşmalarında esasen 
gerekçeli olarak izah ettiler. 

Önergenin dikkate alınıp almm,aması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmemiştir efendim 

Sayın Aybar'm, maddeye bir fıkra eklenme
sine mütedair önergesini okutuyorum. 

(İsitanlbul) — Milletvekili Mehmet Ali Ay
bar'ın önergesi tekrar okundu) 

BASK AN — Komisyon ? 
OEOİCİ KOMİSYON BİŞKAıNI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
^litLLl SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergenin dikkate alınıp alınmamıası hu
susunu oylarınıza »arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kalbul edenler... Etmje-
yenler... Kabul edilmıemiştir. 

15 nei maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 15 nei madde oku
nan gerekçeli tadillerle birlikte kabul edilmiş
tir. 

Uygulanacak usul hükümleri : 
'Madde 18. — Sıkıyönetim komutanlığı nez-

dinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nunu ile ayrıca bu kanunun savaş hali hüküm
leri uygulanır. Sıkıyönetim, savaş hali sebebiy
le ilân edilmemiş ise Askerî Mahkemeler Kuru
luşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş ha
linde kanun yollarına başvurmaya, yerine ge
tirmeye ve mahkeme kuruluşuna ilişkin hüküm
leri uygulanmaz. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili'? Yok. 

Sayın Aybar'm bir önergesi var, okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşülen (ıS. Sayısı 856) tasarının 18 nci 

maddesinin, mietinden çıkarılmasını saygı ile 
öneririm,. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — ,Eomisyon ? 
GEOİ-Oİ KOMtfSYÖN BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Hükümet? 
iMıİLLÎ SAYUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Önerigenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

18 nci maddeyi' oylarınıza arz ediyorum. Ka
ıbul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

iAsıkerî Yaııgıtayca incelemede öncelik : 
Madde 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı nez-

dindc kurulan askerî mahkemelerce verilip tem
yiz edilen hükümler, 353 sayılı Kanunun 1596 
sayılı Kanunla değişik 217 nci maddesinin son 
fıkrası uyarınca en geç 2 ay içinde karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili "l Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kovuşturmada izin : 
Madde 21. — Bu kanunda belirtilen suçlar

dan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkı
yönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılabil
mesi : 

a) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, kendi meclislerinin, 

b) General ve amiraller hakkında Genel
kurmay B a aşkjmın m, 

c) ^Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya 
ilgili bakanların, 

d) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişle
ri Bakanının, 

•e) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu.. Sayıştay 
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Başkan ve üyeleriyle Başkanım sözcüleri, Cum
huriyet Başsavcısı, Asıkerî Yargıtay Başsavcısı, 
hâkimler ve yardımeılarıyle Cumhuriyet Savcı 
ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, aske
rî hâkim subaylar hakkında özel kanunlarına 
göre yetkili kurul ve makamların, 

İznine ve yargılama usulüne bağlıdır. 
Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili 

kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim 
Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin 
verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem 
yapılır. 

Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk 
kuralları saklıdır. 

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

İLHAN ERSOY (Kütaihya) — Bir sualim 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan Ersoy. 

İLHAN ERSıOY (Kütahya) — Bayın Baş
kanım, Meclisler dışından seçilen bakanlar hak-
ıkında hangi Meclis karar verecektir? Sarahat 
göremediğim için Komisyonun aydınlatmasını 
rica ediyorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir 
önerge gönderiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun ;Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Bakanlar Kurulu 
üyesi olduğu için aynı statüye tabi olması gere
kir. Bu hususta Anayasada hüküm vardır. 

BAŞKAN — Efendim, dışarıdan alman ba
kanlar hakkında da Anayasada nasıl yargılana
caklarını belirten hüküm varmış. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Burada «Mec
lislerince» dendiği için sormuştum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —• Evet. Madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili'? Yok.-Bir önerge 
var okutuyorum. O okunurken .Sayın Yılmaz 
Alpaslan'ın önergesi de gelir. 

CVIillet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen (S. Sayısı 85C) tasarının 21 nci 
maddesinin metinden çıkırılma'smı saygı ile 
öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

617 — 
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ıSaym Başkanlığa, 
Tasarının 21 nci maddesinin (d) bendinin 

(b) ben/di ile yer değiştirilmesine karar veril
mesini dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — O zaman protokole uygun ol
ana z. 

Müzakere etmekte olduğumuz 1402 sayılı 
Kanunun bitimime kadar galışimanın devamı hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Evet, önergeleri aykırılık derecesine göre 
-tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'-
m önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendimi 

/GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKA YNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmaimalktadır. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkalte alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

iSaym Alpaslan'ın önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, o zaman da 
(Genelkurmay Balkanı kaymakamdan sonra 
gelmiş olur. Yani, değiştirilirse daha büyük sa
kınca çıkıyor igiibi geliyor bendenize. 

Arzu buyuruyor musunuz; takririnizi mua
meleye koyayim mı ef endim ? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sa
yın Ekinei'nin tâlbiriyle metin biraz nazik, şık 
değil ama bu durumda takririmi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — .Sayın Alpaslan önergesini ge
ri aldıklarını ifade ediyorlar. 

Önerge geriverilmiştir. 
Bu sebeple maddeyi oylarınıza arz edece

ğim. Kabul edenler... Ka'bül etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— '-I 

(Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinin görev ve yetki
si : 

Madde 23. —• Sıkıyönetimin kaldırılması ha
linde Sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerin ve askerî savcıların 
görev ve yetkileri sona erer. 

Dava ve soruşturma dosyaları niteliklerine 
ve ilgili kanun hükümlerine göre görevli ve 
yetkili mercilere gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili f 

Buyurun Sayın Ekinci. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bu 23 ncü madde karşımıza, üzıerinde dur

mamız gereken, Komisyonun da biraz dikkat
le takip buyurması gereken bir problem çıkarı
yor. 

'23 ncü madde, Anayasa Mahkemesinden ip
tal kararı alan ve ondan sonra bu sekliyle Mec
lislerin huzuruna sevk edilen bir maddedir. 
Madde metninde şjöyle diyor: 

«Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyö
netim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî 
mahkemielcrin ve askerî savcıların görev ve yet
kileri sona jerer. $ 

Simidi, bu maddeyi bu şekilde tedvin ettik
ten sonra, biz Anayasaya 1699 sayılı Kanunun 
tadilâitıyle 'bir .geçici 21 noi madde ekledik, Ana
yasanın geçici 21 nci maddesinde de; filhal 
mer'i olan geçici 21 nci maddesinde de bu dava
lar soma ermez diyor. Şimdi burada bir problem 
karşısındayız. ,Şu anda müzakere etmekte oldu
ğumuz metin davalar sona erer diyor ve şu an
da mer'i olan bir Anayasa hükmü ise dava sona 
ermez diyor. Doğrusunu isterseniz 'ben ne yapa
cağımı şaşırmış durumdayım; Komisyonun yar
dımını istirham ediyorum. Yani, görev ve yetki
ler sona erer dersek Anayasanın mer'i geçici 
21 nci maddesini nereye koyacağız? 

/HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Geçici 
2 nci maddeyi nereye koyacağız ? 

(CENGİZ EKİNCİ ('Devamla) — Son derece 
dikkate değer bir hukuk problemi karşısında
yız. Anayasanın geçici 21 nci maddesinde sıkı
yönetimdeki davalar için; Sıkıyönetim kalktık
tan sonra da bu davalar bitinceye kadar malh-
kenıelerin yetkileri . devam eder denmektedir. 



M. Meclisi B : 94 11 . 4 . 1973 O : 1 

Ama 'biz metinde ermez diyoruz. Hangi zaman
da ermez diyoruz? 21 nci maddenin geçicilik 
ömrünü tüketilmediği, henüz geçici olmaktan çık
madığı, mer'i bulunduğu bugünde. Bugün geçi
ci 21 nci madde diyor ki, dava sona ermez, biz 
metin getiriyoruz ve diyoru? ki, dava sona erer. 
Zannediyorum arz edebildim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Tasa
rıda geçici 2 nci madde var Sayın Ekinci. 

OENOİZ EKİNCİ (Devamla) — Tasarıda
ki geçici 2 nci madde Anayasanın ıgeçici 21 nci 
maddesine istinaden redakte edilmiş, tasarıya 
'eklenmiş tatbikat hükmü niteliğinde bir madde
dir ve Anayasanın geçici ?1 nci maddesinle de 
paralelidir. Orada bir itirazımız yok, orada be
raberiz Sayın Alpaslan. O maddenin sarahati 
açısından da, Anayasanın geçici 21 nci madde
sinin âmir hükmü açışındın da meseleyi birlik
te mütalâa edersek; (zannediyorum ben maksa
dımı ifade ledemiedim, özür diliyorum arkadaş
larımdan) Anayasanın bugün geçici 21 nci mad
desiyle tasarının geçici 2 nci maddesi ne diyor? 
Görev ve yetkiler devam eder. Tamam mı efen
dim. Bizim getirdiğimiz metin nedir, asıl 23 ncü 
madde nedir? Görev ve yetkiler sona erer, ya
ni devamı etmez. 

'Belirtmek istediğimiz hususu tekrar arz ede
yim: Anayasa geçici 21 nci maddesinde, «bu 
makkemJelerin görev ve yetkileri devam eder» 
demekte iken biz bu kanunun 23 ncü madde
sine görev ve yetki devam etmez diyebilir mi
yiz? Anayasanın geçici 21 nci maddesinin âmir 
hükmü bizi bağlamaz mı ? 

«iCrenel» dersek, «bu mahkemelerin görev ve 
yetkileri sonuna» dersek, çıkar bir tanesi, «Ana
yasanın geçici 21 nci maddesi yürümez, halen 
mer'idir, der. Bu madde, Anayasanın geçici 21 
nci maddesi, ne zaman yürürlükten kalkacak? 
İçinde bulunduğumuz sıkıyönetim kaldırıldık
tan sonra. Geçicilik süresi o. Sıkıyönetim kaldı
rıldıktan sonra, geçici madde ömrünü tamamla
mış olacağı için, karşımızda bir engel olmaya
cak; fakat bugün «mahkemelerin görev ve yet
kileri sona erer» dersek... Anayasa ermez di
yor. Geçici de olsa mer'i bir metindir. Burada 
bir hukuk boşluğu vardır. Bu hususa dikkat et
mek lâzınıgelir. Yani bir hukuk problemi var
dır. Yarın açışından da mesele karşımıza bir 
ıb oşluk çıka r m akt a dır. 

iŞimdi, biz buıgün metni daimî bir tatbikat 
kanunudur 23 ncü maddeye Anayasanın iptal 
kararma uygun olarak; yetkilter sona erer de
dik, geçici maddenin yardımı ile mahkemeleri 
tamamladık, sıkıyönetim kalktı. Önümüzdeki 
sene yeni bir iki aylık sıkıyönetim ilân etmek 
gerekti. O sıkıyönetimin davaları devam eder 
ise, mümkündür, mümkündür bu sıkıyönetim 
kaldırıldıktan, geçici maddeler... Hem Anaya
sa, hem, bu kanun tasarısındaki geçici 2 nci 
madde, ömürlerini ikmal ettikten, mer'i olmak
tan çıktıktan sonra yine sıkıyönetim ilân ettik, 
iki ay sonra kaldırdık, davalar devam eder. 

Şimdi, o durumda, >o günde «görev ve yetki
ler sona erer» dersek, davaları ne yapacağız? 
Bir kanun boşluğu içerisindeyiz. 

«Ermez» dersek, o zaman Anayasanın 24 
ncü maddesi bütün ihtişamı ile ayaktadır Ana
yasa Mahkemesinin görüşü ile beraber. 

Zannediyorum ifade edebildim. Bugün bir 
problem, yarın bir boşluk karşısına düşeceğiz. 

(Bu itibarla, tereddüdümü kürsüde - ifade 
edemedimse, Sayın Komisyon emrederlerse, 
kendilerine yardımcı olmaya hazırım. Bugün bu 
bir hukuk problemidir ve Anayasaya, karşıdır. 
•Çünkü 21 nci madde Sıkıyönetim Mahkemele
rinin görev ve yetkileri devam eder diyor. Biz, 
ermez diyoruz. Diyebilir miyiz, diyemez iniyiz. 
Zannediyorum ifade edebildim. Bu hususu Ko
misyonun dikkatine arz ediyorum. 

Teşekkür ederim.. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, buyurun. 

IMBHMEİT ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ciddî bir hukuk problemi karşısında oldu
ğumuz şüphe götürmjez. Gerçekten benden evvld 
konuşan sayın hatibin ifade ettiği gibi, Anaya
sanın değişik geçici 21 nci maddesi ile tasarı
nın 23 ncü maddesi hükmünü, bağdaştırmak 
mümkün değildir. Anayasanın goçjici 21 nci 
maddesi, sıkıyönetim kalktığı halde daihi der
dest bulunan dosyaların intacına kadar yetkile
rin devam edeceği, hususunu hükme bağlamış
tır. Oysa, 23 ncü madde gayet açık olarak, sıkı
yönetimin kalkması halinde, görev ve yetkilerin 
sona ereceğinden bahsetmektedir. 

Ancak, hemen akabinde bir geçici 2 nci mad
de vaııdır ki, bu meseleye bir çözüm getiriyor. 
Ancak, hukuk tekniği bakımından tutulan yo-
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kın saikat olduğu muhalkkaktır. Geçici 2 nci 
madde, münferit ve müşahhas somut bir hal 
için düşünülmüştür.. Binaenaleyh, uygulandık
tan sonra yürürlükten kalkacaktır ve böylece 
iki hükmün karşıkarşıya kaldığı bir manzara 
ile karşılaşacağız. 

Ancak, ıbenim asıl üzerinde durmak istedi
ğim noıkta başkadır. Aykırılık gayet kesin, açık. 
Yalnız Anayasanın 138 nci maddesini okuyalım. 
138 nci maddenin, son fıkrasını, ne diyor Ana
yasanın 138 nci maddesinin son fıkrası; «Aske
rî malhkemelerin, savaş veya sıkıyönetim halle
rinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından 
yetkili olduğu kanunla gösterilir.» Demek ki, 
askerî mahkemeler, savaş ve sıkıyönetim halin
de kanunla gösterilecek suçlara bakacak ve ge
ne kanunla gösterilecek kişileri yargılayacak. 
Askerî mahkemelerin bu yetkileri ne zamana 
kadar sürecek? Anayasa maddesi kesinlikle, sa
vaş hali ve sıkıyönetim hali, dediğine göre, sıkı
yönetim. süresince devam edecektir ve sıkıyö
netimin ilân edildiği bölge içinde devam ede
cektir. Anayasanın temel hükmü bu. 

Oysa, 21 nci geçici madde ile Anayasanın 
'bu temel hükmü çiğnenmiş bulunuyor. Bir ke
re sayın milletvekilleri hemen şu noktayı belirt
mek isterim ki, geçici maddeler, belirli maksat
larla kullanılır. Yani temel hükümler vardır ve 
ıbu temel hükümler yürürlükte bulunduğu süre
ce, biz dilediğimize göre, geçici maddeler getir
mek suretiyle bu temel hükümleri ihlâl edeme
yiz. Hukukun temel ilkelerinden biridir. Geçici 
maıddeler bilindiği gibi, ya kazanılmış birtakım 
hakların ve sön'ecek olan birtakım hakların, 
bir süre daiha devam etmesi için sevk edilir. Me
selâ Medenî Kanunumuz tedvin edildiği za
man, birden fazla karı, eş almak hususundaki 
eski kanuna göre kurulmuş evliliklerin devam 
edeceğine .dair bir geçici madde getirmiştir, an
laşılır. Çünkü müktesep haklarıdır. Bunlara 
kanun vazıı saygılı olmuştur. Bunun için yapı
lır veyahut da geçici maddeler, yeni bir mües
sese doğmuştur, o müessesenin gerektirdiği 
yardımcı müessese ve kuruluşların meydana ge
tirilmesi iein tedvin edilir ve adından da belli 
olduğu gibi geçici niteliktedir. 

Şimdi, biz ne yapmışız? 138 nci madde di
yor ki ; «Askerî mahkemelerin, sıkıyönetim ha
linde savaş halinde hangi suçlar? bakacağını, 

kimleri yargılayacağını kanun tayin eder.» Do-
layısıyle bu madde, askerî mahkemelerin yet
kilerinin, yani askerî şahıslar dışında ve Askerî 
Yargılama Usulü ve Ceza Kanununda yer alan 
şahıslar dışındaki şahısları yargılama yetkisini 
ancak sıkıyönetimin devamı süresine veyahut 
savaş halinin devanın süresine hasrediyor. Tie
mel hüküm bu. Temel hüküm bu iken, 2.1 nci 
geçici maddenin Anayasaya eklenmiş olması, 
Anayasa ve hukuk kuralları bakımından ters 
bir işlem olmuştur ve şimdi işte bu ters işlemin, 
şimdi bu getirilen kanunla ne gibi uygunsuz so
nuçlara doğru bizi götürebileceği anlaşılmış bu
lunuyor. 

Bu itibarla, ben bu madde hakkında bir 
öneride bulundum. Onun nazarı itibara alınma
sını diler, saygılar sunanım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen
dim, maddeyi Komisyon geri alsın. Ben de 
Anayasaya aykırı görüyorum ve söz istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — «ayın Başkan, ar
kadaşlarımızın tereddüdünü 'gidermek için kısa
ca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
muhteremi arkadaşlarım; 

Anayasanın 138 nci maddesi gereğince sıkı
yönetim. kalkınca, sıkıyönetim mahkemelerinin 
yetkileri de kalkar. Bu genel bir kaidedir. 

Anayasanın geçici 21 nci maddesi ise «'Sıkı
yönetimin kaldırıldığı tarihte sıkıyönetimi! mah
kemelerinde görülmekte bulunan davalar sonuç
landırılıncaya kadar bu malhkemelerin görev ve 
yetkileri devam eder.»' hükmünü getirmiştir. 
Buna paralel olarak da Komisyonumuz geçici 
2 nci maddeyi bir önerge ile Yüksek Başkanlı
ğa arz etmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okuyorum : 
ı«26 Nisan 1971 tarihinde ilân edilen sıkıyö-

letimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim Ko
mutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemeler
de görülmekte bulunan davalar sonuçlandırılın
caya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri 
devam eder.» Bu mahkemelerin hangi komutan
lık nezdinde göreve devam edeceği 353 sayılı 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanunundaki usule göre saptanır. Anı-

620 — 
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lan mahkemeler 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nu hükümlerini uygular. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde «... 'Sıkıyöne
tim Komutanlığı nezdinde bulunan Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemeleri birden fazla ise bu mah
kemeler ile mahkemelerde görevli askerî .hâkim 
ve savcıların sayıları ihtiyaca .göre azaltılabi
lir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruş
manın tatiline karar verilmiş davalar durum
larına, niteliklerine ve kanun hükümlerine gö
re görevli ve yetkili mercilere gönderilir.» 

Bu suretle arkadaşlarımızın tereddüt ettiği 
noktaları, bu şekilde izale etmiş oluyoruz. Ge
çici 2 ııci maddeyle ilgili önergemizi de Sayın 
Başkanlığa arz ediyorum. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
Komisyondan ıbir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, iSaym Ekinci. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Anayasanın ge
çici 21 nci maddesi bugün meri olduğuna göre 
ve «sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte sıkıyöne
tim .mahkemelerinde görülmekte bulunan dava
lar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin 
görev ve yetkileri devam eder.» bağlayıcı hük
münü de getirmiş olduğuna göre, şimdi yap
makta olduğumuz tatbikat kanununda «Mahke
melerin görev ve yetkileri sona erer» diyebil-
nıeımiz, Sayın Komisyon Başkanının görüşüne 
göre. Anayasanın geçici 21 nci maddesine aykı
rı mıdır, değil midir ? 

Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MEHMET 
İSMET ANGI (Devamla) — Sayın Başkan, 
mâruzâtımı arz etmeme rağmen fikrimi izah 
edemediğim anlaşılıyor. 

Sayın Ekinci arkadaşımızın tereddüdünü gi
dermek için, Anayasanın geçici 21 nci madde
sine paralel '.olarak bu kanuna eklenmesini is
tediğimiz geçici 2 nci maddeden bahsederek 
okudum. Bu itibarla, Anayasanın .138 nci mad
desi gözönündc bulundurularak, bu tasarıdaki 
23 ncü madde Anayasanın geçici 21 nci madde
sine mugayir midir, diye bir tereddüde mahal 
vermemek için Anayasanın geçici 21 nci mad
desine paralel olarak bu tasarıda geçi.ci 2 nci 
nıaddeyi getiriyoruz. 

Zaten geçici maddeler, kanunlardaki boş
lukları doldurmak ve tatbikatta doğacak sıkın -
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tıları gidermek nıaksadıylc geçici olarak hazır
lanır. 

Bu itibarla, bunu anladığınızı zannediyo
rum. Aıılatamamışsam, o geçici 2 nci madde
nin tekrar okunmasında fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Anayasanın geçici 21 nci mad

desine muvazi olarak metinde geçici 2 nci mad
deyi getirdik, diyorlar efendim. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Evet; ama 23 
ncü maddeyi hâlâ anlayamadım efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
23 ncü maddenin başına aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Hasan Tosyalı 

Kastamonu 

Görev ve yetkileri Anayasanın geçici 21 nci 
maddesine aykırı düşmeyen hal ve şartlarda ; 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu Genel Kuralım oylarına arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaimi edilmemiştir. 

23 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi tekrar okutacağım. 
Buradan 4 ımadde çıkmış bulunmaktadır. Bun
lar 2, 5, 7 ve 8 nci maddelerdir. Buna göne oku
yalım. 

Madde 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 3.'4, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 ve 23 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde' değiştirilmiştir : 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibııl 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibııl edilmiştir. 

Madde 2. — 1402 sayılı (Sıkıyönetim Kanu
nunun 26 nci maddesine 1654 sayılı Kanunla 
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eklenen (c) bendinden sonra aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

»Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine iliş
kin giderler için Başbakanlık bütçesine yeterli 
ödenek konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın miletvekili <?.. Yok. 

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

Madde 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

Geçici madde 2. — 26 Nisan 19*71 tarihinde 
ilân edilen sıkıyönetimin kaldırılması halinde 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan as
kerî .mahkemelerde görülmekte bulunan dava
lar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin 
görev ve yetkileri devam eder. Bu hallerde, Sı
kıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkı
yönetim Askerî Mahkemeleri birden fazla ise 
bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askerî 
hâkim ve savcıların sayıları' ihtiyaca göre azal
tılabilir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile 'duruş
manın tatiline karar verilmiş davalar durumla
rına, niteliklerinle ve kanun hükümlerine göre 
görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz, 
'Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasaya eklenen geçici 21 nci maddenin 
hükmü, belirli bir duruma, belirli bir olaya iliş
kin değildir; genel ve kesin bir hükümdür. 
Madde, «Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte, sı
kıyönetim mahkemelerinde görülmekte bulunan 
•davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahke-
ımelerin görev ve yetkileri devam eder.»1 de
mektedir. 

Demek ki, her sıkıyönetim ilânında, sıkıyö-
yönetiını kaldırıldıktan sonra, davalar sonuçlan-
ılırılamamışsa, soııuçlandırılamayan davalar so
nuçlandırılıncaya kadar sıkıyönetim mahkeme
lerinin 'görevleri devam edecektir. Oysa biraz 
evvel arz ettim; Anayasanın 138 nci maddesi 
hükmü ise bunun tam zıddı. Yani, sıkıyönetim 
halinde veyahut savaş halinde, askerî mahke
melerin hangi kişileri yargılayacağı ve hangi 
suçlara bakabileceği kanunla gösterilir demek
tedir. Bu madde Anayasanın geçici bir madde-
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si değil, temel bir hükmüdür. Bu temel hüküm 
değiştirilmedikçe, geçici 21 nci madde gibi yi
ne genel bir mahiyet taşıyan bir hüküm Anaya
saya konulamaz. «Biz koyduk oldu;» o başka : 
Aptessiz namaz kılmaya benzer. Bu ımadde 
hakkında dava açılırsa, hiç kimsenin tereddüdü 
olmasın' Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal 
eder, hem de usul yönünden iptal eder. 

Şimdi, görülüyor ki getirilen tasarının geçi-
çici '2 nci maddesi, bu geçici 21 nci maddenin 
somutlaştırılma teşebbüsü olarak takdim edili
yor. ıOysa, geçici 21 nci madde belli bir duru
ma, somut bir hale ilişkin olarak sevkedünıe-
miş; o da genel mahiyette bir ımadde olarak 
tanzim edilmiş, sevkcdilmiş. Yani, bir tarafta 
Anayasamızın 138 nci maddesi var. Bu madde 
diyor ki, Askerî mahkemelerin yetkileri sıkıyö
netim bitince, savaş hali bitince sona «erer. Bir 
tarafta da 21 nci madde var. Bu madde de di
yor ki, bitmiş olmasına rağmen görevleri şu gi
bi ahvalde devam eder. 

'Sayın milletvekilleri, geçici ımadde ile bu gi
bi meseleler tedvin edilemez. Hukukun temel 
kurallarından biridir bu. Arz ettim; geçici mad
de, ancak kazanılmış hakları korumak için sev-
kedilir veyahutta temel bir müesseseye yardım
cı olarak, o müessesenin işlemesini teshil ede
cek diğer 'kuruluşları meydana getirebilmek 
için sevkedilir. Yoksa, temel bir hüküm yürür
lükteyken o hükme yüzde yüz ters düşen bir 
durumu geçici bir maddeyle tedvin etmek im
kânı yoktur. Halbuki, bu böyle yapılmış ve 
Anayasanın geçici 21 nci maddesi sevkedilmiş-
tir. Ondan sonra da, şimdi müzakeresini bitir
mekte olduğumuz sıkıyönetim kanununa bir ge
çici 2 nci madde ilâve edilmiştir ve bu geçici 
2 nci madde kanunun 23 ncü maddesi hükmüy
le bir bakıma çelişmektedir. 

Sayın Komisyon Başkanı burada buyurdu
lar ki, «23 ncü madde, Anayasanın 138 nci mad
desine paralel olarak sevkedilımiştir.» tamam, 
kendisiyle mutabıkız, ama Anayasanın 138 nci 
maddesi eğer yürürlükte ise - zaten bundan 
kimsenin şüphesi yoktur, muhakkak yürürlük
tedir - o zaman geçici 21 nci maddeye yer yok
tur. Çünkü geçici 21 nci madde, somut ve geçi
ci, müktesep haklara müteferri geçici bir du
rumdan bahsetmiyor; o da genel bir hüküm 
vazetmiş. Birbiriyle çelişen iki tane genel hü
küm var Anayasamız içinde. 
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İkincisi, geçici bir madde niteliğinde oldu
ğundan dolayı, bunun Anayasanın temel hük
mü muvacehesinde her halde hükümsüz kalma
sı gerekir kanısındayım, fakat henüz iptal edil
mediğine göre bu madde de yürürlüktedir on
da da şüphe yoktur, ama şimdi Sıkıyönetim Ka
nununun 23 ncü maddesi Anayasanın 138 nci 
maddesine uydurulmuş, diğer taraftan geçici 
maddesi de Anayasanın geçici 21 nci maddesi
ne uydurulmuş; bu olacak şey değildir, bunun 
mutlaka telif edilmesi lâzımdır. Bu itibarla 
ben, geçici 2 nci maddenin metinden çıkartıl
ması hakkında bir önerge verdim, iltifat edil
mesini saygılarımla rica ederim. 

.BAKAN — Sayın Alaca, 'buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Biraz evvel kabul edilen 23 ncü madde ile, 
halen üzerinde durduğumuz madde arasında 
hukukî bir garabet veyahutta zıddiyet aranmak
tadır. Bizce, asla böyle bir zıddiyet mevcut de
ğildir. İlk anda, sıkıyönetim ilân edilen bölge
de, sıkıyönetim prosedürü altında çalışan, ora
da kaza görevini ifa eden mahkemelerin kaza 
vazifeleri, yetkileri tamamen kalkıyor, yani o 
mahkemeler ilga edilmiş oluyor. Şimdi, buna ait 
davalar da nihayet ne ilga edilmiştir, ne affe-
dilmiştir ne. de herhangi bir şekilde zaman aşı
mına uğramıştır. Bu davaların akıbeti encamı 
da Anayasanın 138 nci maddesiyle derpiş edi
len statüye tabi kılınmalıdır. Bu takdirde de, 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde devamı eden 
mahkemelerin hukukî varlıkları devam eder. 
Bunlar iki - üç mahkemeyse, işin mahiyetine gö
re bir veya iki tanesinde yargıç ve savcı mik
tarı da tanzim edilmek suretiyle kaza görevi 
devam eder denmektedir. Bu maddeyle, Anaya
sanın 138 nci maddesi hükmü karşılanmış bu
lunmaktadır. Bir hukukî zıddiyet 'bulunmadı
ğından maddenin aynen kabulü yönünde oy 
kullanacağımı saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı 'Sa
yın Angı, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Vakit çok geç olduğu için bir noktaya kı
saca işaret etmeyi, tereddütlere mahal verme

mesi bakımından lüzumlu bulduğum için söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın Aybar, geçici 21 nci maddenin dahi 
Anayasaya mugayir olduğundan bahisle, Ana
yasa Mahkemesine bunun iptali için gidildiğin
de mutlaka bunun bozulacağından kimsenin 
şüphesi olmasın buyurdular. Hukuk dersi ve
ren sayın üstadımızın, Anayasanın 14-7 nci mad
desinin esasını unuttu mu diyemeyeceğim, ama 
gecenin geç vakti olması bakımından yorgunlu
ğuna atfederim. Şunu söylemek istiyorum : 23 
ncü madde, Anayasanın 138 nci maddesini kar
şılamaktadır. Geçici .21 nci maddeyi de, bu ka
nun taisarısma geçici 2 nci madde olarak ilâve 
ettiğimiz maddeyle karşılamış oluyoruz. Bir ka
nun çıkarken, o kanun tatbikata girmeden o an
daki hadiseler üzerinde geçici tedbirler, geçici 
kanunî hükümler getirmesi kanun prosedürün
de vardır. Her Anayasanın, her kanunun geçi
ci bir maddesi vardır, bir ihtiyacı, bir sıkıntıyı, 
bir durumu düzeltmek için geçici maddeler da
ima kanunlarda yer almaktadır. 

Bu itibarla, bunda tereddüdü mucip bir du
rum yoktur, önergemizde bahsettiğimiz şekilde 
maddenin oylanmasında isabet olduğu kanaati
mizi yüksek takdirlerinize saygıyle arz ederim.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen başka sayın üye .. Yok. Verilmiş bulunan 
iki önergeyi takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının .geçici 2 nci maddesinin metinden 

çıkarılmasını saygıyle öneririm. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kars Bingöl 
İsmail Hakkı Alaea Mehmet Bilgin 

Madde 3. — 14!02 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun «Geçici Madde» si «Geçici Madde 1» ola
rak değiştirilmiş ve aynı kanuna aşağıdaki ge
çici 2 nci madde eklenmiştir. 

Geçici madde 2. — 26 Nisan 1971 tarihinde 
ilân edilen sıkıyönetimin kaldırılması halinde 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan as
kerî mahkemelerde görülmekte bulunan dava-
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1ar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin 
görev ve yetkileri devam eder. Bu mahkemele
rin hangi komutanlık nezdinde göreve devanı 
•edeceği 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kurulu
şu ve Yargılama Usulü Kanunundaki usule gö
re saptanır. Anılan mahkemeler 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanunu hükümlerini uygular. 

Birinci fıkrada yazılı hallerde, ^Sıkıyönetim 
Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim As
kerî Mahkemeleri birden fazla ise bu mahke
meler ile mahkemelerde görevli askerî hâkim 
ve savcıların sayıları ihtiyaca göre azaltılabi
lir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruş-
manm tatiline karar, verilmiş davalar durumla
rına, niteliklerine ve kanun hükümlerine göre 
görevli ve yetkili mercilere gönderilir. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup, ay
kırılık derecelerine göre oylarınıza arz edece-
ğim. 

(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MEHMET 

İSMET ANOT (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN —Hükümet? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ KANUN
LAR DAÎREBİ BAŞKANI HÂKÎM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAıK — Katılmıyoruz. 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Önergeye 'Sayın Komisyon ve 
Hükümet katılmamaktadır. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını Kabul edenler... Ka
imi etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
ı(Kara Milletvekili İsmail Hakkı Alaca ve 

Bingöl Milletvekili Mehmet Bilgin'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

İSMET ANOI (Eskişehir) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN

LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKİM ALBAY 
MUZAFFER BAŞKAYNAK — Katılıyoruz 
efendini. 
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BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon vö 
Hükümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza arz .edi
yorum. Kabul edenler... Kaimi etmeyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 nen mtddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanun yayıtmı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

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

Yüksek Başkanlığa 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun, Anaya

sa Mahkemesince - iptal edilen «Sıkıyönetim 
Mahkemelerinin görev ve yetkilerine ilişkin 15 
nci maddesinin 14 Nisan 1973 tarihinde yürür
lükten kalkmış olacağı ve anılan tarihe kadar 
kanunlaşmasında Anayasal zorunluluk bulun
duğu ve ayrıca Sıkıyönetimin iki ilde kaldırıl
ması muvacehesinde, Anayasa Mahkemesinin 
1402 sayılı (Sıkıyönetim Kanununun 23 ncü mad
desini de iptal ettiği dikkate alınarak; meyda
na gelebilecek boşluğu ortadan kaldırmak aıma-
ciyle, görüşülmekte olan tasarının 4 ncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İsmet Angı 

Madde 4. —- Bu kanunun 1 nci maddesiyle 
değiştirilen 15 nci madde 14 . 4 . 1973, 3 ncü 
maddesiyle eklenen geçici 2 nci madde 
20 . 3 ..1973 tarihinden geçerli olmak üzere, di
ğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe 'gi
rer. 

BAŞKAN —- Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1402 sayılı Kanunun 4 ııeü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

Madde 4. — Bu kanunun I nci maddesiyle 
değiştirilen 15 nci maddesi 14 . 4 . 1973, 3 ncü 
maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesi 
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26 . 3". 1973 tarihinde geçerli olmak üzeıe, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Sayın Asutay, önergeniz, Ko
misyonun önergesiyle aynı mealde. Komisyonun 
önergesine katılır mısınız?.. 

BURHANETTİN ASUTAY. (İzmir) — Ka
tılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet,, Komisyonun 
önergesine katılıyor musunuz? 

.MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUN
LAR DAİRESİ BAŞKANI HÂKÎM ALBAY 
MUZAFFKR BAŞKAYNAK — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN •— Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Kaimi etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 neü mdadeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

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

•edenler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen saym mil
letvekili?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiş
tir. 

Meclisimizee, tasarının müzakeresi bitmiş 
ve kabul edil miş bulunmaktadır. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
Seyir ve. Hidrografi Hizmetleri Kanun tasa

rısının açık oylamasına 233 Sayın milletvekili 
katılmış; (231 kabul, 1 ret, 1 eekim'ser oy çık
mış, yeterli sayı sağlanmış ve tasarı Meclisi-
mize.e kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriye
ti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel 
Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Proto'kolun onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısının açık oylamasına 233 ISaym milletveki
li katılmış; 231 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy çık
mış, yeterli sayı sağlanmış ve tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin sonuçlanmış bulunması 
hasabiyle 13 . 4 . 197:3 Cuma saat 15J0O de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kap)anim<Ei salati : 19,50 

>>o^< 
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Seyir ve Hildıtografi üHamietaieri kamun /tasarısına veriıieta toyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 233 

Kabul edenler : 2311 
Reddedenler : 1! 

Çeikinserler : 1 i 
Oya ka t ı lmayanla r : 205 

Açık üyelikler : -1*3' 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Oavifc Oral 
Ahmet TopaıLoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
ıŞevfeet Yıliımaız 

ADIYAMAN 
M. Zeftd Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuü Ziya Yılmaz 
AFYON KARAMSAR 
Mdhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevld Gftler 
Haımidi Hama/mcıoğlu 
Ali fihisaiK UlulbaJhşi 
Kâeım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükba§ı 
Musa Kâzım Coşkun 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 

Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgettıan 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
AbiidSn İnan Gaydalı 

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

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemıal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçubagı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Ali Uslu, 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüstamıettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacııroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin* Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lûtfd Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞ ANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
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İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Burharaettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
AH Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Keımal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmanıoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

Kemal Kaya 
Veyis Koçu'lu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

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

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ahmöt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
Meihmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şen güler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

I Hilmi Okçu 
I Kâmil Şahinoğlu 

MARDİN 
i Esat Kemal Aybar 
I Seyfi Güneştan 
I Abdülkadir Kernıooğlu 
i Abdülkadir özmen 
I Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
I Ahmet Bulda nlı 
I İzzet Oktay 

MUŞ 
I Nimet Ağaoğlu 
6 Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
j Hüsamettin Başer 
I Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
[ M. Naci Çerezci 
j M. Nuri Kodamanoğlu 
| Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
I Cengiz Ekinci 
j Ferda Güley 
| Hamdi Mağden 
I Kemal Şensoy 

RİZE 
S Erol Akçal 

SAKARYA 
I Nuri Bayar 
I Yaşar Bir 
I Güngör Hun 

SAMSUN 
I Nihat Kale 
[ llyas Kılıç 
| Doğan Kitaplı 
i Hüseyin Özalp 
i Bahattin Uzunoğlu 
I İsmet Yalçmer 
! SİİRT 
\ Mehmet Nebil Oktay 
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| SİNOP 
I Hilmi Biçer 
I Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
I Enver AJkova : 

U Ahmet Durakoğlu 
I Ekrem Kangal 
I Tevfik Koraltam 
I Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
I Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
I ismet Hilmi Balcı 
I İsmail Hakkı Birler 
I Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
I Ahmet ihsan Birincioğlu 
I Mehmet Ali Oksal 
I Ahmet Şener 
I Ali Rıza Uzuner 

i TUNCELİ 
1 Kenan Arail 
I Hüseyin Yenipmar 

URFA 
I Bahri KaraJkeçıili 

UŞAK 
I Âdil Turtan 
I Orhan Dengiz 

VAN 
I Mehmet Emin Erdinç 
I Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
I Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

I Ahmet Nihat Akın 
I Hüseyin Baytürk 
I Fevzi Fırat 

S. Tekin Müftüoğlu 
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[B'eddeden] 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

[Çekinser] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Oya katılmayanlar'] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım ıKüfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpinar 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
iSüleytman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Fikret TurihaınıgiH 
(Bşk. V.) " 

BALIKESİR 
Saılih Zeki Altunbaş 
M. Şükrü ÇaVdaroğlu 
Kemal Eridem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
K'cmıal Demir (B.)' 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Nadir Yavuzfean 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğîu 
Mesut HulM önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombug 

DENİZLİ 
Sami Arslasn 
Mehmet Eroin Durul 

Hasan Korkmazoan 
Hüd,ai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasimı öinisli 
Eılkı Danışman (B.) 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin! Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmcn 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 

M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
İsmail Haikkı Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Ârınç 
M. Hulusi Caikır 
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ihsan GKirsan 
'Talât Onhon 
Ali Naibi Üner 
KAHRAMAN MAKAS 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 

Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa AJfcsoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
VeMbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Baihri Dağdaş 
Neomıettin Erfoaikan 
Mustafa Kulbüay imar 
Necati Kalaycıoğlu 

I. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (Bşk. V. 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Smmaz 
önol Sakar 

MARDÎN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlul 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basın Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Eâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 

SttRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SP7AS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin. Güven 
Cevat Küçük 

URFA 
Mehımet Afcsoy 
Necati Aksoy 
Necmetttin Cevheri 
Mehmet Alfi Göklü 
V-eihfbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğîu 

- VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(t. Â.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sundur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet GfLraer 
Cahit KaraJkaş 
Kevni NedimoğUu 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 

Hatay 
Kocada 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

• 1 

1 
2 
1 

12 

— 629 — 



M. Meclisi B : 94 11 . 4 . 1973 0 : 1 

Türtkiyıe iCuırifauıiiyıetii lilîe Fırtosa €umhurijy>eitii larasımıda ıSosyal iGüvenlik Iktomusunida G^nel MSÖ2flıeşme> 
ülıe (bu islözlleişmıeyıe lelk /ptfoltoklolim 'onaylaımıasının nuygıum (butaıdjuğıuına Idafir kamun Itaisaraısıınıa 

verilen ıoytarın aamucu 

(Ka'bul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 23'3 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya Katılmayanlar : 2Ö5 

Açık üyelikler : . D2 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlli 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dînçer 
Şevki Güler 
Haımldi Hamaımcıoğlu 
A l İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Osmıan Bölrükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
î . Sıtkı Hatipoğlu 

A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Na/hit Menteşe 
Kemal Ziya Özbürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgelhan 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BITLÎS 
Kenan Mümtaz Akışılc 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbav 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahıiım. Ökteraı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçufoaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat E'ğili 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdl 
Naci Gacuroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Fethullıah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğhı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyö öztürfk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lütfi Söylemez: 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

— <630 — 



M. Meclisi B : 94 11 . 4 . 1973 O : 1 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Naıme ikbal To'kgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Bnırhanettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coştun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 
Ketmal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

I KARS 

İsmail Hakkı Alaca 
„ Turgut Artaç 
t Kemal Güven 
| Kemal Kaya 
I Veyis Koçulu 
ı Kemal Okyay 

KASTAMONU 
i Muzaffer Akdoğanlı 
1 Mustafa Topçular 
I Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
I Tufan Doğan Avşargil 
i M. Şevket Doğan 
I Hayrettin Nakiboğlu 
| Vedat Âli Özkan 
I Enver Turgut 
I Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
I Beyti Arda 
I Mehmet Atagün 
fi Feyzullah Çarıkçı 
I KIRŞEHİR 
I Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
I Sezai Ergıın 
I İhsan Kabadayı 
I Baha Müderrisoğlu 
I Tahsin Yılmaz öztuna 
I Vefa Tanır 
I Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
I Ahmet Fuat Azmioğlu 
i Mesut Erez 
I İlhan Ersoy 

MALATYA 
a Ahmet Karaaslan 
I 1'f.nıail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
I Veli Bakirli 
[ Süleyman Çağlar 

J Mustafa Orhan Daut 
j C. Selçuk Gümüşpala 
I Hilmi Okçu 
i Kâmil Şahinoğlu 

MARDİN 
I Esat Kemal Aybar 
| Seyfi Güneştan 
8 Abdülkadir Kermooğlu 
I Abdülkadir Özmen 
1 Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
I Ahmet Bulda nlı 
I izzet Oktay 

MUŞ 
| Nimet Ağaoğlu 
I Nermin Neftçi 
I NEVŞEHİR 
I Hüsamettin Başetr 
B Esat Kıratlıoğlu 
j NİĞDE 
S M. Naci Çerezci 
I M. Nuri Kodamanoğlu 

I Mevlüt Ocakcıoğlu 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Ferda Gül ey 

. Hamdi Mağden 
ı Kemal Şensoy 
I RlZE 
| Erol Akçal 

SAKARYA 
i Nuri Bayar 
I Yaşar Bir 
I Güngör Hun 

SAMSUN 
I Nihat Kale 
j Ilyas Kılıç 
I Doğan Kitaplı 
i Hüseyin Özalp 
I Bahattin Uzunoğlu 
I ismet Yalçmer 

I SİİRT 
I Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
§ Hilmi Biçer 
j Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
I Enver Akova 
I Ahmet Durakoğlu 
I Ekfem Kangal 
I Tevfik Komitan 
I Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
I Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
I İsmet Hilmi Balcı 
I İsmail Hakkı Birler 
£ Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
I Ahmet ihsan Birinciioğlu 

Mehmet Ali Oksal 
I Ahmet Şener 

TUNCELİ 
I Hüseyin Yenipmar 
i Kenan Aral 

URFA 
I Bahri Karakeçili 

UŞAK 
I Âdil Turam 
I Orhan Dengiz 

VAN 
I Mehmet Emin Erdinç 
I Fuat Türtkoğlu 

YOZGAT 
i Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
I Fuat Ak 
I Ahmet Nihat Akın 
I Hüseyin Baytürk 
J Fevzi Fırart 
I S. Tekin Müftuoğlu 
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[Reddeden] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Çekinser] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Oya katılmayanlar'] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kımkoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI > 
KaJsını Küf revi ' 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Bingit 
Siman Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orfyan Eren 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpın&r 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
•Salih Zeki Altuınfbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Güre* 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ISail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombug 

DENİZLİ 
Sami Arsaları 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Kortkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim öinisli 
Rııflkı Daışman (B.) 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

ISPABTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetıin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
İsmail Arar (B.) 
Muhmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
İsmail Halkkı Teflrinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker * 

— 632 — 



M. Meclisi B : 94 11 . 4 . 1973 O : 1 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazdı Arınç 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Talât Orhan 
Ali Naki Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi j 

KONYA -
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 

Necmettin Erbakan 
Mustafa KuTbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Eternı Kılıçoğlü 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe (Bşk.V.) 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp ' 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

NİĞDE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil! Yaşa 

SİNOP 
; Hilmi işgüzar 
1 Mustafa Kaptan 
İ SİVAS 
1 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Açık üyelikler] 
Ağn 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

j Mehmet Kazova 
1 Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necatd Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 

j Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
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YOZGAT 

tsmaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karalkaş 
Kevııi Nedimoğlu 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

94 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - EAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmelk maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — ıSivas Milletvekilıleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

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

6. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

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

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önereresi fi0/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan
ıma ile Nail Atlı'nm. Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

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

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkalm'ın, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
t5nergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

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

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve taniıhî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağıknasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek rnaksachy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi ec1 in
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi u y a r ı 
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorununuız 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tat Kik 
edilebilmesini sağlamak arnacıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak arnacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak arnacıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına di:ir 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına duir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayı.ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görütjm e 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere- Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara/m-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci madJcsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul .luğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana cıkarıl'nmsmı 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiı* önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek arnacıyle Anayasanın 88 neı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et i .ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmışı
na dadr önergesi (10/46) 



42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair Önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtıyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. _ içel Milletvekili. Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasını! olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına .lair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değt-rltndnil-
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek malsa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik soranlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ujrann-
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ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'm a, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almnıas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 noi maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uva
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lıı'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etme'k amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmıesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: tehlikeleri tespit 
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etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere. Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair öneraıgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı imar 

Genel Müdürlüğü tarafından içel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

6G. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» acili resmî belgede, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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rii tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli ibrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'rn, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. —. Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması. 
na dair önergesi (10/78) 

81. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarım 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, imam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir Milletvekilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 
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86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ- I 
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit, etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — içel Milletvekili Çetin Yıknaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için I 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasan.n 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge-
si. (8/47) 

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önderin, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Sıu a Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıjde Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Şeiker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan' 
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna TuraPm, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartları tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda 
Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
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tasarısı ve Dışişİerıi ve Plan komisyonları ra
porları (l/GRİ) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amaeıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamamcıoğlu'nuıı, Eber ve Akşehir göllerinim 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi. Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

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

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

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

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

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

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

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

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 
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22\ — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il

gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

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

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyü'k sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
Ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

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

27. — Antalya Milletvekili Hasan AH Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

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

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 

doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanmdau 
sözlü sorusu (6/109) 

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

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

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

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

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

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

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 
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46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

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

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

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

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar-, 
şılanmasma dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

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

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

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

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

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 

tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
ivşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından SÖZ
LÜ sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 
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67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
.Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — istanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nirı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiPin, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in. 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 



— 14 — 

Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydanı; gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleyman cilan n bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili üzer ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenarı Aral' 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne daiı Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za-



man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

.112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
mazın, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sdnop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 

baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Cfaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'm, 
Sinop ili GTei'ze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mil î park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli tlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözilü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutullduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 



132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
®en'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl-. 
durulduğu hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul. ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230 ̂  

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham
dı Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasuyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

14.1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğkı'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
jğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

147. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) CS. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanım teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 
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X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri,, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, 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, Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

4. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Millî 
iSavunma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/782, 2/832) (S. Sayısı : 856, 856 ya 
1 nci ek ve 856 ya 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
22 . 3 . 1973, 30 . 3 . 1973 ve 6 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy işleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm. içişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teklifi ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrurc 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 



— 18 — 

2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayıh 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri 
18 .4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme

sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
om, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 3G6, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

21. _ Burdur Milletvekili Mehmet özbcy'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
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kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12'. 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci-ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad-

,de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. —-~ Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşmm, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 1 2 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 6762 sayıl) 
Ticaret Kanununun 626 ncı Taaddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma'tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 

ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
2 8 . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver özel'in özel affına 
dair kanun tasarıoı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
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dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (ıS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12,1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarikleri : 15 . 9 .. 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirlıanoğln'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
ttikliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in,. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka

nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
•komisyonlarından seçilen 7'ser üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi - .4.2.1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 
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X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi I 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne* maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, j 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli | 

I birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
v e l . 1 2 . 1 9 7 2 ) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 

I Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih-
I leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
| hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve-
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kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 .12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246. 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek 
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 

komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basm İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 26. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

27. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27.. 12 . 1972) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 .1972) 

30. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu-
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marasmda nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırı4-
ıması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci <ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

32. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin'merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 ned cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

33. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseykıoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demiı-bağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptın İması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 

ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

36. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasnıda, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in, ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane.l , Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sieiliîne kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırrlmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

38. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. _ 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 42. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 



üyeden kurulu 100 No. lıı Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

43. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) " 

44. —'Farukoğhı 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'ın affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. —• Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

46. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve roferandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

47. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 48. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

49. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine, bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 50. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 

24 — 

1 Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
I Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım îne-

beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-

I rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 51. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı-

J rılmasma dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
I ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi

lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
l (1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
I 9 . 3 . 1973) 

X 52. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

53. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve O. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

54. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın lıak-

I kında Özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis-
I yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 

tarihi : 27 . 3 . 1973) 
55. — Rcşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol

daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 

! (Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 



56! — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

57. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

58. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kamın tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

59. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kamın tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
Taparları (1/4312) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ho-
landa Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bMİnnduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş

tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

61. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kamunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasıa-
nsı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 62. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 2*6 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanım tasarısı, ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 63. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 
foâzı maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici 
madde eiklenmıesine ve bâzı ımaddelerinin kaüi-
dırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân, Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyon
larından 3 >er üyeden (kurulu 108 No. Hu Geçici 
Komisyon raporu (1/800) (ıS. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1973) 

ı» • • 

(Millet Meclisi 94 ncü Birleşim) 




