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1. — İstanbul Milletvekili Kâzım öze
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, müs
tehcen neşriyatla ilgili olaralk (gündem dışı Ibir 
demeçte bulundu. 

Ankara Milleitvekili llyas Seçkin'e izin ve
rilmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Baş
kanlık tezkermi kabul »olumdu. 

Danışma Kurulunun, Anayasa Mahkemesi
ne seçilmesi gereken diki asil ve bir yedek üye 
seçimin© dair mütalâası Genel Kurulum bilgisi
ne sunuldu. 

Plan Komisyonuna, gruplarca gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Muş Milleitvekili A. Hamdi Çelebi'min, 
Muş - Bulanık karayoluna dair sözlü sorusuna 
(6/8) (Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe, 

Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
mam'm, Doğu Anadolu'da çekilen iyem. sıkıntı
sına dair sıözlü sorusuna (6/10) Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut özal, 

Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm, Çalış
ma Bakanlığı Basın Uzmanı Gökhan Evliya-
oğlu'na dair sözlü sorusuna (6/11) Çalışma 
Bakanı önder Sav, 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
-son aylarda istifa eden savcı ve yargıçlara da
ir sözlü sorusuna (6/13) Adalet Bakam Şevket 
Kazan. 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Güneydoğuda çekilen yem sıkıntısına dair söz
lü ısorusuna (6/14) Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut özal, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, ağır 
ceza mahkemelerine dair sözlü sjorusuna (6/15) 
Adalet Bakanı Şevket Kazan, 

Mardin Milletvekili Nuretftin Yılmaz'in, 
Güneydoğu bölgemizdeki mayın tarlalarına 
dair Başbakandan sözlü «sorusuna (6/17) Dev
let Bakanı ismail Hakkı Birler, 

Manisa Milletvekili M. Gündüz ıSevilgen'in, 
üniversite ve yüksek okullara alınan öğrenci
lere dair (6/19) ve, 

Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım'ın, 
Tunceli âli ve ilçelerindeki öğretmen sıkıntısı
na dair (6/22) sözlü sorularına da Millî Eği
tim Balkanı Mustafa Üstündağ cevap verdi
ler. 

Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, Ek
meklik Ibuğdayın löfislerce fırınlara tahsisine 
dair Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/4) soru sahibi ve ilgili bakanın ve, 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, An
kara veya İzmir Belediyesince Oölitaş Şirketi
ne teminajt mektubu verilip verilmediğine da
ir Başbakandan (6/7), 

Tunceli Milleitvekili iSüleyman Yıldırım'ın, 
Tunceli - Mazıgirt Kaymakamına dair İçişleri 
Bakanından ('6/23), 

Urfa Milletvekili 'Celâl Paydaş'm, Urfa -
Suruç ilçesi Aligöz Köyünde meydana gelen. 
olaya dair İçişleri Bakanından (6/24) sözlü 
soru önergeleri ilgili bakanların ve, 

Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin, 1973 
yılımda Doğu ve Güneydoğu illerine kuraklık 
nedeniyle yapılacak yardımlara dair Başba
kandan (>6/9), 

İçel Milletvekili iSüleyman Şimşek'in, boy
kota (katılıp ceza alan öğretmenlere dair Millî 
Eğitim Balkanından (6/16), 

Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çanerinm, 
Balkanlar Kurulu karariyle 15 Ekim 1973 tari
himden sonra tayin edilenlere dair Başbakan
dan 06/18) ve, 

Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur
fa ilinle tohumluk ve yem 'tahsisine dair Gıda -

Tarım ve Hayvancılık Balkanından (6/21) söz
lü «soru önergeleri de soru sahiplerinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedenleri 
ile, 

İstanbul Milleitvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanın
dan ısözlü soru önergesi (6/20) ise Bakanın is
teği üzerine eırftelendiler. 

13 Şubat 1974 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,20'de son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Kemal Ziya Öztürk Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Yozgat 

tlhami Çetin 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

13 . 2 . 1974 Çarşamba 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 1238 

sayılı Avukatlık Kanununa bir fıkra eklenımesi 
hakkında kanun .teklifi (2/105) (Adalet Komis
yonuna) 

Sözlü sorular 
2. _ Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çelebi' 

nin, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenle
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

3. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, 1950 yılından 'evvel emekli olanların özlük 

haklarına dair Maliye 
önergesi (6/29) 

Bakanından sözlü soru 

Yazılı sorulur 
4. — İçel M'illetvekili Süleyman Şimşek'in, 

Millî Eğittim Bakanlığına bağlı Yayınlar ve Basılı 
Eğitian Malzemeleri Genel Müdürlüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/50) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ibek-
çileriîi Sıkıyönetim zammına dair İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/5.1) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Kemal Ziya öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), ühami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin, isimleri yazılı bulunan 
'beyaz düğmelere basmalarını rica edeceğim efen
dim. 

Yoklamaya katılmamış sayın üye?.. Yok. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muihterem 'arkadaşlarım, toplantı için gerekli 

çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Gelecek Birleşim'de gündemimizdeki soru 
önergelerini görüşmek, Başkanlık Divanında ve 
komisyonlardaki 'açık üyeliklere seçim yapmak 
üzere toplanacağız. 

14 Şubat 1974 Perşembe günü saat 15,00tye 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati: 15,13 

«*••» 
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IV - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 
§oför ve yolcuların emniyet kemeri İpullanmalan 
mecburiyetine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/20) 

T. !B. M. M. Sayın Başkanlığına 

Aşağıda 'açıklayacağım hususların Sayın İçiş
leri Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 7 . 11 . 1973 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Kâzım Özeke 

17 Nisan 1961 tarihli ve 5/1102 sayılı Karar
name ile yürürlüğe konulmuş bulunan (Karayol
ları Trafik Tüzüğü); İçişleri Bakanlığınca hazır
lanan «Karayolları Trafik Tüzüğünde değişiklik 
yapılmasına dair Tüzük» 8 . 4 . 1972 (tarihli Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konularak 
22 . 4 . 1972 'tarih ve 14167 sayılı Resmî Gaze
te ile ilân edilmiş 'bulunmaktadır. 

Karayolları Trafik Tüzüğünü değiştiren bu 
yeni Tüzüğe güre 'anılan Tüzüğün 67 nci madde
sine eklenen (1) bendi ve (1) sayılı cetvelin (C -
Hususiyetlerine göre araçlarda bulundurulacak 
teçhizat) bölümünde; otomobil ve kayıt ve tescil 
bakımından otomobil gibi işlem gören arazi ta
şıtlarında şoför ve önköltukta oturan yolcular 
için 'emniyet kemerleri kullanılması zorunludur. 

Karayolları Tüzüğündeki bu değiişklik trafik 
tatbikatı ve tüm memleket gerçekleri 'gözönünde 
tutulduğunda faydalı bir sonuç getirmeyecektir. 

Şöyle ki : 
•a) Anılan tüzükte emniyet kemeıierinin kul

lanılması hususunda şehir içi ve şehir dışı diye 
bir ayrım yapılmamıştır. Bu- durumda büyük 
kentlerimizde 'kaçınılmaz bir ihtiyaç sonucu ola
rak tatbik 'edilen dolmuşçuluk müessesesi mevcut 
olduğu sürece 'emniyet kemerlerinin kullanılması 
tatbiki gayrikabil pratik istifadesi olmayan lüks 
bir teçhizat olacaktır. Çünkü büyük kentlerimiz
de trafik tıkanıklığı nedeniyle sürat yapmak ih
timali mevcut değildir. 

b)1 Trafik düzeni bakımından örnek olarak 
tkabul ettiğimiz medeni batı ülkelerinde dahi em
niyet kemerlerinim kullanılması kendi yasaların

da 'zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Kaldı ki, beynel 
' milel standartlara göre batılı ülkelerin şehir'leı' 

arası otobanlarında 'emniyet kemerlerinin fayda11 
Olduğu izahtan varestedir. 

c) Yeni tüzükte emniyet kemerlerinin kul
lanılması •zorunluluğu haklı olarak -vatandaşları
mızın zihinlerinde; yine birkaç iş adamının yasa 
gereği 'astronomik rakamları bulan servetler elde 
edeceği fikrini doğumaktadır. 

Sonuç : Bu durumda; bu yeni tüzüğün hü
kümleri Bakanlar Kurulu yürüteceğine göre: 

Arzuladığımız yeni dönemde bu konu memle
ket 'ihtiyaçlarına uygun mudur? Geçimini şo
förlükten temin eden esnafımıza ne derece fay
dalı olacaktır? Yeni tüzükteki kemer kullanma 
meöburiyetinin ihtiyari hale dönüştürülmesi dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 111 . 2 . 1974 

Daire : Trafik 
'" Şube: Plânlama ve İst. 

Dosya: '02282/93 
0316441 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 14 .1 .1974 tarih ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 7/20-49/282 sayılı 
yazınız. 

b)' i6 . !2 .1974 tarih ve aynı sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Saym Kâzım özeke' 
nin «^Otolarda bulundurulması mecburi hale ge
tirilen emniyet kemerlerinin ihtiyarî hale dönüş
türülmesi» ne dair tarafımdan cevaplandırıl
ması istemiyle verdiği 7 . 1 1 . '1973 günlü yazılı 
soru önergesi incelenmiş cevabımız aşağıda be
lirtilmiştir. 

Karayolları Trafik Tüzüğü (!) sayılı cetvel
de yer alan emniyet kemerleri otomobil ve ka
yıt tescil bakımından otomobil gibi işlem gö
ren arazi taşıtlarında, şoför ve ön koltukta otu-
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ran yolcuların gerektiğinde kullanmaları için 
(bulundurulması mecburî tutulan bir teçhizat 
mahiyetinde olup 22 .10 .1973 tarihinden sonra 
yurt dışından getirilen ve yurtta imal ve mon
te edilmiş olan otomobillerin kayıt tescili sı
rasında ararîaoaktır. Halen kayıt tescilli bulu
nanlar için söz konusu değildir. 

<a)! Soru önergesinde pratik faydası olma
dığı toldirilen emniyet kemerlerinin etkenliği ve 
avantajları hakkında birçok ülkelerde yapılan 
lâfboratuıvar deneyleri ve analizlerden elde olu
nan sonuçlar emniyet kemerlerinin kullanılma
sının faydalı olduğunu ispat etmektedir. Emni
yet kemerleri her durumda mutlak bir korun
ma arz etmemekle beraher ölüm ve ağır yara
lanma miktarlarını geniş ölçüde azalttığından 
lüks bir teçhizat niteliğinde düşünmek müm
kün değildir. Taksi ve dolmuşlarda da bulun
durulması mechurî olan emniyet kemerleri şüp
hesiz trafik durumunun icap ve şartlarına gö
re kullanılacaktır. Şöyleki : Fazla süratin ba-
ihis konusu olmadığı şehir içlerinde zaruret bu
lunmadıkça şoför ve ön koltukta oturan yolcu
nun emniyet kemeri kullanması gereksizdir. Fa
kat şehirler arası ibir yolculuğa çıkması her za
man mümkün olabilen bu gibi araçlarda da faz
la süratle seyretme ihtimalleri olduğundan em
niyet kemerleri bulundurulması yararlı görül
mektedir. 

ib) Bugün emniyet kemerleri gelişmiş Batı 
ülkelerinde kullanılmakta ve gittikçe yaygın

laşmaktadır. Emniyet kemerlerini kullanma 
medburiyeti; ingiltere'de 1967, Danimarka'da 
1908, A. B. D.'de 1968 ve Hollanda'da ise 1969 
yıllarından itibaren tatbik edilmeye başlanmış
tır. 

Bu mesele uluslararası toplantılarda da ele 
alınmaktadır. Son olarak 14 Haziran 1978 ta
rihinde La Haye'de toplanan Ulaştırma Bakan
ları Konseyinde; iyi bir korunma vasıtası olan 
emniyet kemerlerinin diğer Avrupa ülkelerin
ce kesin olarak kullanılmasını sağlamak için her 
tür lü işlemin yapılması ve taşınmasının mecbu
rî kılınması tavsiye edilmektedir. 

c) 212.10.1973 tarihine kadar imal ve 
monte edilerek trafiğe kaydı yapılmış bulunan 
taksi ve dolmuş gibi otomobiller için emniyet 
kemeri aranmadığından ve bellibaşlı 8 büyük 
ilimizde plâka tahdit kararı uygulaması devam 
ettiğinden yeni taksi ve dolmuş kaydı nispeten 
az yapılmaktadır. Bu 'bakımdan geçimini şoför
lükle temin eden yurttaşlara ek bir malî külfet 
yüklemesi şimdilik söz konusu değildir. 

Can güvenliğinin sağlanmasındaki olumlu 
katkı ve yararları yanında yukarda sıralanan 
sdbepler dolayısıyle mecburî olan emniyet ke
merlerini ihtiyarî hale dönüştürmek mümkün 
ıgörülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürkf 

İçişleri Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NÎCI BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1974 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞIiARI 
1. — MiUetvekillerinin andiçmesd. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALAGAK İŞLER 

3 
Emçm 

4 
ÖYLAÖMSI YAPH4ACAK ÎŞLER 

5 
@mm GÖRÜŞME TO MECLÎS ARAŞ-
TIRMAN YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞfflİEIJER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ankara Milletvekili Rauf Kandeauir' 

in, ekm^tolik buğdayın oftsleıree fırınlara tahısi-
mne dair Ticaret Bakanından söelü som öner
gesi (6/4) 

2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Anakara veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

3. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebimin, 
1973 yılımda Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedenliyle yapılacak yardımlara dair 
Başbakandan sözlü sonu önergesi (6/9) 

4. — İçel Milletvekili Süleyman Ş&mşek'in, 
boykota katılıp ceza <alan öğretmenlere dadr 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/16) 

5. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
nerrnin, Bakanlar Kurulu kararıyle 15 Ekim 
1973 tarihimden sonra tâyin edilenlere dair 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/18) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma Ba
kanından sözlü ısoru önergesi. (6/20) 

7. — Urfa Milletvekili AJbdüllkadir öneePin 
Urfa iline tohumluk ve yem tahsisine dair Gı
da -Tar ım ve Hayvancılık Bakanmdaaı sözlü 
soru önergesi (6/21) 

8. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldı
rım'm Tunceli - Mazgirt Kaymakamına dair İb
işleri Bakanından ısözlü soru önergesi. (6/23) 

9. — Urfa Milletvekili Celâl * Faydaş/m, 
Urfa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana ge
len olaylara dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/24)^ 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
ÎŞLER 
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