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ladı verilem öğrencilere ilişk'ın İçişleri ve 
'Gıenıçljik ve Spor Bakanlarımdan sıoırusıı ve 
Gençfl'lk ve Spor Bakanı Muıslihittin Yıl
maz Mietıe'nin yazılı cevabı. (7/156) 23:25 

2. — İstanbul Müftetvelkili Reşit Ülker' 
in., öflils piıi'mciniın dağıtımınla ilişkin soru
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lı cevabı. (7/165) - 25:26 

»••-« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç olturum. yapılaın bu Biırlleşiımıde, 
1974 yılı Bütçe Kamumu tasarısının (1/65; 

S. Sayısı : 51) üzerindeki (görüşmeler tıamamlıa)-
maraık, tiimjü alçık oyıa sunuldu; oyların aynıma 
somumda tasaınmın kajbul edildiği ve kamıumlaş-
tığı bildirildi. 

Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı 
«(1/67; S. Sayısı : 33), 

•VakıfDar Genel Müdürlüğü (1/66; S. Sayı
sı : 32), 

'Kaırayol'lan Genle! Müdürlüğü <l/76; S. Sa
yısı : 42), 

'Hudut ve Sahiller Sağlık Gıenel Müdürlüğü 
(1/77; S. Saiyısa : 43), 

Teikel Genıe! Müdürlüğü '('1/7-8; S. Sayısı : 
4 4 ) / 

Dövlet Üretmıe Çiftlikleri Geme! Müdürlüğü 
(1/79); S. Sayısı : 45), 

Devlet HaVa Meydanları İşletmesi Gemıel 
Müdürlüğü (1/80; S. Sayısı : 46), 

Anıkara Üniversitesi (1/68; S. Sayısı : 34), 
Ege Üniversitesi (1/69; S. Sayısı : 35), 
İstanbul Üniversitesi (1/70; S. Sayısı : 36), 
ls!tla,nibul Teknik Üniversitesi (1/71; S. Sa

yısı : 37), 
'Hacettepe Üniveirs'^eisi (1/72; S. Sayısı : 38), 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akade/nıileri (1/73; 

S. Sayısı : 39), 
Çukurova Üniversitesi (1/74; S. Sayısı : 

40), . ; ; 
Diyarbakır Ünivensite'si (1/75;" S. Sayısı : 

41), 
Devlat Su İşleri Geniel Müdürlüğü (1/81; S. 

Sayısı : 47), 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (1/82; S. Sa

yısı : 48), 
Onman Genel Müdürlüğü (1/83; S. Sayısı : 

49) ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (1/84; S. 

Sayısı : 50) 1974 yılı bütçe kamun ta sarılan da 
laçık oya sunuldu; oyların ayrımı sonumda ka-
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faul adiılidiklerû ve kaımınlaştıikları açıklandı. 
Anıayia&a M'ahkem'eisıiındje ^açık bulunan 2 asıl 

ve 1 yeıdleık üyellilk için yapılan seçim sonunda 
yıddeik üyeliğe Adil Esımer'lm seçildiği, asıl üye
liklerle lilsıe hiçbir adayın, ısıalt çoğunluğu ısıağlıa-
yaonaımiaisı n'edeımıylıe seç'ilıe'mıediğii, seçimin tıeık-
üatrlıaınacağı bildirildi. 

4 Haziraın 1974 ,Salı günü saiat 15,00'te top-

kmi'lraalk üzere Birleşiime 
saiaıt Cl,08*dıe son verildi. 

İBaışkıan 
BaşkanveıkiM 

Memduh Ekşi 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

(31 . 5 1974 Oumıa) 

Divan Üy^si 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 
Divan Üyıeısü 

Erzurum 
Zekâi Yaı/lalı 

n . - GELEN KÂĞITLAR 

31 . 5 . 1974 Culma 

Tezkereler 

il. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi (re
ne! Müdürlüğünün. 1970 bütçe, yılı Kesinhesa-
bma ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (31/202) 
(Plan Komisyonuna) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1971 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğu hakkında Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3)/2-Ü3) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 

3. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2ı/2ö3) (İS. Sayısı : 

54) (Dağıtma tarihi 
DEME) 

30 . 5 . 1974) (GÜN-

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan cezaî konularda adlî yardımlaşma söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/61) ('S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 3KJ . 5 . 1974) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan suçluların geriverilmesi sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dıışişleri ve Adalet komisyonları ra
pordan (1/62) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tari
hi : 30 . 5 . 1974) (GÜNDEME) 

0 . 6 . 1 9 7 4 BaizöaJrtfefcjÜ 

Tasarılar 
.1. —• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun 1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(1/148) (Plan Komisyonuna) 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 
(1/14(9) (Planı Komisyonuna) 

Teklif 
"o. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-

güneş'in, 5434 sayılı Türkiye Emekli Sandığı 

Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu Kanun ile diğer kanunların bazı hüküm
lerinin değiştinilmeisine ve kaldırılmasına dair 
1425 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi 
('2/216) (Plan Komisyonuna) 

Rapor 

4. — Yedek sulbay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/131) ('S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1974) (GÜNDEME) 

t>9<t 

- 3 
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BÎRÎNCİ OTURUM 

AçıSma BaJa-ti : 15,00 

BAŞKAN : BaÇMaMveGüH Mklmidıılh EÜÎŞI 

'DÎVAN ÜYELERÎ : ÜdirüJs Aralkca (STCıiL), MıisM Çetini (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nei Birle- simini açıyorum. 

III. - YOKLAİMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sa
yın üyelerin, «Burada» demek suretiyle mevcu

diyetlerini belirtmelerini rica ediyorum, 
• (Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEIİ KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'bazı sa
yın üyelerin gündem dışı konuşma istekleri var
dır. içtüzüğümüzün izin verdiği ölçüde kendile
rine söz vereceğim. 

1. v— Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürk-
mıen'in, bakliyat itanın ürünlerinin 'de \Ievlei (des
teğine alınmasına Ylair gündem tdışı {konuşması. 

BAŞKAN — Bakliyat tarım ürünlerinin dev
let desteğine 'alı mm ası için, Gaziantep Milletve
kili ;Sayın Yusuf Öztürkmen gündem dışı söz 
istemişi! erdir. 

Buyurun Sayın Öztürkmen. 

' YUSUF ÖZTÜRKMEN (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bakliyat hasat mevsimi yaklaşmış ve hatta 
'bir türünde de başlamıştır. Mercimek, fasulye, 
nohut gibi tarım ürünleri üzerinde yıllardan 
beri oynanan spekülatif oyunları, sömürü me
kanizmasını açıklamak ve sayın hükümetimizin 
acele tedbirler almasını önermek üzere huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bakliyat tarım ürünleri ziraatı, yurdumuz
da % 95 oranında küçük çiftçi tarafından ya
pılmaktadır. 

Fasulye, sulu tarla bitkisi olup, mercimek 
ve nohut ise susuz tarla bitkilerindendir. Bu 
nedenle, dönümden alman ürün miktarı yönün
den, fasulyede yıldan yıla önemli bir değişik-

— 4 

İlk görülmediği halde, mercimek ve nohutta 
verim hava şartlarına bağlı olarak yıldan yıla 
büyük ölçüde değişmektedir. îyi hava şartların
da ürün miktarı itibariyle almterinrn karşılığı
nı alabilen nohut ve mercimek üreticisi, uygun 
olmayan hava şartlarında, emeği ve tanla kira-
'sıyle diğer tarım girdilerine ödediği giderler 
şöyle dursun, tarlaya ektiği tolhumunun karşı
lığını dahi alamamaktadır. 

İyi hava şartlarında bir dönüm tarladan 250 
kilogram nohut, 150 - 200 kilogram arasında 
mercimek alınabildiği halde, kötü hava şartla
rında bazen, dönüme ekilen tohum miktarı dahi 
kurtarılaimamakta dır. 

Tarım sektörünün bu ünitesinde Devlet des
tekleme politikası uygulanmadığı için, fiyatlar 
da mevsimden mevsime ve hattâ yıldan yıla 
keskin grafikler çizmektedir. Örneğin; 1973 Şu
batında 235 kuruştan alıcı bulabilen mercimek, 
•19(74 Şubatında 716 kuruşa satılmıştır. Yine, 
1973 üretim yılı başında 3ÖÖ kuruş olan merci
mek fiyatları, üretim yılı ortalarına doğru 575 
kuruşa yükselmiştir. 

Fasulyenin fiyatı ise, üretim mevsimi başla
rında 675 kuruş, sonlarında ise 1 02(5 kuruşluk 
keskin bir grafik çizmiştir. İhraç fiyatları da, 
spekülatörler yararına daha fazla yükselmeler 
göstermiştir. 

file:///Ievlei
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Arz ettiğini bu rakamlar Güneyi Doğu Ta
rım Satış -Kooperatifleri Birliğinin hazırladığı 
bir rapordan alınmıştır. Bu raporda, bir kilog
ram mercimeğin üreticiye maliyeti 455 kuruş, 
fasulyenin ki ise W0 kuruş olarak saptanmıştır. 

Bu rapordan ve arz ettiğim rakamlardan da 
anlaşılacağı gibi, iyi olmayan hava şartlarında 
bakliyat üreticisi felek vurgunu olarak sızlan
mış, iyi olan hava şartlarında da ürününü ma
liyet fiyatının da altında bir bedele speküla
törlere kaptırmış; yine sızlanmaktan kurtula
mamıştır. 

Bakliyat üreticisi küçük çiftçi yıllardan be
ri 'maliyetim altında mal satmış, tüccar ise dev
lete vergi dahi vermeden çok fahiş kazançları; 

1. Üreticinin, 

'2. Tüketicinin, 

3. Devletin sırtından zahmetsizce sağlamış
tır. 

«Devletin de sırtından» diyorum. Çünkü, bu 
tür spekülatif kazançları vergilendirmek ola
nak dışıdır. Çiftçinin aiınterini haksız şekilde 
aşıranlarm, haklı ve doğru beyanname vermek 
suretiyle vergi verebileceklerini düşünmek ola
ğan değildir. 

insanın insanı sömürüsü şeklinde ortaya çı
kan; piyasa, pazarlama ve kredi mekanizması
nın bir doğal sonucu olan bu haksız duruma 
«Dur»1 demenin artık zamanı gelmiştir. Halkın 
tasarruflarından oluşan 'banka fonlarından kre
di almak suretiyle yine halkın ve üreticinin sö
mürülmesine olanak tanınmamalıdır. Köy İşle
ri ve Kooperatifler Bakanlığında, bakliyat ta
rım ürünlerinin devlet desteğine alınması, ta
ban fiyatlarının Bakanlar Kurulunca tespit ve 
ilânı, devletin piyasaya, kooperatif kuruluşları 
aracılığı ile alıcı ve satıcı olarak müdahale et
mesi için çalışmalar yapıldığım sevinçle haber 
aldık. 

Ecevit Hükümetinin bir halkçı atılımına da
ha tanık oluyoruz. Gerçekleştirmek üzere bu
lunduğu bu atılımından dolayı Ecevit Hüküme
tini kutluyoruz. 

• Güney ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerin
de mevsimin ilk mercimek ürünü piyasaya sü
rülmüş; fakat ne yazık ki, fiyat 600 kuruştan 
403' kuruşa düşmüş bulunmaktadır. Maliyet fi
yatının 455 kuruş olduğunu saptadığımıza göre, 
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borçlu olan küçük üretici, maliye tinin altında 
mal satmak zorunluluğunda kalmıştır. Şayet 
hükümetimiz destekleme 'tedbirlerine 'bir an ev
vel başlamazsa, bu küçük üretici, bir avuç spe
külatör tüccarın elinde yine alınterinin karşı
lığını alamayacak ve mağduriyeti devam -ede
cektir. 

Güney ve Güney - Doğu'daki üretici yurt
taşlarıma sesleniyorum : Borçlu olabilirler; fa
kat bir ' süre sabretmeleri gerekmektedir. Ken
dilerinden olan Ecevit Hükümeti, kendilerinin 
yardımına koşacaktır. 

Uyguladığı halkçı politikalardan dolayı Ece
vit Hükümetine şükranlarımı ve başarı dilekle
rimi sunarken, Yüce Meclisimizi de saygıyle se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Öz-
türkmen. 

2. >— Hatay Milletvekili Mâlik Yılman'ın, An
takya'da yapılan son belediye seçimlerine Baas 
Partisinin etkide bulunduğuna dair basında yer 
alan bir haber nedeniyle ,gündem 'dışı konuşması. 

BAŞKAN — Antakya'da yapılan son bele
diye seçimlerine Baas Partisinin etkide bulun
duğuna dair basında çıkan bir haber nedeniy
le, Sayın Malik Yılman gündem dışı söz iste
mişsiniz. 

Buyurun Sayın Yılman. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Bal
kan, sayın .milletvekilleri; 

Huzurunuza, Sayın İhsan Ataöv'ün, «Antak
ya seçimlerinde Baas Partisi rol oynadı» adlı 
beyanatına cevap vermek üzere çıkmış bulunu
yorum. 

;26 Mayıs 19174 günü Antakya Belediye Baş
kanlığı seçimi yapıldı. Vatandaş sandık başına 
giderek oyunu kullandı, millî irade tecelli etti. 

Her seçim ardında, yenilgilerinin ve başarı
sızlıklarının günahını başkalarına yüklemek is
teyen Adalet Partililer bu kez de çok nazik, çok 
hassas bir konuyu istasmar etmek yolunu seçti
ler. 

Hatay'daki seçimlere Suriye-deki Baas Par
tisinin etki ettiğini ve alevî yurttaşlarımızı' 
Cumhuriyet Halk Partisinin lehine oy kullan
maya çağırdığını çekinmeden söylediler. Bu-ta
lihsiz açıklamanın ve beyanatın sahibi Sayın İh
san AtaÖv'dür. Ataöv, 28 Mayıs 1974 tarihli 
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Hürriyet Gazetesine bir demeç vererek, «ıHa-
(tay'daki ailevî yurttaşların, Baas Partisinden 
•emir alıp, Cumhuriyet Halk Partisini destekle
dikleri» ni söylemek gafletini göstermiştir. 

Gazeteden aynen okuyorum; «Ataöv, Antak
ya seçimlerinde Baas Partisi rol oynadı. Anka
ra : Hürriyet» 

Antakya'daki belediye seçimlerini Part i Ge
nel Merkezi adına yöneten Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv, Suriye'deki Baas Partisinin, An
takya ve çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisi
ne oy verdirdiğini öne sürmüştür. 

Ataöv, seçimleri zor şartlar altında A. P. 
olarak kazandıklarını bildirmiş, Antakya ve 
•çevresinde alevîlerin bulunduğunu, bunların 
Suriye'deki Baas Partisinin etkisinde olduğunu 
iddia ederek, «Baas Partisi, oyların Cumhuriyet 
Halk Partisine verilmesini istedi. Eğer bu ale
vîler seçimlere katılsaydı, kazanamazdık. Biz, 
alevîlerin, hiç olmazsa seçimlere katılmamaları
nı temin ettik ve zorlukla A. P. adayını kazan
dırdık»! demiştir. 

.Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti 
bir bütündür. Yurttaşların tümü bu ulusun uğ
runa canlarını verecek kadar inançlı ve güçlü
dür. (C. II. P. sıralarından «Bravo»' sesleri) 

Memlekette alevî - sünnî ayırım yapıp, bun
lardan medet umanlar, ulusa en büyük kötülü
ğü yapmaktadırlar, gaflet ve dalâlet içindedir
ler. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları oyla
rını kullanırken, başkalarından, özellikle yurt 
dışından emir alacak kadar yurt sevgisinden 
yoksun insanlar değildir. Her yurttaş en az Sa
yın Ataöv kadar ulusuna bağlı ve kanunlara 
(saygılıdır. 

Sayın Ataöv'ü Yüce Meclisin önünde ispata 
çağırıyorum. İspat edemediği sürece bir yalan
cı ve müfteri olarak kalacaktır. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunun dışında, her zamankinden çok birliğe 
ihtiyacımız olduğu, dış tehlikenin söz konusu 
olduğu bu anda millî birliği parçalayacak şe
kilde beyanat vermeye kimsenin hakkı yoktur. 
Kendisini, bu denli ulusal yararları kenara itip, 
parti menfaatini gözetir politika izlemek'ten 
kurtulmaya davet ediyorum. İddiasını da ispat 
dçin, mutlaka bekliyorum. Bizleri böyle itham 
etmekle hiç bir şey kazanamayacaktır. İftira, 
yalancılık ve bölücülük bitsin artık. Kardeşçe 

ya/şayan insanları düşman etme yolunu bırakın. 
Ii2 Marttan önce denediniz; ne geçti elinize? 

.Sayın Ataöv, bir parlamentere yakışmayacak 
şekilde davranmıştır. Bu beyanatıyle, millî gü
venlik yetkililerine, mahallî, mülkî ve MİT teş
kilâtına hakaret etmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisine gönül vermiş 57 bin Hataylı seçmeni 
vatana ihanetle suçlamıştır. 

İddiasını ispata mecburdur. Çünkü, devle
tin haysiyeti, otoritesi ve hâkimiyeti mevzuba
histir. İddiasını ispat edemezse, tarihin sinesin
de bölücü ve müfteri olarak kalacaktır. 

Memleketi senelerce idare eden Adalet Par
ticinin, Sayın Ataöv'ün bu beyanatı hakkında 
neler düşündüğünü merak ediyorum? 

'Sayın Ataöv, «Alevileri seçime sokmamakla 
seçimi kazandık» diyor; böylece, ulus bütüni-
yetinde ikilik yaratıyor; seçim, suçu işlediğini 
de itiraf ediyor. Gazetedeki beyanatına naza
ran, Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye'deki 
(Baas Partisiyle işbirliği yaptığı iddiası, bu ko
nuyu mahallî olmaktan çıkarmış ve hükümet 
sorunu haline getirmiştir. Bu bakımdan Hükü
metin, konuya gereken hassasiyetle eğilmeleri 
ricasıyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Yıl
man. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Açıklama yapaca
ğım. 

BAŞKAN — Niçin Sayın Ataöv 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, hatip biraz evvelki beyanlarıyle beni kür
süye çağırmıştır; cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sizi ispata davet etti Sayın 
Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Beni kürsüye 
davet etti efendim. 

BAŞKAN — Sizi kürsüye çağırma arkada
şımızın yetkisi dahilinde değildir efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ama cevap 
vermem lâzım. 

BAŞKAN — Maalesef gündem dışı konuş
malarda cevap verme- hakkı yok; biliyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana itham
da bulundular. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, size ne ithamda 
bulunuyorlar ? 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Beyan etme
diğim. 'bir şeyi... 

BAŞKAN — Gazetedeki beyanınızı okudu
lar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gazetede 'be
yanımın olmadığını söylemek için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN1 — O beyanınızı tekzip edersiniz 
Sayın Ataiöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu kürsü, hü
kümetlerin denetim yeridir. Gelip benim dene
timimi yapacaklar, ben bu kürsüden cevap vere
meyeceğim : Bu nasıl bir şeydir ? 

BAŞKAN — Efendim, sizin denetimizi yap
mıyorlar; bir hadiseyi Genel Kurula duyuru
yorlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben sizin... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka

nım, müsaade eder misiniz; bana bu kürsüden 
hakaret edilmiştir. Hiçbir suretle alâkam olma
yan gazete yayını... 

BAŞKAN — Efendim, sataşma nedeniyle 
söz istiyorsanız, sataşma sebebini ifade edecek
siniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana ait ol
mayan bir fikir bu kürsüden beyan .edilmiştir. 

DAVUT AKSU (Kars) — Tekzip et, tekzip 
et. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Müsaade eder
lerse.. 

Bu kürsüden bana, «yalancı» demiştir; 
«müfteri» demiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim; «İspat edeme
diğiniz takdirde»1 şeklinde şartı var efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben nerede 
ispat edeceğim? Burada söylenenleri dışarıda mı 
ispat edeceğim? Müsaade edin... 

BAŞKAN — Beyefendi, sataşma nedeniyle 
söz istiyorsanız, onu buyurun. İçtüzüğümüz sa
rih. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sataşma ne
deniyle de ve bilgimin hilâfında bir beyanda 
'bulunması nedeniyle de... Arkadaşım söylemiş
t i ; eğer bölücülük yapmak g'ihi söylenmiş söz
leri zalbıtlara..., 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, İçtüzüğü biliyor
sunuz. Size cevap hakkı tanımıyorum. Sataşma 
nedeniyle söz istiyorsanız, İçtüzüğü ona göre 
uygulayacağım efendim. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Cevap hak-
kıyle ben zaten söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Hangi nedenle söz isti
yorsunuz efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana bu kür
süden gayet ağır hitaplarda bulunmuştur, sa
taşmıştır; bana ait olmayan sözü, bana aitmiş 
gibi göstermiştir. 

Eğer müsaade ederseniz, "bölücü olmadığı
mızı; bu fikirle, gazetedeki zatın... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sataşma nedeniy
le söz mü istiyorsunuz efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet; bana 
hakaret edildiği için, sataşma nedeniyle söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın 
Ataöv, Sayın Yılman'm biraz evvel ifade bu
yurdukları fikirlerde kendisine sataşma olduğu 
yönünde iddia sahibidir. 
Başkanlığınız, sataşma olduğu kanaatimde de

ğildir. 
Sayın Ataöv'e sataşma olup olmadığı husu

sunu Yüce Heyetin tasvibine sunuyorum. Sataş
ma olduğunu kalbul buyuran üyeler lütfen işa
ret buyursunlar... Kalbul etmeyenler... Sataşma 
olduğu hususu kabul edilmemişıtir efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
çok teşekkür ederim. Bana ait olmayan fikirler 
bu kürsüden söylenmiştir, hakaret edilmiştir, 
cevap hakkı tanınmamıştır. Riyaset olarak, sa
taşma olduğuna tanık olmuşsunuzdur; bana ha
karet edilmiştir, cevap hakkı tamnmamıştı.r 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, Yüce Mec
lisin kararına saygılı olun lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Riyaset Diva
nı olarak vazifenizi yapın. Bana söylemediğim 
fikirler, beyanatlar isnat edilmiştir. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın İhsan 

Ataöv, sataşma d'olayısıyle söz iste/diler. (Gürül
tüler) ' 

BAŞKAN — Bir dakika efendim', bir daki
ka. 

Evet Sayın Menteşe?.. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Ata

öv'e, yapılan sataşma nedeniyle söz vermedi
niz. 
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- Ancak, sayın hatip,- konuşması esnasında, 
faizimle ilişkisi olmayan, partimizle ilgili beyan
larda bulunmuştur. Yani, Adalet Partisinin ale-
vîiik - Sünnilik konularında ayrıcalık yaptığı 
yolunda ithamlarda bulunmuştur. Bu bakımdan 
cevap hakkı doğmuştur. Bize izafesi mümkün ol
mayan "beyanlarda bulunmuştur. Onun için söz 
îıstiyoruz' efendim. 

1. •— Avukatlık Kanununun 7 nci 'maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin [değiş
tirilmesine dair Kanunun 'Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye • fiüyük Millet 

BAŞKAN — Bu, benim dikkatimden kaçtı 
ıSaym Menteşe. İzin verirseniz zaptı hemen ge
tirttirip tetkik edeceğim efendim. 

NİAHİT MENTEŞE (Aydın) — Teşekkür 
ederiz efendim. 

iSaym Sönmez?.. Yok. 

Meclisine geri ' gönderme \tezkeresi {ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) \(S. Sayısı : 30) (1) 

(1) 30 [Sıra 'Sayılı basmayazı (tutanağın so
nuna {eklidir, 

B) TEZKERELER 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sunuş
larımızı arz ediyorum efendim. 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Deniz BaykaVa Enerji \ve 'Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cahit Kayra'nın vekillik etmesinin uy
gun .görülmüş olduğuna idair Cumhurbaşkanlığı: 
tezkeresi. (3/204) 

BAŞKAN —• Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Doç. Dr. Deniz Baykal'm dönüşüne kadar, Ma
liye Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cahit Kayra'nın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzenine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri ıS.; Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Kurulun bilgilerine sunu
lur. 

2. >— Vazife ile yurt [dışına giden Adalet Ba
kanı Şevket Kazan'a Devlet Bakanı .Süleyman 
Arif Emre'nin 'vekillik etmesinin -uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/205) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha.var, okutuyo
rum. 

V - GÖEÜŞÜI 

VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Adalet Baka

nı Şevket Kazan'in dönüşüne kadar, Adalet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre' 
nin vekillik etmesinin Başibakanm teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri ıS. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, gündemde yer alan 6/117 -esas numara
lı sözlü sorusunu geri -aldığına dair önergesi 
(6/117, 4/30) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara 
Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Erkovan'ın, 
6/1/17 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na dair önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Millet Meclisi Gündeminin sözlü sorular kıs
mının 42 nci sırasında bulunan 6/1,17 esas nu
maralı, «Teşvik tedbirlerinden yararlandırılan 
projelerle ilişkin» sözlü soru önergeme yazılı ce
vap aldığımdan gündemden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN— Gereği yapılacaktır. 

ENİ İŞLER 

— 8 — 

file:///tezkeresi
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BAŞKAN — Saym milletvekilleri, daha ev-
velce aldığımız karar uyarınca, kanun1 tasar? ve 
tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz efendim. 

Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum 
efendim. 

İHSAN" ATAÖV (Antalya) — Nerede Hükü
met, nerede Komisyon? 

BAŞKAN — Affedersiniz, doğru Saym Ata-
öv. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar 
efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Raporu takdim ediyoruz efendim. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz Sayın Ülker. 
Grup adına mı galisiniz adına mı! 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şahsım adı
na. 

BAŞKAN — Şahsınız adına. Buyurunuz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 19'6'3'te özellikle Anayasaya aykırı 
kanunları ayıklarken; bu arada Avukatlık Ka
nununun 114 ncü «nadidesi de Yüksek Haysiyet 
Divanı kararlarının kesin olduğunu yazmakta 
idi; yani bu kararlar aleyhine Danıştaya baş
vurmak imkânı yoktu; esas itibariyle bu mak
satla hazırlayıp bir kanunu Meclise sundum; 
fakat kanun Mecliste kabul edildiği sırada, 
Anayasa Miahkemesi bu 114 ncü maddeyi iptal 
etti, oraya da dava açmıştık. Böylece kanunun 
mevzuu kalmadı. Bu arada çıkmış olan kanun 
Sayın Cumihurbaşkanma gi t t i O zaman 'Senato 
ile Millet Meclisi arasında kanunların kesinleş-
mesindeki müddet bakımından çıkan bir ihti
lâf vardı. Yani, burada vetodan bahsediliyor, 
Cumhurbaşkanı esasında bu kanunu veto etmiş 
değil. Uisul bakımından, müddetlerin hesaplan
ması bakımından Sayın Cumhurbaşkanı veto et
tiler. Tekrar geldi Meclise ve o zamandan bu
güne kadar bu iş sürüncemede kaldı. Bu arada 
da Avukatlık Kanunu Meclisimizden çıktı; ye
ni bir Avukatlık Kanunu. Bizim değiştirmek is
tediğimiz eski Avukatlık Kanunu idi. Nitekim, 
maddede de böyle deniyor. 3499 sayılı Avukat
lık Kanunundan bahsediyor bizim teklifimizi, 
113'6 sayılı Avukatlık Kanunu çıktı ve tatbika
ta girdi. Bu bakımdan Komisyonun verdiği ka

rar yerindedir; ama, bunları Komisyon kararın
da gözükmediği için açıklamak zorunda kal
dım. 

Teşekkür ederim ve özür dilerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Başka söz isteyen arkadaşımız ?.. Yok. 
iSaym milletvekilleri, Adalet Komisyonu ra

poru Meclisimizce kabul edildiği takdirde tasa
rı reddedilmiş sayılacaktır. Reddedildiği tak
dirde Komisyona iade edilecektir. 

Adalet Komisyonu raporunu Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... KaJbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarı Meclisimizce reddedilmiş, bulunmak
tadır. 

2. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/41) (S. Sayısı: 
31) (D 

BAŞKAN — Raporu takdim ediyorum efen
dim. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu), 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde grupları adına.; 

Adalet Partisi Grubu adıma Saym Ahmet Bul-
danlı, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Saym Hasan Tosyalı söz istemişlerdir., 

Şahsı adına Sayın İhsan Ataöv söz istemiş^ 
tir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Buldanlı, buyurunuz efendim. 

A.P. GRUPU ADINA AHMET BULDAN-
LI (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Hükümetimiz tarafından, Avrupa Konseyine 
Üye Ülkelerin dış sınırlarda yapılan yayınları 
önlemek için imzaladıkları Anlaşmaya, Hüküme
timizin de iştirak etmesini temin için getirilen 
tasarı üzerinde, Adalet Partisi Grupu adıma söz: 
almış ulunuyorum. 

Malumuâlilerimizdirki, artık dünya yalnızi 
millî menfaatlerin toplandığı bir birlik değil, bü* 
tün dünya insanlığımın, bazen müştereken ve 
bazen de millî menfaatleri icabı olarak yaşadık-

<(1) 31 S. Sayıh Basmayanı tutanağın sonu
na eklidir.» 
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lan bir crtama- gelmiş jbulunmaifetadır, Eskiden 
olduğu gibi, .milletler haMarını ve istediklerini, 
ateşli silâhlarla harp etmek suretiyle değil, bu
gün türlü araç ve vasıtalarla millî isteklerini 
muhtelif istikametlerde toplamaya çalışmaktadır
lar. Meselâ, bir yandan milletler arasında bir 
ekonomik savaş vardır. Diğer yandan, bu eko
nomik savaşın yanında bütün milletler harıl ha
rıl bir silâh yarışına girmişlerdir., 

(Bir diğer yarış da, bir nevi doktrin savaşıdır. 
Her millet, kendisine ait doktrini dünyada hâ
kim kılmak ve bir hegemonya kurmak gayesiyle 
yaym yapmaktadır. Bu yayınlar, o kadar kesif 
ve o kadar huzursuz hale gelmiştir ki, milletler 
kendi iımkânlarıyle bu yayınları durdurmak ve 
bir yerde kesmek imkânını da bulamamaktadırlar.. 
Onun içindir ki; Avrupa Konseyine iştirak eden 
ülkeler, bu dış yayınlan, bir noktada, müştere
ken kesebilmek imkânını aramak için bir anlaş
maya varmış bulunmaktadırlar. İşte biz de, bu 
Konseye üye bir ülke olarak, bu anlaşmaya imza 
koymak için, Hükümetlin tensip ettiği bu tasarı
ya Adalet Partisi Grupu olarak iştirak etmek
teyiz. 

Türkiye'nin geniş sınırları etrafında yer alan 
muhtelif doktriner ülkeler vardır. Teokratik dev
let nizamı isteyen radyo sesleri Türkiye'ye geldi
ği kadar, materyalist sistemin Türkiye'ye hakim 
kılınması için neşriyat yapan ülkeler de vardır, 
Bir yandan Türk birliğini ilmî, siyasî ve ahlakî 
yönden bölüp, Türk birliğini bozmağa çalışan 
'gruplar, ırklar ve bir yandan da Türkiye'yi rejim 
•açısından altüst etmek için neşriyat yapan tür
lü istasyonlar vardır. Bu istasyonlar yıllardan 
iberi Türkiye'nin millî menfaatlerine aykırı neş
riyatta bulunmaktadırlar. Meşhur «Bizim Rad
yo» adı ile Doğu Almanya'da, Polonya'da hattâ 
Bükreş'te neşriyat yapan bir istasyon, günün 
her saatinde her dilden, - dikkat buyurunuz yal
nız Türkçe değil - Türkçenin muhtelif şiveleriy-. 
le, muhtelif ağızlarryle neşriyat yapmaktadırlar. 
Meselâ, Azerî lehçesi ile, Meselâ Kırgızca, Uy
gurca ve meselâ istanbul şivesi ile Anadolu'ya 
hitaben yayınlarda bulunmaktadırlar. 

Gayeleri; dünyada tek ve müstakil Türkiye 
Cumhuriyetini kendi menfaatlerine hizmet eder 
hale getirmek, Türk birliğini bozmalk ve bu su
retle, güttükleri ideolojinin icaplarını yerine ge
tirmeye çalışmaktır. 
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I Bunuû dışında,. birtakım etnik gruplarımızı 
«Türk HalHan» adı ile Türklerden ayırmak ve 
Türkiye'yi bölük pörçük parçalara bölmek iste
yen neşriyat, Türkiye'ye müteveccih, salbahtan 
akşama kadar çalışmaktadır. Hatta ve hatta NA
TO ve CENTO İ'ttifakiarıyle ibir arada bulundu-
duğumuz bazı dostlarımız dahi, Yunanca, Arap-

I ça, hatta Kürtçe neşriyatı ile bizim varlığımızı 
tehlikeye «olanaktadırlar. 

Hükümetin getirmiş olduğu bu tasarı yerinde
dir. Bizim, büyük paralar ayırarak, bu dış neş
riyata parazitlerle veya başka tarikle set çekme
miz, katmetmemiz, durdurmamız imkânı yoktur. 
Madem ki, Avrupa Konseyi böyle bir yola gir
miştir, bu yolda Türkiye de yerini almalıdır. 
Kendi çapımızda bu dış yayınlan bir noktada 
durdurmalıyız. 

Hükümetin kabul ettiği bu metin yanında,, 
bir noktayı da aynı şekilde bir millî kanunla şu 
şekilde getirmek isterdik: 

Televizyon istasyonlarımız umumiyetle Gü
ney Anadolu, Batı Anadolu ve yavaş yavaş Orta 
Anadolu'ya da yayılmaktadır. Bizce ilk açılacak 
istasyon, Tunceli, Bitlis, Siirt, Muş havalisinde 
olmalıdır. Millî Eadyo oralara daha çok duyu-
rulmalıdır. Televizyon ekranlarında millî hisler, 
millî kültür, Türk hars, âdet ve ananesi evvelâ 
bu bölgelerimizde seslendiırilmdri, cisimlendiril-
raıeli ve halkımıza ulaştırılmalıdır. İşte buralar
da kuracağımız, radyo ve televizyon istasyonlan, 
radyo alıcı ve vericileri, ister doğudan gelsin, 
ister, Güneyden gelsin, isterse Güneydoğudan gel
sin, her türlü yabancı yayını durdurma imkânı 
bulacaktır. Yoksa, sadece bu Konseye verdiğimiz 
imza ile Avrupa Konseyinin alacağı tedbirler, 
Türkiye'de müeesir bir yol oynayaımayaeaktır. 

O bakımdan Ibu getirilen tasanyı yerinde bul
makla beraber, evvelemirde millî radyo ve tele
vizyonlarımızın, az gelişmiş bölge olarak kaJbul 
ettiğimiz, Bitlis, Muş, Tunceli, ve civarında çok 
hüyük kapasitede tesis edilmesi ve buralarda 
Türk'ü ve Türk Millî Kültürünü duyurması lü
zumuna inanıyoruz. 

Bu vesile ile saygılarımı sunanın efendim. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bul-
danlı. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
i Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Grup. adına I 
söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efenidim. Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Saym Şener Battal söz is
temişlerdir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CA
HİT KAEAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Komisyon olarak bir hususu tavzih etmek J 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendimi, hatibi davet etmiş 
bulundum. Sonra söz veririm. 

iSayın Hasan Tosyalı, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu adına, buyurunuz efendim. 

C.G.P. GURUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Huzurumuza gelen kanun tasarısı, 1969 yı
lımda Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş 
ve Avrupa Konseyi üye memleketleri tarafından 
uygulanması öngörülen, üye ülkelerin hudutları 
dışındaki kara topraklarından, üye ülkelerin de
niz sınırlarının dışından, üye ülkelerin hava sı
nırları dışında, tayyarelerden, veya denizden 
veya denizaltına yerleştirilmiş gizili radyo, tel
siz ve diğer tdekomünikasyon sistemleriyle üye 
ülkelerin aleyhine olan neşriyatın önlenmesi hak
kını, Avrupa Konseyi üye memleketlerine veren 
bir anlaşmanın onaylanmasına dairdir. Bunun 
müzakeresini yapıyoruz. 

Biz, Cumhuriyet Güven Partisi Grupu olarak, 
Avrupa Konseyi camiası içinde ıdahi olsa bunu çok 

faydalı buluyoruz. Üye ülkeleri, birbirinin aleyhine 
böyle telsiz, radyo, telekomünikasyon ve sair yol
larla yapılan zararlı yayınları önlemeleri hakkının 
üye memleketlere verilmesi hususunu yerinde ve ı 
faydalı buluyoruz. Grupumuz bu yönden bu ta
sarıya müspet oy verecektir. 

Bunu be şekilde belirttikten sonra, Hükümet
ten bir temennimiz var. Bu kanunun müzakeresi 
vesilesiyle dahi olsa, bu temennimizi belirtmekte 
fayda görüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, müzakeresini edeceğimiz 
tasarı, Avrupa Konseyine üye memleketler ve 
bize karşı olan yayınlar ile ilgili bir tasarıdır. 
Bunun dışında Avrupa Konseyine dahil olma
yan memleketlerden Türkiyemizkı aleyhine he
pimizin bildiği gibi, çeşitli adlar altında zarar
lı, radyo neşriyatı yapılmaktadır. . | 

Demirperde içi memleketler, demirperde dı
şından demirperde içi memleketlere müteveccih 
radyo yayınlarını bozmak için, dışarıda ne kadar 
demokratik hür memleket radyosu varsa, onla
rın yayınlarını demirperde içinde kurdukları 
bozucu istasyonlarla bozmaktadırlar; demirper
de içi halka, hür demokratik dünyanın sesini 
duyurmamaya çalışmaktadırlar. Bizim memle
ketimiz Türkiye'yi de içten zayıflatmak, hatta 
yıkmak gayesiyle, bazı memleketler, bizim mem
leketimize müteveccih, çeşitli zararlı radyo ya
yınları! yapmaktadırlar. Bu zararlı yayınların da 
bozulmasını Hükümetten temenni mahiyetinde is
temekteyiz. Bu zararlı yayınların, Hükümetimi
zin icraatını, millî menfaatlerimizi mozmamasını 
temenni ediyoruz. Hükümetin buna da dikkatini 
celbediyoruz. 

Müzakeresini ettiğimiz kanuna da müspet rey 
vereceğiz, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Dışişleri Komisyonu Adına Sayın Karakaş 

buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CA
HİT KARAKAŞ (Zomguldaik) — Sayın Blaş-
'kan;, aa'yın üyelıor-

KJamfJsıyoın oılairak, bir hususu tavzih için söz 
almış, bulunuyıoruirn. İM sayın üye arlkiadaşın 
ıkonuşmıalaı'dınan kanuninin yanlış anlaşıldığı an
lamı çıkımia.ktaıdır. Onaylanmasını yapaeağınmz 
taamın tasarısı eıaalsınlda «Bizim Radyo» gibi ve
yahut diğer memleikeltlerin, komşu memleketler 
olsun Avrupa Kcmsıeıykıe dahil üye memleikeit'lle'r 
oisun, millî sınırları iğinde bulunan yayın istıals-
ycınıliaıriirııı kapsamamaikttaidır. 

HABAN TOSYALI (KaStomıonu) — Ben öy
le saylümediim, beni dahil etmeyin'. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CA
HİT KARAKAŞ (Devamla) — Anlaşmasını 
onıaıylialyıaıcağıimi'z kanun tasarısı millî sımrliar 
içimde itrJcarî ımaiksatlarîıa kurulmuş, uydu istas-
yioınljaım heır ne şekilde olursa olsun yardım edil
memesi hedefiıni ıgütmıektidtir. Millî sınırliarrmiıZ 
dışında bulunup bilfarz «Bizim Radyo» gibi yıe-
ri bellıi veyahut Yuuamûstiaın'da, Macaıristıan'ıda 
düğer memleketlerde kurulmuş radyc istasyon
larıma hiçbir şekalide bu anlaşma gereğince mü-
daihialeımiilz balhiıs konusu olaımaz. Onların diğer 
yoiîaııiıa önlemnuesi, talkibi mümkündür. Amıa, 
Avrupa Konseyine dıalhil üyelerin, halen 9 üye-
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nin imza etmiş bulunduğu; -Malta, Avusturya 
ve İzilanida haıriıç 9 üyemin imza etmiş bulundu
ğu bu anlaşma, mjiıllî sınırlarımız dışında bujiu-
nup da 'konsam şeklinde yayın yap,a,n istasyonılıa-
ala yaîldum, edilmıeni'eısl, bunların de'stekleınmeuiıe-
si hJedjef'ini güıtimieiktediir. Bunu tavzihen arz ede
nim. 

Tleşokkür ederim;. 
BAŞKAN — Teşeıkkür ederim efendim. 
(Söz sırası şahsı a/d,ıma Sayın Ataöv'ün. Bu-

yuruın ıef önjdinı,. 

ÜHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-
ikan, değerli arkadaşlarım. 

Koımliısyon Bal§ikanı muhteremi arkadaşi'mKzın 
(beyanı, bizi bu kanım, tasarısı üzerimdeki fikir
leri serdetmjcde biraz daha .açıklığa kavuştur-
onuştur. Şöyle ki, taısaırınım .gerekçesinde «Kor
san 'radyo» diyor. Korsan radyo normal radyo 
ideğlil. Anladığımla göre gayrikanuııî, illegal faa
liyette .bultanlaın ibir radyo deımelktir. Bu korsan 
nadyo bir nıjemlökeıtin millî sınırları içıeri'sınde 
olup djiğer mjeimlekeitiın aleyhine neşriyat yapan 
biır raıdyodur. O radyoyu o ıkorsan radyonun 
faaliyette bulunduğu memleketin himayesinden 
çılkarmıaık, ona yardım >eıtınem!elk, hatta onun neş
riyatını önlemek için yapılan 'bar anlaşılmayı ih
tiva etmektedir bu kanun tasarısı, zamnedlyo-
ıruim. 

Durmm böyle olduğuna göre, bilhassa Dışiş
leri Balkanlığını uyanmak fetiyoruz, Başka miem!-
Jcıketlerde lîjurulrnuş olan (korsan radyolaır, kor
san televizyon istaısyomlariyie memleketimizde 
yapılirnak istemem kötü neşriyatı ve bizii'm neşali-
yajtımi'zı salbote eden çalışmaları, memıleketilmıiz-
dejldi mezhep ve ideolojik aynlııkları teşvik edem 
nleşrıiiyaltı önlemesind ve ibunu ömleime yönünde 
Birleşjmiş Milletlere ikadar gitmek suretiyle di-
marndik, hareketli bir politika talkip etmıesinii 
Dışişleri Baıkanlığmdam Mem,ek 'bizim hakfkı-
ımızdır.: 

iŞiimdi ben huzurunuzda Dışişleri Bakanlığı
mı bu, ıklomujda uyarıyorum ve diyorum ki, bu
lgun Almanya'dan tutunuz da, yalnız Avrupa'da, 
değil, iOıilta Asya'da da, Güney, Güneydoğu, Ku
zey konışulamnızıda da bu tip neşriyatla nıeım-
leketi'mıüzde bölücü hareketleri teşvlık eden, ide
olojik hareketleri teşvik edem raıdyo neşriyatlla-
(il v.ardı<r; bizim neşriyatlarımızı parazitle ön
leyen çahşımıalar vardır. Biraz evvel bu kürsü

de 'Hatay'dan bahseden değerli arkadaşımın, 
Günieyd'e paket yayını yapan televizyonun Suri
ye'de yapılan bir parazit yayınla seyredilin e mie-
sjne daıi'r olan faaliyetleri dile getirmesi liâzi!mr 

dı. Bölücülüğü önlemienin 'başlıca yolu bu kür
sülerde bir müla ̂ vekiline dışarıdan herhangi 
bir şekilde yapılmış bir iftirayı gerçek gibi kür
süye ıgeıtinmö'k değil, bu tip ınernlc'ket'ın , millî 
neşriyatını önleyen, bu korsan neşriyatları kı-
mayarlajk bu kürsüde dile getirmek lâzım. 

ıMiUhteıram aıılkaldaşlarıım, ben Hatay'da bu
lunduğum sıramla oradaki memleketin değerli 
lövlâıtllan, alevî vatandaşlarımızın aleyhime -o ga
zetede babsicdilen neşriyattan asla va kata bir 
m,i!lfimeıtr<e!aiini Köylememmşimıdir. Bunu söylemek 
bir naimusisuzluktur. Ne~ münasebet ? Ben ilik de
fa Sayın Çilli'nin bugün uyarısıyla... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... Saym Atıaiöv ri
ca ediyoırum, isiz e-sıki bir parlaimıemtarslimıiz, süz 
laildığınız .konauda lütfen Idomuşun.., 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — S izde eski 
bir Divan ÜyesJsinıiz. Bazı pıairlaıınenteirleııfiın İç-* 
tüzükten faydalanarak birçıok hususları naısıl 
dile götlireceğiınıi siz de bilirislinliz, 

iBiVjŞKAN — Biliyorum; ama siz de bunu bi
le bille... Lütfen kürsüyü gayesine uygun kulla
nın. 

İHSAN ATAÖV '(Devamla) — Meşru yol
lardan talepler önlenirse başika bulunan yine 
'mjeŞ'ru, yanli memleket ilerisindeki ırk ayınımı-
na,, yahut da mıeziıep ayırJmma dayanmak su
retiyle yapılan bölücülükleri bugün Suriye'de 
Itiöloı/kyöın hareketi şiire tiyle, Güneyde Adana' 
da, Gaziantep'de, Hatay'da,, Maraş'da vatandaş
lar arasına nifak slokan 'bir çalışnıanıu balundiu-
ğunu; Yunaınlstaın'm bir radyosunu,!! radyoları
mızı Ege mıntıkasında dinletm-eımek için faaıM-
yeıtlto bulıuiijcluğunu, Rusya'nın hakeza, Bulga-
afetian'ın b.öyle yaptığını, Almanya'da korsanı 
radyoların Türikilye aileyhine çalıştığını dile g,e-
tcıiliriken bâr misal atfz ediyoruuı ve. dıiyorumı ki, 
sureti katiyeıde, böyle, memielketimizin içeırisin-
deka vaitandaşliaırumızı, nüfus küıtüğünde yaızılı 
•olan vatandıaşlarımızı birbinlne düşürecek, on
ları kınayacak böyle (bir sap.uk yolun yolcusu 
değiliz, 

Biz gazete yazabilir, ona yeni muttali 'Oİur-
ısıujn, okürnamjşssındır, tekzübinıi yapabilimin. Bu-
•gün Sayın öil'H 'beni ikaz <eıtti; bir de değerli ar-
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kadaşım, gelseydi bana, siz böyle deimişsiıiftz de
seydi, ben ariyadasın! ı bağrımıa basıar, o yamüjş 
neşriyatı derhal tekzip eder ve bu meselenin 
önüne! geçerdkrı. Ama bir parlamenter arkada
şımızı bn kürsüde bu şekilde beyan etmekten 
ellimize ibiır şey geçmez. Çünkü biz, ben ve benD-n, 
.mensup olduğum parrtıi memleketin içe rbinde 
'bulunan bütün vatandaşları hiçbirdsimi dilberi
ne karşı sınıf ayranı yapmladam, bölücü bâr yolla 
ıgiıtmedem, bölücülüğe karşı mücadele edem bir 
partidir. Raıdiyo vasıtaısıyle buluculuk yapanlar, 
ıtcifevîzyon vaısıtasıyle 'bölücülük yapanlar, nneım-
lekeıt içimde ve dışında kurulmuş olan örgütler 
vıasdia^ryle bu mem:lcıkıe,t;tekıi vatandaşları böl-
iniıeğe çalİTŞainlaıra karşı dimdik ayakta bulunan 
bıir partinin bir mensubunun herhangi bir yer
deki beyanını ele alıp burada; «'Bölücülüktür» 
diyeni .arkadaşımı Hatay 1 dairim hukukunu, gü
neydeki vatandaşlarımın hukukunu korumak 
aidim, Sürüye'delki... (C. H. P. sıralarMKİan gü
rültüler) . 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bu ka
nunla Silgisi ne Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Sayım Ataöv... 
İH9AN ATAÖV (Devamla) — Surdye'deki 

karsan televizyonu susıtıırımak için... 

BASIK AN — Sayın Ataöv çak rica ediyo
rum, çek kıtjriıarn ediyorum, ikinci defadır iıklaız 
edüyorum. Bu mevzuun dışına çıkarsanız sözü
nüzü keseceğim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, kor
san radyo ve koı'sam televizyonları susturanak 
ımeımlclket içıenisinıe dışarıdan yapılan bu tüp lit-
hamlan önlomıdk içim Dışişleri Bakanlığı hare
kete 'geçirmelidir ve Dışişleri Bakanlığı harekete 
geçip yalmz bir .anlaşınıa imızalamamalı, bu tip 
haıUeketleırmı peşimi bırıaikmamialıdır. Dinamik bir 
dış poljtûka takip etmelidir, başka .devletlerin 
Sharteiketıine ;gö:re bir uydu g'lbi hareket etmemıe-
lidir. 

Sayım Komisyon Başkanı; «Bizim Radyo gi
bi radyoları biz susturaraıayız» dedi. Bizini dev-
Iclt olımıamızııı hikmıeitıi vücudu ne? Almanya'da, 
•Suniye'de veya herhangi bir yerde Türk vatan-
da.şı iç/m bölücü neşriyat yapam, Türk radyoları
ma parazst veren bi.r radyo veya televizyon bu-
lunaıcak, benim Hükümetim, benim Dışişleri 
B,akamlığıım; «Biz bunları yapamayız» deyip, 
'Otıurvıc.alk... Bunun mânası yoktur. Hükümet... 

I ORHAN ÜRETMEN (BaMcesir) — -Harp 
ilâm edelim, o halde ? 

İHSAN ATAÖV («Devamla) — E vat icaibe-
I dersie harp de ilân edilir, .ama o yürek lâzım, o 

eeaaret lâzım. (O. H. P. sıralarından gürültü
ler) . 

Şimdi muıhteıreım ûiııkadaşlaırım, bu kanun... 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, isıtlrhıam ediyo-

I mim, rica ediyorum efendim. 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Şu kür

süye ne zanmam çıksam kavga çıkarıyorsun. 
BAŞKAN — Müsaade edıiin değerli arkadaş

larımı, 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu kamum ve

silesi ilie Dışişleri Bakanlığını uyarıyorum ve 
ıkonıdileninıi dinaımi'zıme davet ediyorum. Vazife
lerimi daha djinaimiik lolaraık mıemıleket yararına,, 
vatandaşları bölücü neşmyıatları önlemeye ve 
devletler araisımda ibu konuda daha köklü bir 
politika taklip ctımeye davet ediyorum ve bu ka
nunun çıkmasında büyük fayda mütalaa ediyo
rum, saygılar sunarım,. 

BAŞKAN — Teşökkür ederimi Sayın.Ataöv. 
Bir hususu rica edebilir miyim zatıâfâmizden 

eferidi;ım? Konuşmanız sılasında ^Naraussuzlulk-
I ter» seklinde bir deyim kullandıınz, kimseyi de 
I <hıedef almadınız, yalnız kürsünün nezahetrmıe 

takdir edea'simiz ki yakışımıyer. Lütfen bu sözü
nüzü ıgeri .aldığımızı kabul edin efendim. 

İHSAN ATAÖV -(Antalya) — Teşekkür ede
rim, böyle arkadaşımın bahısıattiği giibi bölü
cülük yapımjak namusisuzluiktur, şayet yapmış-

I sam. 
BAŞKAN — Efendim ben (kimseyi gaye edin

me diğiımizi biliyorum, fakat kürsü nezaketime 
yakışmaz, teşekkür edeıâm,. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Peki Sayın 
Başkam, sizin söylediğimiz gitbi. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Ülker. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RE

ŞİT ÜLKER (İstanbul.) — Değerli arkadaşla
rım, huzurumuzda bulunanı iandlaşma; ikindi 
maddesinde de belir t ildiği gibi; «ml:Qlî sınırlar 
dışında Âkit taraflarım birimin ülkesi üzerimde 
ikıismem veya tamiamen alınan» yamd millî sımı-
rın dışında olacak, ioradam neşriyat yapılmış 

1 iola.oaık ve civarımda da Âkit Taraf ülkelerinden 
1 yani Avrupa Konseyi ülkelerimden de duyulan 
I neşriyatla olacak. 
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Bu türlü "neşriyata destek olunmaması, bu 
türlü korsan radyolara engel olıınmaısı, baımm 
liçin de malzeme temin edilmıeme&i, malzemenin 
ıballom, ve tamMnlin yaıpılmıaıması istemmektedfır. 
Ayrıca bu radyoları çalıştıracak personelim ih
tiyaç ımaıddeilertinıim, taşıt vasıtası, motor, uçak, 
b,'e!İakopte!r ve saire öağlamlmıaıması gabi tedbinlio-
riın alınımıaısı yolunda getirilmiş bir anlaşmadır. 

Sayın Kondisyon Başkanımızın da ifade et
tikleri gülbd, bu anlaşma Avrupa Konseyi men
subu birçok ülıke tarafından 1965'de yapılmış
t ı r ve tasdik görmüştür. Değerli arkadaşlarımı^ 
zun söyledikleri millî birliğilmiz, bütünlüğümlüz 
bakımından önemli konulardır; f alkat bu duruim-
da Duşi^leri Bakanlığı burudan evvel olduğu gi
bi, bundan sonra da yürekOıi, kararlı, ciddî ola,-
rak ve diplomatik yollardan n|e gerekirse evvel
ce oiduğm gıilbi bumdan .sonra da yapacaktır. 

Onun Mm bu temennileri bu şekilde anlamak 
lâzımdır. Elbettefci üışiişljörfi Bakanlığı burada 
sayın üyelerim yaptığı temennileri imzam dik
kate alacaılıtnr. 

iSuısturlma noktasında, Sayın Başkanımız snts-
turmaıktaaı baksıeltimiedilcr benim dinleyebildiğim 
kadar ; burada susturulmjaisı 'da bahis nıevzuu 
değildir. Bir defia dahia yüce Meclisin dikkatimi 
çek-fyorum; mesele karadan -gelen, bir ülkeden 
gelem yayınlar değil; millî sınırlar dışındaki 
uçan ve yüzen clsfımlerden gelen yayınlar ha-
kils konu'sudmr. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
iSiöz sıraisı Sayım Şener Battal'indir, buyu

run Sayın Battal. Şanısınız adına. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem 
Başkan, sayın mıilletVekililjeri; 

Radyo difüzyon bürrcveti, feaimu hukukunun 
düzenlediği hürriy etlerin başında gelir; ancak 
kürriyeltlerim suiistimaıü söz konusu olunca, el
bette 'bu suiistimalin takyidi vo önlenmesi miev-
zuu da hukuk diizeninıin başlıca kaygıları ara
sındadır. 

Teklif edilen kanun tasarısı bu endişeye ce
vap 7ıerme,si bakımlından şayanı takdir bir ta
sarı olarak tarafımızdan kabul edilmektedir. 

Muhteremi arkadaşlarım, iGsaisen bugün a;srı-
ımıız kültür emperyalizmi asrıdır; değil korsanı 
radyolar, bazı devletlilerin radyoları kültür em
peryalizmini te'min edici yayınlarla, diğer dev
letleri zaafa uğratlmıamın yallian.ni araştııtnak-

t tadırlar. Onun için biz korsan radyo ve televiz
yon yayınlarının önleınmetsıind başlangıç olarak 
kaibul ediyoruz. 

Esasen bugün teknik asırda muhabere vası
talarımın her türlü menfî gayretler için kulla
nıldığı yüksek malûmlarıdır. Parazit yapılmauı, 
fafeıimile •cihazların taıhribcdilmcEİ aksatılması, 
katta hatta mıelanja benzer arızalarım tevlit edil
mesi son derece mümkün ve kolaydır. 

Bu bakımdan korsan radyoların, millî rad-
I yolaıı bu mamada aksatmaları devrimizde çok 

•görülimeıkiıedir. Ancak bu kürsüde bir parlamlen-
ter ankadaşımızım konuşurken son derece dik
katli olması lâzım gelir. Meselâ bir arfcadaşıımız 

I biraz evvel buyurdular k i ; «Suriye bizülm tele-
I vizyon yayınlarımızı aks atmaktadır». Bir diğer 

devletin hükmî şahsiyetini rencide edıeciek be
yanlarda bulununken son derece müdellel, dik
katli ve yakım - dostluk ilıtiımalleııind de gözönü-
ne alimjak zorundayız. 

Ağzımızı doldurarak kürsüde hemen; «Şu 
I devlet böyle yapıyor, bu devlet böyle yapıyor» 
I (diye Dıştişleri Bakanlığını zor durumda bıraka-
I cak, 'diplomatik nezaket kurallarını çiğneyen 

üslûptan sakınmalıyız ve bu husufta büyük mil
lî faydalar görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kotrsan radyo 
ımievzııu biraz da tdkmıik .iimikânlarla sağlamanı 
bir mevzudur. Buıgün TRT finiz teknik imkânlar 
baikımımdan takviyeli variyette değildir. Bende
miz askerliğini muhabere yedieksuba.yı cilarak 
yapmış bir arkadaşınız olarak bu teknik imkân
ların neler olduğumu tahmin <edebciiyorum. Onun 

I için, propaganda asrımızın em büyük silâhı ol
duğuna -göre, Türk Radyo ve Televizyonunu en 

I son teknik imkânlarla teçhiz etmeye mecburuz. 
Bu konsan radyolar bizıüm radyo yayınları

mızı, piaraaiit yaparak, dalga ayarını ve metra
jımı tıaihıiıp edebiliyor; ama mukabil tedbirler 
için bizim teknik imkânlarımız kâfi midir? Bu 
hususun da düşünülmesi lâzırmıdır. 

Hukuken, Oıegaıl olarak bu husus Dışişleri 
'Koiniisyopjunuın raporuyla ve anrliaşmauin osııay-

I lanımlalsıyle halleıdilmıiiş gözüıkmektıcdiir. Ancak 
meısielü ibununla bitmiyor; teknik imkânların te
mimi de lâzımdır. Korsan radyolara fiilî kud
retle karşı durmaz isek, ümit ederim, bu kâğıt 

I üzerindeki • anlaşmadan istediğimiz met'celeri 
I alamayız. 
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ıBenldlefniz kıyımietlıi vakitlerâniz daiha fazıla | 
iknaf eitanamelk bakümındaın maruzatımı böylece 
bağlıyorum. Dişilleri Komisyohoınııın raporunu 
ınijüspet ıkarşılryoıruz; kamın tasarısı hayırlı blır 
tasıarııdıır; Yükısdk Meclisin müspet kanaaıt ülz- I 
har eldeceğiine inanıyorum. Hayırlı olmasını te-
fm,eiîjTui eder, bu vesile ile saygılar suniarıaı. I 

Tıeşıdkkür ©denlim. 
(>0. H. P. ve M. S. P. sırala randam alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının tü

mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu Yüce Heyeti

nizin onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. . Kaibul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. I 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim.. I 
Mi l i ISınırlar (DışMiidakii İstasyonlar Tarafından 
Yapılan Badylo Yayınlarının lÖnlenım©3İne p a i r 
Avrupa Anlaşmasının (Onaylanmasının Uygîum 

fbulıundTiğu, tHaiktaıda (Kanun tasarısı 
Madde 1. — 22 Ocak İOÖÖ tarihinde Avrupa 

Konseyine üye ülkelerin imzasına açılmış olan I 
«iMillî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafın
dan Yapılan Radyo Yayınlarının önlenmesine 
Dair Avrupa Anlaşması»nm onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — MJadde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

'2 nc'i maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü- I 

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- I 

ym üye?.. Yok. 
Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. | 

Sayın üyeler, kanun tümü itibariyle açık oy
larınıza tabidir. Açık oylamanın şeklini Yüce 
Heyetiniz tayin edecektir. 

Kupaların sıralar arasında dolaştırılarak ve 
bilâhare kürsüye konulmak suretiyle oylama
nın yapılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oyla
ma için, kupalar sıralar arasında dolaştırılacak 
ve bilâhare kürsüye konacaktır. 

3. — Adana Milletvekili <Osman \Çıtırik ile 
İstanbul Milletvekili Engin Unsal "ve 13 arkada
şının, tescil edilmeyen birleşmeler ile ^bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu ile Mar
din Milletvekili Talât Oğuz *ve 4 arkadaşının öner
gesi ve İçişleri 'Komisyonu raporu (S. iSayısı ,: 
28ve28'elnciek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında kayıt
lı raporun müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Komisyon ve Hükümet adına yetkili yüksek 
dereceli memur yerlerini almış bulunmaktadır
lar. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(İçişleri Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde müza
kerelere geçiyoruz. Tümü üzerinde : 

Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Osman Çıtırık, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Köylüoğlu, 
ıSaym Şener Battal söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İsmail Hak
kı Köylüoğlu, buyurunuz efendim,. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KÖY
LÜOĞLU (Ankara) —Say ın Başkan, sayın ar
kadaşlar; bu vesile ile hepinizi saygı ile selâm
larım. 

Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkındaki kanun 
teklifine Adalet Partisi Grupu olarak katılıyo
ruz. Bu kabil kanunlar ihtiyaç dolayısıyle Yük
sek Meclislerden zaman zaman çıkarılmaktadır. 
Bu kanuna halk arasında «Af Kanunu» derler. 
Bilindiği üzere bizde evlilik, Medenî Kanunu-

(1) 28 m £8'e birinci ek \8. ^Sayılı basmayazı
lar 30 . '4 . 1974 tarihli '.69 >ncu Birleşim Tutana
ğının sonuna eklidir. * 

— 15 -



CM. Meel'Bİ B : 91 4 . 6 . 1974 O : 1 

muza göre selâhiyetli merci önünde yapılan bir 
akittir. Anadoluda Medenî Kanunun haricinde 
imam nikâhıyle evlenmeler olmaktadır. Bunlar
dan doğan çocuklar Medenî Kanuna göre ana -
ibaba adına tescil edilemediğinden mağdur ol
maktadırlar. Bu çocukların askerlik çağı geliyor, 
ıgelinlik çağları geliyor, baba haneleri açık bulu
nuyor; bu sebepten ötürü büyük bir üzüntüye 
'kapılıyor ve eziklik duyuyorlar. Medenî Kanuna 
göre bazı hususlardaki hakları da tanınm,ıyor, 
mağdur oluyorlar. Bu sebepten bu çocukların 
ana ve babalarına adına, nesepleri sahih ola
rak tescili yerindedir ve doğrudur. Bu kanunu 
getiren Sayın Çıtırık ve diğer arkadaşlara teşek
kür ederim. 

Söylediğim gibi, bu bir sosyal sorundur. 
Bu konu henüz halledilememiştir. Eskiden beri 
de ıbu olmaktadır. 'Nikâhsın evlenmeler ve evlen
me dışı doğan çocuklar büyük bir sorundur, bu 
ne zurnan halledilecektir, bunu da bilemem. 

Bu çocukların miras hukuku da, ana baba adı
na tescili yapılmadığı takdirde, zayi olmaktadır. 
Bu bakımdan, maddî ve manevî hakımlardan bu 
(bigünah çocuklar ana ve babanın günahlarını 
çjekmiş. oluyorlar. Onun için bu günahları bu 
çocuklara çektirmeyelim. 

Ben hem partim adına ve hem de şahsım adı
na bu kanun teklifine katıldığımızı canı gönül
den belirtmek istiyorum. Çünkü, ilk hâkimli
ğimde aslan giıbi bir babayiğit kürsünün önünde 
Ihünigür hünıgür ağladı, ben onu her zaman hatır
larım. Babası bunu kendi üzerine yazdırmamış, 
'çocuğun askerlik çağı gelmiş, baba hanesi boş 
Ibulunuyordu ve askerdeki üzücü durumunu dü
şündüğüm için ben bunu kaydettim ve bu hu
sus bana şu anda onu hatırlattı. 

Onun için bu çocukların hiç bir günahları 
yoktur, babalarının günahlarını bunların üzerine 
yüklemeyelim ve bu çocukları ana ve babaları 
adına nesebi sahih olarak kaydedelim. 

(Bu kanun teklifi kabul edilirse bu kabil ço
cuklar ııesehi sahih olarak ana ve babaları adına 
kaydedilecek ve Medenî Kanunun hükümlerin
den bu çocuklar faydalanacaklardır. Bu kanun 
teklifine grupumuzun müspet oy vereceğini arz-
eder, hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım. 
•(A. P. sıralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylü-
oğlu. 

iSöz sırası Sayın Buldanlı'nın, buyurunuz 
efendim. 

AHMET BULDAMJ (Muğla) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Adana Milletvekili Sayın Osman Çıtırık ve 
,13 arkadaşının getirmiş olduğu, nesebi gayrisa-
hih çocukların tescili hakkındaki kanun teklifi
ni bendeniz de şahsen müspet karşılıyorum. Şu 
yüzden müspet karşılıyorum: 

Türkiye'nin yaşama şartları itibariyle Mede
nî Kanunumuz maalesef bazı yerlerde geçerli ol
muyor. Maalesef diyorum, çünkü Medenî Ka
nun, kanunun tayin ettiği bir merci önündeki bir 
•evlenmeyi meşru kılmıştır; onun dışındaki bü
tün evlilikler gayrimeşrudur. Ama ne yapalım 
ki şartlarımız, ahlâkımız, örf ve âdetimiz birçok 
yerde, bazı evlilikleri mubah görmüştür ve gör
mektedir, bu bir realitedir, bunu görmiemek 
mümkün değildir. Anadolu'nun birçok yerinde 
iki, üç, hatta dört evlilikleri bile şahsen tanıyo
rum. Bunlardan meydana gelen çocukların da 
bir ıgünahı yok, bu çocukları ana ve (babasız gös
termek, cemiyeti bunlarla doldurmak hem on
ların şahsî hayatları için zor bir durum tevlit 
ediyor, hem de cemiyette kanun dışı kabul edil
miş insanların bulunması modern cemiyet anla
yışı bakımından bize ters düşüyor. 

Yalnız bir noktayı bu kanun teklifinde ka-
Ibul edemiyorum; o da şudur: Haydi Anadolu 
köylüsü hayat şartları itibariyle çok bilek, çok 
el jhtiyaçındadır, iki evliliğe rıza gösterir, imam 
nikalhı ile evlenir dört beş kişi olur; ama büyük 
şehirlerimizde bile bile evli bir erkeğin bekâr 
bir kadınla, evli bir kadının bekâr bir erkekle 
uzun müddet karı - koca hayatı yaşamasından 
meydana gelen çocuklarına ne diyelim? Oku
muşlardır, Medenî Kanunu bilirler, hukukun 
içinde yetişmişlerdir, nosyonları vardır, ama 
Ibile bile nefsanî hislerine hâkim olamayarak 
igayrimeşru insanları cemiyete salarlar. Bunları 
da, öteki meşru gördüğümüz, zorla kabul etti
ğimiz insanlar gibi bir muameleye mi tabi tuta
cağız? Bunların meydana getirdikleri insanları-
da mı meşru kaibııl edip âna babaya tescil edece
ğiz? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Çare 
göster çare.. 

AHMET BiULDANLI (Devamla) — Haydi 
kabul edelim ve bir müeyyideye bağlayalım Sa-
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yın Yağcı. Biç olmazsa diyelim ki, muayyen bir 
üıayat şartı işimde bulunan insanların meydana 
getirdikleri .gayri meşru evlilikleri tescil için, on
ları 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin liralık bir 
müeyyideye bağlayalım. Çocuğu tescil edelim 
ama o hayatı yaşayan erkeğede, kadına da bir 
müeyyide koyarak hiç olmazsa amme vicdanını 
rahat ettirelim.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Köye gi
der orada yapar. 

AHMET BULOANLI (Devamla) — Köye 
ıgider köyde yaparsa, köyde bunu yapan muhta
rı cezalandırırız, imamı cezalandırırız. Kim yapı
yorsa bu evliliği, kim meşru kılıyorsa onu mü
eyyideye bağlarız. 

O bakımdan zinayı meşru hale getirmeyelim 
/Sayın arkadaşlarım. Anlıyorum; Türkiye'nin 
şartları budur, bir köyde bir köylünün iki veya 
üç defa evlenmesine mani olamıyoruz. Ben jan
darma subaylığı yaptım,, .gittiğim her yerde bu
nunla uğraştım. Bir adam gelir; «Efendim be
nim kızımı kaçırdılar» der. G-etir nüfus kağıdı
nı derim, nüfus kâğıdını getiremez, bu senin kı
zın değildir derim.. O kıza sahip yok. İnanınız 
(bugün barlarda, bugün kötü yerlerde sermaye 
lolan insanların çoğu bu tip gayrimeşru insanla
rın eseridir. 

O ba'kımdan Sayın Yağcı, benim anlayışıma 
»göre «Ne yapalım» demek kâfi gelmiyor, otura
lım buna bir çare bulalım. Kafalarımız düşünü
yor. O çareyi şu anda ben düşünemiyorum, be
nim şu anda bir teklifim var; bu tip tescillerde 
erkeğe, 10 bin liradan başlamak üzere bir ceza
nın tatbikini uygun görüyorum. 

(Saygılarımı sunarı/m. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buldan-

lı. " 
ISöz sırası Sayın Çıtırıktadır. Buyurun Sayın 

Çıtırık. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 

Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden bu 
yama yaklaşık olarak 50 yıla yakın bir zaman 
ıgeçmiş olmasına rağmen, Medenî Kanunun ev
lenmeye ve nesebe ilişkin hükümlerinin hâlâ 
yerleşmemiş olması, Medenî Kanunu savunan 
kişiler olarak bizleri cidden üzmektedir. Ancak; 
Cumhuriyetin 50 nci yılında genel kapsamlı bir 
Af Kanunu çıkaran Yüce Meclisimize, o kanuna 

paralel olarak nesebi sahih olmayan çocukların, 
nesebi saJhih çocuklar gibi tesciline ilişkin bir ka
nun teklifini vermeyi arkadaşlarım ve ben uy
gun bulduk. Bu teklif bu nedenle huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

ISayıu milletvekilleri, Medenî Kanunun 443 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre; «Babası 
tarafından tanınmayan veya babalığa hüküm 
verilmeyen hallerde bu çocuklar, diğer nesebi 
saihiih çocukların aldığı hissellerin yarısını» al
maktadırlar. Ancak bu çocukların dünyaya ge
lişlerinde, yani anne ve babalarının medenî ol
mayan bir evlenme durumu içinde, fiilî bir du
rumda birleşmelerinden hiçbir günahları yok
tur. Hiçbir günahı olmayan bu çocuklar diğer 
nesebi sahih kardeşlerinin aldığı hissenin yarı
sını alarak bütün suçu kendileri çekmektedir. 
Ayrıca babaları tarafından tanınmayan veya 
mahkemece babalığına hükmedilmeyen kişilerin 
nüfus cüzdanlarında babaları hanelerinde maa
lesef, «Taş, kaya,demir» gibi isimler yazılır, ço
cuklar bunun manasını çocukluk günlerinde an
lamazlar, ama buluğa erdiklerinde kendilerinin 
nesdbi gayrisalhih çocuk olduklarını bilirler ve 
doğuştan artık cemiyete küskün bir hale gelirler. 

ıŞimdi şunu açıkça belirtmekte fayda vardır: 
Medenî Kanunun evlenmeye ilişkin hükümleri 
bugüne kadar neden yerleşmemiştir? Bunun gü-
nalhı Yüce Parlamentonun mudur, yoksa Mede
nî Kanunun bizim bünyemize uymayan kısımla
rının mıdır? Parlamentoyu suçlamak doğru de
ğildir, Parlamento bugüne kadar üç beş kez bu
na ilişkin kanunlar çıkarmıştır; ama bir zorun-
luk karşısında kalmış, çıkarmıştır. Son kanun 
1970 yılında ortadan kalktığına göre, dört yılı 
aşkın bir süreden beri bu hususta herhangi bir 
yasa bulunmadığından, yine milyona yakın ço
cuklar bu haldedirler. 

Şimdi benim kanaatime göre bunun nedeni
ni Medenî Kanunun evlenmeye ilişkin hükümle
ri ile, Türk Ceza Kanunun zinaya ilişkin hü
kümlerinde aramak gerekiyor. 

ıŞimdi, Türk Ceza Kanununun hükümlerinde; 
zinada ancak taraflardan birisi, yani eşlerden bi
risi şikâyete ettiği takdirde kamu davası açıla
biliyor. Hüküm kesinleşip infaza başlansa dahi, 
taraf şikâyetinden vazgeçerse ceza ortadan kal
kıyor. Buna benzer bir hüküm de; yine Mede
nî Kanunumuza göre zina, bir boşanma sebefci-
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dir. Ancak, zinanın vukuundan itibaren altı ay 
içinde bu davayı açmak gerekiyor. Altı ay geç
tikten sonra zina, bir 'boşanma sebebi olmuyor. 
Kaldı ki, zina sebebiyle 'boşanma davasını açı
yorsunuz, dava yürüyor, tam karara erecek, hat
t a karara da bağlanıyor, Yargıtay aşamasında 
da/vanızdan vazgeçiyorsunuz, açılmış olan dava 
düşüyor. 

[Bunu, eğer .gerçekten Medenî Yasanın evlen
meye ilişkin hükümlerinin yerleşmesini istiyor
sak şu tasarrufları yapmak mecburiyetindeyiz: 

il — Türk Ceza Kanununda, demin saydığım, 
yani eşlerden birisinin şikâyeti halinde kamu 
davasının açılmaisı hükmünü, diğer davalarda 
nasıl Cumhuriyet Savcıları re'sen dava açıyorlar
sa, o hale getirmekte fayda vardır. 

Yine zinayı bir (boşanma sebebi olarak kalbul 
edelim, ancak altı ay gibi bir sınırla değil, da
da uzun bir sınır konulması ve af halinde da
vanın ortadan kalkması sonucunu da bertaraf 
etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de (Medenî 
Yasada ve Ceza Kanununda bu değişiklikleri 
yaparken) cemiyetimizin bünyesi ile bugüne ka
dar sürtüşme teşkil eden Medenî Kanunun ev
lenmeye ilişkin hükümlerine de birtakım yeni
likler ıgetirmek icalbediyor. Bunlardan bir tane
si; Medenî Kanunda ikale'yi kalbul etmıemizdir. 
Yani, tarafların arzusu ile boşanmayı Türk Me
denî Kanununa getirmemiz lâzımdır. Karı - Ko
ca: «Biz ittifaken boşanıyoruz» dediğinde, ar
tık bunların sulhunu tasdik edip yargıcın bun
ları boşaması gerekir. Ancak bugünkü mevzu
atımızda bu yoktur. Bunun için de böyle olay
lar vuku 'bulmaktadır ve böyle kanunlar da hu
turunuza gelmektedir. 

2 — Artık Medenî Kanunumuzun boşanma
da fazla rijit olmaması lâzımdır. Meselâ denile
bilir ki, üç yıl veya beş yıldan fazla süren fiilî 
ayrılıklar bir boşanma sebebi olmalıdır. Üç ve
ya beş yıl .geçtikten sonra da aırtık hâkimin, bu 
fiilî ayrılığın sonucunu tasdik ederek eşleri bo
şaması gerekmektedir. 

Şimdi biz yine rijit davranır da eşleri bo-
şamayıp, ikaleyi kabul etmezsek, fiilî ayrılığı bir 
[boşanma sebebi olarak kabul etmezsek, Türkiye' 
de bu zorunluluk devam eder, yine taraflar üç, 
beş yıllık ayrılıktan sonra gayıri tabiî olan birleş
me içine girerler ve bunun sonucunda çocuklar 
dünyaya gelir ve onların günahını da biz parla
mento olarak affederiz. 

Bu nedenle görüşümüz odur ki, ümit ediyo
ruz ki bu yasama döneminde Medenî Kanunun 
hükümleri değiştirilecektir, bu hükümler getiri
lirken Türk mevzuatına da boşanma arasında 
ikaleyi getirmekte ve uzunca süren fiilî ayrılık
ları boşanma sebebi olarak kalbul etmekte fay
da vardır. Bunun ikisini getirirsek, bu tür ka
nunlar huzrunuza gelmez ve nesebi gayrisalhih 
çocuklar söz konusu olmaz. 

ISayıgılarıımla. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık. 
Bayın Milletvekilleri, bu suretle kanun tek

lifinin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiş 
bulunmaktadır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz isteğim 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Battal, zatıâliniz şahsınız 
adına söz istemiştiniz, malümuâliniz İçtüzüğü
müzün iligili maddesine göre sadece iki sayın 
üyeye söz verme imkânımız var efendim. 

IKanun teklifinin maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. 
Etmeyenler.. Maddelere geçilmesi hususu kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan 

doğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifi 

IMadde 1. — Türk Medenî Kanununun yü
rürlüğe girdiği 4 . 10 . 1926 tarihinden bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar evlendirme
ye salahiyetli merci önünde yapılmış bir akde 
dayanmayarak birleşip karı - koca halinde yaşa
mış olan ve evlenmlelerine kanunî bir engel bu
lunmayanlardan doğan çocuklar nesebi sahih 
olarak ve bu birleşmeler de tarafların rızaları 
ile evlilik olarak tescil edilir. 

lEvlti bir erkekle evli olmayan bir kadının 
karı - koca gibi yaşamalarından doğmuş olan 
çocuklar da ana, baba veya her ikisi de ölmüş 
olsa bile nesebi sahih olarak kadın ve erkeğe iza
fetle tescil edilir. Yanlış tesciller tashih edilirler. 
Ancak, bu kadın ile erkeğin birleşmeleri evlen
me şeklinde tescil olunamaz. 

Karı - koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
sebepleri ile devam etmemiş olanların, karı - ko
ca halinde yaşadıkları zaman içinde doğmuş 
olan çocukları dahi yukarıdaki hükümlere göre 
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nesejbi saJhiih olarak ana ve babalarının adları 
ıgöls'terilmıek suretiyle baba hanesine tescil edi
lir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın 
fE'zman söz istemişlerdir. Buyurunuz Sayın Ez-
man. 

HASAN CELADETTİN EZMAN (Bingöl) — 
ISaym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ben, maddeyi biraz değişik şekliyle teklif ede
ceğim. Maddenin ikinci fıkrasında; «Yanlış tes
ciller tashih edilirler» ibaresi mevcuttur. Ger
çekten pek çok yanlış tesciller vardır. Adam, 
çocuğun hakkı kaybolmasın diye kendi öz ha
nımının, yani resmen nikâhlı bulunduğu hanı
mının üzerine kayıt yaptırmıştır, Anadolu'da 
bu pek çoktur. Bu şekilde nüfus müdürlüğüne 
baiş vurmuş ve bu tescili yaptırmıştır. 

ıŞimdi, bu kanun teklifi bu hakkı kabul edi
yor, fakat şu ibarenin buraya ilâvesi ile, yani 
«Nüfus idaresince tashih edilir» şeklinde bir 
cümle ilâvesiyle metne açıklık getirmek lâzım
dır. 

İş mahkemeye düştü mü mahkeme uzar. Ben 
sadece; «Nüfus idaresince tashih edilir» şeklin
de (bir öneride bulunuyorum. Çünkü, öteki şek
liyle meselenin halli çok zordur, vatandaşın gi
dip maihkemeye baş vurması, yeniden hüküm al
ması ve yeniden tescil yoluna gitmesi büyük kül
fet yaratır. Kanun maddesi açık olsun, Anado-
lumuzun bünyesine uygun olsun ve bu şekilde 
mağdur olmuş kadınlar ve çocuklar bundan isti
fade etsinler. 

Gayemiz, iyilik yapmak ve cemiyetimiz bün
yesinin doğurduğu küsurları temizlemektir. 
(Bendeniz burada «Yanlış tesciller tashih edilir
ler» ibaresinden sonra «Nüfus idaresince tashih 
edilir» ibaresinin eklenmesini teklif ediyorum. 

ISayigılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSaym Ezman. 
(Başka söz istiyen sayın üye olmadığı cihetle 

maddeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

HASAN ( » Â L E T T İ N EZMAN (Bingöl) — 
ıSaym Başkan, öneride bulunmuştum. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, k&ıuşmanız bir 
temenni maiyet inde oluyor efendim, bu husu
su teklif halinde oylamamız mümkün değil İçtü
züğümüze göre. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
OVladde 2. — Bu kanunun yayımından evvel

ki birleşmelerde, kanunun yayımı tarihinden iti
baren 3Û0 ıgün içinde doğan çocuklar ile ana ve 
balbaları hakkında da 1 nci madde hükmü uy-
ıgulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen 
saym ü y e l Yok. Maddeyi Yüce Heyetin oyları
na sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 2 
nci madde kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3, — 1 ve 2 nci maddelerde zikri ge

çen tescil muamelelerinin ifasını ilgililer bir di
lekçe ile mahallin en büyük mülkiye âmirinden 
isteyebilirler. Bu dilekçeye, muhtarlardan alına
cak ilmühaberlerin raptı lâzımdır. 

İlgililer tarafından bir yıl zarfında talep ol
masa bile, muhtarlar, çocukların tescil muame
lelerini yaptırmakla mükelleftirler. 

Mülkiye âmirleri, verilen evrakı nüfus ida
relerine tevdi ederler. 

Nüfus idareleri, tescil taleplerini ana veya 
babaya, ölümleri halinde kanunî mirasçılarına 
tebliğ ederler. Kanunî mirasçısı bulunmazsa, 
keyfiyet ikametgâhlarına, nüfus ve belediye dai
relerine talik edilmek suretiyle 30 gün müddet
le ilân olunur. 30 gün süre içinde itiraz vukulbul-
maz ve kanunî şartların mevcudiyeti anlaşılırsa 
tescil muamelesi yapılır. 

İtiraz halinde Sulh MaJhkemesince kesin ola
rak verilecek karara göre işlem yapılır. 

İtiraz keyfiyeti, maihkemeler tarafından he
men nüfus idarelerine bildirilir. 

Tebliğ veya ilânın yapıldığına, itiraz vuku-
bulmadığma dair tanzim olunacak zabıtlar ile 
malhkeme ilâmlarının nüfus idareleri tarafından 
saklanması mecburidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun gereğince yapılmış 
olan tescillere karşı ilgililerin dava hakları malh-
fuzdur. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın ü y e l Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Madde kaibul edilmiştir. 
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ıMaldde 5. — Bu karnına göre yapılacak mua-
mele ve tesciller, verilecek: dilekçe ve ilmühaiber
ler ile açılacak davalar her türlü resim, harç ve 
cezadan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Ka'bul edenler.. Kalbul etmeyenler.. 
Madde kalbul edilmiştir. 

ıMaddie 6. — Bu kanunun kendilerine vazife 
talhmil eylediği memurlardan vazifelerini yap
mayanlardan, idare kurullarınca (2:5 - 5ı0 lira 
hafif para cezası alınır.) Bara cezalarının tahsi
linde, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hak
kımda Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKİAN — Madde üzerinde sîöz isteyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
Sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler. 
(Madde kalbul edilmiştir. 

ISaym Komisyon, madde metninde iki paran-
ttez var, açılma ve kapanma. Aynen kalmasını 
mı arzu ediyorsunuz, yoksa kalkması metne da
ha çlok uygun mu gelir?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HİK
MET BALOĞLU (İçel) — Parantezlere lüzum 
yok, kalkalbilir. 

BAŞKAN — Bu maddî hata Yüce Heyetin 
huzurunda düzeltilmiştir efendim. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren heş yıl sonra yürürlükten kalkar. 

İBlAŞKlAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye.? Yö'k. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. 
ıMadde ka'bul edilmiştir. 

IMadde 8. — Kanunun şümulüne giren va
kaların tespit ve tescillerini temin etmek üze-
ırte valiliklerce şehir, kasafaa ve köylerde sıfc sık 
tarama yapılır. 

Valiler, (bu taramalarda (Adlî ve askerî teş
kilât hariç) bütün memurları, aslî vazifelerine 
(halel gelmemek şartı ile çalıştıralbilir. 

Tarama giderleri için kanunun yürürlükte 
Ibulunduğu süre içinde her sene İçişleri Bakanlı
ğı 'bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler. 
Kalbul 'edilmiştir. 

IGeçiıci Madde — Bu kanunun yayımı tarihine 
kadar tescilleri va'ktinde yaptırılmamış olan do

ğum, ölüm ve evlenme yakalarını ihlbar ile mü
kellef olanlardan para cezası alınmaz. 

Hükmedilmiş olup da taihsil edilmemiş olan
lar affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

IMadde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

•HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başlkan, benim bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı önergeyi; tek 
imza ile vermişsiniz. Kanunların görüşülmesi sı
rasında tek imza ile verilen önergeyi işleme koy
mamız, malumuâliniz İçtüzüğümüze göre müm
kün değil.. 

Maidde üzerinde söz isteyen sayın üye ?. Yok. 
9 ncu maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyo
rum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler. Kalbul 
edilmiştir. 

Madde .10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye.? Yok. Maddeyi Yüce Heyetin onayı
na sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyen
ler.. Madde ka'bul edilmiştir. 

ISaym milletvekilleri, akçalı olması dölayı-
sıyle kanunun tümü açı'k oylarınıza sunulacak
tır. Açık oyun şekli için oylama yapacağım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir su
al sorabilir miyim?. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bir eksiklik olmaktadır. Biraz evvel akça
lı olduğundan bahsettiniz. Akçalı kanunların 
müzakeresinin Plan Komisyonundan geçmesi ge
rekir. Buıgün ise kanunu İçişleri Komisyonu ta
kip etmektedir. Bu kanunun içerisinde bütçeden 
para ayrılmasını gerektiren maddeler vardır. 
Mesele akçalı olarak: beyan ediliyor; faikat Plan 
Komisyonundan geçmeyen bir tasarının. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv uyarınıza teşekkür 
ederim. Yalnız, akçalı deyişimin gerekçesi, bazı 
muafiyetler tanındığı içindir. Teşelkkür ederim 
öf endim. 

ISayın Nadir Lâtif İslâm, son söz isteğindie 
bulundunuz. Lehinde mi, aleyhinde mi efendim?. 

ıNAMR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Lehin
de. 
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[BAŞKAN'— Buyurunuz efendim. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (iSakarya) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun memle

ketimizin hakikaten millî bir dert halini almış 
konularından birine .geçici olarak bir çare ge
tirmiş olma durumundadır. Ancak, geçmişe akıp 
gidecek her üç - beş senede bir ibu şekilde af ka
nunları çıkarmak, bu meselenin arz ettiği önem
le mütenasip bir ilgi olmuyor. Hele asrımızın 
ulaştığı insan halkları anlayışı, Anayasaya uy-
ıgunlük anlayışı, anayasal haklar anlayışı karşı
sında doğumları kendi ellerinde olmayan yüz
lerce, binlerce, onlbinlerce insanın cemiyet için
de en talbiî haklarından mahrum, hatta kişilik
lerine, medenî kişiliklerine sahip olamama du
rumunda kalmasının artık önüne kesin olarak 
ıg;eçilme zamanı gelmiştir. 

(Bu kanun teklifini getiren arkadaşlarımızın 
meseleye şimdilik kaydıyle da olsa eğilmiş ol
malarını şükranla, teşekkürle karşılıyoruz. An
cak, Medenî Kanunun bir an önce, gerek bu yön
den, gerek bünyemize uymadığı kesinlikle orta
ya çıkmış, diğer yönleri bakımından 'bir sistem 
(bütünlüğü içinde ele alınması bir zaruret hali
ne .gelmiştir. Bu da göstermektedir ki, bir re
form kanunu olarak mevzuatımıza dahil kılın
mış bulunan Medenî Kanunumuz iyi niyetlerle 
alınmış ve fakat bünyemize uymayışı ve biraz 
da zamanın şartları içinde yeterince tetkik edi
lemeyişi yüzünden birçok noktalarda açıklar 
vermiştir. Hatta, Kanunun kabulü o kadar müs
taceliyet .göstermiştir ki, kanunun maddeleri za
manın Ulmumî Heyetinde, Parlamentoda tek 
tek okunma şansına bile erişememiştir. Bu iti-
(barla, sırf, Medenî Kanunun bu şekilde kabul 
edilmiş olması zarureti dahi Medenî Kanunun 50 
yıl .geçmeden de umumî 'bir redaksiyona, umumî 
(bir elemeye ve incelemeye tabi tutulmasının ye
terli sebebi olmaktadır. 

Ben sözlerimi bitirirken, bu konuda temen
nide bulunmuş diğer arkadaşlarımın temennisi
ne aynen katılıyor ve Medenî Kanunun, inşal-
laCh yeni İbir af kanununa mahal kalmayacak kı
sa bir zaman içinde .bütünüyle ele alınmasını di
liyor ve kanun lehinde oy kullanacağımı saygıy-
le arz ediyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
(Değerli arkadaşlarım, açık oyun şeklini.. 

ifiBBAN ATAÖV (Antalya) — Oylamaya geç
meden önce önergemi işleme koyunuz. 

IBAŞKAN — Sayın Ataöv, sanıyorum, biraz 
evvel meramımı zatıâlinize ifade edemedim 
efendim. «Akçalı» tabirini yanlış kullandım; 
aslında bir takım muafiyetler getirdiği için, ka
nunun bundan dolayı açık oylamaya sunmak is
tediğimi ifade ettim.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, akça; para, paralı iştir.. 

IBAŞKAN — Yanlış kullandığımı ifade et
tim Sayın Ataöv, birtakım muafiyetler getirdiği 
için açık oyunuza sunacağım dedim. 

itHİSAN ATAÖV (Antalya) — O beyanı yan
lış kullandınız, ben düzeltiyorum, diyorum ki.. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, tashih ediyorum, 
yanlış kullanılmıştır, «(Birtakım muafiyetler ge
tirdiği için açık oylamaya sunuyorum» diyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
o ızaıman Bütçe Komisyonunun burada herhangi 
bir mütalaası yolk. 

BAŞKAN — Uyarınıza teşekkür ederim efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, kupaların sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle ve bilâhare kupa
nın kürsü önüne konulması suretiyle açık oyla
manın yapılması hususunu Yüce Heyetin onayı
na sunuyorum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Oylama bu şekilde yapılacaktır. Kupaları 
dolaştırın. 

ISayın Menteşe, Sayın Yılman'ın konuşma 
metnini getirttim ve tetkik ettim. Sayın Yılman, 
konuşmasının bir yerinde; «Her seçim ardında 
yenilgilerinin ve başarısızlıklarının günahını 
(başkalarına yüklemek isteyen Adalet Partililer 
bu kez de çıok naızilk, çok hassas bir konuyu is
tismar etmek yolunu seçtiler. Hatay'daki seçim
lere Suriye'deki Baas Partisinin etki ettiğini ve 
alevî yurttaşları Cumhuriyet Halk Partisinin le
hine oy kullanmaya çağırdığını çekinmeden söy
lediler. Bu talihsiz açıklamanın ve beyanatın sa
hibi Sayın Ataöv'dür..;» şeklinde bir ibare var 
ve burada .Saym grupunuizun sadece ismi geçi
yor - Sonunda, «Bu talihsiz açıklamanın ve 
beyanatın sahibi Sayın Ataöv'dür» demek sure
tiyle, Sayın Yılman doğrudan doğruya Sayın 
AtaöVü hedef almış bulunmaktadır.. 

İHSAN ATAÖV (.Antalya) — Sataşma ol
muştur. 
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IRAŞtKAİN — Efendim, sataşma olup olmadı
ğı hususunu oyladık, sataşma olmadığı hakkın
da Yüce Heyet karar verdi. Siz de burada idiniz. 
Sanıyorum ki, Yüce Heyetin kararma hepimiz 
saygı besleyeceğiz.. 

(İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saygımız var 
Bayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBundan dolayı ben sayın grupunuza bir sa

taşma olduğu kanaatında değilim.. 
NiAHtT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş-

ıkan.. 
BAjŞİKAiN — Sayın Menteşe, istirham ediyo

rum, meseleyi uzatmadan halletmek işitiyorum 
elendim. Bendeniz bu kanaatte değilim, direni-
yorsanız Yüce Heyetin onayına sunacağım. 

iNıAlHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, kısaca izah edip 'bırakacağını. Yalnız, oku
duğunuz zabıta ,göre «(Bölücülük» ifadesi Ada
let Partisine yapılmıştır. Saniyen, zalbıtlarda 
dikkat ederiseniz, 12 Mart öncesi Adalet Partisi 
(birtakım hareketlerde.. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, onu da tetkik 
•ettim efendim, sonunda tamamını Sayın AtaöV 
le ilgili bulduğum için takdiri o şekilde kullan
dım. 

INAHİT MENTEŞE (Aydın) — Direniyorum 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sayın Ataöv, bunda gülünecek 
Ibir şey yok. Aslında Yüce Heyetin kararına .gü
lüyorsunuz. 

Sayın Menteşe, direriiylorsanız oylayacağım? 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Dirleniyo-

rum, yapacağım 'konuşma yapıcı olacak. 

BAŞKAN .— Sayın Milletvekilleri, okudu
ğum hususta Sayın Adalet Partisi Grupuna sa
taşma olduğu hususunu kalbul eden arkadaşlarım 
lütfen işaret buyursunlar.. Kalbul etmeyenler.. 
Yüce Heyet, sataşma olmadığını kabul etmiştir 
efendim. 

4. — Diyarbakır WületvekiU Hasan Değer'in, 
Ulusal Bayram ve ıGenel l Tatiller } (hakkındaki 
2739 myılı Kanunun \3 \ncü maddesinin ' değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi \ve içişleri (Komis
yonu raporu (2/68) S. Sayısı : (52) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen 
yerlerini alsınlar efendim. 

(Sayın Hükümet?. Yok. 

Kanun teklifinin müzakeresini erteliyorum 
efendim. 

5. — fTürkiye Cumhuriyeti ] Hükümeti ile 
'Sovyet 'Sosyalist \Gumhuriy etleri \Birligi Hüküme
ti wasıwda Karademz'de (Türk <ve \J3ovyet Karasu
ları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tespiti 
Hakkında Protokolün lonaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ko-
misyonu'raporu {1/104)\(S. iSaytsı; \53) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?. Yok. 
Bu kanun tasarısını da hir defaya mahsus 

olmak üzere erteliyorum ediendim. 
(Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tara

fından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenmesine 
Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun tasarısının 
oylamasına katılmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Bu konudaki oylama işlemi 'bitmiştir efen
dim, Kürsüdeiki 'kupayı 'kaldırınız. 

ıZEKlYE GÜLSEN (Çanakkale) _ Milletve
kili, elinde oy pusulası ile ıgeliyor.. 

IBAŞKjAN — Sayın Gülsen, «Var mı diye so-
sioruyorum. sesiniz çıkmıyor. 

ıZEKtİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Burda-
yım beyefendi. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, bu 
konudaki davranışınızı anlayamıyorum Sayın 
Gülsen. Soruyorum, «Vardır» diyeceksiniz efen
dim, sizin de ıgiöreviniz Ibu. 

.ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — «Var» 
dedik, duymadınız. 

IBAŞKAİN — Sayın Gülsen, iki kupa var, sa
nıyorum ki daha evvelce kullandınız bunu.. 

ZEKÜYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ne za
man oy kullanacağımı 'bilirim. 

BAŞKAN — Bilemem Sayın Gülsen, tek tek 
arkadaşlarımı takip edemem, sordum efendim. 

Mil î Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tara
fından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenmesine 
Dair Avrupa Anlaşmasının OnaylamnıasMiiüi Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun tasarısının oy
lamasına iştirak etmeyen sayın üye var mı efen
dim?. («Var» sesleri) 

Buyurun Sayın Sever.., 
Tescil Edilmeyen Birleşmeler ile Bunlardan 

Doğan Çocukların Cezasız Tescili Haikkındalkıiı 
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Karnın teklifinin oylamasına iştirak etmeyen 
sayın üye var nmı efedimi?. Yok. 

/Oylama işlemi itmiştir, kupayı kaldırın efen
dim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
İBAŞKAN — Oylama sonuçlarını arz ediyo

rum efendim. 
Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafın

dan Yapılan Radyo Yayınlarının Dinlenmesine 
Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylamasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun tasarısının oy
lamasına 97 sayın üye katılmış olup, 95 kamil, 2 
(ret oyu kullanılmıştır. Oylama işlemi tekrar edi
lecektir., . 

Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan 
Doğan Çocukların Cezasız Tescili Hakkındaki 
Kanun teklifinin oylamasına 84 sayın üye işti
rak etmiş olup 81 kalbul oyu verilmiş, 3 oy iptal: 
edilmiştir. Oylama işlemi tekrar edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle yapılan oy
lamalar sonunda Genel Kurulda yeterli çoğun
luğun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bugünkü gündemimizde bulunan konularla 
birlikte 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun' 
teklifi; Türkiye ile. Yugostavya Arasında İmzaj-
lanan Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onay
lanmasına Dair Kanun tasarısı, Türkiye il© Yu
goslavya Arasında Suçluların Geri Verilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasına dair kanun ta
sarısı ve Yedeksuıbay Adaylarının Kısa Süreli 
Askerlik Hizmetlerine Tabi Tutulmasına Dair 
Kanun tasarısının müzakerelerini yapmak üzere, 
Birleşimi, 5.6.1974 Çarşamba günü saat 15.00't© 
toplanmak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapammıa Saati : 17.40 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit İÜlker'in İs
tanbul'daki bazı yurtlarda Iconmndo iadı {verilen 
öğrencilere Miskin İçişleri ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sorusu ve Gençlik ve Spor JBakam 
MuslihitUn Yılmaz ^Mete'nin yazılı cevabı 
(7/156) (1) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sıorumun içişleri ve Gençlik ve 

Spor ^bakanlarından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını râica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanlbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 
tstan'bul'da Edirnekapı, Sivas, TraJbzıon ve 

Atatürk yurtlarında kendilerine '«Milliyetçi» 
«Komando» unvanını veren ve bir plan dahilin
de bir merkezden idare edildikleri anlaşılan 
bir kısım öğrencilere diğer bir kıısım öğrenci

lere kendi usul ve ölçülerine göre «'Komünist» 
damgası vurmaktadırlar. 

(Bu öğrencilere çeşitli baskılar ve işkence
ler yapmaktadırlar, öğrencileri kendi ölçüle
rine göre kendi fikirlerini zorla kabul ettir
meye kalkıştıkları, yayınlarını bunlara zorla 
'sattıkları, bunlardan para topladıkları yazıl
makta ve bilinmektedir. 

Bunların bazı kaynaklar tarafından para 
yardımı gördükleri, yurtların içinde ve dışın
da komando eğitimi yaptıkları bilinmektedir 
ve yazılmaktadır. 

Bu şahıslar bu yasak eylemlerini yapanken, 
silâh, tabanca ve benzeri silâhları kullandık
ları halde, (yapılan aramaları daiha önceden 
öğrenmekte ve suç âletlerini saklayaibilmekbe-
dhier. Bfiitün bu olaylara polis ve yurt yöneti
cilerinin ciddî davranmadıkları ve ilgisiz kaldık -
laın yazılmaktadır ve ibilinmektedir. 
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Bu 'durum «Devlet içinde devlet1» durumu
dur. Bu durum anarşidir ve daJha büyük anar
şilerin kaynağı olabilir. Bu mederile yasalara 
ıgöre bu durumları bildikleri ve gazetelerde 
lokudukları hailde gerekli tedlbirler'i almayan sio'-
rumlular hakkında bugüne kadar ne gibi iş
lem yapılmıştır ?< 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığıı 31 . 5 . W 4 

Sayı : 09' 

Konu : İstanbul Milletvekili 
'Sayın Reşit Ülker'in sioru 
önergesi h!k. 

iTür'kilye Büyük Mülıleît Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 5 . 11974 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/1156-086/7874 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekilli Keşlit Ülker'in Bakan
lığımıza yönelttiği, İstanbul'daki Yüksek öğ-
renlim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür
lüğüne bağlı yurtlarla 'bazı özıel ve tüzel kişi
lerin çalıştırdığı yurtlarda «Komando;» ada ve
rilen öğrencilerin yasa dışı tutum ve davra-
nıışlaruna ilişkim yazılı sforu önerigelsinde yer 
alam Bakanlığımızla ilgili hususlar inceilenmıiş 
ve 'konuya ilişkin göırüşlerimiz aşağıda belir-
tilmoiştir: 

ISaru önıerlgesıinde sözü edilen yasa dışı öğ
renci eylemlerinin İstanbul'da Yüksek Öğrenilin 
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarııyle diğer 
bazı mahallî idarelere ait yurtlarda ö'teden-
beri olageldiği Bakanlığımızca bilıinmıekte ve 
titizlikle izlenmektedir. 

Ancak, üniversitelere bağlı ba!zı yurtlarla, 
mahallî idarelere ait diğer tüm yurtların her 
türlü denetim ve gözetimi, özel yönetmeliği 
uyaırınca, Millî Eğitim Bıakanlığının ve İçişle
ri Bakanlığımın denetimine bağlıdır. 

Kuruma bağlı yurtlar ise Bakanlığımızın 
idarî vesayeti altındadır.. Özellikle bütün öğ
renci olaylarının Genel Ajf kanunu tasamsanıaı 
eıle alındığı ve Yüce Meclisimize sunulduğu gün
lerde yaygınlaştırılması) ve çeşitli eğitim ku
ruluşlarımızın bünyesinde oluşturulmaisı Ge?» 
nel Af kapsamına alman fikir ve inanç suçla-
ırınm affının tüm ulusça karşısında olunduğu 
izlenimini vermeyi amaçladığı rahatlıkla söy-
lemebilr. 

Nitekim, Afin ikinıei kez Meclîste elle alın
dığı dönemde, İstanbul'da, öğrenci, olayları 
şiddetini artırmış, öğrenciler kitle hailinde bir
birlerine saldırmışlardır. Saldıranların genel
likle «Milliyetçi» ve «Koımandoi» 1ar olduğu İs
tanbul Valiliğinden alman çeşitli raporlardan 
anlaşılmıştır. 

Yapılan aramalarda ateşli, delicii ve kefşi-
1 ci silâhların yine bu grup öğrencilerde bulun
ması, komando;!arın bu olaylara ne denli hazır
landığımı ve bu olaylarda nasıl bir riol aldığını 
çjolk ilginç bir şekilde ortaya koymaktadır. 

(Memleketimizde rejimin, özgürlükçü bir dü
zen içinde yerini bulması yönünde yoğun ça
lışmaların yapıldığı bir zamanda ve Çağdaş 
dünyanın uyigar toplumlarında düşüncelerin 
baskı altına alınmasını, hele bu yüzden insan
ların hapiste tutulmasını hoş karşılamayan 
bir ortamda «Komando;» ların ba&fcıya, korku 
ve şiddete başvurarak öğrenci arkadaşlarını 
kendi ideoDojik kalıplarına sokmak istem/elle
ri, bu oHayilarıın ve çatışmaların temel 'neden
leri alarak görülmektedir. 

Kuşkusuz, bu tür eylemleri oluşturanlar 
hanlgi grupa mensup olurlarsa olsunlar, yasa
ların öngördüğü sınırlar içlinde Devlet güven
lik kuvvetlerini karşılarımda bulacaklarıdır. 

Nitekim sıon İstanbul 'olaylarında zalbıta 
kuvvetleri, hiçbir ayırım yapmadan 6 Ma-
yıls 1974 günü Atatürk Öğrenci Sitesine baskın 
yapacakları ihbar edilen 77 öğrenci ile; 9 Ma
yıs 1İ9İ74 günü saat öl.'30'da iki grup öğrenci
nin çatıştığı Topkapı Atatürk Sitesinde 53 öğ
renci olmak üzere, toplam olarak 130 genci 
yafkailamış ve adalete sevk etmiştir. 

Ayrıca, yurtlarda barınan öğrencilerden 
'Oilaya katılanlarla olayların tertip ve teşvik
çisi! olanlar disiplin cezalarına çartırıiarak 
yurtlarla ilişikleri kesilmiştir. 

İstanbul'da öğrenci olaylarının odaklaştı-
ğı Topkapıı Atatürk Öğrenci Sitesi Müdürü 
değilştinil'miştiır. Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu İstanbul B'ölge Müdü
rü yerinden alınmış; bu göreve Ankara'dan 
bir görevli şimdilik geçici olaralk atanmıştır. 

Gerekli hallerde, konunun önemi ve ciddi
yeti karşısında Devlet memuriyetimin gere
ğimi yerine getirmeyen yönetici ve memurla
rın görevden alınmaları yolunda, bugünkü 
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mevzuat karşısında, idarî vesayet denetimi yet-
kişinin sınırları ve olanakları içinde gerekli 
işlemlerin süratle yerine getirilmesi sağla
nacaktır. 

Blindiği gilbi, 351 sayılı Yasa gereğince özel 
hukuk hükümlerine 'bağlı olarak kurulmuş 
olan tüzel kişiliğe sahip bulunan Yüksek Öğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinde çok 
sınırlı ve yetersiz; idarî vesayet denetimin'den 
başka herhangi bar yetkilimiz bulunmamakta
dır. 

Ancak, en kısa zamanda Yüce Parlamento
ya sunulacak olan 351 sayılı Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu değişiklik 
tasanisiyle, kurumun yapısı ve işleyişi, balkan-
lıikla olan ilişkileri günümüzün ihtiyaç ve 
gerçeklerine uygun ve dayalı olarak yeniden dü
zenlenmiş olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'Musühittin Yılmaz Mjete 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Millet Meclisi Yüksek B;alşkanlıığına 

Aşağıdalki siorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim., 

Saygılarımla. 
,13 . 5 . i l im 

İstanbul (Milletvekili! 
Tteşit Ülker 

Sıoru : 
Pirinç, halkımızın yaygın -biçimde kullan

dığı bir besin .maddesidir. Bu nedenle de pi
yasada pirinç darlığı yaratılmaması için ofis 
tarafından pirinç ithal edilmektedir. 

Son günlerde İstanbul'da pazar yerlerin
de dahi pirinç l!l lira ilâ 115 lira arasında sa
tılmaktadır. Bu fiyatların daha da yüksel
mek istidadında ol'duğu görülmektedir. 660 
kuruştan satılan Ofis pirinci ise, tek tü'k bak
kallarda ve Miğros'da bulunmaktadır. Geniş 

(x) Not. : Bu yazılı soru önergesine İçişle- I 
ri Bakanlığınca verilen cevap 23 . 5 . 1974 tarih- i 
li 83 ncü Birleşim Tutanak Dergisinde yaymlam- I 
mıştır. I 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, I 
Ofis Pirincinin dağıtımına ilişkin sorusu ve Ti- I 
car et Bakanı Fehim Adak'ın yazılı cevabı ,(7/165) | 
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ve yoksul halk yığınları genellikle mahalle 
bakkallarından ve semt pazarlarından alış 
veriş ettikleri iıçin yükselk fiyatla pirinç al
mak zorunda kalmaktadırlar. Bakkallar ise 
Tıaklı olarak kendilerine tahslls edilen çiok 
az miktardaki Ofis pirincini almakta zorluk 
çekmekte, nakli palhalı oılduğundan alıp satmak 
istememektedirler. 

Prinç fiyatını koruma ve halkın SKkuürül-
mesine engel olmak üçjin hemen yeniden pirinç 
ithalimi ve bütün Türkiye'de cinslerine gtöre 
tek fiyat üzcrinlden, Ofis araçlarıyle mahalle 
bakkallarına tösüm ederek ve senit pazarla
rında bizzat Ofils tarafından belediyeler göze
timinde sattırmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3fl . 5 . 1İ974 

Teşkilâtlandırma Genel MfcL 
Dosya No. : 15-IX.09.F/9^3891 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

îligd : 21 . 5 . 1974 tarih ve 7/105,924/81178 
sayılı yazınız : ( 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Ofis pi-
ıriınci ile ilgili yazılı sloru önergesi incelenmiş
tir. 

iSon yıllarda muhtelif faktörlerin etkisi al
tında dünya çeltik üretiminde bir gerilemıe 
görülmektedir. Dünya pirinç stokları 30 yıl
dan beri ilk defa en düşük seviyeye inmiş 
'bulunmaktadır. Bu yıl da iyi blir ürün elde edi
lemediği takdirde, bu stoklamı daha da azal
ması tabirdir. Pirinee olan talebin artma
sı, dahili borsa ve ihraç fiyatlarını yükselt
mekte ve ithalât olanaklarını da güçleştirmek
tedir. 

Memleketimizde çeltik üretimi ticarî ga
ye ile yapıldığından, fiyat seviyesi efkiliş ala
nı ve üretimde esaslı bir unsur teşkil etmek-
te'dir. Çeltik üretajmi fazla nakit parayı gerek
tiren, meşakkatli ve rizikolu bir faaliyet ol
duğundan, üretici 'emeğinin karşılığında tat
minkâr bir fiyat istemektedir. Ürünün iyi 
değerlendiği yılı takilbeden yıllarda efciliş 
alanı genişlemekte, üretim fazlalığı diolayı-
siyle fiyatların düştüğü yılları takübeden 
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yıllarda İse ekiliş alam daralmaktadır. Yılın 
iMiim gidişatı, çeşit! hastalıklar ve talbiî âfet
ler de üretimi olumlu veya olumfsuz yönde 
etkilem ektedir. 

Yurdumuızda 1973 yılında vukua gelen ku-
raklıik tarım ürünlerim olumsuz yönde etki
lemiş, pirinç üretim tahmini ile üretim tale
bi arasında 36 000 tonluk 'bir açık zuhur «b-
mişt&r. 

Memleketimizde üretilen çeltiğin % 98'i 
pazarlanmakta, % 2'si de 'işletmelerde tüketil
mektedir, Pazarlanan pirincin ancak % 3-4'ü 
Toprak Mahsulleri Ofisine, geriye kalan kı
sım mahallî toplayıcılara, tüccar ve peraken
decilere satılmaktadır. İç piyasada istikrar
dı bir fiyat teessüsü ye tenli bir stokun 'bu
lundurulması ile mümkün olabilir. 

Hasat mevsiminde nispeten düşük olan 
çeltik ve pirinç fiyatları mevsim sonundan iti
baren tedricen yükselmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımda da 
çeltik üretiminin itîhal ihtiyacı yaratım ay acak 
!bir düzeye çıkarılması öngörülmüştür. 

Çel'tik ekimi halen devam etmekte oldu
ğundan 1 Ekim 1974 tarihlinde 'başlayacak 
İI9I74/1I9'75 kampanya devresinde yurdumuz'-
da ne miktar çeltik alımı ve piriniç üretimi 
yapılacağı henüz bilinmemektedir. Bu sebep
le Ofis, elindeki pirinç stokunu yeni kampan
yaya kadar yetiştireibilme, hatta ter miktar 
stok devri gayesi ile illerin nüfusuna göre tah-
BÜs etmektedir. 

— 26 — 

(Henüz yenıi rekolte idrak edilmediğinden 
serbest piyasada pirinç fiyatlarının yüksel
mesi Ofisçe ithal edilen ve piyasaya nazaran 
ucuza satılan pirince olan talebi artırmak
tadır. Bu nedeml e, halkın ihtiyacının en yay
gın şekilde karşılanması esas alınarak, ibü-
yük mağaza ve tüketim kooperatifleri, Bak-
Ikallar Federasyonu, Pazarcılar ve Dokan'taci'-
lar Derneği ve bunların üst kuruluşları ara
cılığı ile ve köy muhtarları nezaretinde köy 
'bakkallarında veya uygun görülecek sair su
retlerde satış yapılması sağlanarak geniş halk 
kitlelerinin ve köylerin pirinç ilhtiyacıının gi-
deıilmesini ve böylece spekülatif hareketlerin 
önlenmesini teminen valiliklere yapılan bir 
tamimle, 'bu teşekküllerle Toprak Mahsulleri 
Ofisi temSilcıisinden ve etkili bir könnolün 
yapılabilmesi için de mahallî belediye yetkilıi-
lerinin 'iştiraki ile, valiliklerde bir klomite teş-
'kilii ve 'bu komite marifetiyle ithal edilen pi
rincin satış yerleri ile satış şeklinin tespiti 
hususu bildirilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi pirinç stokları şim
dilik memleket ihtiyacını karşılayacak mik
tardadır. Anicak yerii üretim miktarına göre 
ve piyasada teşekkül edecek fiyat temewüç-
lerinıi önleyici mahiyette, gerekli tedlbirleran 
alınacağı; Hükümet Programında da saraha
ten belirtildiği üzere mal darlığı mevzuu 'ba
his olduğu takdirde, ithalâta teşebbüs edilece
ği tabiîdir. 

"Keyfiyet 'bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Aidak 

Ticaret Bıakana 
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MüHî Sınırlar Dışımdaiki istasyonlar tarafmdaiL yapılan Radyo yayınlarımın (önlemmösine ıdair Av
rupa Anflıaışanaisımn onıaylaııırnasınîîn [uygum <bulıuıdıığu lıaMcnıida (karnıun tasansınıa 'verilen oyların 

sonracm. 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ÇORUM 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

"Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : ı2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 351 

Açık üyelikler : 2 

[Kabvl edenler] 

EDİRNE | Metin Tüzün 
ilhan Işık 

.ELÂZIĞ i 
Atillâ Atıilâ 

ERZİNCAN ! 
Hasan Çetinkaya ! 
Nurettin Karsu 

ERZURUM ! 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR ' 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
ibrahim Hortoğlu 
Yusuf Öztürkmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 

i İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Vahit Çalın 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan özbay 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 

| İhsan Toksan 

Necdet Uğur 
Reşit Ülker ' 

4ZMİR 1 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 

i.Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

i Hasan Tosyalı 

, KAYSERİ 
1 Tufan Doğan Avşargil 

Cemal Cebeci 
1 Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaluı 
Mehmet Dedeoğlu 

KONYA 
1 Mehmet Oğuz Atalay 

Şener Battal 
KÜTAHYA 

İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
1 Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neemi özgür 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Bilâl Taranoğlu 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali ŞevM Erek 

i Haydar Ulusoy 
i TRABZON 
i Âdil Ali Oinel 
, TUNCELİ 
Nihat Saltık 

i URFA 
i Abdülkadir öncel 
j YOZGAT 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK! 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 
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[Reddedenler] 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 

TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 

[Oya katûmayyanlar] 

ADANA 
(Erol Çevikçe (\B.) 
l l ter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Möhımet Rıza Çerçel 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğiu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk ,(!B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra (B.) 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Kâmil Kınkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Feniha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder !Sav ,((B.) 
İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bgk».V.) 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan E&at Işık ((B.) 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Ardf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai İskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

(ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

1 ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
(Korkut Özal (B.) 
İsmaıil Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet Özmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 
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GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
( İ Ü.) 
Erol Tunoer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRt 
Mikail liçdn 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgüt (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
î. Fehmi Cumalıoğlu 
'Süleyman Arif Emre (B. 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüiboğlnı '(|B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
Hüseydn özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

Şükrüye Tok 
Alil Topuz (B.) 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
(B.> 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Abdıülkeriim Doğru' (B. 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Me-mduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Eribakan (B. 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok .(«B.) 
Hilmi Okçu 
Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengıin 

MARDİN 
Felhim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
MemduhEkşi (Bşk.V.) 
Mehmet Said Erbil 
(t) 

Ferda Güley (B.) 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
ıSami Kumlbasar (1. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 
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SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet ihsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler (B., 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri EyüboğJu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

ı 
1 

Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ilhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK! 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
(Başbakan) 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 

»>>•-<« 
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Tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkında Kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

(ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Mehmet Emekli 

ÇANAKKALE 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Etem Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : —• 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 364 

Geçersiz oylar : 3 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 

GÜMÜŞHANE 
Erol Turaeer 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
ilhan özbay 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
ihsan Toksan 
Metin Tüzün 

Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

tlZMIR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet Pamuk 

| Ali Zülfikâroğlu 
KARS 

Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 

Mehdi Keskin 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 

SAMSUN 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Ali Şevki Erek 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Abdülkadir Öncel 

YOZGAT 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 
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[Oya kahlmayunlarj 

ADANA 
Erol Çevikçe (B.) 
l l ter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan, Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
(Bsk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra (B.) 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Feniha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav (B.) 
llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıklı) 
Deniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Kemal Ziya Öztürk 
(İBşjk. V.) 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

Ahmet Çakmak 
(Bşjk. V.) 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık (B.) 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Reeai Iskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

«ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal (B.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özkaya 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (İ. Ü. 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail llçdn 
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HATAY 
^Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

ISPAETA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUIİ 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre (B 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu (B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz (B.) 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirdk 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
'(©.> 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut JÎKSU 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
'(î.)-
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

IORKLARELİ 
Mehmet Atagüıı 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sadt Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş (B.) 

Şevket Kazan (B.) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakaıı (B. 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok (B.) 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 
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MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memidulh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil (İ.) 
Ferda Güley (B.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar (1. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukaıı 
İsmail Müftüoğlu 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 
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SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif -Aralan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlıı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorhı 
Mustafa Timrisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başoı 
Nihan İl gün 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler (B.) 
Feyzullah Değerli 
Ali Kurt 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüpoğiu 
Lûtfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (T. Ü. 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

[Açık üyelikler] 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
İlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğiu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK! 

Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Ana dol 
Bülent Ecevit 
(ıBa§l>akan) 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

» > • • « « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 NCÎ BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1974 ISallı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — AüayaSıa . Maihkemiesıinde açık (bulunan 

2 asıl üyelik için1 yapıllacak seçilme dair Ana
yasa ve Adalet komkyonlarından kurulan 
Karma .Komisyon raporu ve aday listesi 
'(3/1173) '(lS. Sayısı : 57) (Dağıtma taırM : 
29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. —• Cumlhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı

ma Grup Başıkanvekiıli Siirt Milletvekilli M. Ne-
bil Oktay ilLe Van Milletvekili Salüh. Yılduz'm; 
Hayvancılığın geliişıtnıriılmesinî sağlamak ve hay-
vancılılkâa geçinen! yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
•önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba-
feanlılkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

3. — Hakkâri Mületveküi Mikâil İlcin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

'4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/68) :•(•) 

5. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, 
Urf a - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri BaJkanımdan sözlü sora 
önergesi (6/24). 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!!* 
nın, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (•) 

8. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

9. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

10. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
nin, -geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çameril'nin, peynir üretim ve tüketimine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
toprak ıtevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü sonu önergesi 
(6/32). 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zamımına dair Başbakan
dan sözlü soru öınergesi (6/33). 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
MİT Teşkilâtıma dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

16. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir"in, Bingöl iline aynılam ilmaım kadrolarına 
dair Devlet Balkanııudan sözlü soru önergesi 
(6/35). 

17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

18. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 
yöntemime dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü sıoru önergesi. (6/42) 

19. — Hatay Milletvekili Mehmet Sömmez'in, 
ödenmıemiş vergilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/118) (*) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kinin Orman muhafaza memurlarına dair Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/43). 

21. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

25. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/57) 

27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım 'im,, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutikale nahiyesini' 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy işleri ve Kooperatifler Bakamım^ 
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

29. — İstanbul Milletvekili Eniğim Unsal'm,. 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma. 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,. 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un,, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/62) 

32. —•' Denizli Milletvekili Sami Arslan'm,, 
Ziraat Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuz
luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

33. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

34. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

35. — içel Milletvekili Nazım Baş'in, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte-
adıhidine ilişkin Enerji ve Talbü Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/116)* (*) 

ı36. — İçel Milletvekili Rasim GKirsoy'un,, 
İçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

37. — İçel Milletvekilli Basinı Grürısoy'ım, 
İçel Valisine ilişikin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

ı38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

139. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin"in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/73) 



40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
ikütn'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin. Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

42. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Edkovan'm, teşvik tedbirlerinden yararlandırı
lan projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) (*) 

43. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına iılişkıiın Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

45. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle İstan
bul'da dükilen heykellere ilişkim İçişleri Baka
mından sözlü önergesi. (6/78) 

46. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş eıkimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

47. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, kuru üzün fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
ges i (6/80) 

48. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin. Başbaikandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

49. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

50. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

61. — İçel Milletvekili Nazmı Baş'm, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

52. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
küye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Devlet dairelerinde çalışan personelle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin. Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
um, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87)' 

65. —• Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İs
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerindeki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

56. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 
merhum Menderes, Polaıtkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

67. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

•GO. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

•ı(jl. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Vakıf gayrimenkuliere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 

62. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, 
Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

63. — Sivas Milletvekili Ekrem Kanigal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Taibî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/96) 

64. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan
lı'nm, Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
06/97) 

66. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 



66. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen.' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. ('6/99) 

67. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
nime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
pru önergesi (6/100) 

'68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, İçişleri Balkanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

69. — Kastamonu Milletvekili Melhdi Kes
kin'itn, Kastamonu'da Soısyal Sigortalar Kuru-
ımu şubesinin açıkaasınıa ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önengesii (6/102) 

70. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
alınmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

72. — Afyon Karalıisar Milletvekili Mete 
iTan'ın, haşhaş ekicilerinin durumlarına iliş
kin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

73. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, ye-
ımeklik margarinlere ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

74. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
<sel'm, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler .Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

75. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
fcin^in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

76. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kiin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

77. — Kastamonu Milletvekili Melhdi Kes-
kin'in, Kastamonu'da kâğıt fabrikası, kurul
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/110) 

78. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, 
Türik Medenî Kanununun değişltiriflımesiinıe iliş
kin Adalet Bakamından sözllü sonu önergesi1 

(6/111) 

79. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tanım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

80. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nm, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önergesi (6/113) 

(81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Başjbakan Yardımcısının çalışma oda
sında bulunduğu iddia edilen parti bayrağına 
İlişkin Devlet Bakanından (Başbakan Yardım
cısı) sözlü soru önergesi (6/114) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
ılı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/115) 

813. —• Antalya Milletvekilli İhsan Ataövıün, 
iCumlhuriyet Halk Partisine yeni giren ımilletve-
IkiHlerAne ilişkin Başlbakandan sözlü soru öner-
ıgesi i(6/u£L9ı> 

ı84. — 'Istanlbül Milletvekili Hüseyin özde-
mir'in, 'Tunceli Öğretmien Okullunda ırmeydana 
ıgelen 'olaylara ilişkin Başbakan ve Millî Eğitiim 
Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/1/2101) 

85. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
ıkovan'm, TÖiS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/Iİ2İİ) 

86. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru öneügesi (6/122) 

87. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişirin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1123) 

<88.. — Sakarya MBetvekii Nadir Lâtif İslâm' 
un, 19118 sayılı Kanun 'hükümlerine <göneı ödenen 
ikramiyelerle ilişkin Gümrük ve Tekeli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanunun Anayasanın 93 ncü 
ımaddesi gereğince bir dalıa görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet 



Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) (S. Sayısı : 30) 
(Dağıtma tarihi : 29.. 4 .1974) 

X 2. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta
rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/41) (S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1974) 

X 3. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ile 
îstanlbui MiiUletvekili Engin Unsal ve İS arka
daşının, tescil ieidilmeyen 'birleşımieler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teMMileri ve Adaüiet Komisyonu raporu 
ille Mardin Milletvekili Tailıât Oğuz ve 4 arka
daşının önergesi ve İçişjlerii Komisyonu raporu 

(İS. Sayısı : ı2ı8 ve >2&'e 1 nci -ek) (Dağıtma (ta
rihleri 10 . 4 . 1'974 ve 16 . 5 . 19174) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ulusal Bayram ve Grenel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 3 ınıcü maddesinin değiştti-
rilnuesi hakkında kanıun tıekliö. ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/68) (S. Sayısı : 52) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1974) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının 
Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna daiir kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayı
sı : 53) (Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1974) 





Dönem : 4 Ofi 
Toplaçta : i M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : UfJ 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanunun Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanlığın
ca Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderme tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (1 /10 ) 

Not : Dönem 8 Millet Meclisi (2/284) S. Sayısı : 359, $59'a 1 İnci ek ve !359'a 2 |noi ek (0. ISeüa-
tosu : '(2/102) S. Sayısı : 292, 292'ye 1 nci ek (ve 292'ye 2 Mci ek. 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 11 Temmuz 1966 

Ankara 
4-252 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İflgU : 2 Tmmmz 1966 gün v» 2/285, 4078/20225 sayılı yazınız. 

TürMye Büyük IVUlet Medisin.ce kabul olunduğu Mdirilen (768) numaralı Kanunu, ekli ge* 
rekçede belrtaMi sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan ıE§jiik olarak takdim ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede
rim. 

Cevdet Sunay 
ICuımhurihaşkanı 

GEREKÇE 

Tabiî Âfetler - İş - Deniz İş - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel - Sayıştay kanun metinleri tüle 
ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığından /alınmış oülan ve bunların Anayasamızın 92 nci 
maddesinde tespit edilen tusul ve şekillere uygun olarak kanunlaşmadığı hususundaki 2 1 . 6 . 1966 
tarihli vıe 6493 sayılı gerekçe muvacehesinde, anılan kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 93 ncü maddesi mucibince, bir daha göşürülmesi uygun bulunarak, İMillet Meclisi Başkan
lığına takdim edilmiş idi. 

668 numaralı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü (maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun da aynı durumda ve mahiyette bulunduğundan,, bir kere daha gö
rüşülmesi uygun olacaktır. 

http://Medisin.ce
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(Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzene Cumhurbaşkanhğınca 
Türkiye Büytük MUteft Meclislin© gmft göndefliten JYEllet Meelsiniû ikafoul ©ttâği metim.) 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. 
baMıınflimaşti'r. 

27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayıılı «Avulkatiılk Kanunu»1 nun 7 nci maddesi 

MADDE 2. — 27 Haziran 1193)8 tarih ve 3499 sayıh «AvukaJtliık Kanunu» nun 114 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştMlmiştir. 

Madde 114. — Haysiyet Divanı itirazı varit görürse, em& hakkında 'bir ıkaıraır verilr. 
İtiraz üzerine verilen (kararlar aileyhine ancafc Danışfcaya başvurulabilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Adalet Balsam yürütür. 

lAidlaHiett KötmÖjsyöûu rapofru 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 18 . 4 . 1974 
Esas No. : 1/10 
Karar No. '• 5 

Yüteelk Bâ klatoılağa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ul'ker tarafımdan 1 , 1 . 1963 tarihinde teifelif edilen ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisince kabul dLunmaik suretiyle 768 numaralı Kanun olarak Cumhuribaşkanılıığı-
nıa sunulan ve fakat, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir defa daha 
görüşülmek üzere 11 Tıemımuz 1966 tarih, 4-252 sayrılı yazı ile Millet Meclisi Bıaşkanlığma iade olu
nan ve bunun üzerine de sabık Adalet komisyonlarınca muhtelif tarihlerde Ikarara bağlanmak su
retiyle Millelt Meclisi gündemine İntikal ettirilen fakat Genel Kurulda müzakeresi yapılamadığı 
içjin neticeye bağlanamayan ve bu »efbeple de Komisyonumuza havale oilunıan «Avukatlıik Kanunu
nun 7 nci maddesinin kalldınlması ve 114 ncü maddesinin değiştiıriMinıesine dair Ikanun (tasarısı» tet-
ikilk ve ımüzaikere dlUndu. 

Komisyonumuz; 7 nci maddesinin kaldıırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesi isltienen 
3499 saytilı Avukatlılk Kanununun, «şasen, 1136 sayılı Avnlkatihık Kanunu ile yürürllükten kaldı
rılmış olduğu cihetle, mezkûr tasarının reddine [karar vermiştir. 

(Genel Kurulun Itaısvipilerline iarz edilmiek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Sinop 
Y. Oğuz 

Kâtip 
Tunceli 

S. Yıldırım 
(İmzada bulunamadı) 

Kars 
Y. Bozkurt 

Niğde 
Y. Arıbaş 

(İmzada bulunamadı) 

Başkanveküi 
İstanbul 

A. D. Öztunç 
Adana 

0. Çıtırık 

Konya 
K. İmer 

Urfa 
d Paydaş. 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Çorum 

Y. Hatîboğlu 
Ankara 

M. Alıcı 

Muş 
T. t. Dikmen 

Siirt 
A. Cartı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 30) 



Dönem : 4 O j 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S ! S. Sayısı : Q | 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo 
Yayınlarının Önlenmesine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu raporu (1 /41) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 1 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71 -1716/108 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
8/1/1974 tarihinde kararlaştırılan «Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo 
Yayınlarının Önlenmesinle Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun tasarısı» ve gıerekçesi ile eki Anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan «Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar tarafından 
yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa Anlaşması» 22 Ocak 1965 tarihinde üye ülkele
rin imzasına açılmış ve 13 Ağustos 1969 tarihinde Türkiye tarafından imzalanmıştır. 

Bugüne kadar Belçika, Danimarka, Kıbrıs, Fransa, Federal Almanya, İrlanda, Norveç, İsveç 
ve İngiltere tarafından onaylanmış olan sözkonusu Anlaşma, âkit tarafların millî sınırları dışında 
korsan radyo (istasyonlarının faaliyette bulunmalarını önlemek amacıyle Avrupa Devletleri arasın
da işjbirliği yapılmasını öngörmektedir. 

İşbu Anlaşmanın onaylanmasının uygun 'bulunması Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin takdiri
ne sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet [Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas W o. : 1/41 
Karar 'No. •: \6 

3 . 4 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenmesine dair 
Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerimin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüDdü. 

'Tasarının, gerekçeisiıidc arz ve izah olu/nan 'hususlar, Komisyonumuzca da uygun mütalaa 
olunmuş ve mezkûr tasarı aynen kaibul e'di'limiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Z'oniguldak 

0. Karakaş 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Hatay 
8. Adalı 

Mıanlisa 
N. Özgür 

Başkanvekili 
Zonguldak 

, \M. Zeki Okur 

Ankara 
S. Selek 

îımzaıda bulıi'namadı 

İstanbul 
0. Suer 

İmzada (bulunamadı 

Nevşehir 
R. Üner 

İmzada, bulunamadı 

Traıbzoıı 
II. K. Eyüpoğlu 

Sözcü 
fetanıbul 
R. Ülker 

Bursa 
M. Emekli 

İzmir 
8. Osma 

Mğde 
A. Yoivuzalp 

Urfa 
İV. Aksoy 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Bursa 
C. Külâhlı 

Manisa 
A- Balkan 

Sakarya 
İ. Müftüoğlu 

-

M. Meclisi (S. Sayısı : 31) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlenmesine Dair Avrupa 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun bulunduğu Hakkında kanun tasarısı 

ÜV1ADDE 1. — 22 Ocak 1965 tarihinde Avrupa Konseyime üye ülkelerin imzaısiına açılmış olan 
«iMillî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenmesine Dair Av
rupa AnlaşmasiMiın onaylanması uygaın bulunmuştur. 

MADDİE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurultı yürütür. 

8 . 1 . 1974 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 
1. Jff. T&kinel 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. M. Bayülken 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Millî Eğitim Balkanı 
0. Dengiz 

İçişleri Baıkanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Tanır 

Çalışana Bakanı 
A. N. Erdem 

F. Çelikbaş 
Tarım Bakanı 

A. N. Tuna 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Bay ar K. Demir 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. î. Kırımlı M, N. Oktay 

Köy İşleri Bakanı 
0. Kürümoğlu 

Orman Bakanı 
/. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 
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MÎLLÎ ISINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLAR TARAFINDAN YAPILAN RADYO YAYINLA
RININ ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASI 

Avrupa Konseyi üyesi ulan imza sahibi devletler, Avrupa Konseyinin gayesinin, üyeleri arasın
da d alı a sıkı 'bir işbirliği gerçekleştirmek okluğuna inanarak, 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesine 'eik Radyokomüni'kasyon Nizamnamesinin millî 
sınırlar dışında, gemilere, uçaklara veya yüzen veya uçan herhangi bir cisme yerleştirilmiş radyo 
istasyonlarının kurulmasını ve kullanılmasının yasakladığını gözönüne alarak, 

Millî İsınırlar -dışında, deniz dibine tespit edilmiş veya deniz dibine dayanan radyodifiıztyon is
tasyonlarının kurulması veya kullanılmasını yasaklamak yetkisinin düzenlenmesinin faydasına 
inanarak, 

Bu konuda Avrupa Devletleri arasında işbirliği yapılmasının, faydasına inanarak, 
A sağudaki hususlarda mutabık ikalnıışlardır: 

Madde : i 

İşbu anlaşma, 'bir gemiye, 'bir uçağa veya yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisme yerleşti
rilmiş olan ve millî sınırlar dışında Âkit Tarhlardan birinin ülkesi üzerinde, kısmen veya tama
men alınan veya alınması mümkün yayınlar yapan veya Radyoikomünikasyon Nizamnamesine uy
gun olarak Âkit Taraflardan birinin müsaadesi J e işletilen bir radyokomi'mikasyon servisinin neş
riyatını bozan, radyodlfüzyon istasyonlarım hedef tutmaktadır. 

Madde : 2 

1. Âkit Taraflar kendi iç hukuk düzenlerine uygun 'olaraik, 1 nci maddede hedef tutulan is
tasyonların (kurulmasına, işletilmesine ve bilerek ıbu istasyonlarla işbirliği yapılmasına mâni ola
cak tedbirleri almayı taahhüdeclerler. 

2. Aşağıdalki hallerde 1 nci maddedeki istasyonlarla işbirliği yapılmış sayılacaktır : 
a) I3u istasyonlara malzeme temini veya malzemenin bakım ve tamiri, 
b) Bu istasyonlara ihtiyaç maddeleri temin etmek, 
c) Bu istasyonlara taşıt vasıtası temin etmek veya insan malzeme veya ihtiyaç maddelerini ta

şımak, 
d) Bu istasyonlarda yayınlanmak üzere, roklâlmlar clalhil her çeşit program malzemesinin sipa

riş edilmesi veya gerçekleştirilmesi, 
e) İlgili istasyonlar lehinde reklâm yapılmasına ait hizmetlerde bulunmak. 

Madde : 3 

Âkit Taraflardan her biri, millî mevzuatına uygun olarak, işbu Anlaşma hükümlerini : 
a) 2 nci maddedeki fiillerden birini, kendi, ülkesi veya (kendi gemileri, uçaikları üzerinde veya 

millî sınırlar dışında gemi, uçak. ve yüzen veya uçan diğer herhangi bîr cisim üzerinde ifa eden 
kendi vatandaşlarına, 

b) Bu fiillerden birini kendi ülkesinde veya kendi gemileri veya uçakları veya övendi mevzua
tına 'tabi, yüzen veya uçan diğer herhangi bir cisim üzerinde ifa eden yabancılara, uygulamayı 
taahhüdeder. 

Madde : 4 

İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü taraf l an ; 
a) 2 nci maddede öngörülenler dışındaki fiilleri suç olarak cezalandırmak veya 3 ncü madde

de sayılanlar 'dışındaki şahıslar 'tarafından işlenmiş fiilleri cezalandırmak, 
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b) tşjbu Anlaşmanın 'hükümlerini, deniz dibine yerleştirilmiş, tespit edilmiş veya deniz dibi
ne dayalı cisimler üzerinde "hizmet gören radyodifüzyon istasyonlarına uygulamak hususlarında 
talıdidetmiş sayılmaz. 

Madde : 5 

İşbu Anlaşma hükümlerinin Mrit taraflarca, sa natçılan-n, 1 nci maddede sayılan istasyonlar dı
şında vâki temsil ve icralarına, taltıbilk edilmemesi caizdir. 

Madde : G 

2 m-'ı maddedeki hükümler, tehlikede olan bir gemiyi, bir uçağı veya yüzen veya uçan lıer-
hanıgi bir cismi veya insan hayatım kurtarmak maksadıyle yapılan hareketlere uygulanamaz. 

Madde : 7 

İşbu Anlaşma hükümlerine ihtirazı kayıt konulamaz. 

Madde : 8 

1. İşbu Anlaşma Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına • açık olup, bu üyeler aşağıdaki 
şekilde taraf olabilirler : 

a) Onay veya kaibul şartına 'bağlı olmalksızın imza veya 
ib) Onay veya Ikabul şartı ile yapılan imzayı tMcilbeden onay ve kabul suretiyle. 
2. Onay veya kaibul 'belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulur. 

Madde : 9 

İ. İşbu Anlaşma, Konseyin üç üyesinin, Anlaşmayı 8 nci madde hükümleri gereğince, onay 
veya ıka'bul şartına bağlı olmaksızın imzaladıkları veya onayı veya kaibul belgelerini sundukları 
tarih tein 1 ay sonra yürürlüğe girer. 

2. İşbu Anlaşma bükümleri, sonradan, onay veya kaibul şartınla bağlı olmaksızın imzala
yacak veya onaylayacak veya kaibul edecek üye devleıtler bakımından, imza gününden veya 
onay veya kabul belgelerinin sunuldukları tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde : 10 

1. İşbu Anlaşmamın yürürlüğe girmesinden sonra, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 
Avrupa Konseyime dahil olmayan aslî ve şek lî üyeleri, Avrupa Konseyi Bakamlar Komitesi
nin önceden tasvibiyle anlaşmaya katılabilirler. 

2. Katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulduğu tarihten 1 ay son
ra yürürlüğe girer. 

Madde : 11 

1. Âkit Taraflardan her biri, Anlaşmanın imzası veya onay, kabul veya katılma belgesinin su
nulması sırasında bu Anlaşmanın tatbik edileceği ülkeyi veya ülkeleri belli edebilir. 

2. Âkit Taraflardan her biri, onay, kabul veya katılma belgesinin sunulması anında veya son
radan her hangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı beyanla, Milletlera
rası münasebetlerini sağladığı veya bu hususta yetkili olduğu memleketlerden, beyanında tasrih edi
len bütün ülkelere anlaşmanın uygulanmasını teşmil edebilir. 

.1. Evvelki paragrafa göre yapılmış olan her hangi bir beyan, bu beyanda belli edilen ülkeler 
bakımından, işbu Anlaşmanın 12 nci maddesinde öngörülen şartlar dahilinde geri alınabilir. 
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Madde : 12 

1. İşbu Anlaşma, süreyle sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. 
2. Âkit Taraflardan her biri, Avrupa Konsey\ Genel Sekreterine bildirmek şartıyle, işbu An

laşmanın kendisi bakımından uygulanmasına son verebilir. 
3. Anlaşmanın feshi, bu husustaki beyanın Genel Sekreter tarafından tebellüğ edilmesinden 6 

ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde : 13 

Avrupa. Konseyi Genel Sekreteri, Konseyi üyesi devletlere ve işbu Anlaşmaya katılmış olan di
ğer devletler hükümetlerine aşağıdaki hususları bildirecektir. 

a) Onay veya kabul şartına bağlı olmayan imzaları, 
b) Onay veya kabul şartına bağlı imzaları, 
e) Sunulan onay, kabul .veya katılma belgelerini, 
d) 9 ve 10 ncu maddeler gereğince Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihlerini, 
e) 11 nci maddenin 2 ve 3 ncü paragrafları gereğince yapılan beyanları, 
f) 12 nci madde hükmü gereğince yapılan fesih beyanlarını ve bunların hangi tarihten itibaren 

yürürlüğe gireceğini. 
Yukardaki hükümleri kabul hususunda usulüne uygun şekilde yetkiyi haiz ve -aşağıda isimleri 

yazılı bulunanlar, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Anlaşma 22 Ocak 1965 tarihinde Strasburg'da, Fransızca ve İngilizce metinler aynı derecede 
muteber olmak ve Avrupa Konseyi arşivlerine saklanmak üzere tek nüsha halinde düzenlenmiş
tir. Konsey Genel Sekreteri bunun onaylı birer kopyasını Anlaşmayı imzalayan ve ona katılan 
devletlere gönderecektir. 
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