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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
desimin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/68) ı 
(IS. Sayısı : 52) 65:76,94:97 

2. — Yedek subay adaylarımın kısa süreli 
askerlik hizmetime tabi tutulmasına ilişkin 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/131) (İS. Sayısı : 58) 76:90 
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2. — Ankara Milletvekili Necdet Evli-
yagil'in, Türk - Yunan ilişkilerindeki Hü
kümet politikasına ilişkin sorusu ve Dışiş
leri Bakanı Turan Güneş'in yazılı cevabı 
(7/158) 90:92 

3. — Erzurum Milletvekili Rasim Ginis-
ıli'nin, TRT Kurumunun bazı yayınlarına 
ilişkin sorusu ve Başbakan Bülent Ece-
vit'in yazılı cevabı (7/164) 92:93 
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TUTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/1) '64:65 

V. — Oylamam yapılacalk iüşleır 65 
1. — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyon

lar Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarınım 
önlenmesine Dair Avrupa Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hafc 
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/41) (S. Sayısı: 31) 65,98:101 

2. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık 
ile İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 13 
arkadaşının, tescil edilmeyen birleşmeler 
ile bunlardan doğan çocukların cezasız tes
cili hakkında kanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu ile Mardin Milletvekili Ta
lât Oğuz ve 4 arkadaşının önergesi ve İç
işleri Komisyonu rapora (IS. Sayısı : 28 
ve 28'e 1 nci ek) 65,102:105 

VI. — Görüşülen İşler / 65 
1. *— Diyarbakır Milletvekili Hasan 

Değer'in, Ulusal Bayram ve G-enel Tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü mad-

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, geri 
bırakılan turizm yatırımları; 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
fındık üreticilerinin ekonomik durumu; 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy, ilkokul 
öğrencilerine yapılan beslenme yardımlarının 
ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere de uygu
lanması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yap
tılar. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin; 

Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla kin alan 
Kars Milletvekili Kemal Güven ile, 

Zonguldak Milletvekili Saldık Tekin Müf-
tüoğlu'na da ödeneklerinin verilmesi kabul, olum
du. 

Anayasa Mahkemesinden açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılan seçim sonunda Genel Ku
rulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

11 Haziran 1974 Salı günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,30'da son ve
rildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanvekM Yozgat 

Memduh Ekşi tlhami Çetin 
DiVan Üyesi 

Siirt 
tdris Anhan 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

7 . 6 . 1974 Cuma 

O : 1 

Teklifler 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili 

iman Mutlu'nun, Canlı Hayvan ve Hayvansal 
Ürünlere Uygulanacak Taban Fiyat ve Destek 
Alımlarına ilişkin Kanun Teklifi (2/218)) (Ta
nım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Komisyonla
rına) . 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
ner'in, Hayvancılık ve Su Ürünleri Bakanlığı 
Görev ve Örgüt Yasası Teklifi (2/219) (Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan Komisyonlarınla) 

3. — Afyon "Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ile Çanakkale Milletvekili O. Orhan Ça-
neri'nm, Hayvan Sağlık Zalbıtası Kanun Teklifi 
(2/220) (Adalet, İçişleri, Tarım Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Komisyonlarına) 

4. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'-
in, İstanbul «Boğaz Köprüsü»ne «Fatih Köp
rüsü» Adının Verilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/221) (İçişleri Komisyonuna) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'im, Fındık Ziraati Hakkında Kanun Tek
lifi (2/222) (Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarına)1 

6. — İçel Milletvekili Hikmet Baloğtlu'nun, 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli «2» sayılı Cet
velde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/223) (Plan Komisyonuna) 

7. — İzmir Milletvekili Remzi Özen ve 5 ar
kadaşının, 9 Aralık Yerel Seçimleri Sonunda 
Herhangi Bir Sebeple, Temsileisiz Kalan Yerler
de Yeniden Seçiım Yapılması Hakkında Kanun 
TeMifi (2/224) (Anayasa, İçişleri ve Adalet 
Komisyonlarına)1 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 24 
arkadaşının, Tarım ve Hayvan Ürünlerinin Ta
ban Fiyatlarının Saptanması ve İlânı Hakkında 
Kanun Teklifi (2/225), (Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan Komisyonlarıma) 

9. — Riza Milletvekili Osman Karaosmanoğ-
lu'nun, Millî Parklar Kanunu Teklifi (2/226) 
(Adalet, Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
Komisyonlarına)' 

Sözlü soru 
10. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sos

yal Sogirtalar Kurumuna kira borcu olanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129)-

Yazıh sorula/r 
•1. — Ankara Milletvekili Needet Evliya-

gil'im, Başbakan, Yardımcısı başkanlığında Su
udî Arabistan'a giden Türk Heyetinin gezilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/182) 

12. — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
cel'in, Merkez - köy ve Köy - Kent çalışmala-
rıoıa ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler' Baka
nından yazılı soru önergesi (7/183) 

13. --- Afyon Karahisar Milletvekili Rıza 
ÇerçeTim, Genel ve katma bütçeli idarelerle Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinde Hükümetçe alı
nan tasarruf tedbirlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/184) 

Gensoru 
14. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe 

ve 9 arkadaşının, Eğitim politikasındaki tu
tumu dolayiiSiyle Millî Eğitim Bakanı Mustafa 
Üstündağ hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/1) 

10 . 6 . 1974 Paaaaiteöffi 

Tasanlar 

1. — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğü (AGM) Kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı (1/154) (Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına), 

2. — Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu 
'(ÖREN) Kuruluş Kanun tasarısı (1/155) (Ta

rım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonla
rına) 

Raporlar 
3. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 

Hizmetleri Tazminat Kanununun İ)azı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde ek-
lenmesiine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savun-

— 57..— 
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ana ve Plan komisyonları raporları (1/133) (S. 
Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1974> 
(GÜNDEME) 

4. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanu
na 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci mad-

Teklifler 
1. — C. Senatosu Sivas Üyesi Adil AEay'm, 

•5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ibir madde ilâve edilmesine dair kanun teklifi 
(2/227) (Plan komisyonuna) 

2 . — C. Senatosu Siirt Üyesi Süreyya öner 
ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/228) (Plan Komisyonu
na) 

3. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Arıkan'ın, 5434 sayılı T C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/229) (Plan Komisyonuna) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
1425 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/230) (Plan Komisyo
nuna) 

5. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu ile Fahri özçelik'in, 27 . 7 . 1967 tarih ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 22 nci maddesi ile, aynı kanunu 
değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/231) (Millî Savunma ve Plan komisyon
larına) 

denin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/137) (S. Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1974), (GÜNDEME) 

6. — Samsun Milletvekili Fuat Uysal'm, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına 1186 sayılı1 

Yasanın 21 nci maddesiyle eklenen ve Anayasa 
Malhkemesi tarafından iptal edilen geçici 3 neü 
maddenin yeniden düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/232) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlarına)! 

7. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Kok
sal ve 33 arkadaşının, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 22 nci maddesi ile, aynı kanunu de
ğiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/233) (Millî Savunma ve Plan komisyon
larına) 

8. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 10 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (2/234) (Millî Savun
ma ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
9. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltıl

masına dair Sözleşmenin 'onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanu tasarısı ve Dışişleri 
ve İçişleri komisyoları raporları (1/85 (S. Sa
yısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) (GÜN
DEME), 

11 . 6 . 1974 fâali 
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B1RÎN01 OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başfei-nveMli Rasdtm Hancıoğlu 
DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşaffgü (Kayseri), Zekââ Yaylalı (Erzurum) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 94 neü Birle- simini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını ıriea ediyorum. 

1. — Burdur Milletvekili Osman Aykul'un, 
Göller bölgesinde yetiştirilen gül çiçeği ve gül 
çiçeğinden elde edilen gülyağı ticareti hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN.— Gündem dışı söz talepleri var
dır, sırası ile söz vereceğim. 

Sayın Osman Aykul,' İsparta - Burdur Göller 
bölgesinde 'yetiştriiler gül çiçeği ve 'gül çiçeğin
den elde edilen gülyağı ticareti hakkında görüş
mek üzere, buyurun efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdun) — Sayın Baş
kan, sayın milleitvekilleri; 

Yulardan beri ülkemizde sürdürülmekte 
•olan bozuk düzenin bir yönü de, (gül üreticileri
nin sömürülmesidir. Gül çiçeğinin toplanarak 
değerlendirme mevsimi de gelip geçtiği halde, 
'bu konunun ıgelecek yıllarda ele alınmaisı ama-
-cıyle Yüce Meclise gül üretieileuinin bu konusu

nu getirmeyi uygun buldum. 

Gül üreticileri ile yapmış olduğum görüşme 
ve yapmış olduğum incelemelerle göre konuyu 
değerlendirmeye çalışacağımı. 

Devletimiz, nasıl diğer üretim sahalarında 
•yoksul halkın yanında (Anayasanın gereği ve 
kaçınılmaz emri olduğu halde) yerini alamamış
la, gül üreticilerinin yanında da yerini alama
mıştır. Cumhuriyetimizin 50 nci Yılını kutladı
ğımız bu yılda da yerini gereği gibi alamadığın
dan dolayı, gül üreticileri üzüntü içindedir. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz, vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

Bilindiği gibi Göller bölgesindeki İsparta -
Bundur yöresinde gül yetiştirilmektedir. Bütün 
enerjisini toprakla uğraşarak üretime harcayan 
ve gül üretmek suretiyle elde ettiği ürünlerini 
gereği gibi değerlendirmeyip elinden kaptıran 
gül üreticisinin durumunu Yüce Meclisin bilgi
sine sunmayı ve. Hükümetimizin bu konuya 
eğilmesini yürekten istemek suretiyle konuyu 
Yüce Meclise getirmiş bulunuyorum. 

Gül piyasası yıllardır yalnız alımlar tarafın
dan düşük fiyatlarla açılmaktadır. Devletin 
veya halkın kurmuş olduğu alım kuruluşlarını 
bu piyasada görmek mümkün olmamıştır. Alı
cılar her yıl düşük fiyatlarla üreticinin karşısı
na çıkmaktadır. Anayasal haklardan, teşkilât
lanma haklarından yararlanmayan gül üretici
leri, sermaye gücünün karşısında güçsüz kalmış
lardır. Esas olan sermaye midir, yoksa halk mı
dır, köylü müdür? Geçmişte iktidar edenlerin 
bunu iyi bilmeleri ıgerekirdi. 

Dünya üzerinde gülyağı tüketim piyasası 
Fransa, Amerika, Japonya'dadır. Türkiye'nin ise 
gülyağı ticareti yapan firmalardan birincisi, 
Fransız sermayesi ile ortak Zeki Konur; İkinci
si; ilk önce 'halkın da ortaklığı ile kurulup son
ra da Fransızların işletmesi biçimine dönüştü
rülen Çine; Üçüncüsü, bir anonim şirket olan 
Keçiborlu - Geresin kasabasındaki f abı ika; dör
düncü şahsî fabrika olan Ekrem Erçetin, beşin-

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 59 — 
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ei şansı fabrika olan Havuz köyündeki Gürkan, 
altıncısı Tarım Bakanlığının Gül İstihsal ve Sa
tış Kooperatiflerine kiraya verdiği fabrika, 
yedinci olarak 12 kooperatiften birleşik Islâm-
köy Gül Birlik Fabrikası, sekizincisi de İsparta 
Gülcüler İstihsal ve Satış Kooperatifinin fabrikası-
dır. Bunlardan ikisi kooperatif biçiminde altısı ta
mamen özel olan sekiz işletme vardır. Bu özel 
işletmeler, kendi çıkarlarını önplanda görmüş
ler, halkın çıkarları ise her gül yetiştirme döne
minde geri plana itilmiştir. 

1973 üretim yılında Zeki Konur, 'gül çiçeğini 
üretici vatandaşların elinden ucuz olarak 2,5 li
raya almıştır. Gül Birlik ise 400 kuruşla piya
sayı açmış ve kendisine tanınmış olan" kredi 
haklarını yatırım haline soktuğundan dolayı, 
gül üreticisinin yaranma bir fayda temin edile
memiştir. Esasında 1973 yılında gül çiçeği or
talama fiyat durumu dikkate alındığı zaman, 
5,5 liraya kadar çıkabilme durumunu göstermek
te idi. 

BAŞKAN — iSaym Aykul, bir .dakikanız kal
mıştır efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Artık köy
lünün, gül'üreticisinin kendi emeğini kendisinin 
değerlendirmesine gücü yetmelidir. 

Burdur ve İsparta, gül bahçelerinin donattı
ğı iki ilimizdir. Ortalama yılda 750 - 850 kilo
gram gülyağı elde edilmektedir. Yerine, mevsi
me, işleme usulüne göre üç - dört ton gül çiçe
ğinden bir (kilogram gülyağı elde edilmektedir. 

Duş piyasadaki bir kilogram gülyağı fiyatı 
1500 Dolar civarındadır. Bir Mloıgram gülyağı 
10 bin Türk Lirasına mal olduğu halde, iç piya
sada 22 bin veya 25 bin liraya satılmaktadır. 
Masraflar çıktıktan sonra bir kilogram gülya-
ğından 12 bin veya 15 bin lira civarında para 
kazananlar, acalba bu kazançlarını, nasıl halkı
mıza ve köylümüze rağmen haklı bulmaktadır
lar? 

BAŞKAN — Sayın Aykul, süreniz bitmiştir 
efendim, cümlenizi bağlayınız. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Tamam, to
parlıyorum Sayın Başkan. 

İşte, düzgün işlemesi ve gül gibi olması ge
reken ekonomik düzenimiz bu derece bozuktur. 

Gül üreticisi, yıllardır devleti ve Anayasal 
hakları, köycülük, halkçılık ve insandan yana 
olma ilkelerini yanında göinmenin özlemini duy
maktadır. 

I Gül üreticisi sömürülmek istememektedir, 
kendisine dönük köy kökenli bir düzenin kurul-

I masını istemektedir, örgütlenmek istemektedir. 
BAŞKAN — Sayın Aykul... 
OSMAN AYKUL (Devamla) — Bitiyor Sa

yın Başkan, toparlıyorum. 
Yeni işibaşma gelen Hükümetimizin, gül üre

ticisinin yanında yer alacağına, onu aracıların 
elinden kurtaracağına yürekten inanmaktayız. 

Gül üreticisi, gül çiçeği ve elde edilmiş olan 
gülyağı ile ilgili olanak Sayın Ticaret Bakanı-. 
mızm ve Hükümetimizin şu tedbirleri alacağına 
yürekten inanıyorum: 

1. — Ülkemizde, alınmakta olan bazı ürün
lerde olduğu gibi, gül çiçeği alımında gereken 
desteklemenin yapılması, taban fiyatın tespiti. 

2. — Çevrede üretim kooperatiflerine dayalı 
bir gülyağı fabrikasının kurulması, 

3. — % 10 vergi iadesinin muhafaza edilip, 
çıkarılan gülyağlannın devletçe alınması. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım, son cümlenizi bağ
layınız efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

(Sayın Ticaret Bakanımız, gül çiçeği ve gül
yağı ticaretinin nasıl yürütüldüğünü inceledik
lerinde, işin ne derece önemli olduğunu görecek
lerdir. Bu, gül üreticisi yönünden çok önemli 
bir sorundur. 

Konuşmamı burada bitirir, Yüce Meelise say
gılar sunarım. (O.H.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar1) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
•Sayım Nihat Saltık?... Yok. 
Sayın Hasan Celâlettin Ezman?... Yok. 

2. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, tarım 
I ilâçlarının bulunamaması nedeniyle üreticilerin 

karşılaştıkları güçlükler hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Ünal, tarım ilâçla
rı yokluğu mevzuunda gündem dışı söız istemiş
tir. Buyurunuz efendim. 

GEMİL ÜNAL (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bugün bilhassa Çukurova, Ege ve İğdır Ova
sında pamuk üreticisinin ilâç bulamamadan mü
tevellit duçar kaldığı sıkıntıları dile getirmek 

I için gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

60 — 
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Muhterem milletvekilleri, bugünkü dünya I 
yapısı içerisinde milletler açlıkla mücadele et
mek mecburiyetini duymaktadırlar. Bu bakım
dan, bugün artık milletlerin, şayet stokları dolu 
ise, buğday ambarları dolu ise o millete zengin 
>gözü ile bakılmaktadır. Bugün Türkiye'de ziraî 
mücadele ilâçlarının bulunmaması nedeniyle 
Türk çiftçisi büyük sıkıntı ile başbaşa bırakıl- I 
mıştır. Bilhassa Orta Anadoluda, mücadele nok
sanlığından mütevellit tarımda meydana gelen I 
zarar % 25'in üzerindedir. %25 ıgibi bir zarıar, 
'Türk ekonomisini hemen hemen çıkmaza soka
cak bir nitelik arz etmektedir. Halihazırda Tür- I 
kiyemizde üretilen buğday miktarının, normal 
şartlar altında 11 - 12 milyon ton civarında ol
ması beklenmektedir. Sırf ot mücadelesinden 
dolayı meydana gelen zarar ise 2,5 - 3 milyon I 
ton buğdayın heba olmasına sebep olmuştur. Bu 
miktar ise, dünya piyasası fiyatlarıyla ölçüldü
ğü takdirde, 10 - 12 milyar Türk Lirası arasın
da büyük bir kayıp demektir. Normal olarak ot I 
mücadelesinde kullanılması icap eden 1200 ton I 
ilacı yerine, ancak bugünkü Hükümet 600 - I 
1000 ton ilâç tedarik edebilmiş ve maalesef ot I 
mücadelesine gerekli ehemmiyeti gösterememiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, sayın Hükümetin I 
bilhassa bu ilâç mücadelesini hafife alması ne
deniyle, yanın öbürgün Türk Milleti açlıkla 
karşı karşıya kalacaktır. Daha dün Amerika.'- I 
dan kilosunu 4 liraya zor olarak alabildiğimiz I 
'buğday yerine, Türkiye'de halihazırda beklenen I 
buğday miktarı 8 - 9 milyon ton arasında ancak I 
olabilecektir. I 

Şimdi, bir de pabuk üreticisinin durumuna I 
'bakalım. Pamuk üreticisinin durumu bir facia I 
'teşkil etmektedir. Bilhassa Adana'da, Ege'de ve I 
İğdır Ovasında pamuk üreticisi, tek bir gram I 
ilâç bulamama durumundadır. Şayet Hükümet I 
'bir an evvel Ibu ilâç teminine titizlik gösterme
diği takdirde, tıpkı hububatta meydana gelen I 
10 milyar Türk Lirasının yanındaki zararın 25 I 
milyar Türk Lirasına ulaşacağını elibetteki bil- I 
mesi icap 'eder. I 

BAŞKAN — iSayın Ünal, bir dakikanız kal
mıştır efendim, I 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Sayın Başka
nım dalha iki dakika oldu başlayalı... I 

'BAŞKAN — Hayır, dikkat ediyoruz beye- I 
fendi, buyurun. | 
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CEMİL ÜNAL (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, bilhassa Tarım Bakanının mutlak 
manada bu ilâç konusuna eğilmesi, bir vatan 
millet meselesi haline gelmiştir. Tank yaptıra
cağını düşünen Hükümet tanktan önce, fabri
kadan önce mutlak manada Türkiye'de bir ilâç 
sanayiinin kurulmasına yardımcı olmak mecbu
riyetindedir. Bu ilâç sanayiini Türk Devleti 
kurduğu takdirde, yüzbin tane tankın yerine 
geçecek hizmeti millete getirmiş olacaktır. 

İlâç firmaları bilhassa finansman noksanlığı 
nedeniyle Türkiye'ye ilâç getirememektedirler!. 
Ayrıca ilâç hammaddesini sağlayan firmalar, 
açlığa giden dünya milletlerinin bir sene, ild 
sene önceden bu ilâçları kapatması nedeniyle 
ihtiyacı karşılayamamaktadırlar. 

Bu baıkımdan Hükümet mutlak surette, de
ğil şimdiki pamuk üreticisini zor durumdan 
kurtarma tedbirlerini almak, gelecek seneninde 
ilâç ihtiyacını şimdiden düşünmek mecburiye-
tindedir?. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, vaktiniz dolmuş
tur, cümlelerinizi bağlayın efendim. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bilhassa finans
man bakımından, ilâçları ithal eden kooperatif
lerin kredi faizlerinin Devlet tarafından öden
mesi zaruret haline gelmiştir. Çünkü, ilâç ham
maddesi çak paihalı olduğundan dolayı, ilâç 
hammaddesi ithal eden firmalar bu kadar para
yı bulamamakta veya bir - iki sene sonraki bir 
durum için bu kadar parayı bağlamamaktadur'-
lar. 

O bakımdan Hükümetimizin, zor durumda 
kalan pamuk üreticisini zarardan kurtarabil
mesi için tarım ilâçlarının derhal getirtilmesine, 
Türk çiftçisinin eline ulaştırılmasına gayret 
sarfetmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Aksi takdirde, 
Türk ekonomisinde büyük yaralar açacaktır, 
Türk çiftçisi büyük perişanlık içerisinde olacak
tır. 

Saygılarımla. (A.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, 
Ödemiş'te meydana gelen sel afeti hakkında gün
dem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan .Pazartesi 
günü Ödemiş'te husule gelen sel felâketi hak
kında gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurun efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 

3 Hazinan 1974 Pazartesi günü Ödemiş'in 
geçirdiği sel felâketi ile ilgili olarak Ulusal 
Meclise bilgi vermek ve onibinlerce yurttaşımı
zın kara alın yazısını ak etmesi için Hükümeti
mizden gerekli yardımın yapılmasını istemek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum,. 

Değerli milletvekilleri, konuya girmeden, 
Ödemiş'le ilgili olarak bir - iki hususta söz et
mek isterim. 

Ödemiş, bugüne kadar devlet elinin sanayie 
dönük yatırımından nasibini almamış; Ödemiş 
- Kiraz - Alaşehir ve Ödemiş - Beydağ - Nazilli 
yolları açılmadığı için «Çıkmaz sokak» duru
mundan kurtulamamış, doiayıisayle İç Anadolu' 
ya 'bağlantısı uzatılmış; böylece üretici, yetiştir
diği ürünlerini aracıya, tefeciye kaptırmış, hâ
lâ da kaptırmaya devam etmektedir. 

Ülkemizin en büyük ihraç malı tütünün bü
yük bir kesimini üreten Ödemişliler, 1962 yılın
dan 1972 yılma kadar mavi küften devamlı za
rar gördüğünden, don nedeniyle ikinci büyük 
ürünü incir ağaçları da kuruduğundan, Ödemiş 
ürıetici ve köylülerinin mümbit topraklar üze
rinde talbiattan yediği tokatla yoksulluğu sürer
ken, buna 3 Haziran 1974 Pazartesi günkü sel 
felâketi bir yenisini eklemiş, böylece üreticinin 
alın yazıısı bir kez da<ha kararmıştır. 

Saygı değer milletvekilleri, sayın Hükümet 
üyeleri; 3 Haziran 1974 Pazartesi günü Ödemiş
te meydana gelen sel felâketi ile ilgili olarak 
edindiğim bilgiye göre; (kesin olmamakla bera
ber) 24 köy selden zarar görmüş, 105 bin dekar 

B) TEZKERELER 

1. — T.B.M.M. eski üyeleri hakkında 30 Ma
yıs 1974 tarihli 1824 Sayılı Kanunun, bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi .(1/158, 3/213) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 
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ekili saiha sel sularından milleme, sökme ve sü
rükleme suretiyle zarar görmüştür. Bu zararın 
10 bin dekarı patates, pamuk ve hububatta, 
1 500 dekarı tütünde, kalan kısmı ise karpuz, 
sebze ve diğer ekili ürünlerdedir. 

ıSelin kuvvetinden 1 200 zeytin, ağacı, 1 500 
meyve ağacı ve 1 600 orta çapta kavak ağacı 
sökülüp sürüklenmiş, 173 adet büyük ve küçük
baş hayvan sel sulanma kapılmış, dört traktör 
römorku ve beş motopomp sel sularmdan sü
rüklenmiş ve iki vatandaşımız sele kapılmış ve 
boğularak ölmüştür. 

Saygı değer milletvekilleri ve sayın Hükü
met üyelerimiz; en büyük sevincimiz; sel habe
rini alır almaz Başbakanımız Sayın Bülent 
Eoevit'in olayla ilgilenmesi ve İmar ve İskân 
Bakanımızın Sayın Ali Topuz ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız Sayım Korkut Özal 
beyle yaptığım görüşmelerde, Ödemiş'teki sel 
felâketine gerekli ilgiyi hemen göstermeleri ol
muştur. Huzurlarımızda kendilerine ve mensup
larına teşekkürü borç bilirim. 

İstediğim şudur k i ; Hükümetimiz, sel felâ
keti geçiren bu onibinlerce üreticinin, kararan 
alın yazısını ak etmek için elini uzatsın. Büyük 
zarar gören, millî ekonomimize her zaıman kat
kıda bulunan Ödemişli üretici kardeşlerimizin 
Ziraat Bankasından, tarım kredi kooperatifle
rinden ve ziraî kredi veren diğer 'bankalardan 
aldıkları kredileri faizsiz olarak beş yıl ertele
sin ve yerine mutlaka yeni krediler versin; Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tara
fından gerekli tohum yaindımı yapılsın, üretici
nin alın yazıısı böylece ak olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türfc^ 
can. 

VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Haziran 1974 tarih ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 311 - 3533 sayılı ya
zınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı 
Kanun incelenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti 
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Anayasasının 93'ııcü maddesi gereğince, ilişikte 
sunulan gerekçe ile, bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutur k 

Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum. 
30 Mayıs 1974 tarihli 1824 sayılı Kanunun 

ıgeri gönderilme gerekçesi. 

Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasasının kabulü 
ile hukukî varlığı sona ermiş bulunan Temsilci
ler Meclisi Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi eski üyelerinin, dokunulmazlık, yasa
ma, ödenek ve yolluk, Genel Kurul, komisyon 
ve parti grupları toplantılarına girme hakları 
dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine, kanunlar, kararnameler ve yö
netmeliklerle tanınan 'bütün 'haklardan yarar
lanmaları, kanunda öngörülmesi itibariyle, ön
celikle, yararlanacakları ;bu hakların neden 
ibaret olduğu araştırılmış ve neticede: 

a) Devlet Demiryollarında parasız, Deniz
cilik Bankasına ait vapurlardan iç hatlarda ke
za parasız, dış hatlarda % 25 - 35, Türk Hava 
Yollarında % 50 indirimli seyahat; 

ib) Telefonlarda tercih ve % '60 indirimli 
tarife uygulanması; 

e) Dış ülkelere gezilerde diplomatik pasa
port verilmesi; 

d) Öğrenim derecesi ne olursa olsun iki 
yılda bir derece ilerlemesi ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselme; 

e) Şahsı ve bakmakla yükümlü olduğu aile 
fertleri için yujrıt içi ve yurt dışında tedavi ve 
buna ilişkin çeşitli sıhhî malzeme yardımı; 

İmkânı sağlandığı tespit edilmiştir. 
Bu durum sade vatandaşlar ve Devlet me

murları ile velev bir dönem olsun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği yapmış olan vatan
daşlar arasında, ikinciler lehine bir ayrıcalık 
yaratacağı gibi, Hazine ve İktisadî Devlet Te
şekkül ve müesseselerine de büyük külfetler 
tahmil edeceğinden, kanunun bir kere daha 
Yüksek Meclislerde gönüşülüp" incelenmesi uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 
2. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, TJr-

fa - Suruç ilçesi Aligöz köyünde meydana gelen 
olaya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/24) nun yazılı olarak cevaplandırılmasına 
dair önergesi. (4/31) 

'BAŞKAN — Urfa Milletvekili Oelâl Pay-
daş'm, bir sözlü sorusunun yazılıya çevrildiğine 
dair önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 6 nci maddesinde hulunan sözlü 

sorumun yazdı olarak cevaplanduralmasmı ve 
'bu nedenle gündemden çıkarılmasını saygiyle 
arz ederim. 

Urfa 
Celâl Paydaş 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman TunceV 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan (6/64) ve. 

4. — Üzüm üreticilerine dair Köy İsleri ve 
Kooperatifler Bakanının (6/107) sözlü soruları
nın gündemden çıkarılmasına dair önergesi. 
(4/32) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Tuncel'in bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda konu ve sıra noları yazılı sözlü so

ruların, (bütçe müzakereleri sırasında endirekt 
olanak eevaplanıdırıldığmdan ve aktüalitesini 
kaybettiğinden, sayın bakanlar tarafından ce
vaplandırılmasına lüzum kalmamıştır. Gündem
den silinmesini rica ederim. 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sıra No. : 2 
(6/64) 
Tütün piyasalarında randımanların açıkla

nıp açıklanmayacağına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından. 

Sıra No. : 73 
(6/107) . 
Üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve Koo

peratifleri Bakanından. 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

63 — 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. <— Aydın Milletvekili Nakit Menteşe ve 
9 arkadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu do-
layısiyle Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstün-
dağ hakkında Anayasanın 89 ncü maddesi uya
rınca gensoru açılmasına dair önergesi. (11/1) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Nahit Men
teşe ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı hak
kındaki gensotnu önergesini okutuyorum. 

'Millet Meclisli Başkanlığına 
Ankara 

Tünk vatandaşlarımın ve Türk 'toplumunun 
ımıiliî bütünlük ve beraberlik içinde, iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınımasıını hızlandırmak 
amalhedeıfimıizdir. Bu hedefe ulaşımamın en güçlü 
ve tes i r i vasıtalarımdan. birisi de hier alanda ge
liştirilecek Miillî Eğicim hizmetleridir, 

Eğlitiımiın millî olma vasfı, millî devlet fikrin
den. ayrılamaz. Eğitim politikaları, millî amaç
lara ulaşılması için, uygulanacak genel hareket 
tarzıllarını tespit etmek ve bunu rehber yapmak 
durumrumdadır. Millî güvenliğin koiıumması, bu 
amaçlarun başımda gelir. Devletin temel nizamıı-
nın amaumsurlarııyie birlikte tüm varlığının iç 
vie duş tehlikelere karşı güçlü tutulabilmesi ve 
güvem altıma alınalbilnıesii amacımdaın sapam bir 
eğitim politikası, millî olma vasfını kaybeder. 

Millî Eğitim Bakara Mustafa Üstündağ Ba
kanlıktaki icraattı,, tutum Ve davranışı ve Ba
kanlığa hâldim kılmak istediği düşünce ve zıih-
nliıyet itibariyle, yukarıda belirlediğimiz amaıea 
tamamıiyle tres düşmektedir. 

1. — Millî Eğitim Bakamı, haklarında dev
leti ve rejimi yıkmak, komünist örgüt kurmak, 
bunları sevk ve idare etmek, komünizm propa
gandası yapmak gibi eylemlere katılmış görev
liler hakkında genelge yayınlayaırak bunların 
derhal ıgörevlerine iade edilmesini emretmiştir. 

2. — Görevlerine iaıdle emri verilenler ana
sında ihalen mahkeme kararıyle cezaevinde tu-
tıukltu bulunan da vardır. 

3. — Belli ideolojik zihniyeti koruma gaye^-
sini güden bu genelge yasalara da aykırıdır. 
Yürürlükteki kanun ve nizamlara göre yetki 
sahibi bulunan mercilerin, bu arada vallilerin 
yetkilerine haksız bir müdahale niteliğ'imdedir. 

4. — Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ, 
kapatılmış Tip, Dev - Genç, Halk Kurtuluş Par-

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

tisi veya Cephesiyle ortak hareketlere giren ba
zı kişileri özel himayesi altına almıştır. Bu su
retle de eğitim müesseselerinde devlet ve rejilm 
laleyhine birtakım eylemlerin yayılmasına sebe
biyet vermiştir. 

5. — Himaye ettiği kişilerin, fiilleri Miillî 
Eğittim Bakanının bilgisine sunulduğu halde, 
Bakan, millî menfaatlere vemillî güvenliğe ay
kırı tutumunu sürdürmıüştür. 

6. — Millî Eğitim damlası içinde bakanın bu 
tutumundan cesaret alan bazı .kamu görevlileri 
Barliaımıentoya hakaret etme cüretini dahi per
vasızca göstermişler dür. 

7. — Bakanlığa bağlı bazı görevlilerin katıl
dığı toplantılarda, «Haikun sınıf şuurunun kuv
vetlendirilmesi ve sınıf mücadelesinin hazıriaın-
maısı» yolunda kararlar .almımış ve Bakan bu 
duruma bilerek seyirci kalmıştır. 

'8. — Rejiiimıi ine olursa olsun, hiçbir mtemie-
• ket, 'istikbalinin ümidini teşkil eden çoıcukları-

nın kendi devletine ve rejimine karşı tek taraf
lı blir telkini altında ve zararlı cereyanlara açık 
biçimde yetiştirilmesine ımıüsaade edemez ve se
yirdi kalamaz. 

•9. — Memleket sever, yüksek vazife yapma 
şuuruna ısıahiip, milliyetçi, kanun ve nizamlara 
saygılı birçok öğretmen ve görevliler, anarşi ve 
boykota karşı çıktıkları için görevlerinden alın
maktadırlar. Bakanın, ideolojik amacı belli olıan 
tutumu, büyük saygı duyduğumuz Türk irfan 
ordusu içinde ayrılıkları körüJldieımekte ve hu-
'zursuzluk yaratmaktadır. 

10. — Eğitim Bakanının keyfi ve şahsî tutu
mlunun merkez teşkilâtı tasarruflarımda özel bir 
görüntü araettiğimi belirtmek isteriz. Bakam 
ibirçıok görevlilerden baskıyla dilekçe almakta 
ve tayinlerini yeni icaicl ettiği bir usulle yap
maktadır. Baskı ve tehdide dayanan bu usulüm 
somucm olarak Anayasanın 114 ncü maddesimıe 
•göre tasarrufHarıma karşı yargı yolumu kapa
makta ve yargı demetimi dışımda keyfi icraatımı 
sürdürmektedir. Buna ait misaller beügeleriyüje 
birlikte Yücıe Meclisin huturuma getirilecek
tir. 

Yukarıda belirtilen ve g'örüşmeleır şurasında 
bütün yönleriyle açıklanacak olan sebeplerle, 
Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ, tıaşıdı-
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ğı mıateamıın yetkilerini 'kötüye kullanmış, Eği-
ıtim Bakanlığının politikasını millî yörüngeden 
saptırarak devletin ve rejimân geleceğini tehl
ikeye ataın bir tutum içine ginmiştir. Bu durum, 
IVlil'lî Eğitim Bakanının siyasî soraanluluğunu 
ıgerteiktirıir niteliktedir. 

Anayasanın 89 ncu .maddesine göre işbu Gen-
HOiinı önergemizin gündeme alınarak sonuçlandı-
rillmasını saygılarımızla rJma, ederiz. 

'Naıhlit Menteşe ('Aydın Milletvekili) 
Mehmet Altıınıs'oy (Niğde Milletvekili) 
Mehımet Altmışyedioğlu (Kaysıerâ Milletveki

li), 

V. — OYLAMASI' 

1. >— Millî Sınırlar Dışındaki istasyonlar 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) 

2. — Adana Milletvekili Osman <. Çıtırık ile 
İstanbul Milletvekili Engin Unsal \ve 13 arka
daşının, tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 

1. >— Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 3 ncü ^maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/68) (S. Sayısı : 52) (1) 

BAŞKAN — Oylama işlemleri devam eder
ken kanunların görüşmelerine geçiyoruz. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ile Komisyon yerlerini alsınlar. 
İçişleri Komisyonu raporunu okutuyorum 

efendim. 

(1) 52 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Mustafa Kemal Erkovan (Adkao-a Mallietvte-
kiılii) 

Cihat Bilgehaın (Balıkesir Milletvekili) 
Hasan Korkmazcan (Denizli Maıl'letveMl) 
Hüseyin Incdoğlu ('Gaziantep Milletvekili) 
Ali Naili Erdem (İzmir Milletvekili) 
Yasin Bozkurt (Kars Milletvekili) 
İhsan B'edirhaınoğlu (Van Milletvekili) 

BAŞKAN — Bu gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı hususundaki önıgörüş-
meler, 13 . 6 . 1974 Perşembe günü yapılacak 
olan birleşimde görüşülecektir. 

ile Mardin Milletvekili \Talât Oğuz ve 4 arka
daşının önergesi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(S. ıSayısı : 28 ve 28'e 1 inci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizde oylaması yapıla
cak işler bölümünde 1 ve 2 nci sırada yer alan 
konuların birlikte ve kupaların sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle, bîlâhara Başkanlık Kür
süsünün önüne konulması kaydıyle yapılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ka'buil .etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

(İçişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen 

ayakta olan arkadaşlarımız yerlerine otursun
lar ve oylamalar gürültüsüz yapılsın. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şe
ner Battal, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Böylesine önemli bir mevzu görü
şülürken, oy kutularının aralarda dolaştırılıp 
tam, sükunetin teesüs etmemesi ihtimali bende
nizi endişelendirmektedir. Muhterem Başkanıma 
sözlerime başlamadan önee, bu endişemi arz et
mek istiyorum. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tatiller içtimaî zaruretlere göre seçilirler. 

İçtimaî zaruretlerin çeşitleri elbette vardır. Bu 
içtimaî zaruretler iktisadî olabildiği gibi, gele
neklere dayalı olduğu gibi; bir toplumun din ih-

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

APILAOAK ÎŞLER 
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tiyacina, ibadetini yapabilme ihtiyacına da müs
tenit olabilir. Nitekim, hıristiyanlık âlemi, Pazar 
gününü tatil olarak benimserken, tamamen din 
ihtiyacına. müstenit olarak böyle bir tatili tespit 
etmiş bulunmaktadır. Yani, pazar gününün men-
şeinde, tatil olmasının menşeinde lâiklik ilkesine 
sadakat yoktur. Pazar günü dinî bir gün olarak 
Avrupa'da hıristiyanlatfca kalbul edilen bir gün
dür. Keza, cumartesi de aynı şekilde Yahudile
rin mukaddes günü olarak tatil kabul edilmiş
tir. 

Şimdi dinlerin bu tatil telâkkisini kısaca böy
lece arz etmiş oluyorum. Ancak, islâmiyette ta
til mevzuuna gelince : 

Muhterem, arkadaşlarım, İslâmiyet ne hıristi
yanlık gibi, ne bir diğer din gibi tatili kaibul 
eden bir din değildir. Daha açıkçası, cuma günü 
îslâmda bir tatil günü değildir. Cuma gününde 
hususî ibadet saati vardır. Onun için biz bu tek
life (Cuma gününün hafta tatili olması hakkın
daki teklife) böyle lâikliğe aykırı bir teklif gibi 
bakmıyoruz. Çünkü, İslâmiyette cuma gününün 
tatil olarak kabulü mevzuu prensip olarak yok
tur. Onun için tartışmaları lâiklik istikametine 
çekmek veya bu istikamette yapmanın faydası
na inanmıyorum. Esasen gereği de yoktur. 

Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, içtimaî 
zaruret esasını araştırmakta fayda vardır. Bu 
esası araştırırken arkadaşlarımdan şu hususu 
teslim etmelerini rica ediyorum : Cuma gününü 
tatil olarak isteyen arkadaşımıza karşı; gerici, 
lâikliği çiğniyor, devrim, düşmanı gibi birtakım 

, alışılmış sloganlarla tartışmayı dondurmamala
rını rica ediyorum. Keza, diğer görüş sahipleri
ni de bu fikre karşı diye din düşmanı şeklinde 
mütalaa etmemelerini temenni ediyorum. Mese
leyi akıl terazisinde rahatlıkla tartışabilelim. 
Esasen Parlamentomuza yaraşan husus da bu
dur muhterem arkadaşlarım. 

'Şimdi, «içtimaî zaruretler tatillere seibep 
teşkil ederler; tatillerin esas psikolojisinin 
unsurudur» diye arz etmiştim. Bu mille tin 

• % 9'8'inin Müslüman olduğu gözönüne alınır
sa, Cuma günlerinin İbadet ihtiyacına cevap 
verecek tarzda taıtiil -olarak kalbul edilmesini 

• faydalı mülâhaza ediyoruz. Teklife 'hu mânâda 
müspet bakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de tar
tışmaları, demin de ifade ettiğim gibi, «Devri-
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me aykırı;», «Lâyikliğe aykırı» gilbfi, fikir İska-
lastizmi içinde ele almamakta zaruret vardır. 
Esasen hafta tatili mevzuu, Pazar tatili mev
zuu da devrim kanunları içinde tadat olunma
mıştır. 

Yine, muhterem arkadaşlarım, bu Meclis 
1924 Anayasasını değiştirebilmiş bir Meclis
tir. Şimdi bir Hafta Tatili Kanunu mevzuun
daki talep karşısında, bazı arkadaşlarımızın 
devrim kanunlarına karşı biir taiepmiş gibi 
çıkmalarını) bendeniz biraz olsun yadırgadı
ğımı ifade etmek istiyorum. 

'Tatilin Cumaya alınmasında iktisadî, ticarî 
ve turistik faydaları saiymalk isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'ye gelen 
turistlerin % 60'ı 24 saatten az kalan turist
lerdir. Geliyor, 24 saat kalıyor ve gidiyor. Di
ğer % 20'si iki günden az kalan turistlerdir. 
G'eriye kalan % 20 iki günden fazla kalan tu
ristlerdir. Demek oluyor ki, Türkiye'ye gelen 
turistler, hafta sionu turizminden faydalan
mak ilstoyen ya'bancı . turistlerdir. Türkiye'de 
turllsttuk teisiisler kifayetli değildir. Yabancı
ların turisttik tesislerden tanı faydalanabiline-
tsi için, yerli halkın tatilini hafta arasında 
bir gün yapmasında, bu mânâda turizm ge-
liirlenjiniın artması bakımından fayda görüyo
ruz. Muhterem arkadaşlarım; 'bu bakımdan 
turizmin gelişmesi bakımımdan sion derecede 
faydalı bir tekliftir. 

Biz kanunlarımızda ve kararlarımızda öze 
dönüşe mecburuz. «Öze dönüş» derken, Avru-
payı olduğu gibi taklit etmek yerine; millî 
kültür içinde kendi tekâmülümüzü yapmak 
zorundayız. lyültür emperyalizmi, bugün, tatil, 
zevkler, moda, gllbi, ejok yönlü olarak millet
lere ıtesir etmek istemektedir. Eğer, biz bu öze 
dönüş poltikası içinde Avrupanın kalbul ettiği 
hir günü almaz isek, kütür emperyalizminden 
uzaklaşmanın ciddî bir başlangıcı da, adım ola
rak atılmış olacaktır. Bendeniz bu mânâda bu 
teklifi müspet görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ancak, bıir teklifi 
yaparken, bu telkliifi yapmanın da bazı sami
miyet ölçüleri vardır. Siz bu teklifi yapar ve 
arkasından bu teklifin büyük bir manevî ihti
yaç olduğunu belirtir ve arkasından da «Ben 
şuraıya rakı fabrikası, şarap falbrikası iste
nim» denseniz, sizin samimiyetsizliğiniz sırıtı-
verfr. 
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Ömer Hayyam'ın dediği gibi; 
«Bir elde kadeh, bir elde Kur'an, 
ı«jBijr helâldir işimiz, bir haram. 
«Şu yarım yamalak dünyada, 
•«Ne tam 'kâfiriz, ne tam Müsellman.;» şeklin

de kanun getirmenin, sağcılığı da politik rüz
gârın içine atmanın biz Millî Selâmet Partisi 
olarak karşısında alacağız. 

Onum için, çok' yönlü göz kırpmaların dev
ri kapandı. Millî Selâmet Partisi olarak Gru-
pumuz 'bütünüyle !bu teklife müspet oy vere
cektir. 

Şimdi, diğer partilerin de, bu izahatımdan 
sonra müspet oy vermelerini temenni ediyo
rum. Hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunarını. 
('M. S. P. sıralarından alkışlar); 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Sa

mi Arslan, buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADINA SAMİ AR&LiAN (De

nizli) ) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Hafta tatilinin Cuma gününe alınması ba
cındaki Hasan Değer arkadaşımızın teklifi
nin lehinde, grupum adına konuşacağım. 

'Tatil deyince, aklımıza çok şey gelebilir: 
(«Lâiklik çiğneniyor. Devrimler gidiyor. Ne

redesin Mus'tafa Kemal? Pazar günü tatilden 
kaldırılıyor» diye içinden türkü çağıran, yar
dım isteyenler olabilir. 

Şimdi Anayasanın 153 ncü maddesindeki, 
Ihiçbir grupun, hiçbir Meclisin «Temel devrim
leri değiştiremez» diye saydığı 8 Devrim Ka
nununu sayacağım. Arasında Cuma günü yok
tur... 

il. S Mart 1340 tarihli Tevhidi Tedrisat Ka
nunu. Burada Cuma tatili yok. 

2. Şapka İktkası Kanunu. Burada da Cu
ma tatili yok. 
, 3. Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Ka

patılması Kanunu. Burada da Cuma tatili 
yok. 

4. Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen 
Nikâh meselesi. Burada da Cuma tatili yok., 

5. Beynelmilel Erkanım Kabulü hakkın
da Kanun. Burada da Cuma yok. 

'6. Türk Harflerinin Kabulü. Burada da Cu
ma yok. 

7. '«Efendi, bey, paşa «lâkabının kim&eye 
verilemeyeceği; burada da Cuma yok. 

SJ «Bazı Küsvelerin Giyilmeyeceği..;» Bura
da da Cuma yok 

Peki, «Acalba Cuma günü tatil Olursa, dev
rimlere zarar vereceği hususunu; 20 nci asır
da ileriye bakan kişilerin bu manayı nereden 
çıkardığını çözmekte güçlük çekiyoruz. 

NURETTİN KARSU. (Erzincan) — Geriye 
dönük o. 

iSAMİ ARBLAN (Devamla) — «Geriye dö
nük» ten bahsetlt'iler. 1924 yılından 1&34 yılına 
kadar Mustafa Kemal devrinde ibu Millet Cu
ma gününü tatil yapmıştır, Pazar gününü ta
til yapmamıştır. Binaenaleyh, eğer sizler bir 
oy veriir de, Cuma gününü tatil yaparsanız; 
geriye .dönük değil, Cumhuriyet Devrinin ilk 
yıllarına dönmüş olursunuz ki, bu da gericilik 
sayılmaz, 'bilâkis asra dönüş sayılır. 

AZMİ YAVUZ (Niğde) — «Geriye d'önüs 
sayılmaz», diyerek başladığın noktaya gelir
sin. 

ISAMÎ AKSLAN (Devamla) — Salyın millet
vekilleri; aSslmda Müslümanlık yönünden ta
til diye İbir şey yoktur; onu da söyleyeyim. 
Müslümanlı'ktıa tatil yolktur. Müslümanlıkta 
«Cuma günü tatil» diye bir işaret dahi yoktur. 
Yalnız Cuma Namazı yaklaştığı zaman, Cuma 
Namazı vaktindeı demirci örsünü, çiftçi saba
nın pulluğunu, memur kalemini, tâlelbe def
terini, işçi fabrikayı bırakıp, camiye koşacak
tır. Emir budur. Namazdan sonra, yine işe 
dağılma emri vardır. 

İşte biz, bu kanun teklifinin tümünden 
maddelerine geçerken, bilhassa sizlerden şunu 
istirham ediyoruz: 

Cuma gününün tam tatil olarak değil, ma
hallî saate göre, o bölgede bulunanların, Alla-
hm emri Cumayı mensup bulunduğu dinin icabı 
olan Cuma Namazını kılmak isteyen her vatan
daşın Cuma Namazını eda edebilmesi için lâ
zım gelen vaktin verilmesini teklif ediyoruz. 

Bu hususta bir noktaiyı belirtmek Miyo-
rum. 

Bu konu İçişleri Kb/miisyonunda görüşü
lürken, demin burada «ISamimilyetsizlik» ten 
bahseden arkadaşımın hatırında çok kalacak 
ve çok yakinen bileeeklerdirxki; daha bundan 
bir ay evvel,. İçişleri Bakanlığı görevlisi, Bia-
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kan namına İçişleri Komisyonuna geldiğinde, 
Komisyon bu görevdi gelen zata sıordıi: «Cu
ma gününün tatil olmasına katılıyor musunuz?» 
Bakanlık temisıilcMınin verdiği cevafba Ko
misyonda bulunanlar şahittir, bu durumda on 
tane şahidim var, Bakanlık temsilcisi dedi ki: 

'«'Türk Mil'eti olarak NATO'ya girdiğimiz
den; Türk M'lUeti olarak AET.'ya (Yana Ortak 
Pazara) girdiğimizden; lâyik sisteme ve Cum
huriyet ilkesine aykırı olduğundan ve dünya 
ile münasebet yönünden onların tatili Pa
zar günü olduğundan, bu teklife katılmıyo
ruz.» 

O hafta bu konu kesinleşmedi, ö(bür hafta
ya bırakıldı. Öbür hafta içinde bazı ilçeleırüın. 
il, 'bazı nahiyelerin ilçe olması için teklif
ler Ibalbmda Sayın içişleri Bakanımdan Komis
yona gelmesi, görüşünü bildirmesi için Komis
yon Başkanı davette bulunmuş ve gelecek top
lantıda da Sayın Bakan hazır bulunmuştu. Bu 
«lil ve ilçe olma» konusu Bakandan soruldu, 
Bakan da görüşünü açıkladı. Tam o sırada bir 
partiye mensup, bir komisyon üyesi, «Sayın 
Başkan, bir dakika» dedi; «/Geçen sefer Cuma 
Namazının kılınması için Cuma günü tatil ol
sun mu, olmasın mı, konusunda Bakan1 ık mü
messili görüşünü belirtmişti. Acaoa 'Sayın Ba-1 
kan bu görüşe katılıyor mu, katılmıyor mu? 
Bunu öğrenmek istiyorum.;» dedi. Başkan mü-
dalhale etti ise de, üye direndi: «Ben söylüyo
rum: NATO'ya girdiğimizden, Ortak Pazara 
girdiğimizden, Cumhuriyete, lâyikliğe aykırı 
'olduğundan Cuma teklifine katılmııyoruz, de
mişti Bakanlık görevlisi. Bu talimatı Bakan 
verdi mi, vermedi mi? Verdiyse ilâve yapa
cak bir hususu var mı? Vermediyse, ilâve ede
cek bir hususu var mı? «Öğrenmek işitiyoruz;» 
dedi. 

iSayin milletvekilleri, o toplantıda, biraz ev
vel konuşan ve samimiyetten 'bahseden arka
daşım da vardı, bilir, çünkü kendisi Komis
yon Divanında görevlidir. Sayın İçişleri Baka-
cm sustu, konuşmuyordu. Komisyon Başkanı 
§u ifadede bulundu: «Israr etmeyiniz, Bakan 
susuyor. Bakanın susması demek, Bakanlık 
'mümessilinin teklifini kalbul etmesi, demektir. 
Çünkü Millî bir kaide vardır; susmak teklifi 
kabul etmek demektir.» 

işte, biz bütün bunları bir yana atarak, 
burada konuşan M. S. P.'li sözcüye şükranla-

rımıızı arz ediyoruz. Grupuyla beraber, Cuma 
gününün tatiil olması balbındaki kanunun tü
münden maddelere geçilmesine müspet oy 
verme teklifini şükranla anıyoruz, 

;Sayın milletvekilleri, sizlere de hitaoıımız 
şudur; memleketimizin kalkınmaya ihtiyacı. 
vardır; ama kalkınma madde ve mana ile olur. 
Maddeyi seı'best bırak, manayı mahkûm et; 
kalkınamazısın. Mananın mahkûm olduğu yer
de kalkınma olmaz, işte israil günümüzde dün
yada tek başına yalnız Cumartesi gümi tatil 
yapan bir millet; ama 2 milyon nüfusuyla 60 
milyon Aralbı almış kovalıyor. Niçin? «Cumar
tesi günü tatili yaptım, dünya ile münaselbeti 
kestim» diye hiçjbir itirazları yok. 

Buna mukalbil, Avrupa pazar günleri tatil 
yaptığı halde, Amerika pazar günü tatil yaptığı 
halde «İsrail sen ne b'içim devletsin, sen benim 
pazar günümü karıştırmışsın, cumartesi yapmış
sın» diye itirazda bulunmuyor; ama İsrail'e en 
modern silâhları verip o çölde Arapların rahatı
nı bozduruyor. 

Demek ki, tatilde günün önemi değil, tatil
de o milletin o güne verdiği değer mühimdir. 
Yahudinin tatil günü cumartesi, hıristiyanın 
tatil günü pazar günüdür; ama Müslümanm da 
bayram günü cumadır. Onun için her Müslüman 
cuma günü, içinden geliyorsa, evlâdü iyalini îs-
lâmin tarif ettiği durum nispetinde camiye gö
türüp hocayı dinletmek, hutbeyi dinlemek, na
mazı kılmak ve kıldırmakla mükellef olduğu
nu hissedecek, bu görevi yapacaktır. Bu imkânı 
vermeye meöburuz. Bilhassa inanç ve düşünce 
özgürlüğünden bahseden, 141 - 14'2'yi şu mem
leketin özgürlüğüne maniadır diyenlere hitap 
ediyorum : Kalbden gelen, Allah'a aşkın, ilâhî 
bir emrin icabı olan cumayı kılmak isteyen Türk 
Milletine o cumayı kılmaktan menetmeye hak
kınız yoktur ve Anayasaya da aykırıdır. 

Bu itibarla, cuma namazı vakitleri her yer
de bir olmadığından, mahallî saate göre kılındı
ğından, bildiğiniz gibi... 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Kim mani 
oluyor ? 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Arkadaşım 
oradan bağırıyor, «Kim marii oluyor?» diyor. 
Mani olmanın yolları ayrı ayrıdır kardeşim... 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Ne ilgisi 
var Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Nasıl ko
nuşmayalım, nasıl diyorlar bunları?.. Cuma na
mazına gidenlere mani olan bir kuvvet var mı 
bu memlekette? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bakınız, ar
kadaş yine özgürlükle müdahale ediyor. Şu 
memlekette düşünceye mani var mı? özgürlük
ten bahsediyorsunuz, dinleyin de konuşayım, bi
raz. 

Tam- Cuma Namazı vaktinde okulları tatil 
etmezseniz, çocuk sınıfından çıkamaz, tam Cu
ma Namazı vaktinde memuru daireden çıkarmaz
sanız memur camie gidemez, tam Cuma Nama
zı vaktinde faJbrikayı ç alıştırırsanız, iş verirse
niz işçi gidemez. Açıkça «gitme» demiyorsunuz; 
ama, «Para veriyorum kardeşim, fabrika çalışa
cak ; ders verdim, talebe, öğretmen içeride» di
yeceksiniz. 

Biz diyoruz ki, malhallî saate göre olduğun
dan - Erzurum'la izmir arasında 1 saat namaz 
saatinde fark vardır - mahallî saate göre kılın
dığı için, bu ihtilâfın önlenmesi için, Komisyon
da bir teklif yapılmıştı, eğer tümünden mad
delere geçilmesini lâik görürseniz, ki inancım 
budur, bir önergeyle, cuma gününün tamamen 
tatil değil, yalnız cuma gününe mahsus olmak 
üzere, yine o günkü mesaiyi diğer zamanlarda 
telâfi etmek üzere 2 veya 3 saatlik izin veril
mesi, tatil giıbi izin verilmesi hususunu biz tek
lif ediyoruz. 

Ama Komisyon diyor ki : «Efendim, bu yetki 
Bakanlar Kuruluna aittir.» Bakanlar Kurulu 
50 yıldan beri bunu hatırlamamış, yapmaz bu
nu; 50 yıldan beri yapmadığını bugün mü ya
pacak? Mümkün değil. Niye bizdeki yetkiyi Ba
kanlar Kuruluna vereceğiz? Yetkiyi biz vere
lim, Bakanlar Kurulu tatbik etmeye mükellef 
olsun. 

Arkadaşlarım, bu itibarla bu kanunun öne
mi mühimdir. Türk Milletinin tarihine bakın; 
eğer Malazgirt'te beyaz atına binmiş Alpaslan 
Türke bir destan yazmışsa, cuma günü işe baş
ladığı içindir. Eğer Fatih İstanbul'u, alırken, o 
Uluibatlı Hasan burca bayrağı dikmişse, Uhıbat-
lı Hasan Allah'a gönül verdiği içindir... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Herkesi kendin 
gibi mi sanıyorsun, cahil mı sanıyorsun? 
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I AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Salı günüy
dü, cuma değil salı. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Cuma deme
dim... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Onun için Hı-

ristiyanlarda salı günü uğursuzdur. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Ve hatta ar
kadaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in; Uluibatlı Ha
san bayrağı diktiği zaman, Uluibatlı Hasan ok
larla şehit olduğu zaman sözü şudur : «Sultan 
olmasaydık ancak Uluibatlı Hasan olmak ister
dik.» 

I Arkadaşlar, şunu söyleyeceğim, Fatih Sultan 
Mehmet İstanbul'u almıştır; ama «Zafer, hocam 
senindir» diyerek Akşemsettin'i göstermiştir. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Ata
türk geliyor, Atatürk... 

:SAMİ ARSLAN (Devamla) — Atatürk'de 
Ankara'ya geldiği zaman, millî mücadeleye 
girdiği zaman Ankara Müftüsü yanındaydı. O 
zamanlar Büyük Millet Meclisi ne gün açıldı bi
liyor musunuz? Cuma günü... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sami, Allah son
ra seni huzuruna almaz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
SAMİ ARSLAN (-Devamla) — Cuma Nama

zı kılındıktan sonra, Atatürk başta olmak üzere 
Cuma Namazı kılındıktan sonra eller havaya 
kalkmış, cuma günü açılmıştı. Onu bari unutma
yın; tarih budur kardeşim, öğrendin mi? 
(C. H. P. sıralarından «ıNeler de b'iliyormuşsun» 

sesleri.) 

Arkadaşlar, Avrupalı olduk deriz Avrupa'yı 
asla tatbik etmeyiz. Buıgün Avrupa'da işçiler ve 
memurlar arasında tatil günü illâ pazar günü 
değildir. Devlet izin vermiştir, isteyen memur, 
isteyen işç'i Almanya'da, Fransa'da arzu ettiği 
gün (anlaşma şartıyle) tatil yapmaktadır. Hat
ta bizler bile, son Bakanlar Kurulu kararıyle, 

I kanun kuvvetinde kararname ile cumartesi gü
nünü tatile kattık. Niye? Efendim, pazar günü 
az geliyormuş da, turistik gezilerde kısa geli
yormuş da, dinlenme yetmiyormuş da onun için 
uzattık. Be kardeşim, Kuşadası'na, Söke'ye gide-' 

I cek bir turistin, bir memurun dinlenmesi için 
24 saatlik- tatili az buluyorsun 48 saate çıkan-

I yorsun da, % 98'i Müslüman olan bu milletin 
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mensuplarına cuma günü için 3 saatlik izin ver
meyi niye çok görüyorsun? 

Seni buraya gönderen vatandaşın inancıyle 
beraber olduğunu bildiğim için, hepinize bu 
inançla hitap ediyorum, gelin katı görüşten çı
kalım; 3 saatlik tatille bir şey olmaz. Tümün
den maddelere geçelim. Müşterek önerge verelim, 
cuma günü için mahallî saate göre 3 saatlik, 2 
saatlik Cuma Namazını kılabilecek şekilde im
kân tanıyalım. Bu çıkaracağımız kanunu Bakan
lar Kurulu tatbik etsin. Bu, yıllardır kanayan ya
rayı burada bir neşterle durduralım, saralım. 

Demokratik Parti Grupu adına teşekkür ede
rim. (D. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Şahısları adına buyurun Sayın Ömer öa-

kıroğlu. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) —' Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Konuşmamın muhatabı şüphesiz ki Cuma Na

mazına inanan ve Cuma Namazını edadan eziyet 
duyanlardır. Cuma Namazının faziletine inan
mayanların beni dinlemek lütfunda bulunmala
rını istirhamda bulunacağım. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Ne dernek istedin 
yani? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) —Hafta ta
tilleri... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bu Müslü
manlıkta var mı? Dinî tefrik yapabilir misin? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Efen

dim... 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Müslümanlı

ğa inanmayanlar diye kimin adına tefrik yapı
yorsun? (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —• Cuma Namazının faziletine... 
(O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Heye
canlanmayın beyefendi. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tefrik ya
pılmaz. 

ÖMER ÇAKIROĞLU ( D e v a m » — Hayır, 
hayır. 

BAŞKAN — Şahıslardan herhangi birisini 
kastederek söylemiyorlar efendim. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Konuşmalarınızı tavzih ediniz efendim, buyu
run. 
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| NECDET UĞUR (İstanbul) — Suçlamadan 
konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakıroğlu. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — İslâm di

nine mensubum, hiç kimseyi suçlamaya benim 
dinim selah'iyet vermez. îslâmı bilen, İslama 
inananlar ve Cumanın faziletine inananlardan 
başka var ise, var nitekim; bu kürsüden, «Ahi-
ret âlemini ve cenneti inkâr edip istemiyorum» 
diyenler var idi ve ben ona istinaden söylüyo
rum ve muhatabım da Cuma Namazının fazile
tine inananlardı. 

Nitekim Cuma Namazının faziletine inanma
yanların burada bulunacağı da Anayasamızda 
mevcuttur. Türk vatandaşlarının hepsi şurada 
milletvekili olabilir. Hepinizi tefrik etmiş deği
lim, İslâm olmayan da burada bulunabilir. Niye 
gocunuyorsunuz bundan? (A. P. ve D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri; alkışlar.)) 

Ben gayet halisane niyetle çıktım ve bir ga
yeye varmak için sizin vicdanlarınıza hitap et
mek üzere burada bulunuyorum. 

Muhterem dinleyenlerim, hafta tatilleri bel
li ihtiyaçlara cevap verecek şekilde olur. Pazar 
günü nasıl Hıristiyanlarda mukaddes ve ibadet 
gününe tahsis edilmiş ise; Cumartesi günü Ya
hudilerin nasıl mukaddes günü ise; «Cuma gü
nünde muayyen bir saat içerisinde ibadetten 
başka herhangi bir işle yapılan kazanç haram
dır» hükmü vardır İslâm dininde. 

İşte, % 99'u Müslüman olan şu memlekette, 
cuma günü o saate rastlayan işi haram addeden 
insanlara kolaylık bulmak üzere huzurunuza 
ıçıkmış bulunuyorum. 

Muhterem dinleyenlerim, millî varlığımızı 
korumak, millet haysiyetini bütün dünyaya ilân 
etmek için ve kendi kendimizi bir millet olarak 
komşularımıza bildirmek için; kendi millî bün
yemize, millî varlıklarımıza sahip olmak mec
buriyetindeyiz. Hıristiyanın pazar gününü, Ya-
hudinin Cumartesi gününü Müslüman Türkiye' 
de tatil kabul etmişiz, fakat bizim mukaddes gü
nümüzü, Cuma gününün namaz zamanına isabet 
eden birkaç saatini tatil dahi etmeye müsamaha 
etmiyoruz. 

İşte bu müsamahayı istihsal için huzurunuz
dayım. 

Aynı zamanda bunun bir iktisat yönü de var-
I dır. Eğer, iki dünya hesabına uymayan yalnız 
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bu hayatı tek dünya hesabına vuranlar var ise; 
bunlarla iktisat yönünden de konuşalım. 

Türkiye'de Hıristiyanların ve Yahudilerin 
mukaddes günlerinde alışveriş yapm,aları ha
ramdır, yalnız ibadet yapılır. Müslümanlar için 
de mukaddes günde alışveriş yapmak haramdır, 
yalnız ibadet yapılır muayyen bir saat için. Dü
şünelim ; şayet Pazar ve Cumartesi günü tatil 
olmayıp da Cuma günü tatil olsa, şu memleke
tin esas unsuru olan Müslüman Türkler iktisat 
bakımından kârlı mı olur, zararlı m,ı olur1? 

Eğer Allah korkusunu, Cuma faziletini hesa
ba katmıyor isek, bari madde hesabına döker
sek işi; bu noktadan da Cuma gününün tatil 
olması Cumartesi gününün tatil olmasından daha 
iyidir. 

Muhterem dinleyenlerim, bu mevzuda Anaya
saya, lâiklik ilkelerine aykırılık iddiası ise söze 
alınamaz. Zira kanunlarımızla, mukaddes gün 
olan Kurban Bayramında dört ,günü; Ramazan 
Bayramında üç günü (Ki tslâm dininde bir gün
dür.) biz Türkler mübarek gün diye, kutsal 
gün diye tatil yapmışız. Kutsal günü, mübarek 
günü tatil yapmak Anayasamızca mahzur gö
rülmüyor, lâikliğe aykırı olmuyor da, Cuma gü
nünün Cuma Namazını kılatoak bir zaman içeri
si kadar bir tatili niye lâikliğe aykırı görelim? 
O halde bunda kasıt vardır. 

Lyod George, (Eline kitaJbı.alıp), «Bu kitabı 
Müslümanların elinden almadıkça Orta - Doğu' 
da hâkimiyetimizi düşünmek muhaldir.» demiş
tir. Eğer Bizans asarını yaşatma cemiyetinin 
teklifleri Türkiye'de geçecek ise; Müslüman 
Türklerin artık şahsiyetli bir millet olma, yahut 
da kendi kendine yeter duruma gelme çabası da 
havanda su dövmeye benzer. 

Bu teklife, şahsım, adına konuşuyorum, müs
pet oy vereceğim. Şayet Heyetiniz'ce, Cuma günü 
tam olarak tatil kaibul edilmeyecek ise, hiç ol
mazsa Cuma.Namazı müddetinin muayyen saati 
resmen tatil olsun; işçisi, memuru, kılmak iste
yen, namazlarını eda edebilsin. 

Şimdi burada sayın arkadaşlarımdan itirazlar 
oluyor, «Cuma Namazına kim mani oluyor?» 
diye. Cuma Namazına inanmayan nıüdür, fabri
katör, işveren mani oluyor; ama Cuma Nama
zına inanan var ise, o zaman mani olunmuyor. O 
zaman da kanunlara riayet edilmiyor, mesaiden 
çalmıyor, kanunlar ihlâl edilmiş oluyor. Meh
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met Bey arkadaşım, «Herkes buna mani oluyor» 
diyen zatıâlinizdi. Rey verin, Cuma gününü ta
til yapalım, Cuma Namazını rahat rahat eda 
edebilecek tatili resmen kanunlarımıza koya
lım. Eğer samimî isek; ama değil isek, «Lâikliğe 
aykırıdır» diyorsanız, geliniz, Kurban Bayramı
nı ve Ramazan Bayramını da, bir önerge verin 
kaldırtın. Çünkü onun da lâikliğe aykırı olma
sı lâzım. O da, «mukaddes ;gün» esbabı mueibesi 
ile tatil olarak konmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, vaktiniz dol
muştur efendim; cümlenizi bağlayın efendim. 

ÖMER OAKIROĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Mukaddes gün esibabı mucifbe'si ile tatil olan 
Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tatil
leri gibi, Cuma gününün de tatil olarak kaibul 
edilmesi taraftarıyım ve bu teklife kabul oyu 
vereceğim. Hepinizi de iki dünya görüşlü ola
rak kaibul ediyor ve buna müspet oy vereceği
nizi umuyorum. Saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına buyurun Sayın Necdet Uğur. (C H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Oylarını kullanmayan sayın milletvekilleri
nin oylarını kullanmasını rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Uğur. 
O. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(İstanbul) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer' 
in Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi üzerinde Millet 
Meclisinde ikinci defa konuşmalar oluyor. Bi
rincisinde bir usul tartışmasıydı; ama şimdi bu 
işin kendisine gelmiş bulunuyoruz. 

Bu, konuda burada yapılan konuşmalar eğer 
dikkatle incelenirse, dikkatle izlendiyse görüle
cektir ki, mesele sade'ce bir Cuma Namazı me
selesi değildir. Mesele, sadece hafta tatilinin pa
zardan cumaya geçmesi meselesi değildir. Me
sele, Türk toplumunun yüzyıllardan beri içinde 
bulunduğu bir düğüm noktasının, masum gö
rünüşlü bir ibadet altında tekrar Türkiye'de 
gündem meselesi yapılmasıdır. (O. H. P. sırala
rından «iBravo» sesleri, alkışlar.) 
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Bu konuda konuşmacıların kullandıkları ke
limeler ve açık veya kapalı söylemek istedikleri 
şeyler, 19123 Cumhuriyet Türkiyesinden; o ta
rihten beri ilk defa Yüce Mecliste yarım yama
lak söylenmeye çalışılan şeylerdir. Ama, aslın
da bunlar, Türk toplumunda çoktan kısılmış 
olan seslerin son yankılarıdır; millete kadar 
gitmeyecek olan yankılarıdır. (C H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Buıgün, 1'974'ler Türkiyesinde, siyasal parti
lerin birbirleriyle seçim mücadelesi yaptıkları, 
parlamenter rejimin egemen olduğu Türkiye'de; 
bütün siyasî partiler, aralarında hiçbir ayırım 
yapılmadan Türk halkının karşısına dinine say
gılı ve bağlı olarak çıkarlar; Türk halkı bunu 
çok iyi bilir. 

11974'ler Türkiyesinde bir önemli mesele, Cum
huriyeti ve demokrasiyi kökünden sarsabilecek 
çok önemli bir m,eşele halledilmiş, büyük bir teh
like çoktan sona ermiştir. O da, dini, politik 
amaçlarla kullanma tehlikesiydi Aslında, Türk 
'halkında, dini politik amaçlarına âlet etme, çok
tan zamanını doldurdu, bitti; maksatları bu 
olanlar için, bunlar beyhude gayretlerdir. 

Bir zamanlar belki bu, olacaktı, olabilirdi, ge
çerliydi. Bir zamanlar eğer mümkün olsaydı, 
eğer toplum bugünkü dayanıklılığını kazanma
mış olsaydı, bu konuşmaları yapmış olmak Tür
kiye'de bir rejim bunalımıydı. Bir zamanla yi
ne, bu konuşmaları yapmış olmak, nice aydının 
yüreğini hoplatırdı; «acaba Türkiye'de, Türk 
halkı bu, konuşmaların altında etkilenecek mi?» 
diye... 

Bakınız, bu konuşmalar burada yapılıyor. As
lında buraya, bunun tepkisini göstermek için 
çıkmadım; Türk halkının asaletini, soyluluğu
nu, sağduyusunu bir kere daha tescil etmek için 
^çıktım. Bütün bu konuşmaların sonunda, sanı
yor musunuz ki Türk halkı aramızda bir ayırım 
yapacak? «Has müslümanlar», «Ihasm hası müs
lümanlar», «orta müslümanlar», «,kötü müslü
manlar», diye şu kürsüde yapılan ikibuçuk lâf 
için mi ayırım yapacak zannediyorsunuz ? İki-
'buçuk lâf için ayırım yapılmaz... 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sen nıüs-
lünıanlığı bilmiyorsun. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin Sayın Altm-
soy. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Lütfen 
açık konuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. ('D. P. ve C. H. P. sıralarından ayağa kalk-
mjalar.) 

O. H. P. CRUPU ADIÜŜ A NECDET UĞUR 
(Devamla) — Fikirlerimi söylüyorum. Biz onun-
kin'i dinledik; dinleyeceksiniz, fikirlerimizi din
leyeceksiniz. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sen niye 
dinlemedin ? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Başkanın 
müdahalesini istedim. (O. H. P. ve D. P. sırala
rından karşılıklı ayağa kalkmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
Sayın Altmsoy... 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın 'Başkan, 

nasıl konuşturuyorsunuz? (D. P. sıralarından 
(gürültüler.) 

NECDET UĞUR (Devamla) — Nasıl konuş
turuyor?.. Dinle beni : Seni dinledik, beni din
leyeceksin, hepiniz dinleyeceksiniz. Hiejbir kuv
vet, beni, bu kürsüden inançlarımı söylemekten 
alamaz; hiçlbiriniz alamazsınız. (O. H. P. sırala
rından alkışlar; C. H. P. ve A. P. sıralarından 
karşılıklı ayağa kalkmalar, birbirlerinin üzerle
rine yürümeler.) 

BAŞKAN — Sayın Toksan. 
İdaröci üyeler, lütfen... (Başkanın sürekli, 

oturma ikazı ve C. H. P. ve A. P. sıralarından 
karşılıklı ayağa kalkmalar.) 

Sayın vazifeliler... 
NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bilhassa Adalet Par
tili arkadaşlarımın çoğunluğuna hitap ediyorum; 
Adalet Partili arkadaşlarım,, sizleri itham etmek 
aklımın kenarından ,geçm'ez; ama rica ederim, 
içinizden birkaç kişinin de, söylediklerimi yan
lış yansıtmasına veyahut kötüye yorumlanması
na sizler imkân vermeyiniz. Sizi aklarım oyla
rınıza kadar, oylarınızdan bir itimadım ve ümi
dim olduğu için. Ama, oylarınızı etkilemek iste
yen bir kaç kişiye ben katılmayacağım; lütfen 
sizler de katılmayınız. 

Meselemiz nedir? Türk halkı, karşısına gelen 
siyasî partilerin dürüstlüğüne, yurtseverliğine, 
kişiliğine, dinine bağlılığına, neye göre hüküm 
verecektir? Dine bağlılığın şartları nelerdir? 
Müslümanlığın şartlarının yanında, yine bu yü-
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ce dinin koyduğu, insanın davranışında, insa
nın insanlara olan muamelesinde ölçüler yok mu
dur? Sabahtan akşama kadar büyük Türk hal
kının çoğunluğuna, hizmetin dışında telkinler 
yapanlar, (kimse yapan o alınsın, kimseyi doğ
rudan doğruya kasdetmiyorum,.) büyük Türk 
halkının gerçek çıkarlarını değil de, bir arvu-
cun çıkarlarını savunanlar; o, Allahma sığınmış 
(iC. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
temiz insanın karşısına, yüreğini Tanrısına ya
hut temiz Türk halkına açmış olan insanları, sa
nıyor musunuz ki Türk halkı suçlayacaktır 1. 
Buraya gelip, ikilbuçuk dakikada ikibuçuk söz 
söyleyecekler ve sonra Türk halkına gidip onun 
çıkarları aleyhine çalışacaklar ve bunlar müslü-
man olaicaklarl. Yok böyle şey. (C. H. P. sıra
larından «iBravo» sesleri, alkışlar.) 

Aslında bu çoktan bitti... Bunlar, değil bu
günkü yeni Cumhuriyet Halk Partisinde, eski 
Cumhuriyet Halk Partisi zamanında bitti... Bı
rakınız, bunlar Adalet Partisi için bile bitti, 
bunları geçtik artık. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Hayır, hayır... 
İHSAN TÖBSARI (İstanbul) — Hayır, ha

yır... 
NECDET UĞUR (Devamla) — Peki!.. Şah

sen sizin için değil söylediğim; bir, iki, üç kiş'i 
için değil; sizin için de değil; yönetiminiz için. 

ÖMER ÇAKIRC^LU (Trabzon) — Bizim için 
bitmedi, bizi ağzınıza almayın. (A. P. sıraların
dan gürültüler, «Tavzih etsin» sesleri; C. H. P. 
sıralarından müdahaleler; A. P. ve C. H. P. sı
ralarından karşılıklı lâf atmalar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen gürül
tü etmeyelim. (Gonk vurmalar.) Sayın hatip, 
devam buyurun efendim,. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Evet, Ada
let Partisi yönetimini kasdettim, sizi değil... Yö
netim şu : Deivletin başında hükümettiniz; Hü
kümette, yakın zamana kadar ortalıkta bulun
dunuz. O zaman sorumluluk taşırken, sorumlu 
kişileriniz «Lâiklik ilkesi» ne bağlı kişilerdi de
mek istedim; eğer tekzip etmek istiyorsanız, ön
ce yetkili ve sorumlu kişilerinizden ruhsat alın.. 

BAŞKAN —• Tavzih edilmiştir efendim,, tav
zih edilmiştir; buyurun. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, Millî Selâmet Partili arkadaşlarım, or
tak olduğunuz Hükümet, Cumartesi ve Pazar 

günlerinin müştereken tatil olması için çok ya
kın bir geçmişte bir kararname çıkardı; bu, bir 
hükümet kararnamesidir... 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşmamızın 
gerçek konusu, hepinize dağıtılmış bulunan İçiş
leri Komisyonu raporunun oylanmasıdır. İçişle
ri Komisyonu, bu teklifin reddine çoğunlukla 
karar vermiştir. Biraz sonra burada, İçişleri Ko
misyonunun reddettiği tasarının raporunu, yani 
ret raporunu oylayacağız. 

Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
konuşuyorum ve oyumu Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına söylemek istiyorum, : Biz Cum
huriyet Halk Partililer, biraz sonra oylanacak 
olan İçişleri Komisyonunun raporunun kaibulü 
için oy vereceğiz; yani, teklifin reddini içeren 
İçişleri Komisyonunun raporunun kabulü için 
oy vereceğiz ve bu yönde oy kullanırken de, 
böylesine bir konu, hiçibir art fikre, hiçbir endi
şeye kapılmadan ve bir Meclis çoğunluğunun 
'kararma bağlanacağından da huzur içinde ola
rak, demokrasinin güçlenmesini görmekten bü
yük bir haz duyarak ve en önemlisi, Türk hal
kının gerçekten bağlı olduğu, saygıların en te
miz ve en büyüğünü gösterdiği dininin artık 
politikaya âlet edilemeyeceğini ve onun sonunu 
tescil edeceği için, (ve bugünü de görmüş ol
maktan, Türk halkına övgülerle, saygılarla) bu 
teklifin reddi yönünde oy vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. sırala
rından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Şahısları adına Sayın ihsan Toksan, buyu

run efendim. 
İHSAN TOKİSARI (İstanbul) — Saym Baş-

han, kıymetli milletvekilleri; 

'Sayın Necdet Uğur beyin bu kadar sert ko
nuştuğunu görmemiştim; fakat ben kendisine 
hiç bir zaman sert bir cevap vermeyeceğim. Şu 
hadiseyi, «Bir geriye dönüş olarak, • adetâ bir 
din istismarı olarak» göstermişlerdir. Ben de, 
Sayın Necdet Uğur'a Anayasanın 19 ncu mad
desini ithaf ediyorum : 

«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 
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Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere ka
tılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz...» 

Buna göre açıkça, herkes dinî inancına ve 
dinî ibadetine serbestçe sahiptir. Ben sayın ar
kadaşlarıma soruyorum; Cuma saatinde çalı
şan memurlar, Cuma .saatinde çalışan işçiler 
ve derse giden öğrenciler «Cuma Namazına gi
debilirler mi? 

(Sayın arkadaşlarım, insan, başka zaman, beş 
vakit namazını bir saat veya iki saat sonrasın
da kılabilir; fakat Cuma, İslâm Dinine göre, 
mecburen muayyen saatte, camide kılınacaktır; 
imamın arkasında kılınacaktır. Ve bir kimse 
yalnız başına Cuma namazı kılamaz; o saatte 
kılması lâzımdır; bu, İslâm Dinine göre farzdır, 
farzı ayındır. O halde, nasıl ki kanun ona bu 
dünyada birtakım mecburiyetıler koyarsa, bu da 
manevî bir mecburiyet koymaktadır. 

İslâm Dinine göre, Cuma saatinde Cuma na
mazına gitmeyen, 'manen günahkârdır; Allalh 
huzurunda hesap verecektir. (C. H. P. sıraların
dan, «(Sana ne?» sesleri) Elbette ki 'bana verme
yecektir, onu ben de biliyorum; ancak Allah hu
zurunda hesap vereceğim; ama, o saatte beni 
giöndermiyor... 

Biz bunu bu şekilde istiyoruz ve diyoruz ki ; 
Cuma namazı için en azından iki saat, üç saat 
tatil olsun; herkes dinî inancını rahatlıkla ye
rine getirebiilsin. Bu da, «lâiklik ilkesinin ana-
esasıdır. Ve bunun devrim kanunları ile, İnkı
lâp Kanunları ile alâkası yoktur ve Anayasanın 
153 ncü maddesinde devrim kanunları sayıl
mıştır. Bu sayılan kanunların içerisinde «Pazar 
tatili»1 yoktur. Binaenaleyh, !bunu tamamen Mec
lise bırakmıştır ve bu hususta 'bir Anayasa de
ğişikliğine ibile lüzum yoktur. Bunun gericilik
le, geriye dönüşle ne alâkası var ki, adetâ yer 
yerinden oynuyor. «İnkılâplar elden gidiyor» 
gibi bir feryat gördüm; bunun, inkılâplarla, 
devrimlerle alâkası yok; bu tamamen dinî bir 
inanç meselesidir. 

Mademki İbu milletin % 9!5'i Müslümandır ve 
ibunun % 80'i dinen, Cuma namazına gitmek 
mecburiyetindedir; o halde, bu mecburiyetin ra
hatlıkla yapılmasına neden mani oluyoruz'? Ve 
dış ticarî münasebetlerimizi, başka* konularımı
zı hiç bir zaman geriye koyacak durumda da 
değildir. Cuma tatili yapacak olan sadece biz de 
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değiliz; bir çok memleketler vardır ki, Cuma 
tatili yapıyorlar; onların başka devletlerle, baş
ka milletlerle ticarî alâkaları geriye mi kalmış
tır? 

Binaenaleyh, biraz insafla konuşalım, her işi 
insafla ele alalım. Dinî bir konu olduğu zaman 
ve bir mümin, inancını ortaya koyup onu ifade 
ettiği zaman bir vaveyladır kopuyor. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Ne alâkası 
var? Sadede gel.. 

İHİSAN TOKSARI (Devamla) — Bunu ben 
çıok görmüyorum.. .Sadece, sayın Millî .Selâmet 
Partili arkadaşlarımdan, ortaklık arkadaşları
nın grup adına konuşmalarını Meclis zabıtların
dan yeniden bir incelemelerini ve her kelimesi
nin üzîerinjde tek tek durmalarını rica ediyo
rum. (O. H. P. sıralarından, «O nasıl söz? Ne 
alâkası var» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İHİSAN TOKBARI (Devamla) — Ve Halk 

Partisinin de eski bir huyu vardı; ne zaman 
dinî bir konu ortaya çıkarsa hemen, «İrtica 
hortluyor! Geriye dönüş! Neredesiniz?» diye 

'bağırmalar vardı. (C H. P. sıralarından gürül
tüler) Son zamanlarda, Millî Selâmet Partisi 
ile ortak oldukları için unutulmuştu; ama yeni
den meydana çıktı herhalde.. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

İHSAN TOMARI (Devamla) — B.en şahsım 
adına buna müspet rey vereceğimi ve Müslüman 
Türk Milletinin dinî inancına hürmet göstere-
eeğimi söyler, hepinizi Ihürnıetlle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksa-
Tl. 

iGörüşmeler bitmiştir. 
Yalnız, Hükümetten sorular var. 
ISaym İhsan AtaJö'v?. Burada. Bükümiet adı

na cevap verecek Sayın Bakan buradalar. 
(Buyurunuz Sayın Ataöv. 
ttHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

Hükümeti teşkil eden .gruplardan 'birisi (bu kür
süde konuşurken, kanunun lehinde oy verecek
lerini söyledi; diğeri de aleyhinde oy verecekle
rini söyledi. 

Bu durum 'karşısında Hükümet ne düşünü
yor ? Bu, kanunun lehinde midir, aleyfhinde mi
dir? Hükümetin düşüncesi nedir? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan yeriniz
den cevap verebilirsiniz. 

ÇALIŞIMA BAKANI ÖNDER SAV (Ankara) 
— Efendim, bu teklif Hükümetten gelmemiştir, 
(bir tasarı değildir; 'bir parlamenter arkadaşımı-
ızm teklifidir. 

|Bu konuda gruplar (görüşlerini söylemişler-
lerdir. Hükümetin görüşü merak ediliyorsa, onu 
da ben arz edeyiml; 

Yerleşmiş hafta tatili günlünün değiştirilme
sine gerek görmüyor, Komisyonun önerisine ka
tılıyoruz. (€. H. P. sıralarından alkışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın İslâm. 
INADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Efen

dim, son çıkarıllan Hafta Tatili Kararnamesiyle 
alâkalı hükümde Cumartesi gününün, tam tatil 
(gününe ilblağı mı kastediliyor? Yoksa, gün ta-
sariftı ediLmıeksizin, hafta tatilinin 2 güne çııka-
irılmması mı murat edilmektedir?. 

IBu konuda malumat rica ediyorum. 
BAŞKAN — Bugün konuşmakta olduğumuz 

mevızu ile ilgili değildir; Hükümetin kararname
siyle ilgilidir. Hükümetin çıkarmış olduğu.. 

NAjDİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın 
Başkan, eğer Cumartesi günü ve Pazar günü 
kaistedilmişse o Kararnamede, bu mjüzalkerelerde 
bakacağımız istikamet hasıl olacalktır. Eğer Cu
martesi kaıstedilmıemisse, herthamgibir iki gün ta
til edilmesi kabul edilecekse, o zaman değerlen
dirmemiz başka türlü olacaktır. 

Bu konuda Hükümetin görüşü nedir? 

IHAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Anka

ra) — Efendim, Türk kamuoyuna malolmuş, 
günlerce duyurulmuş 'bir konu; herhalde sayın 
Parlamenter arkadaşllarımız Resmî Gazeteyi oku
mamış olmalılar ki, hu konudaki Kararname
nin ne anlama geldiğini de değerlendirememiş
ler. Kararnamede açıkça «Cumartesi, Pazar» de-
melkikedir. 

mMllM LÂTİF BLÂM (Sakarya) — Mak
sat haisıl oldu. Hükümetin bu konuda iştirak ha
linde olmadığı belirlendi. 

BAŞKAN — Teşelckür ederim efendim. 
İkıyartfosu Sayın Önder. 
lOEVAT ÖNDıER (Ankara) — 31 Mayıs 1074 

tarifeü mükerrer Retemî Gazetede yayınlanan Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin 99 ncu mad

desinin son fıkrasında şöyle bir hüküm var: 
«Bakanlar Kurulu yurt dışı kuruluşlarda hiz
metin gerektirdiği hallerde hafta tatilini Cu
martesi ve Pazardan başka günler olarak tes
pit edebilir.» 

Bu, «Yurt dışı ,gör,evin» gerektirdiği haller 
nelerdir ? 

Yurt dışı görevler, münasebetler dolayısiyle 
hafta tatilinin başka gün olduğu memleketler 
var mıdır? 

Bu hüküm nasıll düzenlecektir ? 
Bu hüküm mUvacelhesinde bu teklifi nasıl 

mütalâa ediyorlar? 
ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER SAV (Ankara) 

— Kararname ,gayet açık: Bakanlar Kuruluna 
Ibir yetki veriyor. Bu yetkinin sınırlarını sap
tamak Bakanlar Kurulunum görevi içindedir. 
Böyle bir konu ile Balkanlar Kurulu yüzyüze ge-
liırtse, zamam gelince yetkisini kullan a imik sap-
taıyacakitır. 

Teşıetkkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
İçişleri Komisyonu raporu hakkındaki görüş

meler bitmiştdr. 
Raporun oylalmjalsına geçiyoruz. Bu hususta 

<açik oylama önergelerıi vardır, okutuyorum, 
Yüksek Başkanlığa. 

İçıtüzlük 119 .ucu maddesi gereğince gündtem-
doki 1 nci .madde içim isim okunarak oylama ya
pılması hususunu arz ederiz. Saygılarımızla. 

Urfa Elâzığ 
Abdulkad'ir Öncel Ömer Naimi Barım 

Karıya İstanbul 
;Şener Battal .Fehmi Cuımaılıioğlu 

(Kayvseri Kahramaın Maraş 
«Cemal Cebeci Tevfük Paıksu 

Gaziantep Bursa 
Mehmet Bozgeyik Emıin Acar 

Sivas Sakarya 
Ahmet Arıkan İsmail Müftüoğlu 

Yozgat Tokat 
Ömer Lütfi Zararsız Hüseyin Abbas 

Konya 'Malatya 
Reşat Aksoy Turhan Akyol 

Kocaeli1 Trabzon 
Şevket Kazan Lütfi Köktaş 

Ank'ara E rzurum. 
lîibamettin. Akmumeu Zekâi Yaylalı 

Ela?, iğ Manisa 
Hasan Baz 1\'J lüz Sevilgen 
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BAŞKAN 
mm. 

Diğer bir önergeyi olkutuyo-

iS'ayın Başkanlığa! 
Kaniuınîun tümünden maddelerine gieçilımıelsli 

hususıunun açık oya sunultmaisMiı sayıgıliarraıızilla 
arz ederiz. 

İsltaımbul 
Ferruh Bozbeyli 

Denizli 
Harkın Korfcmazcan 

Afyon Karandsar 
İbrahim Elımalı 

Antalya 
FaiLz Saırlıar 

Erzurum 
Easim C'inisli 

Konya 
Bahri Dağdaş 

Denizli 
iSamii Aralan 

Konya 
Faruk Sükan 

Anıkana 
Necdet Evliyagdl 

Saunsun 
IIilmi Türkmen 

Uraı 
Mrrı';'ifa Kılıç 

Adana 
li.^tal Koksal 

Kars 
Yasin Bozkunt 

Konya: 
Muzaffer Deımirltaş1 

Kütahya 
Mehmet Ersıoy 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

iS'ayın Başkanlığa; 
Hafta t a t i i 'kanun teklifine dair na.porun İç

tüzüğün 119 ncu mıaıdd'esi uyarınca ad okumamak 
suretiyle aiçik oylaımla&ını teklif ediyoruz. 

Adana 
Osm^an Oıtırık 

Gaziantep 
Meıbmet Özmen 

Eskişehir 
Niyazi Oral 

Eskişehir 
Murat Kâlıyaoğlu 

Erzincan 
Hasan Oetinfcaya 

Uşaık 
Kadir Özpıak 

Ankara, 
Kemıal Ataman 

Amasya 
Hasan Bütüner 

'Adana 
İl'ter Çubukçu 

Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Eskişehir 
Ayşe Aliye Köıksal 

Elâzığ 
Orhan Senemoğlu 

Anıkara 
Ferihıa Öztürik 

Afyon Karahisar 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

Trabzon 
II. Kadrii Eyülboğkı 

BAŞKAN — Her üç önergede de 15 --20 im-
zabulunması ve o üyelerin de Meolisde hazır bu
lunmaları nedeniyle, açık oylamanın ad okuna
rak yapılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

Ad okunarak açık oylama yapılacaktır. 
Raporu oyladığımıza göre, raporu kabul 

edenler «Kabul», kabul etmeyenler «Eet» ve 
çekimser kalanlar da «Çekinser» demek suretiy
le raporun kalbul edilip edilmemesi oylanmış ola
caktır. 

Rapor kabul edildiği takdirde kanun düşecek, 
kabul edilmediği takdirde Komisyona iade edi
lecektir. 

Ona göre oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 

tespit edildi)1 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı?. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların sayımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyo

rum. 
Diyarbakır Milletvekili Hasam Değer'in, 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifinin oylamasına 266 sa
yın üye katılmış ve neticede 159 kabul, 107 ret 
oyu çıkmıştır. 

Bu duruma göre, Komisyon raporu kabul edil
miş ve dolayısiyle teklif reddedilmiştir. 

2. — Yedek subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin, Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/131) (S. Sayısı : 58) (1% 

BAŞKAN — Bu tasarıyla ilgili olarak iki 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklifleri Bölü

münün 6 ncı sırasında yer adan, yedek subay y 

adaylarımın kısa süreli askerlik Mzmetine itaıbi 
tutulmasına ilişkin Kanun Tasarnsı'mın, taşıdığı 
önem ve müsteoeliyet gözöniünde buludurularak, 
İçtüzüğün 53 ncü maddesi gereğince bu kısmın 

(1) 58 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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ilk sırasına geçirilmek suretiyle öncelik görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla 
Hasan Esat Işık 

Millî Savunma! Bakanı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yükseli Başkanlığa1 

30 000 kadar yedek subay adayı birikmiştir. 
Bunlar hakkımda âcil bir karar gerekmektedir. 
Bu hem gençlerin biran önce hayata atılaibilme-
leri, hem de idarenin büyük müşkül durumdan 
kurtulması ımümkün olacaktır. Mesele, raporda da 
belirtildiği gibi ivedilik arz etmektedir. Günde
min 6 ncı sarasında bulunan yedek subay aday
larıyla ilgili tasarının öncelikle görüşülmesini arz 
ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

Fehmi Cumalıoğlu 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyette-ı 
dir. 

Gündemin 6 ncı maddesindeki Kanun tasarl
ısının öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul .edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Raporun okunmaması kabul edilmiştir. Ra
por okunmayacaktır efendim. 

Kanunun tümü üzerinde Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Ahmet Buldanli; şahısları adına 
'Sayın İhsan Karaçam, Sayın Oğuz Aygün, söz 
almışlardır. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Buldanli, buyurun efendim. 

A.P. GRUPU ADINA AHMET BULDAN
Lİ (Muğla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri: . 

Bugün Yedek Suıbay Kanununun bazı madde
lerini değiştirmek ve yedek suıbay eğitim süresi
nin bir defaya mahsus olmak üzere 4 aya indiril
mesi hususunu müzakereye başlamış bulunuyo
ruz. Bendeniz, Adalet Partisinin bu husustaki 
görüşünü iletmek için söz almış bulunyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisinin, 
şu sırada huzurunuzda müzakere edilmekte d a n 

kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşlerini şu 
şekilde hulâsa edebiliriz. Yüksek malumlarınız
dır ki, kanunların ısdarında, kanunun mutlaka 
Anayasaya uygunluğu ve genellik prensibine in
tibak aranır. Aksi halde, çıkarılacak kanunlar 
özel kanun mahiyetini taşır ve nısfet prensibin
den de ayrıldığı için tatbiki mümkün olamaz. 

Yine malumlarınızdır ki, Anayasamız, millî 
müdafaa hizmetlerini bütün Türklere teşmil et
miştir. Bu umumî kaidenin dışına ne çıkılır, ne 
de çıkılmasına tevessül edilebilir. Farzı muhal, 
bir er, askerliğini 18 ay yapmışsa, diğerinin 12 
ay yapması mümkün değildir. Eğer kanunî bir 
özürü nispetinde hizmetten istinkâf edilir, veya 
çürüğe çıkarılır. Hiç bir Türk, askerlik hizmetin
den ayrı tutulamaz. 

Ayrıca, Anayasamızın 12 nci maddesi; hiç 
ferde, aileye veya zümreye imtiyaz tanımamak
tadır. Bu suretle, görülmektedir di, şu anda mü
zakere etmekte olduğumuz Kanun tasarısı, yuka
rıdaki prensiplere aykırılık ihtiva etmektedir. 

Bir noktanın aydınlatılmasında fayda müla
haza ediyorum: Ordunun kadro fazlası var
dır. Bugün 30 bine yakın yedek subay yığıl
ması olduğu sdylenmektedir. Bunların kulla
nılması mutlaka zaruridir. Zira, yine pek çok 
kanunlarımız, askerlik (hizmetini ifa etmeyen 
gençlerimize vazife vermemekte veya en azından, 
onların vazifelere alınmaları uzun müddet sür
mektedir .Bu gecikmeyi önlemek, boş kadroları 
doldurmak veya istihdam politikasını bir nispet
te hafifletmek için, bu yığılmaları yavaş yavaş 
haddî asgariye indirme veya tamamen kaldırma 
yolunda Hükümetin tedbir alması,, yerindedir. 
Yalnız, «kadro fazlalığını asgariye indireceğim, 
sıkıntıyı ortadan kaldıracağım» diye, Anayasa
nın amir hükmüne aykırı hareket etmek de doğ-: 

ru değildir. 
Şimdi, bu getirilmekte olan Kanunun 1 nci 

maddesine bakınız, L'5.1974 tarihine kadar yurt 
içinde veya yurt dışında yüksek okul, üniversite» 
bitirmiş gençlerimiz, eğer haklarında askerlik ka
rarı alınmışsa, bunlar 4 aylık bir eğitimden son
ra terhis olacaklardır; ama yüksek okul veya 
üniversiteler Haziranda mezun verirler. Burada 
4 aylık süre kabul edilirse, Haziranda mezun 

olanlar faydalanamayacaiklardır. Aynı şekilde, 
bugün fiilen okulda bulunan yedek subay öğren
cileri, fiilen kıtalarında yedek subaylık görevini 
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yapanlar, bu getirilmekte d a n kısa süreden fay- I 
dalanamayacaklardır. Şimdi, bir aylık bir ara 
ile bir zümreyi 4 ay gibi kısa bir müddet asker
lik yaptırıp terhis ettireceksiniz; 1 ay sonra hak
kında akserlik kararı alınmış yüksek okul veya 
üniversite mezununu bu haktan mahrum edecek
siniz. Bu alenen, nısfet prensibinin ihlâlidir ve 
aynı zamanda, Anayasanın 'emrettiği askerlik 
vazifesini vatandaşların bir kısmınma 18 ay, bir I 
kısmıma 12 ay ve bir kısmına da 4 ay gibi çok 
kısa bir zaman hizmet yaptırıp terhis olmalar ı-
.ua imkân vermektedir. Bu, gayri hukukî ve gay
ri adil durumun tashihi şarttır. 

Biz prensip olarak, bu yığılmaları ortadan 
kaldıracak 4 aylık müddeti kalbul ediyoruz; ama 
bu üç sınıf arasındaki, yani bugün üniversiteyi 
bitirmiş, hakkında askerlik kararı alınmış veya 
şu anda yedek subay okullarında okumakta olan, 
eğitim görmekte olan veya kıtalarında hizmet 
gören insanları, gençleri bu gibi kısa hizmetten 
faydalandırmamak gayri âdil bir düşünce olur 
kanaatindeyim. 

Düşünülmelidir ki, millî güvenlik gibi bir I 
hizmete müteallik bir mesele kanun metni haline 
getirilirken mutlaka Millî Güvenlik Kurulun
dan geçirilmiş olması lâzımdır. Çünkü, Millî Gü
venlik Kuruluna; Maliye, Hariciye, Ulaştırma 
ve Millî Savunma Bakanlığı gibi memleketin mu
kadder atına fiilen el koymuş büyük bakanlıklar 
iştirak etmektedir. Millî Savunmanın bu gibi ih
tiyaçlarını yakrnen bilirler. O balkımdan böyle 
Bakanlar Kurulu tasarısı olmasına rağmen, Mil
lî Güvenlik Kurulundan geçirilmemiş olmasının, 
bu kanunun bu şekilde noksan çıkarılmasına se
bep teşkil ettiği kanaatindeyim. 

İkincisi, bugünkü şartlar altında, bugünkü 
dünya siyasî konjonktüründe görülen büyük bu
nalımlar dolayısıyle, hasseten memleketimiz için 
bir. Kıbrıs meselesi, bir Barzani meselesi, 
bir Yunan meselesi dururken, 4 ay gibi 
kısa bir müddette yel delk subaylarımıza hiç
bir bilgi veremeyiz. Askerliğin yalnız 
tek tüfek olarak yapıldığı devirlerde bile, 36 ay 
hizmet gören erlerimiz, yedek subaylarımız var
dı. Şimdi, bunlar, nükleer silâhların, kozmik si
lâhların ve klasik silâhlarım modern şekilde ge
nişlediği, büyüdüğü bir devirde 4 ayda acaba 
meyi öğrenebilirler? 

Şunu bir kere düşünmemizi istirham ederim; 
4 aylık zaman 16 hafta demektir. 16 haftada j 
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(iki tam gün tatil olduğuna göre her haftada) 
32 gün tatil olarak geçecektir. Yami, 4 ayın 32 
günü, kanunî bir mecburiyet olarak, eği
timden sayılmayacaktır. Geriye kalıyor 3 
ay. Yani 4 ay deidiğiimiz eğiltiım, aıslında 3 
aydan azdır. 3 ayda bir yedek subay hem modern 
silâhları öğrenecek, hetm nükleer silâhları öğre
necek, hem şevki idare öğrenecek, hem kuman
danlık öğrenecek ve 4 ay sonra terhis olacak. 

Düğününüz, bugün bir seferberlik emri çıkar
sak, seferberlikte kaidedir evvelâ en genç nesil
ler silâh altına alınır; bugün en genç hamgi nesil 
varsa oradan başlanır silâh altına alınmaya, ta 
yaşlılara doğru. Peki, 4 ayda bir gün üniforma 
giymemiş, (yani subay apoleti takmamış) bir 
gün kumanda etmemiş, (ne takıma, ne mangaya, 
ne bölüğe) bir asteğmen askere alındığı gün bö
lüğün kumandanıdır; 100 kişiye, 200 kişiye ku
manda edecektir, natamam bilgilerle. Allah gös
termesin, olmaz; ama her şey olabilir, bir gün 
seferberlik kararı alırız.. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Eskiden 
yedek subay öğretmenler vardı; onlar ne olacak 
Sayın Buldanlı? 

A.P. GRUPU ADINA AHMET BULDAN
LI (Devamla.) — Onların vebalini bize sormayı
nız, o 27 Mayısın bir tasarrufudur; o tasarrufu 
kim yapmışsa ondam sorunuz. Şimdi, şu anda gö
rüştüğümüz kamumu müzakere ediyoruz. Gayet 
tabiî ona ben de muhaliftim; yedek subay öğret
mene. Çünkü öğretmenliğin bir kariyeri vardır, 
bir özelliği vardır, gayet tabiî • doğru söylediniz. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu 4 aylık eği
timden sonra, terhis ettiğimiz yedek subaylar', ga
yet tabiî ki, geriye dönecekler kendilerime ait hiz
metleri alacaklardır; ama onlardan 4 ay önce kı
taya gelmiş, subay üniforması giymiş ve halen 
orduda hizmet vermekte olan insanlar, 18 ay hiz
mette kalacaklardır. Yani 4 devre üzerlerine ge
lecekler, onlar geri dönüp işlerine güçlerine sa
hip olacaklar; ama bugün silâh altında bulunan 
arkadaşlarımız bu kısa' hizmetten faydalanama
yacaklardır. 

Bizim kanatimiz odur ki, bu 4 aylık müddeti 
muhafaza etmekle beraber, Kanunun birimci mad
desindeki 1 . 5 . 1974 tarihimi, 1.9Jİ974 olarak 
değiştirmeli ve bu kısa hizmetten, halen yedek 
subay okullarında bulunan öğrenciler de, halen 



M. Meclisi B : 94 

kıtalarda hizmet yapan yedek subaylar da fay
dalandırılmalıdır. 

Şimdi, Millî Savunma yetkilileri, «Halen kı
talarda vazife görmekte olan yedek subayları ter • 
his edersek, bir boşluk hâsıl olacaktır» diyebilir
ler. Bu boşluğu doldurmak için, bugünden ted
bir alıp, kısa vadelerle peyderpey, ceste ceste bu 
hoşluğu doldurmak mümkündür. 

Üç noktada muhalif bulunuyoruz bu kanun 
tasarısına: 

Birincisi, 1 . 5 . 1974 tarihinin çok haksızlık 
getireceği. İkincisi, bugün fiilen okullarda bulu
nan öğrencilere tatbik edilmeyişinin haksızlık 
olacağı. Üçüncüsü, fiilen kıtada bulunan subay
ların bu haktan faydalanmamaları omların zarar-
larınadır, onların gadre uğramalarına sebep ola-. 
çaktır. 

Bu bakımdan, tasarının mükemmel bir hale 
gelmesi için, nisf et prensibine, Anayasaya uygun
luğu temin edilmek bakımından iki teklif verdim 
Başkalığa,, o tekliflerin sırası geldiğinde iki mad
de üzerinde tekrar söz alacağım. O şekliyle bu 
kanun tasarısına müspet rey vereceğimizi arz 
eder. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bul-
danlı. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ya
sin Hatiboğlu. Buyurun efendim. 

M.S.P. GRUPU ADINA YASİN HATİB
OĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik 
hizmetine tabi tutulmasına dair kanun tasarısı 
hakkındaki Millî Selâmet Partimizin görüşünü 
arz etmek üzere huzuriaınnızda bulunuyorum. 

Muhterem Milletvekilleri, bir memleketin mad
dî varlıklarıyla, manevî değerlerinin korunması, 
o memleketin silâhlı kuvvetlerinin gücüne bağlı
dır. Bu güç ne yalnız silâhla ölçülebilir ve ne de 
yalnız başına personelle. Filhakika, bu güç per
sonel ve silâhlar yekûnuna eşittir denilebilir. An
cak, silâhlar ile personel arasındaki uymun nasıl 
temin edileceği hususunun teknik bir konu oldu
ğunu kabule mecburuz. Bu konunun tasarı halin
de Yüce Kurulunuza sevk edilmiş olması bu gö
rüşümüzü teyit etmektedir. Belli ki Hükümeti
miz, Silâhlı Kuvvetlerimizin yıllık yedek sulbay 
ihtiyacını ve yine yıllık yedek subaylığa hak 
kazananlar sayısını ve yine yıllık birikimi tespit 
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ettirmek suretiyle bu tasarının şevki zaruretini 
duymuştur. Filvaki bugün 30 bine yakın yedek 
subay adayı sıra beklemektedir. Silâhlı Kuvvet
lerimizin yıllık yedek subay ihtiyacı ise 8 ilâ 10 
bin civarındadır. Gerek yurt içi ve gerekse yurt 
dışı yüksek okul mezunlarının yıllık sayısı 15 bin 
civarındadır .Demek oluyor ki, her yıl 5 ilâ 7 bin 
ihtiyaç fazlası yedek sulbay adayı birikime ka
tılmaktadır. Bugüne kadar birikim, (mevcut 30 
bin fazla sayı da) nazara alınırsa, îleriki yıllar
da meseleyi halletme, Silâhlı Kuşetlerimizi sı
kıntıdan kurtarma, her Türk çocuğuna az da ol
sa vatanî hizmet zevkini tattırma, onun manevî 
hazzmdan nasipdar kılma imkânları daha da 
zorlaşacak demektir. 

Anayasamızın 60 ncı maddesi, askerlik hiz
metini vatan hizmeti olarak, yani hak değil gö
rev olarak tavsif etmiş bulunmaktadır. Bu görev 
aynı maddenin sarahatinden anlaşılacağı veçhile, 
Silâhlı Kuvvetler kesiminde ifa edilebileceği gi
bi, sair kamu kurumlarında da ifa edilebilir. 
Tasarı kanunlaştığı takdirde, 4 aylık temel as
kerlik eğitiminden sonra, kamu kesiminde hiz
met alması muhtemel kimseler bu kesimde; özeli 
kurumlarda hizmet alanlar, serbest faaliyette bu
lunanlar ise bu mesleklerde memlekete hizmete 
devam edeceklerdir. Her halükârda memleketimi
zin savunması, imarı, ihyası bahse konudur. 
Esasen bu tasarı kanunlaştığı takdirde askerlik 
görevi tamamen kaldırılmış olmayacaktır. 4 ay
lık yedek subay temel askerlik eğitimi esas alına
caktır ve bundan, 1.5.1974 tarihine kadar yedek 
subay olma imkanı veren öğrenim kurumlarından 
mezun olanlarla, bu tarihten önce askere şevk
leri gerekirken sevldeririin tehiri mukarrer bu
lunan kimseler, bu kanundan, istifade edebilecek
lerdir. Bundan da anlaşılıyor ki, fbu kanun uzun 
süreli ve devamlı tatbiki gereken ahkâm getirme
mektedir. Bugüne kadar vaki birikimi ortadan 
kaldırmayı istihdaf etmektedir. Biz Millî Selâ
met Partisi olarak bunu zarurî bir teşebbüs ka
bul ediyoruz. Ancak, meseleyi kökünden halle-. 
den ve bu tip birikimlere yeniden fırsat verme
yen nitelikte de görmüyoruz. Mahdut kimselere 
sarî, ancak belli senelere tatbiki mümkün olan 
'bu tip tasarılardan ziyade, meseleyi kökünden 
halleden ve 'Silâhlı Kuvvetlerimize tam bir fe
rahlık veren ahkâmın getirilmesini canı gönül
den dilemekteyiz. 
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Hele Anayasamızın 60 neı maddesinde belir
tilen, kamu hizmetlerinde istihdam keyfiyetini 
•tanzim ve tespit eden kanun tasarısının biran 
'önce Yüce Kurula intikâlini zarurî görmekteyiz. 
Bu konudaki teşebbüsün kadük kalmış olması, 
'bugünkü sıkıntıların sebeplerinden biridir. Ana
yasamızın 60 neı maddesindeki kamu hizmetinde 
istihdam keyfiyeti ve usulleri tedvin edilince, 
yeni bir birikim ve bunun doğuracağı rahatsız
lık olmayacağı gibi, belli bir tarihe kadar me
zun olanlarla, o tarihten kısa süre sonra mezun 
'olanlar arasında da gayri âdil görünen aynılık
lara fır'sa't verilmemiş olacaktır. 

Ayrıca, askerlik çağına gelmiş insan gücü
nün, kamu kesiminde memleket kalkınmasına 
katkıda bulunmasının namütenahi faydaları 
aşikârdır. 

.Biz bu tasarıya müspet oy vereceğiz. Bu
nunla beraber, bu tip tasarıların yeniden şevki 
zaruretini ortadan kaldırmak, yurt kalkınma
sına yardımda bulunmak maksadını muhtevi, 
dertlere sürekli çareler getiren tasarıların şev
kini müstacel ve zarurî görmekteyiz. 

Grupum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygı 
ve :h)ürimellerimle selâmlarım. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip-
oğlu. 

Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üyele
rin iştiraklerini rica ediyorum. 

Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı efendim ? Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kal
dırınız. 

Şahısları adına görüşmek isteyen üyelere 
söz vereceğim. 

Sayın İhsan Karaçam?.. Yok. 
Sayın Oğuz Aygün, 'buyurunuz efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Yedektsuibay adaylarının kısa süreli asker

lik hizmetine taJbi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısı üzerinde, şahisi görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Askerlik keyfiyeti - yüksek malûmlarınız 
olduğu veçhile - Anayasanın emretmiş olduğu 
bir vazifedir; hugüne kadar da aziz vatanı
mızda, her vatandaşın 'büyük bir sayigıyle yap
maya çalışmış olduğu bir görevdir. 

Hal 'böyle iken, bu kere karşımıza gelen 
sayın Hükümet, bir de gerekçe göstermekte 
ve türdü selbeplerle zuhur etmiş olan birikimin 
ortadan kaldırılabilmesi ve bundan sonraki as
kerlik hizmetlerinin rahatlıkla ifa ediTehil-
meöi için, bu sefer 4 aya mahsus olmak üze
re bir kanun tasarısı getirmiş bulunmaktadır. 
'4 aylık askerlik gerekçesi, sadece 'birikimi 
ortadan kaldırabilmek içindir. 

Şimdi 'bu husus, evvelâ eşitlik ilkelerine 
aykırıdır, insan haklarına aykırıdır. Askerlik 
görevi gil'bi kutisî bir görevin ifasında, vatan
daşı, askerlik görevini yapacak olanı, ayın 
ayrı şartlara talbi kılmaktadır. 

Yine yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, 
bugüne kadar yapılmakta olan hizmetler, 
muayyen bir dönem, bir devre için 4 aya in-
diıillecek; ondan sonra, yeniden eski devre
si olan 18 aya çikarılaîcaktır. Yani hu arada bir 
grup şahıs, aziz vatandatşımıız lütfa m azına r 
olmuş olacaktır ve böylece tılkanıklık da gi
derilmiş olacaktır. 

[Sevgili ve aziz arkadaşlarım, şimdi şu nok
tada mütaılâa etmek lâzımıdır: Bu 4 ay içerisin
de gereği kadar bu askerlik görevini yapan 
vatandaşlarımıza askerlik sanatını öğretebi
lecek miyiz? Bunun münakaşa ve müzakeresini 
burada benden önce konuşan sayın grup söz
cümüz de dile getirmiş bulunmaktadır. Ben 
sadece 'bunu 'bir madde olarak değinmekle ye-
tinJiyoru/m. Ama 'bir ıbaşka hususun üzerinde 
İsrarla duruyorum. 

4 aylık müddetten sonra gelen şahıslar, 
vaktiyle askerliklerini türlü sebeplerle yap
maktan imtina etmiş ve askerlik gibi 'bir va
zifeyi isteyerek veya istemeyerek ifa edeme'-
miş ve askerliğini hu devre yapmak giibi 'bir 
şansa mazîhar olmuş olanlarla, bundan sonra 
askerliğini yapacaklar aınasınjdaki farkı be
lirtmek istiyorum. ' 

Şimdi, bir de bir başka hulsus vardır. O da, 
askerliik gilbi (bu kadar kutisî 'bir görevde, bir 
defaya mahsuls olduğu, ifade edilmiş olmasına 
rağmen, «İllerde yol olur» düşüncesilyleı tekrar 
b'üylesine ibirtakım kanun tasarılarlyle bir baş
ka şekil ve ilimcisini de hurada imkân dahili
ne getirmiş olacağız. Her şeyde af olalbilir. 
Ama, askerlik gibi kütrsî görevi ifada bir nevi 
af getirilmiş olması keyfiyeti, h'em Anayasa-
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ya aykıırıdır; hem de bizatihi o görevi yapma
ya çalışan aziz vatandaşın bu g'örev yapma aş-
ikma karşı bir hürmetsizlikt'i'r. 

Değerli milletlvefcilıleri, şimdi demek ki, bir 
tarafta, bu tasan ile eşitlik prensibini bozmuş 
olacağız; ölbür tarafta, ileride bu tip kanunla
rın çıkması için bir başlanlgıç koymuş olaca
ğım. Bundan sionra da, bu tip, askerlikten ken
di ihtiyarı ile kaçan, kendi itühyarı ile asker
liğe .gitmeyi geciktiren şalhısları da, «Belki ile
ri de 'ben de 4-6 aylık bir dönem içerisinde 
askerliği'mi yapma imkânına kavuşurum.» 
ümidiyle bir başka yola da sevk etmiş olaca
ğız. 

|Bu mahzurların karşısında, bir de gerekçe
nin göstermiş olduğu zaruret var. O halde iki
sini bağdaştırmak lâzımdır. Bu mahzurları gi
derecek, fakat gerekçede ortaya konmuş olan 
sıkıntıyı da izale edecek bir yoıla gitmek lâ
zımdır. 

Kanaatimizce o yol da; bulgun 18 aya ta
hammül edilemiyor ise; yığıntı ve birikinti 
1<8 ay ile giderilemiyor ise; 'bunu izale etmek 
için, faraza bundan sonra 10 veya 12 aylık as
kerlik dönemi getirilir. Yani, bir veya iki dev
rede bu sıkıntıyı gidermek yerine; bunun dev
redere parça parça ulaştırılması ve sıkıntının 
böylesline izale edilmesi yoluna gidilir. Bunu 
yaptığımız takdirde, eşitlik prensibini halel
dar eltmemiş ölacağıiz. Bundan Sonra her dev
re, faraza 8, 10 veya 1,2 ay askerlik yapmış ola'-
c'ai'k ve bu suretle askerliği o -seviyeye indirmiş, 
o kadar müddete indirmiş olacağız ve eşitlik 
prenSilbini de 'bozmamış olacağız. 

iBunun bir 'başka faydası daha olacaktır; 
bundan sionra böylesine 'bir kanunu çıkartmak 
ihtimalini de ortadan kaldırmış olacağız. 

Onun için, yüce huzurlarınızda bu talsanya 
karşı menfi kanaatimi arz ve ifade ederken, bir 
do nâçiz teklifimi getirmiş bulunuyorum: As
kerliğim, bundan Sonra muayyen bir müddet 
içerisinde yaıpılmak suretiyle, senelere taksimi 
şeklinde, sıkıntının gldeıdlebilmesin i, teklif 
ediyorum. Bunun için de, bu tasarının bir kere 
daiha klo-mıtsylonda ğörüşülmesL'ni ve ilgili Hükü-
melt ve Devlet mercileri ile temas etmek sure
tiyle müddetin tayininin gerektiği noktasına 
işaret ediyorum. 
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Huzurlarınızı işgal ettiğim için teşekkürle

rimi ve saygılarımı sunarım. 
-BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa. 

yın Doğan Araslı, buyurun efendim.' 
iC. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN ARASLI 

(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasaıısı üzerinde Cumhuriyet Halik Paritisi Gru
pu adına görüşlerimi ifade etmeye çalışaca
ğım. 

Elbette ki bu kanun tasarısı bir ihtiyacın, 
Ibir gerekliliğin sonucu olarak huzurumuza gel
miş bulunuyor. Bugün yapı'Ian hesaplar, bize 
kadar ulaşan rakamlara göre; yılların birik-
nıi, yıllanın ihtiyaçları karşılayamaması, baş
vurmalarına rağmen yedek subaylık gibi ulvî 
bir mükellefiyeti yerine getiremedikleri için
dir k i ; 3'5 bine baliğ olan genç, askerliğini ya
pamaz, yedek subaylık görevini yapamaz ha
le gelmişlerdir. 

Bir tedlbir getirilmemiş olsaydı, yine ya
pılan hesaplar gösteriyor ki, bugün üniversi
telerimizden her yıl mezun olan genq sayısı 
14 - 1/5 bine ulaşmaktadır. Geçici bir istisnaî 
dönem için bu tedbir getirilmemiş olsaydı, bu 
sayı umarım ki birkaç yıl içerisinde 50 -- 60 bi
ni bulacak, hatta 100 bine dayanacak idi. 

Arz ettim üniversitelerimiz yılda bugünkü 
hesaplara göre 14 bin veya 1'5 bin civarında 
mezun veriyor. Önümüzdeki yıllarda üniversi
teye girecek ve elbetteki çıkacak mezunların 
sayısı da artacağına göre, bu miktar datha da 
yükselecek ve demin arz ettiğim rakam da 
bununla paralel biçimde yükselecek ve ihtiyaç
ları, arzuları karşılayamayacak hale gelece
ğiz. 

Hükümetçe getirilen yedek subay adayla
rının kısa süreli askerlik hizmetlerine tabi tu
tulmasına ilişkin kanun uygulandığı takdirde, 
ilk etapta ve kısa bir süre içerisinde 35 bin 
gence, Anayasanın öngördüğü şerefli bir ulvî 
görevi, bir mükellefiyeti yerine getirmek ola
nağını sağlamış olacağız. 

Burada demin değerli konuşmacı arkadaş
larımın ifade ettiği birtakım hususlara da dik
kati çekmeyi, bu husustaki görüşlerimizi ifade 
etmeyi yararlı hunnaktayım. 
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Arkadaşlarımız ifade ettiler ve eşitlik ilke
sine aykırı biçimde bir görüşü, kendi görüşle
ri olarak ortaya koydular; saygı duyuyorum. 
Ancak, 'hemen şurada aklıma geliveren bir 
hususu da söylemeden geceme yedeğim. Şu ça
tımı! altında dahi, kimi auka.daşrmız altı ay, 
kimi arkadaşımız, o gönün şantilan öyle gerek
tirdiği için üç yıl, kimi arkadaşımıı'z da mese
lâ örneğin benim olduğu gilbi iki yıl yedek 
'subaylık görevini yaptılar. Demek ki bir va
tanî hizmetin yerine getirilmesi, sırasında, 
sürenin, yapılan hizmetin ulvîliği ile tanım-
lanmalsı, beliıleıımesi 'bir öçü olmamak lâzım 
gelir kanaatindeyim. 

Bir başka konu; düşünüyorum, 35 bine ya
kım genç insanı vatanî görevlerini yapmak 
konusunda yıllarca bekler halde bırakmanın 
Sorumluları da, herhalde her yedek .sujbay dö
neminde şubelere haşvuran genç insanlar oi-
ımûısa gerek. Bildiğim kadarı ile gençler, zama
nı geldiğinde şubelerine başvururlar; ama al
dıkları cevap, çoğu zaman; «îsıtiap haddinin 
dolduğu, ihtiyacın üzerinde talep olduğu şek
linde» olduğu içindir ki, bu genç, insanların 
istekleri yerine getirilmez. 

.Sorumluluğu kendileri taşımadıkları hal
de, onlara gerçekten büyük sorumluluk, hayat
taki 'birtakım girişimlerini engelleyici bir ted-
hir koymanın da kİMsenin hakkı olmadığı inan
cına ay>rıca 'burada işaret etmekte yarar var. 

Birikimin ıgerekeesi olarak gömdüğümüz hu
suslardan. bir tanesi de, ihtiyaç fazlalarından, 
Anayasanın da öngördüğü hiçimde, kamu hiz
metlerinde yararlanma şeklinde bir hüküm 
vardı. Yıllarca hu hükme uyulmamış olmaîsı, 
'bu Anayasanın verdiği hakkı kullanmak İhti
yacını duyan, kafasında hunu yaşatan gençleri, 
de, hileisiniz 'ki, bu (birikimin çoğalmasında 'bir 
'belli harekete, bir belli davranışa bilinçli ola
rak siokm ustur. 

Şimdi temenni ediyoruz, gerçekten ülke ko
şullarıma fevkalâde uygun, 35 bin mevcut ve 
her yıl itibariyle de artması mukadder olan 
sayıyı azaltaibilmek için getirilmiş olan bu ka
nun tasarısına olumlu oy vermek, bir yende 
birikimleri azaltacak, genç insanlara, dinamik 
cağda ülkesine, yurduna yararlı olma yolun
da bir olanak tanıyacaktır. 

'Cumhuriyet Halk Partisi bu yolda Hükü
metin getirdiği tasarının yanındadır. Bizim 
aylarımız gençlerin bu kısa süreli alskerlik 
hizmetine taibi tutulması şeklindeki kanun ta
sarlısının lehinde olacaktır. 

Grupum adına saygılarımı sunar, teşek
kür ederim. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aras-
lı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan. 
şahısım adıma söz istiyorum. 

BAŞMAN — Buyurunuz efendim. 
VAHİ!1 BOZATLI (Sivas) — 'Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Hükümet, yedek subaylık soırununda bir 

tedbirle Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir ve 
gerekçede de ifade edildiği gibi, amaç, üniver
site mezunu olup, yed efe subaylık sırası gel
miş olanların melydana getirdiği birikimi 'ber
taraf etmek noktasında toplanmaktadır. 

Hemen, peşinen ifade etmek istenim ki, Tür
kiye Cumhuriyeti kurtuldu kurulalı böyle bir 
'tedbiri, böylesine meseleyi satıhtan alan, so
rumluluk duygusu, ile, düşüncesi ile her nok'ta-
ısında çelişen 'bir teklif görmedimJ 

Yine zannediyorum ki, hukukun üstünlüğü
ne inanmış herhangi Ibir toplumda, toplumun 
muayyen 'bir çizgisini, belli iki tarıih arasın
da ayırarak, şu tarihe kadar yedek subay olma 
hakkını kazanmış kişilerin, Anayasa ile em
redilmiş olan hir mükellefiyeti büyük ölçüde 
yapmak mecburiyetinden istisna tutulmaları 
gjibi imtiyaz doğurucu bir teklifle Parlâmento
nun önüne gelmiş olması heni bu tasarı üzerin
de konuşmak mecburiyetinde /bırakan nlokta 
olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, filvaki böyle bir 'bi
rikimin olduğu doğrudur. Ancak, bu birikimin 
eşitlik ilkelerine uygun biçimde ve seyyanen, 
Ibelli tarihten evvel veya .sonra aynı mecburiye
ti duyan kişilere de aynı hakkı tanımak sure
tiyle halli gerekir. Şayet hir tedbir Ibulumat-
maızsa, o takdirde, 'bir nıedburiyetin doğurdu
ğu slonuca hep beralber varmış oluruz. 

Tasavvur buyurun, şimdiye kadar bu bi
rikim olmuş, bundan sonra bu birikim belki 
Ibir süre daha devam edecek. Bundan evvelki 
hükümetler, hu birikimin doğurduğu birta
kım sakınca1 arı bertaraf etmek için, bir ka-



M. Mecisi B : 94 11 . 6 . 1974 O : 1 

rarname ile, askerliğini yapsın* yapmasın 'bu 
çağda kimselerin Devlet hizmetlerinde görev 
alma imkânlarını sağladılar. Bu birikime, kar
şı, sanki daha evvel hiç haberimiz olmayan, 
İbizinı bilgimiz dışında, bizim malûmatımızın 
dışında .kendiliğinden olmuş bir oılay gübi, veya 
•bundan sonra bu birikimin bir daha olmayaca
ğını kesinlikle biliyormuşuz gibi, bir defaya 
mahsus olnıa'k üzere denilerek bir teklifle 
geliniyor. Hafızam 'beni yanıltmıyorsa, ifade et
tiğim gibi, elli sene içinde bir defaya mahsus 
•olmak üzere, belli ;bir tarihten s(onra yedek su
baylığa hak kazanmış kişileri, âdeta yedek 
subaylık, yani askerlik mükellefiyetinden va
reste tutuyoruz.. 

Arkadaşlarım, kesimlikle söylüyorum; bu 
'bir imtiyaz tanımadır; bu bir imtiyaz kanu
nudur; 'bu bir, imtiyazsız sınıfsız bir kitle ol
duğunu her yerde her zaman ifade ettiğimiz 
'Türk uluisunun içinde, askerlik mükeıllefiyelt'i 
•gübi kutsal bir görevi, seve seve yapmamız ge
reken 'bir görevi, bir kısım, kimselerin yapma-/" 
masını temin edici nitelikte, aiyıırım getiren,* 
ayrıcalık getiren bir kanundur. 

Bu itibarla ben, Hükümetin, hatta sayın Ko
misyonun bu mevzuun üzerinde yeniden dik
katle durmasını rica ediyorum. Eğer, hakika
ten bir 'birikimi önlemek için böyle bir ayrıca
lığa, gitmek, yahut, askerlik süresini kısalt
ma noktasında bir nıeeiburiyet varsa, sadece 
'bunu o zaman, o tarihte askerlik sııralsı gelmiş 
olanlara değil, o tarihten stonra da askerlik sı
rası gelmiş olanlara eşit ölçüde; hiçolmazsa 
orantılı, âdil biçimde bir tedbir olarak getir
mek, o suretle bu meseleyi çözmek gerekir. 

Şu alay bize gösteriyor ki, şu anda en önem
li konuda, vatan müdafaasında yetiştirimek 
mecburiyetinde olduğumuz, hatta belli, katı 
kriterleri olan askerlik mükellefiyetinin, as
kerlik sanatının ne kadar bir süre içinde öğ
renileceği hususunda en küçük bir şüphemiz 
yok iken, bunun belli bir tarihten aşağı bir sü
rede öğrenilemöyeceği hususu hepimizin itti
fak 'ettiği bir nokta iken, hatta dokunulma
sı mümkün olmayan kesin bir kural, bir pos-
tüla iken, onu dahi şu anda getirdiğimiz 'bu ta
sarı ile reddediyoruz. Diyoruz ki, askerlik on 
ayda yahut oniki ayda, iki senede değil, dört 
ayda, kıta hizmeti yapmadan da öğretilehili-
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yor. Yani, elli senedir, belki asırlardır insan
lığın askerlik sanatını öğretmen için bulabil
diği, ileri sürdüğü bütün fikirleri bir anda 
reddediyoruz. Diyoruz ki, bütün bu fikirler 
yanlış;, asikerlik sanatı dört ayda öğretilir; 
dört ay sonra, pekâ'â bizim kendisinden ya-
rarlan.'acağımi'z ölçülere sahip, askerlik hizme
tini öğrenmiş, yedek subay yetiştirme imkâ
nına sahihiz diyoruz. 

Ya şimdiye kadar uyguladığımız usuller 
yanlış veya şimdi, yalnıız bir dönem için, yal
nız bir sınıf için getirdiğimiz bu kanun yan
lış. ikisinden birinin yanlışlığını kabul etme
ye ımeclburuz. Ya elli yıldır uygulamamız yal-
lış, ya bu kanun yanlış. İkisinden birinin yan
lış olduğunu ifade etmeye mec/buruz. Bizim gö
rüşümüz, şimdiye kad ar bunun aksini savun
duğumuza göre, getirilen bu teklif yanlıştır. 
Hiçiolmaz&a, madem böyle kısa süreli askerlik 
'getirme düşünülüyor; buna memnuniyetle iş
tirak etme imkânına -sahibiz, o düşüncedeyiz; 
ama bunu, seyyanen, herkese aynıı şekilde tanı
mak gerekir. 

Belli 'bir sınıf için imtiyaız getirici nitelik
teki bu teklifin aleyhinde oy vermek düşünce
sindeyim. 

Saygılarımı sunarını. 

BsAŞKJAN —• Teşekkür ederim Sayın Btozat-
lı. 

•Şahısları adına konuşacak üyelere sıra kal
ınmamıştır. Devam edemiyeeeğiz. 

Kanunun tümü üzerindeki göi'üşmeler bıit-
'mjişıtir leifiendim. 

Yapılan açık oylamaların neticesini arz edi
yorum,. 

Tescil edilmeyen birleşımieıler ile bunlaırdan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki ka
nun teklifinin açık oylamasınla 279 sayın üye 
katılmış, 26>3 kalbul, 16 ret oyu çıkmıştır; tek
lif Meclisimizce kalbul edilmiştir. 

•MİMİ-Sınırlar Dışındaki istasyonlar tarafın
dan yapılan radyo yayınlarının önlenmesinle da
ir Avrupa a'ntaşmasınıln onaylanmasının uygun 
bulunduğa! hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamjasma 279 N sayın üye katılmış, 272 kabul, 
7 ret !oyu çıkmıştır; tasarı Meclisimizce kabul' 
edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
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Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hiizm'etinie talbi tutulmasına .ilişkin kamun ta
sarısının tümü üzerimdeiki görüşmeler bitımaştiir. 
Madjdeıfere gcçmjedem evvel bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Bayın Başkanlığa 
Tasarı Aniayalsanın 12 ve 60 ncı maddelİOT'inle 

aykırıdır. Bu hususun görüşülmesi için tasıan-
mn Anayasa Ko.misyonuna gönderilmesinii arz 
-ederiz., 

ISıaıygılarımıizlıa. 
Ankara Ankara 

İ.Haklkı Köylüoğlu Oğuz Aygün 
Edirne İzmir 

llhamli Ertem Yücel Dirik 
'Kırklareliı 

Mehmet Atagün 

'BAŞKAN — Sayın Koımdsyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Ka-
tıljmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Önergenizi! açılklaımıak üzere Sayın Köylüoğ

lu, buyurun eıfe.n!di|m. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 

— Sayın Başkan, sayım arkadaşllanm,; hepinizi 
sıevgii ve saygı ile sielâımilarıim. 

Bu tasarı dolayısıyHe sizlere olduğu giıbi biz
lere de birçok miüracaatiaır yapıldı. Bilhassa 
ımıektepte ve kıtalda olanlar 'diyorlar ki, tasarı-' 
ıdalki bu dört ayilıjk müddet bize de teşmâıl edil
sin ve böylece adalet ve fşitlük yerine gelişin di
yorlar. İşte bu seoeptem bu şikâyetleri duyuır-
ımiaık içlin hu/.ıırunuza çıkmış 'bulunuyorum. 

Anayasan azın 12 ne! maddesi «Herkes, dü, 
ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsiefî inanç, din 
ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin, kanun önün
de eşittir.» demektedir. Ben bunu hukuktan an-
iiayan arkadaşlara. da danıştım, sordum. Hatta 
Yargıtay üyeleri de - belıki çocukları var, belki 
yoktur ama - bana saınıimi olarak bunun Anaya-
ısanın e'şitlülk ilkelsliıni zedelediğini beyan ettiler. 
Ban de size arz ediyorum. 

Ben de üzerinde durdum, yinıe bu kjîımse'ler 
bu, taşanının Anayasanın 60 ncı maddesine de 
aykırı olduğunu beyan eitjtiler ve benden bunu 
İdile ge'tlirmt'mii rica ettiler. Bien de sizlere arz 
eldlyorumı. Anayasamızın 60 ncı maddesi, «Va
tan hiztineltii her Türkün halkkı ve ödevidir. Bu, 

ödevin, .Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmet
lilerinde n'e şekilde yerime getirileceği kanunla 
düzteinleinlir.» diyo>r. İşte bilıenJicr, düşünenler ve 
hukukçular tasarının bu maddeye de aykırı ol
duğunu beyan •ediyorilaır. Biz de arkadaşlarımız
la beralheır, tasarınım bu maddelerinin Anayasa
mızın bu maddelerine aykırı olup olmadığı yö
nünden Anayasa Komisyonuma havalesini iste
dik ve sizden de bu yünde :rey vermenizi arz 
(ediyorum, saygılarım^ sunuyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köylü-
loğlul. 

'Komjisyan önergeye katılmamıştır. Önergeyi 
aylarınnza sunuyorum. Kalbul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmeımıiştir efendilin. 

Maıdjdlelıerie geeilm'esıiııi oylarınıza arz eıdijyo-
ruım. Kalbul adenier... Etmeyenler... Kahuıl eıllil-
mjişjtir̂  

HAlSAN TOSYALI (Kastamonu) — Birinci 
ımialdde üzerimde söz iısltiyorupiı. 
-\ BAŞKAN — 1 ncıi maidldıeyi okutuyorum. 
4 
VleidıeJk ısuibay laldaylıatrunan tosa süreli aslkecrllk 
üiamıötiîıe taM tuituümıaisıona ilişlkm Kaniim 

tasarısı 

Madde 1. — 1 . 5 . 1974 tarihime .kadar yurt 
içi veya yurt dışı yükseköğrenim knru'ınila.rım-
'd|an mezun ,ola,ra!k yedek subay adayı olma hak
kını kazanlmış ancak henüz askere şevki yapıl
mamış bulunan yükümıllüler 4 ay siüre ille yedeık 
subay tönnel aiskörliık eğitimline tabi tutulurlıar. 
Eğitim sıüresii sonunda başarı gösterenler asteğ
men rütlbıelsiylie başanılı oljaımay anlar ise er ola
rak terhis ediil'irlier. 

Bu kanun hüküınleırimden yararlanan yü
kümlülerim arta kalan m.uva.zzaf er veya yedlelk 
ısubaylılk hizmet süreleri yeldeğe ayrıldıktan 
ısionra yaş. halddih'e ilki kaıt olıaırak eklenir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde, buyurun 
Sayın Tosyalı. 

BASAN TOSYALI (Kasitaımtonu) — Sayın 
Başkanım, değerli ankaidaşlarıım, kanunun tıü-
mü üzerinde İçtüzüğümüz sebebiyle söz .aJlaımia,-
dım, fikirllenjımji 1 nci madde tizlerimde arz eıde-
ceğim. 

(Sevgili arkadaşlarım, butraıda olanlar hatır
larlar; 1970 yılındıa erlerle ilgili 1111 sayılı As-

- 84 — 



M. Meclisi B : 94 11 . 6 .1974 O : 1 

kerlik Kanununu tadil eden 1315 sayılı Kanu
nun 10 ıieu <maddesinıin (b) fıkrası, 1076 sayılı 
yedek subaylarla ilgili Kanunu tadil eden 1316 
saydı Kanunum 3 ncü maddesinin (c) fıkrasın
da şöyle 'birer hüküm vardır: Burada dedik ki ; 
«ıbıir yıl içenisinde Hükümet, Millî "Savununa, ih
tiyaç fazlası erlerle, Millî Savunma ihtiyaç faz
lası yedek subayları hangi sabada kullanacağı
na dair bir kanun tasarısı gıeltiıûr...» Biz böyle 
(bir kanun tasarısı bekliyorduk. Maalesfef 1973 
seçimleri airıaıya girdiği için bu taisarı getirtilm'e-
di. Yemi Hükümet kuruldu, böyle bir kanun ta
sarısını Meclis beklemekteyken, kestıirmıe yol
dan, Türkiye Millî Savunmasına çok zararlı ola
bilecek, Anayasanın 60 ncı maddesindeki «eşilt-
lilk ilkesi» zedelenebilecek bir kamın tasıansı ile 
'bulgun Meclisimiz karşıkarşıya kalmış buılaın-
maktadır. 

iSevgili arkadaşlarım, Millî Savunma ihti
yaçları yalnız başıma er ve muvazzaf sujbayla 
yürütülemez. Mutlak surette Silâhlı Kuvvetleri
mizin her kademıesinde yedelk subay lâzımdur. 
yedek subay, muvazziaf subayla, er arasında bir 
'köprüdür, çok çeşitli hizmietler vardır ve bir 
iharp halinde iinuvıazzaf subayla bunların doldu-
ımdmaısma imkân yoktur. 

Şimdi biz 1 nci .maddjede olduğu gibi 4 .aylık 
bir eğitimle, 30 000 kadar birikim olduğu söy
lemen bu fazlalığı bu kanunla geçiştiıfesek, bu 
gençlere hiçbir Millî Savunma hizmeti - ister 
okulda, isiteır eğitim merkezinde - öğretilmeden, 
öğretmjeye maddeten hiç imjkân da olmadan, 
nıjeımileketin bu kadar gencimi millî savunma hiz-
;m!etleriınden mahrum ederek terhis etmiş olu
yoruz. Bu, Mıiillî Savunmamız aleyhine büyüik 
ve tehlikeli bir davranıştır. Bu bir.. 

'eğitim ıımemkezinde genel askerlik bilgisıiri öğ
rettikten slonra, bütün dünya silâhlı kuvvetHe-
rinde olduğu gibi, görev başımda eğüüminii de 
yaptırdıktan, sonra, (görevlerini, levazım, uçaik-
savar, topçu, tankçı, radaırcı, her ne ise) terhis 
ritmiek lâzım,. Kısa mıüidjdet içerisinde terhis et-
rajek lâzıımigelinse bile ancak bu görev başındaki 
eğitim hıiizımieltiinıdjen 'sonm bunu yapmak lâzım. 

Türkiye'nin Millî ISavunmasının hiçbir kamu
sunda, hiçbir bilgi vertneden bu kadar büyük 
ıbir münevver kitleyi terhis eJtrnek, millî savun-
iiııja görevi ile, valtam görevi ile kabili telif değil
dir. (C. H. P. sıralarından, «'Değil sözünü geri 
al» sıesıleıri) 

HÜSEYİN DENİZ (Malajtya) — Sözünü ge
ri al, .söylediğimle hiçbir alâkası yok. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sözümü 
hiç geri almam, sevgili arkadaşım; bu kadar bü
yük bir kitleyi Millî 'Savunma hizmetlerinden 
.alıkoymak, memleket bir tehlike anında bundan 
çok zarar çekecektir. O bakımdan sözümü geri 
almam, ve bu konuyu her zaman müdafaa ede
rim. . 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikamız 
kalmıştır efendim. 

HASAN TOSYALI (Devaımla) — Başüstünje 
bitiriyorum efendim. Muhterem arkadaşlarım,, 
bu, seibeple; Anayasamın; ilgili maddesindeki 
'eşitlik ilkesine aykırı oluşu, mıemleket savun-
im.as.ini sarsıcı nitelikte olan bu kanun tasarısı
nın Mjeöliijsiımizee reddedilmesi lâzım, bu bir... 

İMnıeisi; hiç değilse bugün silâh altında bu
lunan yedek subaylarla, okulda bulunan yedek 
.subaylarla bir denge sağlanmiası lâzımıdır. 

SABıRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sus bu seferi
de konuşma... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sen. sus 
ıbir defa... Aklınım erdiği şeye karış... (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, C. H. P. 
sıralarından, gürültüler) 

BAŞKA'N — Sayın Tosyalı, sözünüzü bağ
layım >ef enidjim. 

iSA'BRİ TIĞLI (Kastamonu) — Türk genç
lerimin zekâsından şüphe mi ediyorsun1? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Beni fazla 
konuşturma rica ederim. Çanak tutıma, süt sa
ğarım, sfonra üstün başın berbat olur. (Oülüş-
mı,eler) 

İkincisi; arkadaşlarım bugün lise mıezunilıan 
daibi er o.l'm,aktadırla1r. Hiç okuyup yazıma bil-
•mjeyem kişilerden tıttun da, ilkokul, ortaokul, 
lise ve dengi okullardan meaun olanlar er ola
rak askerlik ıgönevierind yaıptıklarına göre, bum-
la,rı bujgünlkü .askerlik müddetine göre 20 ay-as
kerlik yaiptıra,cağız, liseden ısonra iki sene fazla 
eğitini yaptı diye bunlara 4 ay askerlik yaıptıra-
ciağız. Bu şelkilde Anayasaya tamanıiyle taban 
tabama zııt bir kanunun bu Meclisten çıkmama
sı lâzımıdır. Bir imtiyaz verilmjemesi lâzım. Mut
lak sıunıeltte Hüküim|etin -ihtiyaç fazlası yedek su
bayı, ihtiyaç içindekilerle birlikte, okulda ve 

— 85 

http://im.as.ini


M. Meclisi B : 94 11 . 6 . 1974 O : 1 

SADRİÎ 'TIĞLI (Kastamonu) — Türk; genç
le riimin likasından şüphe edemezsım. Sen çanak 
tutuyo'rısun... 

HASAN TOSYALI (Defamla) — Çeneni .ka
pamanı rica ederimi. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Çememfi (ka

pamazsam, ne olur? Ne söylersem aynen iade ede
nim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

HASAN TOSYALI (Devanda) — Arkada
şımı, buraya gel konuş, sana yerinden koınuşmjalk 
hakkı verilmemjişitir. iNıe fikniin varsa buraya, gel 
de söyle. 

BAŞKAN — Buyurun Tosyalı, (C. H. P. sı-
r alarmdan, «Amlaişılmayan müdahaleler») Cüm-
lemıizi taımıaımlıaym Sayım Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (-Devaımda) — Muhteremi 
arkadaşlarımı,. bulgun silâh altında bulunan veya 
okullarda hulumamı yedek sulbaylarımız 16 - 18 
ay askerlik yapacak, bunlar 4 ay yapacaik. Dört 
ay as'kerlük yapınca ohljarım ömünıe 12 ay evvel 
geçmiş oluyor. O bakılm/dan burada da biır hajk-
sızltuk var.. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı son cüm
lemizi rica edeceğini, geçiyor efendim, 

HASAN TOSYALI (Devamıla) — Başüstü-
aıe. Buraida da bir haksizlik var, hiç olmazsa bu 
kanun tasarısı reddedilmelidir veyahut da silâh 
altındakiler (O/kuldaki'Ier claih.il) bir haksızlığa 
uğratılımaımıalıdır. Burada bir denge sağılan'ima-
•lıdır, saygılarımı sunarım. (O. G. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Tosya
lı. Adalet Partisi Grupu adıma Sayın Buldanlı, 
Ibuyuram efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET BULDANLI 
(Muğla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ;ı 

Oörüştüğümüz 1 nci maddenin kanun 'tekni
ği (bakımından Ibir noksanlığı olduğu kanaatin
deyim. ıÇürikü 2 mci madde ile tenakuz ihtiva 
eden ıbir kısım mıeydana geliyor. Meselâ; .giriş
te şöyle (başlıyor: ı«,l . 6 . 1974 tarihinle kadar 
yurtiçi ve yurt dışı yükseköğrenim kurumla
rından mezun olarak yedek sufbay adayı olma 
hakkını kazanmış..» diyor. Yedek Subay hakkı
nı kazanmış olmak için şartlar belli. Yük
sekokul veya üniversite mezunu olmak, su-

I ibaylığa mani hali olmamak veya askerlik 
kararı almak. Bu hüküm burada getiril
dikten sonra, 2 nci madde de bunu nakze
den Ibir ihüküm daha ıgetiriliyor ve orada deni
yor ki; Askerlik kararı alınmamış 'olmasına rağ
men, yani askerlik 'kararı alınmasa dahi bu 
devrede yedek 'subaylığa alınacak mürettebat, 
'bu kanunun getirdiği hükümlerden faydalanır 
demek istiyor. O takdirde tbu iki mübayin hük
mü tashih etmek lâzım (gelir. Ya '2 nci madde-

I deki o Ihükmü ı«Aslkeıiik kararı alınmamış ol
mak» ışar'tmı da (buraya 'koymak lâzım veya al
tındaki maddeye de Ibunu yerleştirmek lâzım. 
Bu Mr. 

İkincisi; kanunun tümü konuşulurken arz et
tiğim izaih sırasında da 'söyledim; ibariz bir hak
sızlığı lütfen kafbul etmeyelim, teşvik letmeye-
lim. Neden? Gayet sarihtir efendim. ;Şu anda 
yedek sulbay okulunda [bulunan hinlerce ıgenç, 
şu anda askerlik hizmeti ıgörmekte olan (bin
lerce ıgenç insan.. 

HASAN GBRÎT '(Adana) — Önerıgie ıvar.. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Benim 

de öııerigem var. Tamam iştirak le'ttim orada.. 
Yani demek istiyorum ki, 'bu mübayeneti kal
dıralım ve bir de bu ibariz haksızlığı ortadan 'kal
dırdıktan sonra 'bu kanun tasarısına .elbirliği 
ile (bir şekil verelim. 

Yalnız Ibir moktada tereddüt içerisinde bulu-
I nuyorum; ıonu da Hükümetten sual halinde sor

dum. Burada muhtelif konuşmacılar, ihtiyaç 
fazlası kısmın 36 000 .civarında olduğunu söy
lediler. Bir celpte hu 130 O00 'kişiyi alsanız ne
rede ikamet ettireceksiniz, ibate ede'ceksiniz, 
eğitimini nasıl /göstereceksiniz, malzeme ve teç
hizatınız nerede? Bunun da cevaplandırılması 
faydalıdır. 

Teşekkür 'ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bul

daniı. 
'Şahısları adına 'Saym Atagün, Ibuyurunuz. 

.MEHMET ATAGÜN '(Kırklareli) — iSayın 
Başkan, muihterem mil'letveikilleri; 

Biraz önce kıymetli arkadaşlarımız 30 - 35 
Ibin civarında Ibulunan, yedek subay çağma gel
miş olan ıgemçleri askere almamın bugünkü öl
çüler içerisinde, yani askerlik süresi içerisinde 
mümkün olmadığını ifade ettiler. Bir taraftan 

I da Ibunun halledilmesi lâzım .geldiğini, 'bir for-
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mül bulunması icap ettiğini yine aynı şekilde 
savunmuş Ibulundular. 

iMuih'terem arkadaşlarım, iben meseleyi 'biraz 
daha rakamlara ve ıgihıün tatbikatına uydurmak 
Veyahutta ıgiö-z önüne sermek suretiyle, 'bir mi-
ısalle /meseleye ıgirmeyi ve ıo.na 'yaklaşmayı arzu
luyorum. İM eşele şu: Bu Ibir af kanunu değildir 
ki, 30 - 85 Ibin kişi 'hakkında askerlikten muaf 
tutma veyahut askerlik yapılmaması hakkında 
Ibir kanun ıçıfcaralım. iBu mümkün değil. Anaya
saya ıgöre mecburi ıbir mükellefiyet keyfiyeti 
var. 'Buna (göre (bunları askerlik yapmaktan is
tisna edemeyiz. Bir taraftan da 35 'bin kişinin, 
filan tarihıe kadar fakülteden mezun (olanların, 
4 aylık gibi 'bir askerlik eğitiminden sonra ter
his edilme keyfiyetini öngörüyoruz ve onun bu
lada müdafaasını yapıyoruz. 3:5 00 kişiye (bir se
ne veya iki 'sene içinde 'dörder aylık eğitimle 
askerlik sürelerini ikmal 'etmiştir şeklinde bir 
tatbikat yapmak 'zorundayız. Şimdi düşünelim, 
bundan önce mezun olmuş olan Ibir -arkada
şımız var, Q0 'bin kişiden 15 Ibin kişisini bu se
ne aldık, (geriye kalan diğer kısım var. Onları 
ne yapacağız? Öyleyse yeni 'mezunların askerlik 
çağı igelince onları (geriye {bırakacağız. Ya bun
ları yedirmek suretiyle dörder aylık askerlik 
yaptırarak terhis 'edeceğiz veyahutta iki tane 
usul uygulayacağız: Birinci usul, 30 - 35 bin ka
dar olan ive askerlik sırasını {bekleyen ibu kişi
lerin dörder aylık kurslara tabi tutulmak su
retiyle terhisi, diğeri de Ibundan sonra mezun 
olmuş olan kişilerin, yedek subaylığı gelmiş olan 
şahısların da Ibugünkü mevzuata ıgöre 4 ay okul
da, ıbir sene kadar da kıtada hizmet ettirmek 
suretiyle meseleyi halletmekle karşı karşıya ka
lıyoruz. Zannediyorum ki İbu tutarlı 'bir iş de
ğil. Tatbikatta da büyük aksaklıkları görüle
cek, büyük aksaklılar yaratacak ıbir durumdur. 
Biz leğer dörder ay suretiyle 30 - '35 ıbin kişinin 
askerlik meselesini halledeceğiz dersek, kıtalar 
boş ve yedek subaysız kalır. Bu da mümkün 
değil. 

(Muhterem arkadaşlarım, bunun Anayasa ile 
de 'çelişir tarafı mevcuttur. Müsaade {buyursun
lar, 'bu meseleyi Anayasa Komisyonuna gönde
relim ve adil ölçüler içerisinde (bunun 'bugün
kü sıkıntı ıçeken, (hakikaten askere 'gidememeden 
dolayı vazife de Ibulamayan, yükseik tahsilini 
yapmış olan gençlerin de 'meselesine daha de-
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vamlı geçici değil, (bundan sonra gelenlere de 
esaslı bir yol olmak üzere mesele halledilsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m xVtag'üıı. 
(Sayın Bakan (buyurunuz efendim. (C. II. P. 

sıralarından alkışlar.) 

MİLLÎ ıSAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK '(Bursa) — ISayııı Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

iller şeyden evel 'bir şeye teşekkürle sözleri
me başlamak istiyorum. Hakikaten Hükümeti
niz İbu kanunu sizin tasviplerinize, tetkikinize 
sunmaya karar verdiği zaman önemli 'bir mesele 
karşısında (bulunduğunu ve 'bunun daha fazla 
(gecikmeye tahammülü olamayacağı (kanısında 
idi. Bugün burada, bundan evvel de komisyon
da geçen müzakereler sırasında bütün arkadaş
larımız ittifakla bu konunun önemli bir konu 
olduğunu kabul etmişlerdir. Hükümetiniz daha 
şimdiden, hiç olmazsa hissi ile sizlerin tümünü
zün muvafakatine, tasvibine mazhar olmanın 
şu anda hazzını duymaktadır. Bu konu, gene 
itiraf edeyim ki, fbütiin konuşmacı arkadaşları
mız tarafından önemle ele alınmıştır. Hepsinin 
içinde 'bir huzursuzluk: hissedilmektedir. Mazi
den igelen bir huzursuzluk olduğu herkes tara
fından kalbul olunmaktadır ve gene herkes bu 
huzursuzluğu telâfi ıetmek çareleri için çırpın
maktadır. Burada da zannediyorum hepimiz mu-
talbıkız. Bundan sonra arkadaşlarımızın arasın
da 'bazı yöntem farkları 'belirdiği müşahade 
edilmektedir. Bumdan da tabiî 'bir şey yoktur. 
Size itiraf 'edeyim ki, İbu işle ıgörevli ıbir arka
daşınız olarak 'ben de İbu konuyu ele aldığım 
zaman ıçeşitli mülahazalardan geçtim. Şu mese
le nasıl yapılabilir, şu meselede ne yapılabilir? 
Şu mesele nasıl karşılanabilir? Ya Anayasaya 
karşı ne durumda oluruz? Ya şuna karşı nasıl 
oluruz? Binaenaleyh, Iburada şimdi söylenmiş 
olan sözlerin hiç bir tanesinde (ben iyi niyetin 
dışında (bir his taşımıyorum; ama şurası da bir 
gerçektir ki, mesele kâfi derecede incelenmez 
ve bilhassa kâfi derecede teknik çerçeveler için
de tartışılmazsa insanlar hakikaten şu tsarının 
neden böyle bir hal almış olduğunu birden bire 
hissedemezler. 

Müsaade buyurursanız ben şimdi huzurunuz
da en çok önemli gözüken bazı mülahazalar 
hakkındaki düşüncelerimi arz edeyim. 
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'Anayasaya ibir aykırılık .endişesi vardır. Bu 
endişe ancak saygıyle karşılanır. Çünkü benim 
'kanımca, Anayasaya aykırı ıhareket endişesini 
duymayan hiçlbir kimsenin şurada, şu sıfatla 
oturmasına mahal dahi yoktur. (Binaenaleyh, 
Iben (bu endişe kadar meşru, bu endişe kadar şa
yan talkdir ibir endişe tasavvur edemiyorum. 

• Yalnız zannediyorum ki, Iburada, şimdi Hükü
met tarafından ihuzurunuza, tasvibinize arz edil
miş olan tasarı da dikkatle incelendiği takdir
de Ib'öyle İbir endişeye mahal yoktur. Hatta diye
bilirim ki, (bunun aksi vardır. Böyle bir kanun 
(getirilmediği müddetçe, ibizim Anayasa dışın
da yaşadığımız endişesi (hepimizi kemirmesi lâ
zım (gelir. iSize itiraf .edeyim ki, Hükümetiniz 
Iböyle 'bir Anayasa hükmünü yerine (getireme
menin ateşi içinde yanmakta idi ve eminim ki, 
(bundan evvelki Hükümetlerimiz de hu ateşi iç
lerinde hissetmişlerdir; fakat hu ateşi söndür
menin 'çaresini Ibulmaya fırsat (bulamamışlardır. 

iŞimdi sayın arkadaşlarım, meseleyi açikca 
hulkukî yönden ele aldığımız zaman şunu görü-
rüzi: Anayasa hiç (bir ızaman hiç hir maddesin
de her vatandaş aynı süre askerlik yapar diye 
bir hüküm ihtiva etmez. Böyle hir hüküm yok
tur. Böyle hir şey olmadığına göre, ibazı sınıf
ların, hazı askerlik müddetlerini birisinden da
ha az veya daha kısa yapması (bir Anayasaya 
aykırılık meselesi ortaya atmaz. Meselâ, Iben 
şimdi eminim ki, şurada ışu sıralarda oturan ar
kadaşlarınızın içinde sadece ibir ay askerlik 
yapmış, sadece (bir 'buçuk ay askerlik yapmış 
veyalhutta (bazı devrelerdeiki arkadaşlarımız bi
lirler, üç seneye yakın askerlik yapmış arkadaş-
1 arımız vardır. Demek oluyor ki, Iburada Anaya
saya aykırı bir davranış söz konusu değildir; 
ama bunun dışında hir eşitlik meselesi de söz 
konusu olahilir. Bu eşitliğin nasıl karşılanması 
lâzım? Bu eşitlik Anayasada yazsın, yazmasın 
her iktidarın, her sorumluluğunu müdrik ikti
darın düşünmesi lâzım gelen bir meseledir; fa
kat arkadaşlar hir eşitsizlik yaratahilirim en
dişeyle mevcut İbir eşitsizliği ehedileştirmek de 
kimsenin hakiki değildir. Bundan da iştinahet-
memiz lâzımdır ve insanın kendi ihtiyarında 
olmayan sebeplerle karşı karşıya kalınmış bir 
eşitsizlik varsa, insan cesaretle, (bütün metane-
tiyle o eşitsizliği giderebilmek için lâzım gelen 
kararları alabilmek sorumluluğunu kendisinde 
hissetmelidir, 
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İşte Hükümetiniz Iböyle hir karar içinde 
(bugün huzurunuza gelmiştir; kendisini eşitlik 
ilkesinden ayrılmış hissedebilenler müsterih 
olsunlar. Hükümetiniz eşitlilik prensibine bü
yük hir titizlikle (bağlıdır; fakat hu zahiren bazı 
kimseler indinde hir eşitsizlik .davranışı gibi 
ıgözüküyorsa, Ibu eşitsiz hir işlemle karşı karşı
ya kendilerini hissetmiş olmaktan ileri gelmiş
tir. 

(Şimdi, hazı arkadaşlarımız zannediyorum 
konuyu ıçok acele olarak ele aldıkları için, bazı 
telâşlı, hukukî alanın dışında memleketin sa
vunmasını ilgilendiren alanlarda da endişeye 
kapıldılar. 

Bu arkadaşlarım da, kendi kendilerine, ibirnz 
sonra meseleyi inceledikleri zaman, böyle hir 
endişeye mahal olmadığını 'kendiliklerinden tah
min ediyorum anlamış olacaklardır. Fakat çok 
önemli ibir konudur, hatta hana nakledildiğine 
»göre, hu, memlekete karşı görevi yapmamaktan 
daha ağır hir talbir kullanılarak ortaya konul
mak istenmiş olan hir davranıştır. Ben o tabiri 
söylemiyorum, 'çünkü, eminim ki, hunu söyle
yen arkadaşım da kendi niyetinde hiçbir za
man bulgun Millet Meclisinin itimadına mazhar, 
sahip İbir hükümet için öyle hir şeyin mevzu-
bahsolacağmı düşünemez. 

Arkadaşlarım, yalnız şunu arz edeyim. Bu 
kanunu Hükümetiniz huzurunuza ıgetirirken iki 
şey düşünmüştür. Bunlardan bir tanesi ve te
reddütsüz söyleyeyim; öncelikle memleketin sa
vunma ıgücüne herhanıgi hir §ekilde hir nakise 
gelmemesini önplanda tutmuştur. Bundan vaz
geçilemez demiştir. Ondan sonra da, bu mem
leketin savunma 'gücüne halel ıgetirilmeden, se
nelerdir -buralarda (bekleyen, yarınları,ne ya
pacağını hilmeyen, avareleşen (gençliğin bu du
rumuna da lakayt kalınamaz denmiştir ve (bun
lar için de ne yapmak lâzım demiştir? İşte hu 
iki meseleyi birhiriyle telif eden bir hal çare
sini tasviplerinize bugün sunmuştur. 

Arkadaşlarım, şurası muhakkaktır ki, dört 
ay hizmet yapmakla Ordunun gerekli mevcu
dunda hir eksiklik olmayacaktır. Böyle hir ek
siklik olmayacaktır, çünkü, dikkat (buyurursa
nız, 'birikmiş subay adedinden (bahsedilmektedir. 
Ordu, 'demek ki, şimdiye ikadar kendi savunma 
ıgücü için lâzım /gelen adedi her zaman almıştır. 
Binaenaleyh, /bunlar savunma gücünün dışında 
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kalmıştır ve Anayasanın ıgereği, 1971 senesinde 
çıkmış olan Anayasa 'emri, o zamanki hükü
metler tarafından derhal yerine .getirilmiş ol
sa idi, böyle bir (birikme olmayacaktı ve bu .ar
kadaşlar ıo zaman savunma hizmetlerinde kulla
nılmayacaklardı. Bu arkadaşlarımız ıo zaman 
kamu (hizmetlerinde kullanılacaklardı. 

Binaenaleyh, müsterih (olsunlar, memleketin 
savunma (hususunda Ibu Hükümetiniz herhangi 
Ibir 'endişeye mahal verecek davranışta olamaz. 
Bu (bitmiştir. ıŞimdi ıgeriye kalıyor, (bu eşitsiz
lik; kendilerinden evvel, kendilerinden sonra, 
durumu... 

Arkadaşlarım, (bunu da düşündük. Bir defa 
askerlik (hizmeti nedir, (bunu anlamaya çalış-
*tıîk. (Askerlik hizmeti bir külfet midir, yoksa bir 
vazife midir? Hepimizin kendi vicdanlarımızda 
ıbunun ıbir tarifi var; fakat Anayasamızda da 
'bunun hir ilânı var. Anayasa (bunu ıbir görev di
ye veriyor, (bunu vatana karşı bir hizmet.. Bi
naenaleyh, 'buna îbir külfet nazarı ile bakmaya 
imkân yok. Ben 18 ay yaptım, sen 14 ay yaptın 
diye Ibu böyle teraziye konulabilecek bir şey 
değildir. Nitekim (bugün kanunlarımız hüküme
te 'sınıftan sınıfa, 'süreden süreye, devreden dev
reye askerlik müddetlerinin kısaltılmasında 
yetki vermiştir. Meselâ, 118 nci devre bir se
nede .terhis edilebilir 119 ncu devre 1 sene 8 
ayda terhis edilehilir, öteki vesairede. Bu de
rece Ibunun memleketin şartları ile ilgili Ibir şey 
folduğu anlaşılmıştır. Öyle ise halkalım duruma. 

Memleketin Ibıugün fbu birikmişlere ihtiyacı 
yok. Binaenaleyh, (bunlar hakkında yapılacak 
hizmet savunma ıgücümüze tesir etmeyecektir. 
Ortaya kalıyor Anayasanın, bu vatan hizmetinin 
memleket şümul bir şey olduğunu ortaya ko
yan hüküm. Bu, Hükümetinizin candan katıldı
ğı, 'O kadar candan katıldığı ki, Anayasada ya-
ızılı olmasa belki ilk ıgetireceği kanun bu olur. 

ıGreçen detfaki hütçe müzakereleri sırasında 
da arz etmiştim, bizim kanımızca, Hükümetini
zin kanısınca, milleti bütünleştiren başlıca mü
esseselerden' bir tanesi de askerlik ocağıdır. 
Millet orada bütünleşir, millet orada birbirini 
tanır. 

(Binaenaleyh, /bize getirip, bedelli askerlik 
sistemi konusu ortaya konulduğu zaman, bunu 
ileri sürenlere karşı, «Vatan hizmetini herkes 
yapar» diyen biziz. Binaenaleyh, şimdi vatan 
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hizmetini Iböyle »gören bir hükümetin, burada 
herhangi bir hatası olamayacağını kahul buyu-
rabilirsiniz. Demek ki, »burada da Hükümetiniz, 
•bu tasarı ile huzurunuza gelirken sizlerin dü
şüncesinden aykırı ıbir şekilde, bir zihniyetle 
gelmemiştir ve [getirdiği metin de aynı istikâ
mette bir metindir. 

Ortaya eşitlik (banında .kala kala bir diğer 
husus kalıyor ki, burada Ibir arkadaşımız da
ha değindiler. O husus da şudur: 

Bugün askerliğe .alınmış arkadaşların, iş ha
yatına bugüne kadar askerliğe alınmamış arka
daşlardan daha evvel atılacklrmı belklemeleri 
hakkıdır. Binaenaleyh, onlara bir haksızlık ya
parak kendilerinden sonra gelen kimseler, ken
dilerinden evvel açık işleri doldurabileceklerdir 
ve (binaenaleyh, ötekiler de iş bulma bakımın
dan Ibir haksızlığa uğrayacaktır, şeklinde bir en
dişe var. 

Arkadaşlar, bu endişe hakikaten üzerinde 
durulmaya değer «bir endişedir ve Hükümetiniz 
Ibu endişeye saygılıdır ve Ibu endişeyi izhar et
miş olan arkadaşlarımıza da burada Hüküme
tim adına teşekkür .etmeyi kendime zevkli bir 
vazife (biliyorum ve size şunu da temin edebi
lirim ki, bu sistemi tavsip buyurup da bu tasarı 
kanunlaştığı takdirde (Hükümetinizce bu ilham
larınızdan faydalanarak) o şekilde uygulana
caktır ki, bu kanundan faydalanarak askerliğini 
yapacak olan hiçjbir kimse, bugün silâh altında 
bulunan herhamgi Ibir kimseden daha evvel ter
his edilmeyecektir. Böyle bir sistemle bu ada
letsizlik de lortadan kalkmış olacaktır. 

AHMET BULDANLI .(Muğla) — Sayın Ba
kan, anlayamadık. 

MİLLÎ .SAVUNMA BARANI HASAN EfSAT 
IŞIK (Devamla) — Müsade buyurursanız tek
rarlayayım. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Lütfen, 
lütfen (Sayın Bakan, anlayamadık. 

(MİLLÎ (SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bu kanun çerçevesinde kısa 
süreli olarak askerliğe alınacak herhangi bir 
ikimsej- halen asker bulunan herhangi bir kimse
den, - yedek subayları kasdediyorum - yedek su-
Ibay bulunan herhangi bir kimseden daha evvel 
terhis edilmeyecek şekilde uygulanacaktır. 

Bunu size söylemekle ne kadar hakkaniyete 
sizin kadar Hükümetinizin ele hassas olduğunu 
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zannediyorum .ki, göstermiş oluyorum. Bunun 
dışında verilecek, faydalı olacak ibir izalhat gö
remiyorum ye bu kanunu müsaade buyurursanız, 
hepinizin yalnız Hülkümeti «oluşturan partilerin 
değil, (hepinizin tasvibine tekrar tekrar arz edi
yorum. (O. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İMEHMEIT ATAGÜN (Kırklareli) — Bayın 

Başlkan, Sayın Balkandan İbir sualim vardı mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, çalışma süremiz 
dolmuştur. Yarın müzakerelere kaldığımız yer-

1. — Nevşehir 'Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir'in Çardak köyündeki iarihî mmiin ona
rılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı {Süley
man Arif iEmre'nin yazılı cevabı '{7/137) 

Ankara : 25 . 4 . 1974 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Vakıflar Genel Müdür

lüğü İşleri tedvir 'eden, Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Prof. Dr. Eagıp Üııer 

il. ıNlevşehir il merkezinle bağlı, «Çardak»' 
köyü içinde Karamanoğullarmdan kalma bir ca
mi mevcuttur. 

Gün be gün harap olup giden bu tarihî eser, 
19'74 yılında onarılacak mıdır? 

Derin saygılarımla. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 8 .6 .1074 
Sayı : 7.03/650 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Nevşehir Milletvekili -Sayın Prof. Dr. Eagıp 

Üner'in Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesine verilen cevap aşağıda olup- soru sahübi 

den devam edeceğimize göre, sorunuzu yarma bı
rakmanızı istirham edeceğim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Peki 
eifendim. 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizde yer 
alan 'kanun teklif ve tasarılarını, gelen kâğıt
lardan gündeme girecek iolan konuları görüşmek 
ve mevcut kanunların müzakeresine devam 'et
mek üzere, 12 . 6 . 1974 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Karpıaaılmıa ISataıtü : 19.02) 

İSayın Milletvekiline ulaştırılmasına delâletini
zi saygı ile rica ederim. 

•'Süleyman Arım Emre 
Devlet Bakanı 

Cevaplarımız : 
'Sorunuzda bahis konusu edilen Nevşehir ili 

merkez Çardak köyünde bulunan Karamanoğlu 
Camii tamir için 19İ74 yuh Programına alınmış
tır. 

,Ürgüp - İbrahim Bey Camii, Salur Köyü ca
mileri ile birlikte Çardak köyündeki anılan ca-
ımii için ayrılan 250 bin TL. lik ödenekle tamir 
yapılacaktır. 

2. ı— Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Türk - Yunan ilişkilerindeki Hükümet politika
sına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Turan Gü
neş'in yazılı cevabı (7/158) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak sevaplandırılmasının temi
nini rica ederim. iSaygularımla. 10 Mayıs 1974 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil! 

.1. Yunanlıların izledikleri mütecaviz bir 
politikaya rağmen, Türk - Yunan ilişkilerinde 
bir huzursuzluk yaratılmaması için, Hükümeti-

> I '—<«ıpwı » t 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
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mizin tavizci ve yumuşak bir politika güttüğü 
basında yansıyan haberlerden de anlaşılmak
tadır. 

a) Yunan Genel Kurmay Başkanı Orgene
ral Banaldis'in Yunanistan'ın bağımsızlığa ka
vuşması yıldönümünde yaptığı bir konuşmada 
sarf ettiği «Türkler zalim ve barbardır» gibi 
küstahça sözlere karşılık tutumumuz ne olmuş
tu r : 

b) (Yunan Başbakanı Androcopulos'un da 
İSclânik Üniversitesinin, temel atma töreninde 
yaptığı hir konuşmada Türkiye'yi tehdit ettiği 
(bildirilmektedir. Yunan Başbakanının : «Pren
siplerimiz, devletin karada ve adalar üzerinde
ki bütünlüğünü korumaktır... Askerî gücümü
zün güç imkânları artırılmaktadır ve kısa za
manda amacına ulaşacaktır.» dediği 'açıklanmış
tır. Bu haber doğru mudur? Doğru ise Yunan 
Barbakanının dostluğa yakışmayan bu garip 
sözlerine ilişkin olarak Atina Büyükelçiliğimiz
den tamamlayıcı bilgi gelmiş midir; cevabınız 

ne olmuştur 

2. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerini 
sindirmek için yoğun bir faaliyet içine girdiği, 
devletimizin resmî yayın organı olan «Anadolu 
Ajan'sı» tarafından açıklanmıştır. 

Yunanlıların, «Batı Trakya» yi Rumlaştır
mak gayesiyle bir «iç İskân Projesi»' çizdikleri 
ve bu projeyi gerçekleştirmek için de : 

a) Boydaşlarımızın tapulu topraklarının 
ellerinden alındığı, 

'b) Bu toprakların «mera» olduğu gerek
çesiyle Yunanlı köylülere dağıtıldığı, 

e) iki Türk köyündeki 48 ailenin elinde bu
lunan 500 dönüm arazinin «Anaimha Planı» ııa 
/göre işletilmediği, 

d) Tarlalarını kaybeden köylülerden, ayra
ca («Devlet arazisini işlettikleri gerekçesiyle1 

astromik rakamlara varan bir kira ücreti isten
diği, bildirilmektedir. 

Batı Trakya'daki soydaşlarımıza karşı uygu
lanan bu insanilik dışı davranışlar karşısında 
hükümetin tutumu ne olmuştur? Ve ne gibi ted-
IbMer alınmıştır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı fi.fi, 1974 

SİGM (SIYD> Gfc, Md. 
Sayı : 521.117/76 

Konu : Necdet EvliyaıgüL'in soru öner
gesi halikında.' 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi : 21 Mayıs 1974 tarihli ve Kanunlar; 

Md. 7/158-915/8096 sayılı yazıları. 
Türk - Yunan ilişkileri hakkında Ankara 

Milletvekili Necdet Evldyagii tarafından Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesine verilen 
cevap iki nüsha olarak ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Turan Güneş 

Dışişleri Bakanı 

Sayın Necdet Evliyagil 
Ankara Milietvekifci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
10 Mayıs 1974 tarihli yazılı soru önergenizin 

Türk - Yunan ilişkileri . haldkkındaki kısmımı 
22 Mayıs 1974 tarihinde Bakanlığımız 1974 büt-
çeşnilin Millet Meclisindeki müzakerelerinde yap
tığını konuşma sırasında genel hatları ile cevap
landırdığımı sanıyorum. Önergenizde belirttiği
niz özel konular halikımda ise aşağıda bilgi su
nulmuştur. 

1. Yunan Genelkurmay Başkanı Bonanos'un 
Yunanistan'ın bağımsızlığa kavuşması yıldönü
mü münasebetiyle yaptığı 'konuşmada «Türkler 
zalim ve barbardır» gibi bir söz sarf etmediği 
öğreniümiştir.! Konuşmanın esas metni Atina 
Büyükelçiliğimizden temin edilmiş ve bu şekil
de bir ifadenin kullanılmamış olduğu görülmüş
tür., Ayrıca, Ankara'dafci Yunan Büyükelçisi 
(bazı gazetelerimizin bu konu ile ilgili haberleri
ne muttali olunca Bakanlığnmıza bizzat gelerek 
Yunan GenelkuTunay Başkanına atfedilen sözle
rin doğru olmadığını Atina'dan aldığı metni 
tevdi etmek suretiyle ifade etmiştik. 

2., Yunan Başbakanı Selanik Üniversitesi
nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada 
Yunanistan'ın bütünlüğünden ve bunun korun
ması ile görevli askerî güçten genel olarak bah
setmiştir. Türk - Yunan ilişkilerinin içinde bu
lunduğu durumda bu sözlerin bir bakıma Tür-
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İkiye'yi istihdaf ettiği ııotice'sli çıkartabilir.. Bu 
nedenlim Bakanlığımız Bütçesinin Senatoda gö-
ırüşülmesi sırasında yaptığım konuşmada Türk -
Yunan ilişkileri hakkındaki sözlerim mevzubahis 
(beyanata bir cevap teşkil etmiştir. 

3., Batı Trakya'daki azınlığımızın baskı al
tında tutulduğu ve sindirilmeye çalışıldığı yo-
kında, çeşitli halber kaynaklarınca kamuoyuna 
intikal ettirilen hususların hiiilâfı hakikat oldu
ğunu söylemeye imkân yoktur. Buradaki azın-
lığımızın birtakım sorunları olduğu bizce de ma
lumdur ve nitekim Hükümetimiz işbaşına geldi
ği andan itibaren bu sorunlar üzerine eğilmiştir. 
Hükümet Programımızda da belirtilmiş olduğu 
üzere, yurt dışındaki ırkdaşlarımızın, her şeyden 
önce, uluslararası andlaşm'allarda kendilerine 
tanınmış bulunan haklardan tam olarak yarar
lanmalarını sağlamak hedeflerimizden biridir. 
Bu hedefe ulaşabilmek için de yabancı memle-
ketlerdefcıi soydaşllanımızın Türk kültür ve var
lıklarının korunup geliştirilmesine, bulundukla
rı ülke halklarına tanınan her türlü haktan tam 
ve eşit olarak yararlanabilımeilerine önem vermek
teyiz. Bu amaçla Batı Trakya'daki Türk azın
lığının sorunları üzerinde de durulmuş ve bir 
müddet önce Yunanistan'a tevdi ettiğimiz ve 
müzakere yoluyle halletmeyi arzu ettiğimiz me
seleleri kapsayan listeye bu konudaki sorunlar da 
ithal edilmişt'iır. Yunanistan diğer sorunlar nıe-
yanında azınlık konusunun da aramızda müza
kere edilmesini kabul ettiğini Hükümetimize bil
dirmiştir. 

"Turan Güneş 
(Dışişleri Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Rashn Cinisli'nin, 
TRT Kurumunun bazı yayınlarına ilişkin soru
su ve Başbakan Bülent Ecevit'in yazılı cevabı, 
(7/164) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruımun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla) • arz ederim. 

(İ3 Mayıis 1974) 
Erzurum Milletvekili 

Rasim Oinisli 
Genel Af kanunu teklifi üzerinde yapılan 

müzakerelerden anlaşılmıştır k i ; 

T. C. Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri 
gereğince mahkûm olanları iktidar kanadı af-
fetn^ek istediği halde ımulhalefet partileri af şü
mulü dışında 'bırakmak karalıtındadırlar. İki 
ayrı görüş parlamento ve kamuoyunda müza-
ke resini sürdürm ekte dir. 

Kamuoyuna serbestçe oluşturmakta görevli 
TRT ise, tek taraflı ve İsrarlı îbir tutum içinde
dir. Anayasamızın 121 nci maddeisine 'göre ta
rafsız olmaisı gereken TRT günlerden beiri Dev
let 'yıkıcılarının da af kapsamı içine alınması
nı isteyen bazı derneklerin bildirilerini yayın
lamaktadır. 

Siyaset yapmaisı yasak olan TÖB - DER gibi 
iktidarın sözcülüğünü yapan derneklerin bildi
rileri, Dernekler Kanununa aykırı değil midir? 
kanuna aykırı olan bu bildiriler TRT de nasıl 
yayınlanaibilmektedîir ? 

Derneklere ait bildirilerin TRT de yayınla-
nabil'metsi için Dernekler Kanununun 39 ncu 
maddesi gereğinde GumJhuriyet Savcılığından 
izin alınması lâzımdır. Bu izin alınmış mıdır? 

TRT Oumihuriyct Savcısının izni olmadan 
iktidarın sözcülüğünü yapan dem eklerin bildi
rilerini nasıl yayınlayab ilmektedir? 

Altmışyedi ilimizde 100 binlerce vatandaş 
T. C. Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinden 
Ötürü mahkûm olan Devlet yıkıcılarının af kap
samı dışında bırakılması için yüzlerce metre
lik dilekçelerle Parlamenterlere ve yetkili mer
cilere başvurmaktadırlar. Birçok kuruluş bil
diriler yayınlayarak aynı görüşü kamuoyuna 
duyurmak istemişlerdir. Parlamenterler heyet
leri halinde Ibasııı toplantısı yapmışlar, milyon
larca vatandaşın düşüncelerini dile getirmişler
dir. 

İktidarın tutumuna karşı olan bu gelişme
ler TRT tarafından kamuoyuna duyurulmamıştır. 
Yayınlanan ^bildirilere Parlamenterleırin basın 
toplantılarına TRT bültenlerinde yer vermemiş
tir. Bu suretle TRT tarafsızlığını çiğnemiş. Ana
yasayı ihlâl etmiştir. 

TRT'nin bu belli tutumu karşısında TRT 
Kanununun 34 ncü maddesinin vermiş olduğu 
yetkiye dayanarak bir işlem yapılıp yapılma
dığını," yapılmamışsa yapılıp yapılmayacağını 
öğrenmek istediğimi saygılarımla arz ederim. 
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T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-195/3319 

'6 . 6 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamımlar Müdürlüğü : 
ilgi : 21 . 5 . 1974 tarihli ve 7/164-923/8166 

ısayıiı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Raisini Ciuisli'nm TRT' 

mi'n bazı yayınları hakkındaki yazılı sıoını öııer-
ıgesiniın cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyle a>rz ederini. 
Bülent Eccvit 

Başbakan 

Erzurum Milletvekili Rasim Oinisli'nin, TRT' 
mim. bazı yayınları hakkında yazılı soru Öner-
ıgesinin cevalbıdır. 

Türkiye - Radyo - Televizyon Kurumunun 
yayınları arasımda TÖB - DER gibi demeklerin 
'bildirilerinin yer aldığı gerekçesiyle, Enzürum 
Milletvekili Rasim Oinisli'nin 359 saydı TRT 
Kanununun 34 ııeü maddesi gereğince ne işlem 
yapıldığı ve ayrıca Dernekler Kanununun 39 
ucu maddesine ıgöre de bu bildirinin savcılıkça 
ıgÖrülüp .g'örüimediği Sorulmaktadır. 

1. TÖB - DER İÜ Mayıs 1974'te bir bildi
ri yayınlamış ve bu bildiri TRT haber bülten
lerinde değerlendirilmiştiııı. Adı gecen bildiri 

* • »«, 

I TRT Haber Merkezine Oumlıuriyet Savcı Yar
dımcısı Mehmet Koncaoğlu'nun imzasını taşı
yan alındı belgesiyle 1974-81 sayı ve 9 . 5 . 1974 
gün ve 75 numaralı kararla birlikte gelmiştir. 
Esasen bu alındı belgesinden başka sorudaki 
gibi bir izin alınması bahis konusu değildir. 

2. 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi, bir 
'kamu tüzel kişisi olan TRT Kurumunun, «İda
rî, malî ve teknik» konularda Yüksek Denetle
me Kurulunun denetimi altında olduğunu be
lirtmektedir. 

3. Kanunun aynı maddesi Başlbakanm, an
cak «İdarî, malî ve teknik» konular kavramı ve 
kapsamı içinde kalmak şartiyle belirli bir ko
nunun incelenmesini Yüksek Denetleme Kuru-

I lundau isteyebileceğini saptamaktadır. 

4. Gene aynı madde, Yüksek Denetleme 
Kurulunum yıllık ve a>ra raporlarında, .kurumun 
amcaık «İdarî, malî ve teknik» işlemleri ile ilgili 
olarak haizi konuların teftiş ve tahkiki temenni 
olunurisa, bu takdimde Başbakanın uygun gör
mesi ile nu araşıtırmanın Maliye Teftiş Kurulun
ca yapılacağını hükme bağlamıştır. 

I i5. ıBu bakımdan, söz konusu yayınla ilgili 
olarak, 359 sayılı TRT Kanununun 34 ncü mad
desi gereğince ne işlem yapıldığı ve bir işlem 

I yapılıp yapılmayacağına ilişkin sio-ru, bu mad
denin, kapsamına girnıediğinden, Başbakanlıkça 
yapılacak kanunî işlem bulunmamaktadır. 

Bülent Ecevit 
I Başbakan 
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Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifine dair İçişleri Komisyonu raporuna vetrilen oyların sonucu 

ADANA 1 
Mehmet Can ı 
Hasan Cerit j 
Erol Çevikçe J 
Osman Çıtırık ı 
İlter Çubukçu. 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAIIİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erlıan 

AMASYA' 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemıal Ataman 
Osman Ceman 
Mustafa İmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırılkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk! 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özeeük 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2GG 

Kabul (edenler : 159 
Reddedenler : 107 

Çekinserler J 0 
Oya katılmayanlar : 182 

Açık üyelilkler : 2 

[Kabul e 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadıi Erdem 

AYDIl^ 
M. Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usuma 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURDUR 
Osman âykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işıik 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Hüseyıiü, Erçelük 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Rectaû, İslkenıderoğlu 

! Bahattdn Kara'koç 
Mahmut Uyanıil?! 

EDİRNE. 
İlhan Işık 

j Cevat Sayın 
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deıiler] 

ELÂZIO 
Atillâ Atlilâ 
A. Orfhan Senieımoğllu 

ERZİNCAN 
Hasan ÇeStinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aldye Köiksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğilu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

i GİRESUN 
Hasan Vamıik Teklin 

GÜMÜŞHANE 
Erol TiUiıcer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSTANBUL 
Hasan Basıri A|kkiray 
Abdullah Baştürk 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 

| Orhan Eyüboğlu 

4 .._ 

(Kabul edilmiştir.) 

Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nej<at Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Üknan 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 

1 Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 

j Remzi özen 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Öz'dıal 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu» 
Doğan Arasilı 
Kemal Ofcyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hilmi öztürk 
Saltan Tığlı 
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KAYSERİ 
'Tufan Doğan Avşargdl 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Alkalin 
Melhnıet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbraihüm Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
İsmet Büyükyaylacı 
Hüseyin Keçeıli 
Ali Kötkbudjak 
Mustafa Üstünd'ağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

ANKARA 
Hüsamettin Akımııımcu 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
M. Keımal Erkovan 
Necdet Evüiyagi. 
I. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
Cevait önder 
Fikri Pehflüvanlı 

ANTALYA 
Ihsıan Ataev 
Faâz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Behlilç Tozkoparan 

Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Telkiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşd ( 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğln 

Sami Kumbasar 
SAKARYA 

Kenan Durukan 
SAMSUN 

Fahri Birer 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakâ Cartı 

SİNOP 
Yailçın Oğuz 

SİVAS 
Ahmet Duraikoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Aüslantürk 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemaö. Alver 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Kanatlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arsılan 
Fuat Avcı 

Rıza Gençoğlıu 
Hasan Korfkımazcan 

DİYARBAKIR 
HaOlit Kahraman 

ELÂZIĞ 
Ömer Naiimd Banım 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasliım GiırMi 
Rıffcı Danışman 
Korkut özaû 
Zefeâd Yaylalı 
İsmail Halkkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özikaya 

GİRESUN 
M. Emin TurgutıaJlp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 

HATAY 
(Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

Âdil AJıi Cdnel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nilhat Salltılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
ilhama Çetan 
Nedim Kotfkmjasj 

ZONGULDAK 
Zefcâi Altınay 
Kemal Anadotl 
Bülent Ecewt 
Cahit Karakaş 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
İbraJıim Göktepe 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
İhsan Toksan 

İZMİR 
Yücel Dirik 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yaısıin Bo^kuıtt 
Cemil Ünafl. 

KASTAMONU 
Mehdli Kesiktin 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuik İmamoğlu 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 
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KONYA 
Şener Battal 
Bıahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbalkan 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
M. Gündüz Sevilgen 

ADANA 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Haildi Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
(LBışfe. V.) 

AĞRİ 
Rıza Pdlat 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattikı Yaridumeı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Korkar 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Rauf Katıdemir 
Hasan özçelik 
Salbahattün Selek 
H. Turgut Toiker 

ANTALYA 
Abdurrattıim Erdem 

ARTVİN 
Sabit Ossmatı Avcı 

AYDIN 
İsa Ayjhan 
Mutlu (MencLereis 
N'aihiıt Menteşe 

MARDİN 
Fehim Adak 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrd Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık: 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

Kemali Ziiya öztürlk 
i (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İlhan Aytekün 
Cihat Blgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakunaık 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 
Abdı Özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
(t) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

SAKARYA 
Na'dir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Hilmi Türkmen 

SİVAS 
Ahmet Arakan 
M. İhsan Karaçam 
Vahildetıtön Karaçoriu 

TOKAT, 
Hüseyin Abbas 
Feyzıulilaih Dıeğerld 

TRABZON 
Önner Çalkıroğlu 

DİYARBAKIR I 
Hasan Değer 
Abdüllâtıif Ensaırüoğflju 
Mahmut Kepoıluı 

EDİRNK 
ilhama Ertem 
Veli Güilikan 

ELÂZIĞ 
R aslim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gijyasettiiin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbraJhim Etleım Güngör 
Orhan Oğuz 
•Seyffi öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüsıeyin Incioğkı 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilleslitf 
Nizamettin Erîîlmen 
İbrahim Etem Kılıçoğılul 
Orhan Yulmıaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
(Süleyman D emir el | 

Ekrem Dikmen 
Lûtffi Köktaş 

URFA 
Mehmöt Aksoy 
Mustafa Kulaç 
Abdülkadıir öncel 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 
Ömer Lûtfi Zaraırsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıihat Akın 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit (B.) 
Süleyman Arif Emre 
(H.) 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz (B.) 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 

[Oya Katumay'anlar] 
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ıŞinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
(î.) 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Meftım'et Altmısyedioğlu 
Turbam Feyzlioğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsanıyıldı'z 

KIRKLARELİ 
Mehmeıt Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mıemduh Erdemir 

KOCAELİ 
!Sedat Alkay 
Sabri Yıahşü 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Altalay 
KemâJleıttün Gökakm 

Mustafa Kubilây Imer 
M. Necati Kalayenoğüu 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman TunceL 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hanndi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar "Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehmet Said Erbıil 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraooğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 

SîlRT 
İdnİ8 Arıkam 
Mehmet Nebal Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SÎNOE 
Mustafa Kaptan 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 

N. Nazif Ardam 
Vahit B>ozatlj 
Mustafa Tiımisa 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
BaJliil Başol 
Ndıhan llgün 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler (B.) 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
Meshmet özgür 

URPA 
Necata Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedürhanoğlu 
Muslih GöVrentaş 
(İ. Ü.) 
Kdınyas Kartal 
Mehmet SaMh Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Oıöıan Günicüoğlu 
Sadik Te/knın Müftüoğlu 
(D 
Mehmet Zekâ Okur 

[Açık Üyelikler] 

Amiasya 
Bursa 

Yekûn 

» • • « 
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Millî sınırlar dışındaki istasyonlar tarafından yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa 
anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiçtir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy yenenler i 279 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : ı7 . 

Çdkdnserler : 0 
Oya katılmayanlar : 169 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutki 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemıal Ataman 
Osman Cenan 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Eviiyagü 
Mustafa îmirzalıoğ&u 
1. Hakiki Ketenoğılu 
1. Hakkı Köylüoğllu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevaıt önder 

Feraha Fatma öztürîk 
önder Sav 
llyas Seçlkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Ihsıan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Abdurra!biım Erdem 
Fahrji özçelk 
Faliz Şarlar 
Remzi Yıılnmz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabât Osmaa Avcı 
Ekrem ŞadH, Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
Behliç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Biügehan 
Neeatli Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURlSA 
Emin Acıaa? 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Anığın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatilboğdu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçeüik 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korlkmazcan 
Hüdai Gral 

DİYARBAKIR 
Reöaıi îslkenıderoğlo 
HalMt Kahraman 
Bahattin Karakoç 

Mahmut Uyanıik 
EDİRNB 

İlhama Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atllâ 
Ömer Naimliı Baran 
Hasan Buz 
A. Orhan Senlemoğ'hı 

ERZİNCAN 
Hasan Çettmkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettün Kaıraca 
Zefkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ay§e Aiijye Koksal 
Nîyazi Onal 

GAZİANTEP! 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğikı 
Mehmet özfcaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Keman Çiilesda 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 
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HATAY 
Bafori İnce 
Malilt Yılman 
Ali Yılmaz , 

İSPARTA 
Mıısltafa Cesur 

İSTANBUL 
Hasaaı Bas'ri Ajkkiray 
Abdullah. Baştür'k 
IServet Bayramoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztıınç 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tops 
Metin Tüzün 
Hasan Vamıfk Tekin 
M. Emin TurgutaJlp 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ j 
İsmet Ağa oğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Ariasilı 
Yasin Bozünırtt 
Kemal Okyay 
Oemlil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ . 
Mehmet Altın ışyedioğb 
Tufan Doğan. Avş!arglil 
Cemal Cebeci 
Selçulk limamoğllu 
Hayrettin Naküboğılu 
Kâmil Özsarııyıildı-z 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akailuı 
Mehmet Atagüu 
Mehmet Dcdcoğlıı 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCA "ET/I 
Sedat Akny 
Tuımn Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Biabrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Hüseytin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Fardk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

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

MANİSA 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tunicel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi ( 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 
Sena i Ynzıeı 

RiZB 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

İrfan Yankutan 
SİİRT 

Abdülbakıi Cartı 
Ajbdülkerim Zdlâıı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
Vahit Bozatlj 
Ahmet Duıralkoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nihan îlgürj 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Ali Oinel 
Ömer Çalloroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Meüımet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldır um 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin! Cevheri 
Abdüllkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arsılan 
İlhamı Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Bülent Eoevıit 
Onhan Gancüoğlu 
Cahit Karakaş 
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ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 

[Reddedenler] 

Hasan özçeıliSk 
ERZURUM 

İsmail Hakîki Yıldırım 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

[Oya KaUlmmjanlar] 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe (B.) 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
AFYON KARAMSAR 
Rasim Hacıoğlu (Bşk.V. 

AĞRI 
Mıir Bahaıttin Yaındümoı 

AMASYA 
Hasan Bütiin&r 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akımnıimcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
M. Rauf KaMernir 
Cahit Kayra (B.) 
Kâmil Kınikoğlnz 
Fikri Pehlvanlı 
Yusuf Ziıya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bıaykal (B.) 

AYDİNİ 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Naihit Menteşe 
Kemali Ziiya özfcülrfls 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Afeçeel 
İlhan Aytekiin 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşîk. V.) 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Etem Eken 

DİYARBAKIR 
Kalsan Değer 
Abdüllâtif Ensaırioğtkı 
Mahmut Kepoılu 

EDÎRNH 
Velıi Güülkan 

ELÂZIÖ 
Rastım Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasüım OinisIM 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Et'eım Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztür'k 

GAZİANTEP 
îmanı Hüseyin IncioğlıU 
Orhanı Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin ErTamen 
İbrahim Etem Kılı copu1 

Orhan Yılmaz 
GÜMÜŞHANE 

Mustafa Karaman (İ. Ü. 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
•Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Süleyman Arif Emre 
(B.) 
Orhan Eyüboğlu (B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Osman özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Ali Topuz (B.) 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

Cemil Yavaş 
İZMİR 

Talât Asal 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç. 
KAHRAMAN MARAŞ 
A l Zülfıiikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyziioğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Meımduh Eırdemir 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Sahri Yahşii 

KONYA 
Reşat Akisoy 
Mehmet Oğuz At alay 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kuibilây İmer 
M. Neoatli Kalaycıoğlu 
özer ölçınen 

. Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 

MANİSA 
Veli B-akırlı 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok (B.) 
önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekiaı İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
İdrıis Arılkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOE 
Tevfük Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arşları 
M. İhsan Karaçam 

Vahidettlin Karaçonlu 
Mustafa TiımM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halini Başol 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
FeyzulılaJh Değerli 
Ali Şevkli Er*elk 
Alü Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dilkmuem 
Lûtffi Köktaş 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ceilâl Bucak 

Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhisan Beddırhanoğlu 
Muslih Görentaş (İ. Ü.) 
Mehmet Sailih Yıldız 

YOZGAT 

MıMafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 

Kemal Anadoil 
Fefvzi Fırat 
Sadıık Tefafo Müftüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

[Açık üyelikler] 

Amasya İ 
Bursa 1 

Yekûn 

»•«« 
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Tesoil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescil hakkında Kanun 
teklifine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 279 

Kabııl edenler : 263 
Reddedenler : 16 

ÇetMnserler i 0 
Oya 'katılmayanlar : 169 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul iedilmi.st.ir.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Selâhattin Kılıç 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Pölat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Vıe'hbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan 
Mustafa tmirzalıoğlu 
1. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğllu 
İbriahüm Saffet Omay 
Cevat önder 
Feraha Fatma öztürlk 
önder Sav 

İlyas Seçödn 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrrajkçu 
Abdurralhiım Erdem 
Fahıti özellik 
Faıiz Sarla,r 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgu't Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Şadii Erdemi 

AYDİNİ 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
Behlîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Harun Aytaç 

. Müfit Bayraktar 
BURDUR 

Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Aeaır 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

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

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçeliik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoali Isfoenıderoğîu 
Hafliit Kahraman 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Uyamik 

EDİRNE 
Cevat Sayın 
Ilhami Ertem 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
AtiiEâ Atlilâ 
Ömer Naimli Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğilu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasıiım Ciinislü 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettiin Kaıraca 
Zelkâi Yayladı 

ESKİŞEHİR 
Murat KâJhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Nlîjyazi Onal 

GAZİANTEP, 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
tbnahliım HortoğUu 
Mehmet özikaya 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GÎRESUN 
Mustafa Kemaıl Çileslia 

' Hasan Vamıfk Tekin 
M. Emin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuneer 
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HATAY 
"ıSalbri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Musltafa cesur 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
î . Fehmi Cumâlıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
•oğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özlbay 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
Şükriye Tojk 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 
•Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Coşlkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türikcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
îsmet Ağaoğlu 
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Halit Evliya 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Artaslı 
Yasin Bozikurlt 
Kemali ökyay 
Cemdi Ünal 
Hasan Yıldırım 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmeıt Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
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Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Kara aslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Neemi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Âkarea 
Ahmet Buldanlı 
Halil Dere 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrıi Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Azmi Yavuza! p 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taraooğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasiar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbafei Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOI» 
Mustafa Kaptan 
Yailçın Oğuz 

SİVAS 
Vahit Bozatl* 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Nıiıhan İlgüo 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Aüslantürk 
Âdil Ali Cind 
Ömer Çalkıroğlu 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Melhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
AbdüHkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nediim Korfemıaz 
Ömer Lûtfi Zaraırsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altınay 
Bülenlt Eeevit 
Orihan Gömcüoğlu 
Cahit Karakaş 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Sabıri Kesklim 
Hilmi özıfeürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Meıhm'et Altmışjyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal CebecS 
Selçulk İmamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmlil özsarıyıldıız 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaflın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Albay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 

KONYA 
Şener Battal 
.İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demrr-taş 
Kemâilettin Gökakm 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebudak 
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[Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 1 Hasan Özçeilik 

İbrahim Elmalı 

ANKARA 

Oğuz Ay gün 
Orhan Eren 
Necdet EvMyagil 

BİTLİS 

Muhyettin Mutlu 

DENİZLİ 

Sami Aralan, 
Hasan Eoılkmazean 

ERZURUM 
İsmail Halûk], Yıldırım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Hüsamettin Tiyanşan 

,KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

. [Oya Kahlma/y anlar] 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe (B.) 
Yılmaz Hocaoğlu 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman. Mutlu 

AĞRI 
Mir Bahıattin YraaıdTimcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıuımcu 
Orhan Alp. 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
M. Rauf Kaodemir 
Cahit Kayra (B.) 
Kamil KırıikoğliU 
Fikri Pehlivanlı 
Yuısoıf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykıal (B.) 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nakit Menteşe 
Kemal Zliya Öztürlk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
İlhan AyteMn 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 
Abdi özkök 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Etem Eken 

DİYARBAKIR 
Hasanı Değer 
Abdüllâtif Ensamioğılu 
Mahmut Kepofhı 

EDİRNE 
Veli Güfllkan 

ELÂZIĞ 
Raslim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fı>rat 
Korkut Özaıl(B.) 

ESKİŞEHİR 
İbraihıim Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfii Öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
(İ. Ü.) 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Mehmet Bait Reşa 
Mehmet Sönmez 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğltı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Sadettin' Bilgiç 
Orhan Birgit (B.) 
Süleyman Arif Emre* 
(B.) 

Orhan Eyüboğiu (B.) 
Nilüfer Gürsoy 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekine! 
İhsan Toksan 
Ali Topuz (B.) 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Yılmaz Ergen ekon ' 
Süleyman Genç 

KAHRAMAN M ARAŞ; 
Alii Zülfikâroğiu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkorim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn. 
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KAYSERİ 
Turhan Feyziioğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akîsoy 
Menıduh Erdernir 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Sabri Yahşli 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Necmettin Erbakaıı (B.) 
Mustafa Kubilay îtmer 
M. Necati Kalayeıoğthı 
Özer Ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündag (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdernir 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok (B.) 

Önol Sakar 
MARDİN 

FehimAdak (B.) 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emro 

NİĞDE 
Ş. Yasar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbü 
(1) 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın . 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arı'kan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfofk Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
M. İhsan Karaçam 
Vahidetıtıin Karaçoıiu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halllil Başol 

TOKAT 
öevat Atılgan 
Feyzulılalh Değerli 

AJi Sevici Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
Ekrem Dilkmren 
Lütfü Köktaş 

URPA 
Necati Aks oy 
Mehmet Celâl Buçaik 
Mustafa Kılı e 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih (iürentaş (1. Ü.) 
Mehmet SaHih Yıldız 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Kemıal Anadol 
Fevzi Fırat . 
Sadıik Telkin Müftüoğlu 
Mehmet ZeM Okur 

[Açık Üyelikler] 

Amasya • 1 
Bursa 1 

Yekûn 2 

)>0<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 NCÜ BÎRDEŞİM 

11 . 6 . 1974 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KUEULA 

SUNUŞLARI 
ı'l. —• Aydın Milletvekili Nah.it Menteşe ve 

D arkadaşının, Eğitim politikasındaki tutumu' do-
layısıyle Millî Eğitim, Bakanı Mustafa Üstün-
dağ hakkında Anayasanın 89 neu maddesi uya
rınca Gensoru açılmasına dair önergesi. (Ill/l) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık 'bulunan 
'2 asııl üyelik için yapılacak seçime dair Ana-
.yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/1173) ı(lS. (Sayısı : 57) (Dağıtma tardlhd : 

:29 . 5 . 1974) 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X I — Milî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar Ta

rafından Yapılan Radyo Yayınlarının önlenme
sine Dair Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında kamun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/41) (S. Sayı
sı : 31) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1974) 

X 2 — Adana Milletvekilli Osman Çıtırık ile 
îstanlbul Milletvekili Eniğin Ünısal ve 13 arka
daşının, tescil 'edilmeyen 'birleşmieler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkında 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
ille Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 4 (arka
daşının önergesi ve İçişleri! Komisyonu raporu 
(S. Sayısı : 08 ve 28'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 13 . 4 . 1'974 ve 16 . 0 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. —• Cumhuriyetçi Güven Partisi Gurupu adı

ma Grup BaşkanvefciıM Siirt Milletveddlli M. Ne-

(m) İçtüzüğün 96 nc% maddesi wyannca sözlü 

bil Oktay ile Van Milletvekili' Salih. Yıldız'ım? 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay-
vancılılklıa geçineni yurttaşların refaha kavuş
ması için. gerekil kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
nınca ibir 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 TunceP 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

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

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâii 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 Oelâl Paydaş'ın, 
ürf a - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair içişleri Balkanından sözlü sortt 
önergesi (6/24). 

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

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

soruya çevrilmiştir. 

http://Nah.it


9. — İstanbul 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 dıaiir Millî Eğitini 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 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tükelâmine dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/31). 

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

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

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

16. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan imama kadrolarına 
dair Devlet Balkanından 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 
yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
d a n sözlü soru önergesi. (6/42) 

19. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vengilere dair Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/118) (*) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
fein'in 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 Ilyas Kılıç'nv 
Samsun'da kurulacak televizyon istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
Sivas iline bağlı bâzı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Bakanından 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 Yıldırıma'm,. 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

27. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
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 Engin Ünsal'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'ın,. 
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. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Dev
let Su İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müte
ahhidine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/116)* (*) 



/36. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
îçel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

37. — İçel Milletvekili' Rasim Güreoy'un, 
içel Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Kastamonu'da bukıman vakıf inallara 
iişkıin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kinlin, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kim.'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 — Kars Milletvekili Yâısin Bozfeurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

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

44 — Denizli Milletvekili Sami Aralan'in, 
Cumhuriyetin 50 noi yılı münasebetiyle İstan
bul'da dilkdılen heykellere ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önıerlgesi. (6/78) 

45 — İstanbul MJilleltvekiM Doğan Öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamemitenkı haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkdye^ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

46 — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri 
ve Koıopeıratifler Balkanınıdan sözlü soru öner-
<gesi. (6/80) 

47 — Sivas Milletvekili Enver Akova'ınıın, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 

48 — Mardin Milletvekili Nureıttin Yılmaz' 
in Türk vatandaşlarımın Suriye'deki arazilerine 
iHgıkam Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
s i (6/82) 

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

50 — Içıel Milletvekili Nazım Baş'in, son.1 

günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

51 — Ankara Mill'leıtveikili Necdet Evlliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

52 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldıan-
lı'nıaı, Devlet dairelerinde çalışıaın personellle 
yeni müşavir kadrolarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/86) 

53 — Muğlıa Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

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

|5!5 — Bolu Milfetvefeili Müfit Bayrakltar'ın, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larının nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

'56 —• lçıel Milletvekilli İbrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

57 — Afyon Karcaıhisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekiımlerdn rotasyonuna ilişkin1 Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

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

ö9 — Muğla Milletvekili Ahmet BuUdanlı' 
nın, C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Balkanından sözlü soru önergesi (6/93) 

60 — Muğla MiletıvekiM Ahmet Bufldıanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 



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

62 — ıSivaıs Milletvekilli Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. ('6/96) 

63 — Muğla Milletvekili Ahmet Bulldan-
lı'nın, Türkiye mason ve Siyonist teşkilâtına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(16/97) 

64 — 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 adım değiş
tirmesine ilişkin Adalet ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. ('6/99) 

166 — Hatay Milletvekilli Ali Yılmaz'in, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme
l ine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so-
ıru önergesi (6/100) 

67 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, İçişleri Balkanının Bütçe Komisyonundaki 
beyanlarına ilişkin Içüşlleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

68 — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
Ikin'in, Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kuru
mu şulbesdnin açılmasına ilişkin Çalışma Balka
nından sözlü soru önergesi (6/102) 

ı6!9 — Kocaeli Milletvekilli ıSedat Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
üllişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

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

71 — Afyon Karalhlisar Milletvekili Mete 
Tam'm, haşhaş lekiclerinin durumlarına iliş
ilsin Başbakandan sözlü ısoru önengesi (6/105) 

712 — Haltay Miletvekili Salhri Ince'niin, ye
meklik margarinlerle ilişkin Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner-
ıgesi (6/106) 

73 — Manisa Milletvekili Süleyman Tun-
cel'in, üzüm üreticilerine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1Ö7) 

74 — Balıikesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin^in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/108) 

75 — Kastamıonu Milletvekili Mehdi Kess-
kin'in, Kastamonu'da bir fakülte açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
öbıergesâ (6/109) 

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

77 — Bundur Milletvekilli Haiik KınbaşUı'ının, 
Türk Medenî Kanununun degiştiırilljmesiıiie iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/111) 

78 — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'ının, 
fındık ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Baikanınclan sözlü soru 
Önergesi (6/112) 

'7/9 — Ordu Milletvekili Senai Yaızıeı'nın, 
fındık taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler bakanlarından sözlü so
ru önengesi (6/113) 

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

81 — Muğla Milletvekili Ahmet BuMan-
ılı'nın, Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerime 
ilişkin Millî Eğitim BaTsanından sözlü soru 
önengesi (6/115) 

82 — Antalya Milletvekili İhsan Atalöv'ün, 
(Cumhuriyet Halik Partisine yeni giren milletve
killilerine ilişkin Başbakandan ısözilü soru öner-
jgesi '(6/lH'90ı 

^S — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özde-
mir'in, Tunceli Öğretmen Okullunda ımeydana 
ıgeilen olaylara ilişkin Başlbaikan ve Millî Eğitim 
Bakanın'dan sözdü soru önergesi (6/120) 



84 — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/121) 

85 — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem'in, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

86 — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anar
şik olaylara katılan kişilere ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

87 — Sakarya Millet vekili Nadir Lâtif Mâm' 
m, 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen 
ikramiyelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 

88. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in, Zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/125) 

89. —• Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
Dışişleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir 
memureye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER 
İŞLER 

1 — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değerdin, 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 3 ıncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko-
/misyonu raporu (2/68) (S. Sayısı : 52) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1974) 

X 2 — Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile 
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet 
Karasudan Arasındaki Deniz Hudut Hattının 

5 — 

Tespiti Hakkında Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/104) (S. Sayı
sı : 53) (Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1974) 

3. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde-
lertiımkı değiştirilımesane dair kanun teklifi ve 
Adaılet Komisyonu raporu (2/203) (S. Sayısı : 
54) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1974) 

X 4 — Türikiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti iarasınıda imza
lanan cezaî konularda adlî yardımlaşma söz-
leşmıesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kıanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/61) (S. Sayısı : 55) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 5 . 1974) 

X 5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
ıSasyallILst Fedeıraıtiif Cumhuriyeti arasında imza
lanan suçluların gerivıerilnıesıi sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/62) (ıS. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1974) 

6. — Yedek subay adaylarının kısa süreli as-
'kerliiık hizmetine talbi tutulmasına ilişkin Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/131) (ıS. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 
1 .6 .1974) 

7. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi 
ve 3 arkadaşının, 5680 Sayılı Basın Kanununun 
29 . ,11 . 1960 tarihli 143 Sayılı Kanunla Deği
şik 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Içişlleri Komisyonu Başkanlığı Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/122) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma Tarihi : 4 . 6 . 1974) 





Dönfcm : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki 2739 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 

(2 /68) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulusal Baynaım ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü miaddesİnin değiştî-
rllımesi halkkındaki kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Diyarbakır Miılletveflsili 

Hasan Değer 

GEREKÇE 

Hafta tatilinin Pazar günü olması tatbikatta çeşitli mahzurlar doğurmakta ve büyük çoğunlu
ğu Müslüman !okn halkımızın haftada iki tatil yapmak zorunluğu ile karşı (karşıya bımkımıaiklba-
dır. 

Dinî inançlar itibariyle Cuma günü mesai yapmayı uygıun bulmayan ve bugünün İslâm Dinirı-
döM özelliği ve kutsallığı nedeniyle ibadet ve vecibelerini yerine getdınmefc -zorureıtmıde bulunan 
çoğunluk mezkûr günlerde fiilen tatil yapmaktadır. 

Süz konusu aksaklık ve mahzurlar Devlet dairesindeki mesai iş saatileri yönünden de kayıp
lara ve hatta bazı ihtilâflara sebebiyet vermektedir. 

Devlet müesseselerinde çalışan memur ve işçilerin Cuma namazına gitmek için izin Meımeleri 
âmir, memur münasebetlerini ters yönden de etkilemekte ve geçimsizliklere sebebiyet vermek
tedir J 

Nitekim çoğu zaman izin' vermeyen âmir aşırı solcu ve izin isteyen memurda gerici ola
rak nitelendirilmekte ve ke'za izin verilmesi âmir ve mamur yönlünden, kanunu ihlâl ve iş saatleri
nin kaybı neticesini doğurmaktadır. 

Esasen bir devletin bütünlüik unsurunu teşk il eden milletin büyük çoğunluğunun) mütemayil 
•bulunduğu dine, Devletin de mütemayil bulunması lâiklik esasına aykırı bir Ikeyfiiyeit değildir. 

Nitekim Demokratik Lâik Devlet esasına bağlı Batı demokrasilerinin bunu tatbikatta kabul
lendikleri ve bu esasın anayasaların zımmî bir h ükmü telâkki edildiği bir malûmdur. 

Bu itibarla hafta tatilinin Cuıma günü olmasının lâiklik esasından sapma olarak ,müiâhaz;i 
edilemeyeceği aşikârdır. 

Sosyal ve ekonomik hayatımız Devlet müesaeselerinideki mesai düzeni, halikın büyük çoğun
luğunun mütemayil bulunduğu Müslüman Dini açiisından kutsallığı itibariyle Cuma gününün haf
ta tatili olarak Ikabulünde büyük yararlar vardır. Yülksek Başkanlığa sunulur. 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ HASAN DEĞERİN TEKLİFİ 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Hafta tatili Cuma günüdür. Bu tatil 35 saatten eksik olmamak üzere Perşembe 
günü saat 13,00'ite ibaşlar. 

Madde 2. — Bu kanun Resmî Gazetenin ilânını müteakiben yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/68 
Karar No. : 7 

içişleri Komisyonu raporu 

16 . 5 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'ıin, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesiniin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık 
tenıslcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler neticesinde, teklifin gerekçesinde de sarahaten 
belirtilmiş olduğu veçhile, resmî dairelerde çalışan memur, hizmetli ve işçilerin Cuma N&mazına gi
debilmelerine imkân verebilmek için, hafta tatilinin, Pazar gününden Cuma gününe alınması mak
sadına matuf olarak, 2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadili istenmektedir. 

Teklifin kabulü halinde; teessüs etmiş bulunan ve gün geçtikçe gelişmekte olan, dış münasebet
lerimizle, turistik hizmetlerin aksıyacağı gibi, Devlet muamelâtına sirayeti sefbebiyle, Devlet mua
melâtında husule gelecek böyle bir değişikliğin, fiio'syal], eıkoniomik ve politik yönleriyle Milletin 
yaşantısına tesir edeceği ve dolayısıylc iç piyasanın müteessir ve bâzı ticaret erbabının da muta
zarrır olacağını; 

Ayrıca, hafta tatilinin Cuma gününe alınmaması halinde, mesai saatlerinin, Cuma namazı saatle
rine göre ayarlanmasına dair talep ise, Cuma namazının, yurdumuzda farklı saatlerde kılındığını 
ve bu münasebetle, mesai saatlerinin talebe uygun şekilde kanunla ayarlanmasının mümkün olama
yacağını, esasen, mesai saatlerinin ayarlanması hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili bulundu
ğunu, nazarı itibara alan Komisyonumuz, yukarıda kısaca belirtilen sebepler muvacehesinde, kanun 
(teklifinin kabulüne imkân görmemiş ve (teklifin reddine çoğunlukla karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İçel 

II. Bal oğlu 

Kâtip 
İzmir 

E. Özen 

Başkan vekili 
Mardin 

N. Yılmaz 

Adana 
A. Topaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Eskişehir 
N. önal 

Afyon K. 
Muhalifim 
1. Elmalı 

Millet MeclM ((S. ISayısı : 52) 



Afyon K. Ankara 
8. Yüzbaşıoğlu Muhalifim 

Teklifin letandeyim 
H. Akmumcu 

Çorum Gaziantep 
E. Elem M. özkaya 

NOylamada bulunamadı. İmzada bulunamadı 

İstanbul Kastamonu 
M. K. Özeke H. öztürk 

İmzada bulunamadı 

Konya Kütahya 
1 Büyükyaylacı M. Ersoy 

İmzada bulunamadı ' Muhalifim 
İmzada bulunamadı 

Bitlis 
Muhalifim 

A. 7. Gaydalı 

Giresun 
//. V. Tekin 

Konya 
Muhalifim 

Teklifin kabulü gerekir 
Ş. Battal 

Niğde Sivas 
M. Bıyık Muhalifim 

Cuma namazına saatlerin 
ayarlanması şartır. 

t. Karaçam 

Yan Yozgat 
Muhalifim Muhalifim 

7, Bedirhanoğlu Cuma namazının 
edilebilmesi için nama2 

Mardin 
S. Giineştan 

Tokat 
A. Kurt 

tmzada bulunamadı 

eda 
saatine 

göre, mesainin ayarlanması 
teklifi ile 

M. A. Ün sür 

•>••-« 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 52) 





Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yedek Subay Adaylarının Kısa Süreli Askerlik Hizmetine Tabi 
Tutulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 

Raporu (1/131) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar . 17 . 5 . 1974 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1803/2933 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisime arzı Bakanlar 
Kurulumea 10 . 5 . 1974 tarikinde kararlaştırılan «Yedek sulbay adaylarımın kısa süreli askerlik 
hİHmjetfcine tabi tutulmasına ilşkftn kanun tasarısı»ve gerekçesi ifLiışdfc olarak sunulmuştur. 

Gereğinim yapılmasını saygıyle arz ederimi, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TASARININ GENEL GEREKÇEBİ 

Anayasanın bazı .mıaddeleırimli değiştiren J.4'88 sayılı Kanun Vatan hizmetini diizıenleyeın 60 >ııcı 
maddede yapılan değişdıMikle vıatan hizmetinin iSii'lâJhlı Kuvvetlerde veya kanın hizmetlerindei ol
mak üzieıre İki ayrı şe,kiilldıe yeıııime getirileceği hükmünü vaaletımâşıt&r. Vialtan hizmıetinıin Silâhlı 
Kuvvetıle^de ne sekilide yenine 'getiritocıeği bilindiği üzleme l 'Ul ve 107l6 sayılı ıkaınunla'rla düzeınlıen-
miş'tir. Ancak (anılan hizmetin feaımu hizmetlerinde yerine ıgetiribnıesini düzenleyen bir yaısıanın yok
luğu nedeniyle buma paralel alarak çıkarılan 1,111 slayıli Kanunun 1315 sayılı Kanunla değişik 
10 ncu ımıaddeisd (b) bendi ille 1076 sayılı Kanunun Iİ3IİI6 slaydı Kanunla değişik 3 ncü maddesinin (e) 
bendi bükümferli uyarınca mevzuattaki bu boşluğu süratle dollduTtmıak amaciyle (hazırlanan kanun 
tiasiarısı 21 . 6 . ;197!3 tanihinde Başbakanlığa sevkolunmuş. Bakanlar Kurulunca ıda tasvip iglöreir'efc 
6 . 7 . 1973 tarihinde Millet Mjeclisd Başkanlığına sunulmuştur. Anıcıak İİ973 yılı !g,emel seçimlerinim 
yapılabilmesi ımaiksadiyle Meclislerim tatile girmesi nedeniyle andan kanun tasarısı Barlaımıemtoda 
görüşülme ioilianiağı bulamadan ıkadük olmuştur. 

Bugün için önemli olan asıl sorun balen ihtiyaç tfiazlası durumunda bulunıan otuzbiane yakın. 
yedek subay adayının ne şekilde askere alımaicağıdıır. Bugüne değin biriMımin kızla büyüm'esinde 
başlıca ikü (etken nol oynamıştır. Şöylieki; 

1. 1970 tarihinde yürürlüğe ıginen 1076 aayıflı Kanunu değiştiren 1316 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi (d) fıkrasının dört yılla yakın bir zıaımandır çeşitli mıedemleriıe uygulianamayışıdM*. 

Bu nedenlerde kısaca şöyle özetlenebilir : 
Değerlendirme ile (getirilmek istenen sistemin objektif ölçülerden yoksun soluşu, çeşitli fakülte 

ve yükslelk okulları bitirenlerin tek bir eğitim sistemime tabi olmamaları madeniyle aldıkları kültü* 
rün (farklılığı ı(i£en bilimleri, sosyal bilimleri v.b.) sınavlarda düzenlenecek sorularım saptanmasında 
oırtaya çıkardığı .güçlüklerdir. 



__ 2 — 

Bilıiındiği üzıerıe (d) fıkrası; değeırlendai'mıe sonucu yedek suibay adayı seçilmeyenlerle ımiakbuil 
bir özürü olmaksızın değenlendirimey'e katılmayamlarm er ve erbaş olarak askerlik (hizmetine tabi 
ıtutulmaısını öngörmektedir. Bulgüne kadar uygulanmayan anılan hükmün otuzbine varan, hakla
rında askerlik' kanarı /alınmış bulunan yedek subay adaylarına uygulanması da hukuken idüşünü-
lenıez. Çünkü söz konusu adaylar için yedek subay olma olanağı müktesep hak haline 'gelmiş 
bulunmaktadır. 

2. Düğer (bir neden iste; vatan hizmetinin kamu lıizmıetl erinde yerine getirilmesini düzenleyen 
kanun tasarısının 'yukarda arz iedilen Sebepler muvacehesinde henüz yasama meclislerinden çı
kart] laralk kanunlaştırılimamış oluşudur. 

Mevcut birikimi nispeten .eritebilmek amacıyla Şubat - 1974 ayı içerisinde yılda ilki celp ha
ilinde askere alınan yedeiksuhayların 1076 »ayılı (Kanunu -değiştiren 1316 sayılı Kanunun 3/!f 
maddesi hükmüne göre Nisan - [Ağustos ve Analık aylarında olmak üzere yılda üç defa askere 
almaibilmelerini temin amacıyla bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılmış, ibu suretle okuldaki ye
tiştirme süresi 6 .aydan 4 aya indirilmiş bulunmalktadır. Buna 'göre her eelpde dsörtbin aday alı-
nabilme iolanağı doğmuş olmaktadır. Ancak 1974 yılında çeşitli fakülte ve yüksek okullardan 
mezun olacalklar hariç tutulsa dahi mevcut biri İdimin bu usulle yani dört ay okulda leğitiım yön
temi içerisinde ancak yirmi sekiz ayda eriti'lebileceğl, halbuki İner yıl faikültie ve yüksek okul
lardan ortalama onbeş bin erkek öğrenci mıeızun olduğuna göre bunların da Sözü edilen uzunca 
bir süre içerisinde önemli bir birikim teşkil ıede sekleri 'aşikârdır. Demek oluyorki yeidek subay
ların okul ve kıta hizmeti sürelerinin kısaltılma sı bugün üç in soruna yeterli Ibir çözüm şekli ge
tirmekten uzak igörünm'ekteıdir. 

Bu ısoruna gerçek bir çözüm yolu bulmak amacıyla hazırlanan bu kanunla 1 . 5 . 1974 tarihine 
kadar yurt içi ve yurit dışı yülkseik öğrenim kurumlarından mezun olaralk halklarında askerlik 
kararı alınan ancak henüz askerle şevki yapılmamış bulunan yükümlülerin 4 ay süne ile kısa bir 
ye dok suibay temel aslkerlik eğitimime tabi tutulmaları ve le'ğitim süresi Sonunda başarı gösteren
lerin as'teğmien olarak başarılı olamayanların ise er olarak terhis edilmeleri öngönülımiü§tür. Bu
nun yanı sıra ©şittik Ülkesinin bozulmamasını sağ'amak ama.cıyla asikerlik hizmetini er olarak yerine 
getireceklerin auta, kalan lonaltı aylık yedek subay olarak tamamlayanlar in ise londıört aylık mu
vazzaf .askerlik hizmet sürelerinin yedeğe ayrıldıktan sonraki yaş hadlerine iki kat olaralk efelen
mesi de 'kabul edilmiştir. 

3. Diğer taraftan 1 . 5 . 1974 tarihine kadar yüksek öğrenim kurumlarını bitirerek yedek su
bay adayı olma hakkını kazanmış olmasına rağmen anılan tarihten önce haklarında sevk tehiri 
kararı aldırmış olan veya bu tarihe kadar askerlik kararı alınmamış bulunan veya askerlik kararı 
aldırmış olduğu halde makbul bir özürü nedeniyle kanunun yayımını takibeden ilk eğitim dönemine 
katılamayan yükümlülerin de bu kanundan istifa !esini sağlamak amacıyle tasarının ikinci madde
sinde) bu durumda olanların yayını tarihin ''en itibaren iki. yılı içinde gerekli işlem
lerimi tamamlatıp en geç 1976 yılı eği im dönemine katılmaları halinde yarar
lanmaları hükme bağlanmıştır. Bunun yanı sıra eğitim dönemlerinin mevsim itibariyle yılın en 
uygun düşen ayları içerisinde yapılabilmesini temin amacıyle bu dönemlerin Genelkurmay Başkan
lığınca ve Millî Savunma Bakanlığınca müştereken saptanması hüküm altına alınmıştır. 

Tasarının 3 neti maddesinde ise bu kanuna tâbi yükümlülerin iaşe istihkak ve özlük haklarıyle 
eğitim, eğıitim sonu sınavları ve askerlik hizmeti ile ilgili diğer işlemleri hakkında 1076 sayılı Ka
nunun ve bu kanunla çıkarılmış bulunan yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanacağı kabul 
edilmiştir. 

Kanunun öngördüğü hususların yükümlülere en kısa sürede duyurulabilmesini temin amacıyle 
bu kanunun 4 ncü maddesinde yükümlülere yapracak her türlü tebligat işlerinin Türkiye radyo
ları ve televizyonu aracılığı yoluyle ilân edilmek suretiyle duyurulacağı ve bu duyurunun yüküm
lülere tebliğ mahiyetinde olacağı öngörülmüştür. 

» e t (Meclisi (IS. Bayisi : f>8) 



- S — 

TASARININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1 . 5 . 1974 .tarihinden önce fakülte akademi ve yüksek okulları bitirerek Türk Si
lâhlı Kuvvetleri (Beden Kabiliyeti Yönetmeliğine ıgöre askerliğe elverişli oldukları anlaşılan ve 
haklarında yukarıda saptanan tarihe kadar askerlik kararı alınmış bulunan yedek subay adayları
nın sayısı otuz bine yaklaşmış bulunmaktadır. Eniyimser 'bir tahminle bu 'büyük birikimin yılda 
yapılmakta olan üç celp sistemiyle daihi iki (buçuk yıldan evvel 'eritilebilmesi olanaksız görülmekte
dir. Bunun yaraşıra her yıl üniversitelerimizden ortalama. mezun olanların on 'beşine ulaştığı @öz-
önünde tutulacak olunsa soruna çözüm bulmanın her ,geçen gün zorlaştığı açıkça anlaşılmaktadır. 
Bu .nedenle 1 . 5 . 1974 tarihinle kadar •mezun olan yükümlüleri dört aylık bir temel askerlik eğiti
mine tabi tutarak sınav sonu 'başarı kazananların asteğmen rütbesi, başarılı olamayanların ise er 
olarak terihiis edilmeleri öngörülmüştür. Ancak bu şekilde kısa süreli askerlik hizmetine taibi tutu
lan yükümlülerden vatan hizmetini er olarak yenine getireceklerin .arta kalan on altı aylık yedek-
sulbay 'olanak tamamlayanların ise on dört aylık sünelerinin yedeğe ayrıldıktan sonraki yaş had
dine iki kat olarak eklenmesi eşitlik ilkesinin bozulmaması yönünden zorunlu görülerek madde 
metni bu şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 2. — 13u madde ile fakülte akademi ve yüksek okulları 1 . 5 . 1974 tarihin den önce bi
tirdiği halde sevk tehiri kararı aldırmış olanlarla çeşitli nedenlerle anılan tarihe kadar haklarında, 
askerlik kararı aldırmamiş bulunan veya askerlik kanarı aldırmış olduğu halde makbul bir özürü 
nedeniyle eğitim birliklerine katılamayan yükümlülerin de bu kanun hükümlerinden yararlana/bil
meleri için kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde askere sevk için gerekli olan işlem
lerini tamamlatıp -en ıgeç 1976 yılı eğitim dönemine kadar eğitim birliklerine: katılmaları öngörül
müştür. iSürenıin kanunda bu derece uzun tutulmasının nedeni bilihas&a yurt dışında veya yurt 
içinde ihtisas ve doktora yapmak amaeıyle lisans üstü öğrenim görmekte olan yükümlülerin de bu 
kanundan yararlanabilmelerini temindir. Keza askerlik karan aldırmış olduğu halde makbul bin 
özürü nedeniyle eğitime katılamayan yükümlülerin ileri sürdükleri mazeretin ortadan kalkmasını 
takiben müracaat ederek en geç l'9ı76 yılı içinde yapılacak olan eğitime iştirak etmeleri halinde 
bu kanuna tabi tutulacaklardır. Buna göre dem ek oluyoıM kanunun saptadığı 1 .'5 . 1974 tarihin
den sonra yüksek öğrenim kurumlarından mezun olarak} yedek subay olma Ihakkım kazanan yü
kümlülerin askerlik 'hizmetlerinin yerine getirilmesinde 1076 sayılı Yedek iSubaik ve Yedek .Aske
rî Mjernurlar Kanunu 'hükürnıleri uygulana çaktır. Yine aynı maddede yılın' en uygun aylarımda 
yapılabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı' ile 'Mi llî Savunma Bakanlığı -arasında yapılacak koor
dinasyon neticesinde saptanması1 öngörülmüştür. 

Madde 3. — (Bu kanuna tabi yükümlülerin eğitim sırasındaki iaşe ist'lhkak ve özlük hakları 
ile eğitim sonunda yapılacak sınavlarına ilişkin her türlü işlemlerle sayılan husus'Iarm dışında 
kalan konular 'hakkında 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askeri memurlar Kanunu ile bu ka
nuna göre çıkarılmış bulunan yönetmelik ve yönerge hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 4. — Kanunun yayımı tarihinden kısa bir süre sonra başlatılması bakımından eğitim 
dönemine kadar yükümlüler hakkında uygulanacak çeşitli işlemlerin tebligat kanunu 'hükümle
ri uyaırmca tebliğinin çoğu zaman olanaksız ve zaman kaybı yaratacağı gözönünıde tutularak 
süratli ve siihhatli bir çağrı aracı olarak yüküjm lülerin celp ve şevkleri ile (buna ilişkin işlemle
rinin ne şekilde yerine 'getirileceği hususunun Türkiye radyoları ve televizyonu aracılığı yoluyle 
ilân edilmek suretiyle yapılması öngörülmüş ve bu duyurunun ilgililere tebCiğ mahiyetinde sayı
lacağı kanun hükmü şeklinde düzenlemmiştir. 

Ma'dlde 5. •— Bu madde ile kanunun yayımı ta ıihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. 
Madde 6. — 'Bu kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği saptanmış bulunmuş, 

bulunmaktadır. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu ' 30 5 .1974 

Esas No: 1/131 
".! S, 

Karar No: 6 

Yüksek Başkanlığa 

Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun tasarısı, il
gili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle, İçtüzüğün 36 ncı 'maddesi gereğince ve Başkanlık Diva
lımın müsaadesiyle, Komisyonutmuzun 28 . 5 . 1974 günkü toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi uygun -ve yerinde mütalaa olunan tasarı Komisyonu
muzca prensip olarak kafbul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçildi. 

Anayasamızın bazı 'maddelerini değiştiren 1488 sayılı Kanuna 'göre 60 ncı madde: «Vatan hizmeti, 
her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamm hizmetlerinde ne şekilde 
yerine getirileceği kanunla düzenlenir.» şeklini almıştu\ 

Kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceğine dair kanun 'tasarısı geçen dönemin sonunda 
Yüce Meclise sevk 'olunmuş ise de maalesef görüşülüp kabul edilemediğinden kadürc olmuştur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yıllık yedek subay ihtiyacı 8 - 10 bin civarındadır. İhtiyaç fazlası 
durumunda 'bulunan 30 bine yakın yedek subay adayı vardır. Mevcut birikime nispeten, eritebilmek 
lamacıyle, yılda 2 celp halinde askere alınan yedek subaylar Şulbat 1974'te çıkarılan -bir Bakanlar Ku
rulu kararı ile yılda Nisası - Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere üç defa askere •alınabilineleri 
temin olummuş ve ıbu suretle okuldaki yetiştirme süresi 6 aydan 4 aya indirilmiş bulunmaktadır. Her 
celpte 4 000 (dört bin) yedek subay adayı alındığına göre bir yılda 12 000 yedek subay adayı Silâhlı 
Kuvvetlerimize iltihak etmektedir. 

Okul 've kıta hizmetlerinin kısaltılması bugün için soruna yeterli bir çözüm getirememiştir. 
Her sene Fakülte ve Yüksek Okullarımız 15 000 civarında mezun vermektedir. Yüksek tahsil yap

mak isteyenlerin günden güne a etması ve her sene yeniden açılan yüksek okul ve fakültelerle bu 'im
kânı bulmaları neticesi mezunların gitgide çoğalacağı tabiîdir. 

Bu (birikimi gidermek gayesiyle 1 . 5 . 1974 tarihine kadar yurt içi veya yurt dışı yüksek öğre
nim kuramlarından mezun olarak yedek subay adayı olma hakkını kazanmış, ancak henüz askere şev
ki yapılmamış bulunan yükümlüler 4 ay süre ile yedek subay temel askerlik eğitimine tabi tutula
cağı haşarı gösterenlerin asteğmen rütbesi ile, basarı gösteremeyenlerin ise er olarak terhise tabi 
tutulacağı hükmü getirilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilin iş-
th \ 

Tasarıya Komisyonumuzca eklenen 4 ncü madde ile: 1076 sayılı Kanunun 8 nci maddesindeki şart
ları haiz olanlar (1960 yılına kadar lise ve dengi okul mezunları) Millî Eğitim seferberliğinde kul
lanılmak üzere öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler ve askerlik şubelerinden sevk 
'edildikleri andan itibaren askerlik hizmetleri başlamış sayılır. Bunlar iki senelik askerlik mükelle
fiyetleri 'zarfında Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilen yerlerde öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. 
Bu yükümlülerden henüz askere sevk edilmemiş olanların da tasarının getirdiği haklardan faydalan- • 
malarını temin amacıyle : 

«11 . 10 . 1960 tarih ve 97 sayılı 1076 sayılı Yedeik Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu-
(nun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair Kanunun geçici 
2 nci maddesi kapsamına giren ve henüz askere sevk edilmemiş yükümlüler hakkında da yukardaki 
maddeler uygulanır.» hükmü getirilmiştir. 

'Tasarıya eklenen 5 nci madde ile birinci madde hükmünden faydalanan yükümlülerden kamu ku
ruluşu arıyle İktisadî Devlet Teşekküllerinde görevli olanlar temel askerlik eğitimi süresince maaşsız 
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izinli sayılacaklan hükmü getirilmiştir. Bu gibilerin böylece temel askerlik eğitimini yaptıktan Sonra 
kadrosuzluk nedeniyle eski i§ yerlerine girmelerinin gecikmesi de önlenmiş olacaktır. 

Tasarıya komisyonumuzca elkknen 4 ve 5 nci maddeler nedeniyle tasannın 5 ve 6 ncı maddeleri 
7 ve 8 nei maddeler olarak tonisyonuımoızca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının öneım Ve müstaceliyetine binaen, gümdemdefki sair işlere takdâımıen ivedilik ve önce
likle ıgörüşülme'k ve Genel Kurulun tasvibine sumtlımak üzere Yüksek Başlkanlığa saygı ile samı* 
lur. 

Başkan Başkanvekili 
iistanbul ®ivas 

F. Cumahoğlu E. Kangal 

Kâtip 
Tokat Anikara 

H. TJlusoy t. S. Omay 

Diyarbakır Erzurum 
B. Kardkoç C. önder 

Söz hakkım mahfuz. 

Giresun Hatay. 
M. K. Çilesiz A. Yılmaz 

Niğde Muğla 
Azmi Yavuzalp H. Vere 

îmzada bulunamadı 

Sözcü 
İzmir 

K, Bengisu 

Bursa 
M. Emekli 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Kionya 
K. Oökakm 
Moııhalifim 

Samsun 
H. Savaşçı 

'Trabzon Urfa 
Ö. Çakıroğlu M. Aifcsoy 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik 
hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — İ . 5 .1974 tarihine kadar yurt 
içi veya yurt dışı yüksek öğrenim kurumların
dan 'mıeizium olacak yedek ısubay adayı olma hak
kını kazanmış ancak henüz askere şevki yapıl
mamış bulunan yükümlüler 4 ay süre ile yedek' 
subay temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. 
Eğitim, süresi sonunda başarı gösterenler asteğ
men rütbesiyle başarılı olamayanlar ise er ola
rak terhis edilirler, 

Bu kanun hükümlerinden yararlanan yüküm
lülerim arta kalan muvazzaf ev veya yedek subay
lık hizmet süreleri yedeğe ayrıldıktan sonra yaş 
haddine iki kat olarak eklenir. 

MADDE 2. — Yurt içi veya yurt dışı yük
sek öğrenim kurumlarından 1.5.1974 tarihin
den önce mezun olduğu halde anılan tarihten ön* 
ce haklarında sevk tehiri kararı alman veya as
kerlik kararı alınmamış bulunan yahut da as
kerlik kararı alınmış olduğu halde geçerli bir 
özürü nedeniyle ilk yıl içinde yapılan kısa süre
li temel askerlik leğitiımine katılamayan yedek su
bay adayı yükümlüler, Kanunun yayımı tari-
lıinden itibaren iki yıl içinde gerekli işlemlerini 
tamamlatıp, en .geç 1976 yılı eğitim dönemline 
katıldıkları takdirde bu Kanun hükümlerinden 
yararlanırlar. 

Temel askerlik eğitimi dönemlerinin yılın 
hangi ayları içinde yapılacağı Genelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca, bir
likte saptanır. 

MADDE 3. — Bu Kanuna tabi yükümlüle
rin iaşe, istihkak ve özlük hakları ile eğitim, 
eğitim, sonu sınavları ve askerlik hizmeti ile il
gili olarak haklarında uygulanacak diğer işlem
ler hakkında 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek 
Askerî Memurlar Kanunu ile bu Kanuna göre 
çıkarılmış bulunan yönetmelik ve yönerge hü
kümleri uygulanır. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DE&İŞTİRfcŞt 

Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hiz
metine tabi tutulmasına ili§kin kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci (maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 4. — Bu kanuna tabi yükümlülerin 
celp ve sevtkleriyle buna ilişkin iişüeımlerine ait 
diğer hususlar, Türkiye radyoları ve televizyo
nu aracılığıyla ilân ledilımek suretiyle duyuru
lur. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetin
dedir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İMADDE 6. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

10 . 5 . 1974 

Barbakan 
Bülent Ecevit 

Devlet Bakanı 
Süleyman A. Emre 

Dışişleri Bakam 
Turan Güneş 

Ticaret Bakam 
Eehim Adak 

Ulaştırma ıBakanı 
Ferda Güley 

Turizm ve Tan. Bak. 
Orhan Birgit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Necmettin Erbakan 

Adalet Bakanı 
Şevket Kazan 

Maliye • Bakanı 
Deniz Baykal 

Sağ. ve Sos. Yar. Bak. 
Sclâhattin Cizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
önder Sav 

İmar ve fek. Bakanı 
Ali Topuz 

Gençlik ve 
Muslihittin 

Millî Savunma Komisyonunun değitetirişi 

MADDE 4. — 11 . 10 . 1960 tarih ve 97 sa
yılı «1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî 
'Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve >bu 'kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair Kanun» un geçici 2 maddesi kapsamı
na giren ve ihenüz askere sevkedilmemiş yüküm
lüler hakkında da yukarıdaki maddeler uygula
nır. 

MADDE 5. — Haklarında yukarıdaki mad
deler uygulanan yükümlülerden kamu kuruluş-
lariyle İktisadî Devlet Teşekküllerinde görevli 
olanlar temel askerlik eğitimi süresince maaşsız 
izinli sayılırlar. 

MADDE 6. — Tasarının 4 ncü maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının '5 nci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 6 ncı maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Orhan Eyüboğlu 

Millî S. Bakanı 
Hasan E. İşık 

Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstündağ 

Gümrük ve Tekel «Bak. 
Mahmut Türkmenoğlu 
Sanayi ve Tek. Bak. 
Abdülkerim Doğru 

Köy îş. vo Köop. Bak. 
Mustafa Ok 

Spor (Bak. 
T. Mete 

Devlet Balkanı 
/ . Hakkı Birler 

İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk 
Bayındırlık Bakanı 

Erol Çevikçe 
Gıda - T. H. Bakanı 

Korkut özal 
Enerji ve Taıb. Kay. Bak. 

Cahit Kayra 
Orman Bakanı 
Ahmet Şener 
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