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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İmar ve iskân Bakanı Hayrettin Nakilboğlu, 
Kütahya'nın ilçe ve köylerinde vukua gelen 
deprem felâketi hakkında gündem dışı de
meçte bulundu. 

Romanya'ya yapacakları resmî ziyaret sıra
sında kendilerine Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İObraJh'im Şevki Atasağun'un vekillik ede
ceğine ve, 

Bu ziyaretleri sırasında kendilerine refakat 
edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Saibri Çağ-
layangil'e Devlet Bakanı Eefet Sezgin'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rıfat 
Öztürkçine'nin, 2/19 esas sayılı kanun teklifi
nin içtüzüğün 36 ncı maddesine göre, günde
me alınmasına dair önergesi reddedildi. 

6802 sayıl Gider Vergileri Kanununa ek 
Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu tekrar 
açık oya sunularak, oyların ayrımı sonunda, 
kabul olunduğu bildirildi. 

354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine 

ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi 
kabul olunarak, yapılan görüşmelerden sonra 
•birinci görüşülmesi tamamlandı. 

346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile Kastamonu Milletve
kili Saibri Keskin ve 224 arkadaşının, T. C. 
Anayasasının 131 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin gelen kâğıt
lardan gündeme alınması, basılıp dağıtılma
sından itibaren 48 saat geçmeden ve önce
likle görüşülmesi husuları kabul olundu ve 
yapılan görüşmelerden sonra, birinci görüşül
mesi bitirildi. 

Verilen bir önergenin kaibulü üzerine; 
14 Nisan 1970 Salı günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birleşime saat 20,00 de son ve
rildi.. 

Kâtip 
Başkan Ankara 

Ferruh Bozbeyli Kemal Atamam 

Katip 
Tunceli 

Kenan Aral 

SORULAR 

Sözl sorular I 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka- j 

racajnın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi- | 
naşı yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının ! 
karşılanmasına dair sözlü soru önergesi, Millî I 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/127) ı 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka- i 
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta- i 
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya- j 
pılıp yapılmıyacağına dair sözlü soru öner- • 
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. I 
(6/128) * ! 

i 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 1nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair sözlü so
ru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/129) 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının, karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Devlet Baknlığına 
gönderilmiştir. (6/130) 

5. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs ilçesi Kavar köyükıe bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Köy 
isleri Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/131) 

8. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
ra^Vnm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna .kavuşturulmasına dair sözlü soru öner
gesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/132) 
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7. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Yük
sek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/133) 

8. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair sözlü soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/134) i 

Teklifler 
1. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar

kadaşının, 5590 sayılı Kanuni:; p. bâzı maddeleri-

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'-
nun, dün vukubulan öğrenci olaylarına ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirlere dair gündem 
dışı demeci. > 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
üyeler gündem dışı söz talebinde bulunmuşlar
dır. Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Beyti Ar
da, Sayın Eşref Derinçay, Sayın Mehmet Aslan-
türk, Sayın Harettin Uysal, Sayın Ali thsan 
Göğüs, Sayın Hayrettin Hanağası, Sayın Nuri 

T azılı sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raca'nm, istiklâl Madalyası almak için Erzurum 
Askerlik Dairesi Başkanlığına müracaat eden 
iki vatandaşa dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savcıma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/149) 

2. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
3 Nisan 1970 tarihinde, Şişli Camiinde bir za
tın annesine yapılan cenaze törenine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/150) 

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/324) 
(Ticaret ve Sanayi komisyonlarına) 

Çelik Yazıcıoğlu ve Sayın Bahri Karakeçili ar
kadaşlarımız gündem dışı söz istemişlerdir. 

Yalnız Sayın Turhan Feyzioğlu'na söz veri
yorum. Sayın Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün, anarşinin ve kaba kuvvetin sonucu ola
rak bir kurban daha verdik. Bugünkü maruza
tım, bu olaylar zinciri ile bunların altında yatan 
anlamla ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bü-

II - GELEN KÂĞITLAR 

I V A ^ I 

BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — isim okunmak suretiyle yokla 
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 
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tün halinde düşen görevle ilgili olacaktır. 
Dün bir kurşuna hedef olarak hayatını kay

beden, iki çocuk sahibi, genç aile reisinin ıstıra
bını yüreğimde duyarak konuşuyorum. Kederli 
ailesine, mensubolduğu camiaya başsağlığı dili
yorum. 

Ancak, dün kaybettiğimiz genç hekim, bu 
olayların ne ilk kurbanıdır, ne de tek kurbanı
dır, bir de son kurban olacağa benzemektedir. 
Anarşi ve kaba kuvvet denemeleri, zorbalık ha
reketleri, milleti çeşitli istikametlerde de 
olsa bir uçuruma doğru sürükleme istidadında-
dır. Sokaktan eğitim binalarına, üniversitelere 
ve yüksek okullara kadar, işyerlerinden yazı
hanelere, fabrikalara kadar her yerde kanun 
hâkimiyeti yerine, kaba kuvvet hâkimiyetini 
kurmak istiyen huzur ve hürriyet düşmanları 
hareket halindedirler. 

Sağduyu sa,hibi her Türk vatandaşı, bugün 
Türkiye'nin başlıca ihtiyacının huzur ve güven 
ihtiyacı olduğunu, yarma emniyetle bakmak ih
tiyacı olduğunu söylemektedir. 

Bu konularla ilgili geniş bir konuşmanın ve 
geniş bir genel görüşmenin yapılabilmesi için, 
epey zaman önce Meclis Başkanlığına takdim 
etmiş olduğumuz genel görüşme önergesine sıra 
gelmemiştir. Bu önergenin verildiği tarihten bu 
yana yalnız eğitim camiasında iki hayat daha 
kaybedildi, milyonlar kaybedildi, çok kıyymetli 
çalışma günleri kaybedildi ve her şeyden belki 
daha önemlisi, Türk vatandaşlarında yarma gü
ven duygusu bakımından çok şey kaybedildi. 

Yurtlar silâh deposu, resmî okullar silah de
posu, Devletin parası ile kurulmuş lâboratuvar-
lar molotof kokteyli - molotif bombası imalât
hanesi ve Devlet binalarının duvarları aşırı 
akımların ilân tahtası halinde, her türlü kanun 
dışı faaliyete açık bir halde bulunmaktadır. 

Bu meseleye, daha önce Meclisimizde çeşitli 
öğrenci hareketleri ve bâzı kanun dışı olaylar
la ilgili olarak yapılan bir müzakere sırasında 
dikkati çekmeye çalışmış ve Grupumuz adına 
bir ricada bulunmuştuk. «Resmî binaları silâh 
deposu haline getirmeye cevaz veren hiçbir ka
nun hükmü yoktur. Bunun ilim hürriyeti ile, 
özerklikle ilgisi yoktur. Yurt 'binalarının üni
versite ilim hürriyeti ille, idari muhtariyeti ile 
ve özerkliği ile hiçbir münasebeti yoktur. 
Bu gibi binaların silâh deposu haline getiril-
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I meşini önliyecek her türlü tedbiri Hükümet al
makla sorumludur, gerekli aramalar yapılmalı
dır.» demiştik. 

Gerçekten Yıldız Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinde bir gencimizin hayatını 
kaybetmesi ile, bir başka gencimizin karşı akı
ma mensup sivriler tarafından Çin usulü işken
ceye tâbi tutulması ile ilgili olaylar zinciri için
de yapılan bir arama sonunda oldukça önemli 
miktarda uzun menzilli silâhlar ve tabancalar, 
molotof bombaları, çok miktarda cephane ele 
geçmiş idi. Fakat hâzin olan; bu aramanın tek 
basma bir yerde yapılması ve orada bulunan 
silâhlarla, bombalarla, tüfeklerle, dürbünlü tü
fekle v. s. ile mutantan, kalabalık, fotoğraflı 
bir basın toplantısı yapılması ve bu basın top-
lanteını takibeden günde bir başka yurtta ara
ma yapılması, onun sonucu ilân edilip birkaç 
gün geçtikten sonra aynı şehirde veya başka 
şehirde yurtları sıraya koymak suretiyle arama 
yapılması usulüne gidilmesidir. Bunu hakika
ten hâzin karşıladık. Çünkü benzeri bir tedhiş 
olayı karşısında bir başka ülkede polisin aynı 
günde ve aynı saatte olmak üzere birçok şehir
lerde, ama ayrı şehirlerde bile yine aynı saatte, 
34 mahalde arama yaptığını yabancı basında 
görmüştük. 

Kimi Çin usulü, kimi Kastro usulü, kimi Mos
kova usulü, kimi Hitler usulü, Mussolini usulü 
diktalar kurmak istiyen aşırı akımlara mensup 
çeşitli derneklerin lokallerinde ve bu gibi ted
hiş hareketlerine girişeceğinden şüphe edilen 
kimselerin evlerimde, 84 yerde 'birden aynı an
da yapılan arama sonunda faili meçhul sayılan 
bir fiil aydınlığa kavuştuğu gibi, çok sayıda po
lisin çalışmalarına ışık tutacak, Devlet güven
liği bakımından birçok meseleleri aydınlığa ka
vuşturacak belgeler, bilgiler ve silâhlar ele geç
miş idi. Bunu ifade etmeden geçemiyorum. Çün
kü bu gibi olaylar karşısında basiretli tutumla 
dikkatli tutumun arasında ne kadar fark ola
bileceğini, bu aramaların sıraya konması o za
man ispat etmiştir, tik aramada çok miktarda 
silâh ele geçmesine rağmen daha sonraki arama
larda, bir sustalı bıçak v. s. gibi önemsiz birta
kım şeylerle karşılaşılmış, «Atı alan Üsküdar'ı 
geçmiş» ve İstanbul'da aranan diğer yurtlarda 
veya Ankara'da epey zaman geçtikten sonra 

I yapılan aramalarda tahmin edildiği ölçüde si-
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llâh bulunmamıştı. Bu silâhların kullanılmadığı 
veya depoların ortadan kalktığı anlamına gel
miyordu. Nitekim olaylar zinciri bu mevzuda 
ileri gidilmemiş olduğunu ve karşılıklı silâhlı 
•grupların, tedhiş gruplarının faaliyetlerini sür
dürdüklerini fazlası ile ispat etmektedir. 

Mesele yalnız eğitim camiamıza inhisar et
miyor. Son zamanlarda ekonomik hayatımızı, 
Türkiye^de sosyal barışı, çalışma hayatında ba
rışı ortadan kaldırma istikametinde birtakım 
kanun dışı faaliyetler dikkati çekiyor. 

Toplu sözleşme düzeni vardır. Kanun usul
leri içinde lokavt ve grev hakları vardır. So
rumlu sendikacılığı temsil eden, hür demokra
tik rejime inançla bağlı olan ve hür sendikacı
lığın ancak bu demokratik rejim içinde devam 
edebileceğini çok iyi bilen vatansever bir işçi 
kuruluşuna, Türk - ise sahip bahtiyar bir ülke
yiz. Öyle bir kuruluş ki, Türk işçilerinin pek 
büyük çoğunluğunu sinesinde toplamıştır ve 
bu çeşit işgal, tahrip, sabotaj, yangın çıkarma 
v. s. gibi kanun dışı olayların her biri karşısın
da vatansever bir şuurla, sorumlu sendikacılık 
anlayışiyle ilk sesi yükseltmekte ve daima bun
ları lânetlemektedir. Bunları tasvibetmediğini 
ifade etmektedir. 

Böyle olmasına rağmen son zamanlarda bir
birini kovalıyan fabrika işgalleri, yazıhane bas
malar, yönetcileri tedhişle, tehditle vazife ya
pamaz hale getirmeler, yalnız fabrika binasın
da değil, ama yazıhanelerde, bürolarda tedhiş 
hareketlerini devam ettirme çabaları, oturma 
grevleri, kanunsuz iş yavaşlatma denemeleri ve 
usulü dairesinde imzalanmış bir toplu sözleş
meyi yürürlük süresi içinde tanımamak suretiy
le zorbalıkla ve kaba kuvvetle birtakım hak el
de etme teşebbüsleri sistemli şekilde yapılmak
tadır. Bunların ardında ideolojik birtakım gay
retler bulunduğunu yalnız biz ifade etmiyoruz, 
Türkiye'nin en büyük işçi kuruluşu olan Türk -
İş ifade ediyor. Daha evvelki gün Ankara'da 
Genel Kurulu toplanan bir büyük federasyonu
muzun üyelerine, genel kuruluna sunduğu ra
porda Türk - işle DİSK adı verilen Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu - Bunu ihtilâl
ci işçi sendikaları konfederasyonu diye tercü
me etmek lâzımdır. - Komünist ideolojinin sa
vunucusu olan bir siyasi kuruluşa mensup ve 
bağlıdır, onun emrinde bir kuruluştur ve onun 
emrinde olarak Türkiye'de çalışma düzenini te

melinden yıkmak, kanla, kaba kuvvetle Türki
ye'ye istedikleri zulüm düzenini getirmek gay
retindedir ve bunun karşısında en ciddi müca
deleyi, azimli mücadeleyi yine hür demokratik 
rejimin değerini bilen sorumlu büyük işçi kuru
luşumuz vermektedir ve tebcile lâyıktır. 

Fakat değerli arkadaşlarım, bu millî işçi 
sendikalarımızdan birinin toplantısında yü
reği yanık vatansever bir işçi lideri şu sözlerle 
siyasi otoriteyi kınamıştır : «Biz memleketin 
kaderini felâkete götürmemek için sorumlu ve 
kanun dairesinde sendikacılık faaliyeti yapar
ken, işgalle, zorbalıkla, yangın çıkarma ile 
ve kaba kuvvetle hak elde etmeye çalışanla
rın bu hareketleri sonuç verirse ve bu gibi 
davranışta bulunanlar bizim barışçı yollar
dan ve kanun yolundan elde edebildiğimizin 
çok üstünde birtakım hakları ürkeklik yüzün
den, teslimiyet yüzünden, kanun hâkimiyeti ku
rulması yüzünden elde edebilirler ise, o takdir
de sorumlu ve kanun içi sendikacılığın itiba
rını çok çabuk yitirmesi tehlikesi ile memleket 
karşı karşıya kalabilir» Bunu söyliyen bir işçi 
lideri idi ve feryat ediyordu. Bizim karşımızda 
kanun dışı usulleri kullanan kimselerin başa
rıya ulaşmaması için bizim çalıştığımız kadar 
başkalarının da, sorumluların da, muhatapları
mı da, idari ve siyasi otoritenin de dikkatli ol
ması lâzımdır. Zorbalık gelir getiren, kanun 
dışı kaba kuvvet kazanç sağlıyan bir yol ha
line geldi mi, ondan sonra artık kanun içi ça
lışma usullerini itibarlı kılmak imkânı kalmı-
yacaktır. Türkiye'de bu tehlike öylesine belirmiş
tir M, panik başlamıştır; Türkiye'de yarına 
güvenle bakmama, Türkiye'de iş hayatının ge
leceğinden endişeye düşme havası bundan kısa 
bir süre önce tahmin edebileceğimizden çok 
daha yaygın bir hale gelmektedir ve ihtilâlci 
metotlar kullananlar bu ortamı yaratmanın 
mânasını, kendileri bakımından sağladığı avan
tajları çok iyi bilirler. Maksatları da budur.Kli
şelere, basma kalıp birtakım sloganlarla, sin
dirme tertipleriyle, kütle psikolojisinden ya-* 
rarlanmak suretiyle ihdas edilen olup bittilerle 
bir aşın akımın, kökü dışarda bir fesat hareke
tinin damgasını taşıyan birtakım eylemler, 
birtakım bildiriler aslında bu görüşlere karşı 
olan gruplara da kolaylıkla kabul ettirilebil-
mekte, onlar da bu hareketin içine sürüklen
mek suretiyle çok küçük bir sivri azınlığın ha-
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reketi büyük bir kütleye mal edilebilmektedir. 
Türkiye her gün bu usulün uygulanışına ve 
ustaca uygulanışına şahit olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kimi komünizm teh
likesinden bahseder, kimi faşist polis veya fa
şizm tehlikesi diye faryat eder. Bu tehlikelerin 
biri vardır, biri yoktur diye bunlardan birini 
gördük mü, uçlardan birini görüp diğerini gör
medik mi; bu takdirde bu meselenin içinden çık
mak mümkün değildir. (G.P. sıralarından al
kışlar) 

Türkiye'de Mao usulü, Çin usulü, Rus usulü 
dikta istiyenler olduğu gipi, Orta - Doğu usulü 
dikta kurmak istiyenler de vardır. Türkiye'
de kızıl emperyalizmin çabaları olduğu gibi, 
petrol emperyalizminin de, hattâ vatanımızın 
bütünlüğünü parçalamak istiyen, haritamızı 
bölmek istiyen fesat tertipleri vardır. Bunları 
bütünü ile görmek ve bunların karşısına bü
tünü ile bu tehlikeyi görerek çıkmak lâzımdır. 

Komünizm Faşizmin arkasından da gelir. 
Faşizm bâzan komünizmi önlemek için gelir. 
İtalya'ya faşizm kendi kendine gelmedi. Ko
münistler cemiyeti yıkıyorlardı, «denize düşen 
yılana sarılır» kabilinden italyan Milleti Mus-
solini'nin nizam vâdeden hareketine katıldı. 
Weimar Almanya'sında tıpkı bugün görüldüğü 
gibi birbirlerinin toplantılarını basarak Nazi 
Partisinin SS leri, SA lan bir tarafta, Alman 
Komünist Partisinin tabancalı, sopalı tedhiş
çileri bir tarafta karşılıklı kafa göz yararak 
aynı hareketlerin içindeydiler. Aynı fabrika 
işgalleri, aynı tertipler, aynı anarşi havası ve 
bu hava içinde Alman Milleti Hitler'in macera
sına bir kurtuluş simidi olarak sarılma yoluna 
gitti. Hitler Faşizmi, Hitler istibdadı komünizm 
tehlikesinin sonucudur. 

Yunanistan'daki faşizm; daha birkaç gün 
evvel profesörü ile, basın mensubu ile, gazete 
yazarı ile, sahibi ile, yüksek dereceli memuruy
la pek çok kimseyi müebbet hapis denen ağır 
cezalara kadar cezalara çarptıran Atina Askerî 
mahkemesi önünde daha birkaç gün evvel veril
miş kararla çirkin çehresini göstermiş olan Yunan 
faşizmi Yunanistan'da EDA'nm tezgâhladığı 
ve gafletin körüklediği komünizm tehlikesinin 
bir yavrusudur. Faşizm komünizm tehlikesi 
durdurulmıyan her yerde bir tehlike olarak 
vardır ve faşizm gelince de komünizmden kurtu-
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lunmaz. Faşizm bazan komünizme giden en 
kestirme yol haline gelir. 

Alinanya'nın yarısı komünist ise, Hitler zül-
üilmüıı altnıda ezildiği için yarısı bugün komü
nisttir. 

Arkadaşlar, bu kadar ijki uç birbirini davet 
ıcdor. İki uç.. Birbirinden uzak sanılan iki uç, 
avluda birbirine bu derece de yakındır ve bir
birini bu derecede davet edici tehlikelerdir. 
Hle kimse hayal 'kurmasın, bu uçlardan biri 
Türkiye'nin kaderine hâkim olursa, T.B.M.M. 
veya hür seçim ortadan kalkar da başka mües-
ö'euîeler kalır sanılmasın. Faşizm veya İkomü-
ui'iru, hangisi gelirse gelsin; evet, hür seçim kal-
m-a.y. ?.•:!ip., Anayasa Mahkemesi de kalmaz, Da
nıştay da kıl imiz. (A. P. ve G. P. sıralarından 
alkışlar, «.Bravo» sesleri) Bağımsız mahkeme 
de kalmaz, özerk üniversite de kalmaz, hür ba
sın da kalmaz, özerk TRT de kalmaz, hür sen
dikacılık da kalmaz, dernek kurma hürriyeti 
de kalmaz, tenkid hakkı da kalmaz. Her dikta 
idaresi kendisine has usullerle köle kalemlerini, 
ufak hakimlerini, cellâtlarını bulur ve onlar va
sıtası ile Devleti idare «der. Müesseselerin hiç
biri kalmaz, hiçbiri kalmaz. Bu idareler, faşizm 
veya komünizm, hangi kaba kuvvete dayanarak 
gelirse gelsin kendi dayandığı kuvvetleri evve
lâ imha eder. Onu iktidara getiren kuvvetler 
ilk kurban haline gelirler. İlk darbeyi yiyen
ler ve en ağır darbeyi yiyenler ekseriya o kuv
vetler olurlar. Bu itibarla faşizmin ıeya komü
nizmin hiç kimse için, hiçbir millî müessese 
için imrenilecek bir tarafı olmadığının şuuru 
ve uyanıklığı idinde bütün müesseseler bir ara
da görev yapmalıdırlar. 

Ekonomik ve sosyal, dertlerin ekonomik ve 
sosyal tedbirleri vardır. T. B. M. M. çalışma 
usullerini ihdas ederek, çaışma usullerini ıslah 
e':İ2ûek; .gnıplararası haftalık çalışma programı 
y' •u-n-a temaslarını kurarak, içtüzüğümüzün tü
münü kabul edemiyorsak birkaç âcil maddesini 
ay ~!o;\ î^n'ıf haline getirip bunun üzeninde grup-
Iv:- i.;:-fc!f?k 'odip Meclisi iktisadi ve sosyal konu
larda, süratle dertlere deva bulur, çalışır bir He-
y ot h.\Vır.s getirmek suretiyle biz kendimize dü-
: n vakfeyi biran önce yapmalıyız. 

Memlekette alınması lâzımgelen siyasi, idari, 
hukukî tedbirler vardır. Anarşi hareketleri
nin sorumluları ismen belli, çehresi belli, sicili 
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belli, hattâ emir aldıkları beynelmilel fesat 
merkezleri belli birtakım çeteciler ve tedhişçi
ler Türk üniversitesinin içinde fesat hareket
lerini sürdürememelidir. Bunlar daimi tard ce-
zasiyle, üniversite ve yüksek okul camiasmdau 
kovulmalıdiir ve askerlik tecilleri kaldırılmak 
suretiyle Silâhlı Küvetlerde bir terbiye döne
minden geçmelidiı|er, bir eğitim donemmden 
geçmelidirler. 

Maddi zararları tazmin ettirmek mecburiye
ti vardır. Yüz milyonlara baliğ olan zararla* r ı 
hesabı sorulanlasın. Bu fakir rniliet buna katla
namaz. Kanunsuz silâh bulundan manın cezası
nı Türkiye'nin sosyolojik yapışma bakmadan 
ve yerinde olmıyan bir kanunla hafifletmiş ol
manın cezasını milletçe çekiyoruz. Hapis ce
zası yerine para cezası ve tecili mümkün hafif 
cezalar getirmenin bu mevzuda yeri olmadığım 
gösteren binbir hâdise her gün tekrarlanıyor. 
Karadeniz baştanbaşa bir silâh kaçakçılığı denizi 
halindedir. Sınırlarımızdan Türkiye'ye silâh akı
yor ve bunlar yalnız üniversitede kan dökecek si
lâhlar mıdır, yoksa birtakım insanların tertip
lediği müstakbel gerillâ savasının, Türkiye'yi 
bir ikinci Vietnam, bir ikinci Kore yapmak is-
tiyen... (G. P. sıralarından alkışlar) Şu uçtan 
bu uçtan gelen çeşitli emperyalizmlerin, petrol 
rengi emperyalizmin vyjya kızıl emperyalizmin 
müstakbel iç savaş, gerillâ savaşı tertiplerinin 
malzemesi ve silâhı mı Türkiye'ye geliyor? Bu 
meçhuldür, üzerinde durmaya değer önemli. 
bir konu haline gelmiştir. Ama Türkiye'de ka
nunsuz silâh taşımanın cezasını bu ortam için
de hafifletmişizdir. Bunu düzeltmek lâzımdır. 
müeyyideyi yeniden ihdas etmek lâzımdır ve 
hele bu silâhlar öğretim hürriyetini, kütlelerin 
hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak için, 
çoğunluğun hak ve hürriyetlerine kasdetmek 
için kullanılırsa bir camia içinde, bu cezalar 
siddetüjendirilmeli, tecil imkânları kaldırılmalı
dır. 

Yurt dışından idare edilen fesat tertiplerine 
karşı daha müessir mücadele usulleri bulma
ya mecburuz. Üniversite makamlarının emrin
de olmak üzere ve üniversitenin binaları için-
cŞe, üniversitenin bahçesi duvarları içinde asa
yişi kurmakla, kanunların ve yönetmelikle in 
uygulanmasını sağlamakla, bu mevzuda idare
cilere yardımcı olmakla görevli bir üniversite 

rabıtasını kurmamız şarttır. Amerikan üniver-
si'ierinden ta Orta Çağdan kalma İngiliz üni
versitelerine kadar her tarafta üniversiteye 
has bu özel zabıta kuvveti vardır ve bunlara 
karşı gelmenin son derecede ağır müeyyidele
ri vardır. 

Bersanenin içinde hocasına galiz küfürlerle 
hitabeden, tornavida ile veya bıçakla eli öpüle
cek hocasına saldıran kimsenin karşısında, 
emniyet müdürlüğüne telefon ederek zabıta 
istemek imkânına sahip değildir. Ama bir de-
k-rmı, bir rektörün emrinde bu gibi hâdise
ler* je, soyunun terbiyesi dışında hareket eden,, 
bu gibi hâdiselerde üniversite nizamlarını çiğ-
niyen kimselere karşı müeyyide uygulatacak 
bir kuvvete ihtiyacı olduğu kesindir. 

Dernek seçimlerinin düzenlenmesi lâzımdır. 
Fiili grev, kanunsuz grev, işgal, yangın çıkar
ma, tahrip, sabotaj, oturma grevi, iş yavaşlat
ma gibi tamamiyle çalışma mevzuatımızın dışın
da elan birtakım eylemler karşısında müeyyide
leri. kuvvetlendirmek ve sorumlu, dürüst, hür 
sendikacılık fikrini temsil edenlerin bunlara kar
şı mücadele kudretini mevzuatımızla takviye 
etmek zorunluğu vardır. Türk - İsin aslında ço
ğunlukta ve hâkim olduğu bir işyerinde bir 
(avuç kızıl ihtilâlcinin o işyerinde fiilen hâki
miyet kurmasını önliyecek birtakım tedbirlere 
kesin olarak ihtiyaç vardır. 274 ve 175 sayılı 
kanunların komisyonumuzda konuşulduğu ve 
Meclisimizde, Senatomuzda kabul edilmpk üze
re olduğu şu günlerde bu mevzuun da ele alın
ması gerektiği kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, 2 Haziran 1968 seçimlerinden ev
vel Fransa hâdiseleri olmuştu. Daha Türkiye'
de hiçbir kıpırdama yoktu, yüksek okullarda 
ve üniversitelerde. Ama Türkiye'de bunu hazır-
lıyan yayınlar vardı. Maksatlar artık sırıtma
ya başlamıştı ve o 2 Haziran 1968 seçimlerinden 
önce milletimize hitabederek, Fransa'da olup bi
tenleri söyliyerek bugünkü masum kıpırdanış-
ların ardından neler çıkacağının tasvirini yap
mıştık. 13 Haziran günü yani seçimlerden 11 
gün sonra Türkiye'de bu hareketler, yine nis-
tıeten masum görünüşlü hareketler şeklinde 
başladı ve bugün öyle bir noktaya geldi ki, bu 
Mecliste bulunan bütün siyasi parti grupları 
bu hâdiseleri, kaba kuvvet ve zorbalık hâdise
lerini müştereken takbih etmek lüzum ve zam-
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retini duymalıdırlar ve bütün partiler sorum
lu ağızlarından bunları şiddetle lanetler du
rumdadırlar. Demek ki, hâdiseler apaçık orta
ya çıkmıştır, tehlikeler artık gizlenemez hale 
gelmiştir. 

Kuvvetli, kararlı Devlet otoritesi kurma ba
kımından yeteri kadar itimat sağlıyacak bir Hü
kümet 'kuruluşundan, gerekli olan kanunların 
çıkarılmasına kadar ve bu kanunların uygu
lanmasının gerektiği şekilde yapılmasını sağlı
yacak tedbirlere kadar her hususta yeteri ka
dar yetkiye sabibolan bir Yüce Heyetin önün
de, T. B. M. M. nin önünde konuşuyorum^ ve 
T. B. M. M. nin siyasi alanda, kanun çıkarma 
alanında, denetleme ve uygulamayı murakabe 
alanında geniş imkânlarının bu millî kader 
dâvasında kullanılması sorumluluğunu bu kür
süde ifade etmek istiyorum. 

Siyasi tedbir,, hukukî tedbir, idari tedbir, 
iktisadi ve sosyal ıslahat tedbiri; bütün bun
lar birbirini tamamlıyan bir tedbirler man
zumesi halinde süratle alınmaz ise ve her 
alanda daha iyi ve daha kuvvetli bir Devlet 
otoritesini, hür nizamı kurmak için gerekli 
olan yapılmaz ise, memleketin kaderinin ne
reye doğru sürüklendiğini keşfetmek için kâ
hin olmaya ihtiyaç yoktur. Bu gidiş mutlaka 
durdurulmalıdır. Gaflet sona ermeli, kanun
suz hareketler, ihanetler cezasını mutlaka buk 
malıdır. 

Dün yapılan Anayasa müzakereleri burada 
siyasi partilerimizin, gruplarımızın ihtiyaç ha
linde üzerinde mutabakat tesis edebilecek
leri birtakım noktalar bulmakta kudretli ol
duklarını ispat etmiştir. Mademki, bâzı nok
talarda ihtiyaç halinde bu mutabakatları par
tiler olarak sağlıyalbiliyoruz, temel mevzuda, 
Türkiye'nin yarını mevzuunda, faşizme de, ko
münizme de dur deme ve Türkiye'nin kaderi
ni milletin beklediği şekilde kurtarana, huzura, 
selâmete kavuşturma bahsinde de bu gruplar 
ve siyasi partiler kendilerine düşeni aynı va
tanseverlik şuuru içinde ve elbirliğiyle yap
malıdırlar. Bunu denemeye, elimizden ge
leni yapmaya âzami ölçüde mutabakat nokta
larını bulmaya mecburuz. (A. P. ve G. P. sırala
rından alkışlar.) 

İtalya'da Molotof bombası nasıl imal edilir 
diye neşriyat yapan bir derginin sahibi mah

kemede hesap vermektedir. Türkiye'de Molo
tof bombasının nasıl imal edileceğini tefrika 
halinde belli organlar mütemadiyen yaymış
lardır. Bunlar aynı merkezden beslenen der
gilerdir. Orada çıkan bizde çıkar, bizde çı
kan orada çıkar. On memlekette, yirmi mem
lekette birden çıkar. Biz italya'dan daha 
çok güvenlik içinde miyiz? 

Fransa'da Devlet malını tahribedenlere 
karşı yeni bir kanun çıkarmakla meşguldürler 
ve tahrilbeden, yıkan, yakan «öder» prensi
binden hareket ederek demektedirler ki, «Bu
günkü toplum yeni birtakım suç nevileri or
taya çıkardı. Yeni suç nevileri karşısında yeni 
kanun müeyyideleri lâzımdır. Bu gibi toplu 
hareketlerde hangi şahsın bu tahribi yaptığı
nı tesbit mümkün değildir. Ama bu toplu 
ihareketi yapan bir dernek vardır, bir teşekkül 
vardır. O toplu harekete katılmış olan bir 
kütle vardır ve bunların içinden bir kısmının 
ismini, simasını tesbit imkânı vardır. Taz
min külfeti işte bunların mensubolduklan 
kuruluşa ve teslbit edilebilen herkese aittir. 
Bilfiil tahrip işine karışmış mıdır, karışmamış 
mıdır?. Suçun nev'i değiştiğine göre, müeyyide
nin nev'i de değişecektir.» diye Fransa bu kanu
nu çıkarmakla meşguldür. Türkiye Fransa'dan 
daha varlıklı bir memleket midir? Ayağına pa
buç vermeye uğraştığımız, boğazına bir lokma 
vermeye çalıştığımız vatandaştan topladığımız 
vergilerle kurduğumuz lâbortvtuvarları, satmal-
dığımız ithal malı makinaları yağma ettirecek 
bir servetin içinde miyiz arkadaşlar? Buna ted-
ibir almak lâzımdır. Fransa Devlet güvenliği
ni korumak için tedbirler almak lüzumunu 
De Gaulle idaresinde hissetmiştir, bugün his
setmektedir. Her tarafından, üç denizinden 
tehlikelerle çevrili olan Türkiye, çeşitli em
peryalizmlerin heves alanı, mücadele alanı 
halinde olan Türkiye, Fransa'dan daha fazla 
dış güvenlik içinde imidir? O halde arkadaş
lar, T. B. M. M. ne vazifeler düşmektedir. Bu 
vazifeyi başaracağız, mutlaka başaracağız, 
Faşizme de, komünizme de dur diyeceğiz ve 
hep beraber diyeceğiz. 

Bunu ifade etmek için vaktinizi aldım. Say
gılar sunarım arkadaşlarım. (A. P. ve (G. P. 
sıralarından alkışlar.) 
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V - GÖRÜŞÜ 

1. — 354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye- I 
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesi- I 
ne ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/318) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimize geçmeden önce muamele ifa etmemiz 
lâzımgelen bir önerge var. Bu önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
354 T. B. M. Meclisi üyesi tarafından ve

rilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan birinci 
müzakeresinde görüşlerini açıklıyan siyasi par
ti grup sözcüleriyle sayın üyeler bu tâdil tek
lifinin kamu oyunu yakından ilgilendirdiğim,-4 
seçimlerle ilgili bulunduğunu beyan etmişlerdir. 

Bu sebeple teklifin biran evvel kanunlaş
masını sağlamak için içtüzüğün 76 ncı madde
si gereğince 5 gün geçmesi beklenmeksizin, bu- » 
gün gündeme alınarak ikinci görüşmesinin ya- j 
pumasını arz ve teklif ederim. 14 . 4 . 1970 | 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iç
tüzüğümüzün 106 ncı maddesinde, «ikinci mü
zakere birinci müzakereden ancak 5 gün geç
tikten sonra rûznameye alınır» diye bir hüküm 
vardır. Bu sebeple biz bu konuyu rûznameye 
almış değiliz. Ancak, yine içtüzüğümüzün 76 
ncı maddesinde : «Bir kanun lâyihası veya tek
lifinin 5 günden evvel ikinci defa müzakere 
edilmesini esbabı mucibe serdiyle ancak Hükü
met veya ait olduğu encümen tahriren teklif 
edebilir.» demektedir. 

Böyle olunca bizim bu takrire göre iki ka
rar almamız icabediyor. Birincisi gündeme alın
ması, ikincisi de üzerinden beş gün geçmeden 
bugün ikinci müzakeresinin yapılmasıdır. 

Evvelâ teklif iri birinci kısmını, yani günde
me alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. I 

LEN İŞLER 

ikinci olarak, ikinci müzakeresinin beş gün 
geçmeden, yani bugün yapılması hususundaki 
teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci müzakerede 
teklifin veya tasarının tümü üzerinde müzakere 
cereyan etmiyor, yalnız tadil teklifleri üzerinde 
müzakere cereyan ediyor. Şimdi gündeme alın
masına karar verdiğiniz konuda maddeler hak
kında her hangi bir tadil teklifi verilmemiştir. 

Böylece, birinci maddeyi yeniden okutuyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 
Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği

nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilir. 

Cuımhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 

Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı 
yıla raslıyan yenileme seçimleri, Millet Meclisi 
genel seçimleriyle birlikte ve raslamıyanları 
ise, genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, 
genel seçimler için kanunun belirttiği ayda ya
pılır. 

74 ncü maddeye göre seçimlerin geriye bıra
kılması yahut 69 ncu veya 108 nci maddeye 
göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme 
seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte 
yapılımak üzere geriye bırakılmış veya öne alın
mış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Senato
su yenileme seçimleri 3 ncü fıkra hükümlerine 
göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
lığa verilmiş bir tadilname yak. Yalnız verilen 
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!bir önerge ile gerek maddelerin, gerekse tümü I 
üzerindeki oylamanın açık oylama suretiyle ya-
püıması istenmiştir. 

Bu önergeye karşı bilâhara Sayın Güngör 
Hun bir ikinci önerge göndererek, «Ben o öner
geyi sehven imza ettim, imzamın iptalini rica 
ederim» diyor. ' 

Böyle olunca Sayın Güngör Hun'un imzasını l 
listeden çıkarıyoruz. Geriye 15 sayın üye kalı
yor ki, yine de nisap dahilindedir ve açık oyla
ma suretiyle oylama işlemi yapılacaktır. 

Efendim, şimdi bir önerge daha geldi, Sa
yın Sami Arslan; «Arkadaşlarımla birlikte tak
dim etmiş olduğumuz önergedeki imzamı geri 
alıyorum» diyor. 

(Sayın Sami Arslan; «Arkadaşlarımla bir
likte takdim ettiğim önerge» derken, açık oy
lama talebeden önergeyi mi kasdediyorsunuz 
efendim? 

iSAMi ARSLAN (Denizli) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şu halde, bu önergedeki im

zanızı geri alıyorsunuz. O zaman bu önergedeki 
imza adedi 14 e düşmüştür. 

İHSAN ATAÖV ' (Antalya) — Efendim, 
önergedeki imzalar okunsun, belki burada yok
lardır. 

EKREM DıKMEN (Trabzon) — Efendim, 
ben tekabül ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergedeki imza sa
hiplerinin adlarını okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa değişikliği teklifinin tümünün ve 

maddelerinin bilcümle oylamalarının açık oylla 
yapılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

1 — Etem Kılıçoğlu (Konya) 
2 — Cevat Önder (Erzurum) 
3 — Hasan Değer (Diyarbakır) 
4 — Vedat Önsal (Sakarya) 
5 — Suna Tura! (Ankara) 
6 — Hilmi İşgüzar (Sinop) 
7 —• ihsan Tombuş (Çorum) 
8 — Necati Çakıroğlu (Trabzon) 
9 — Rasim Cinisli (Erzurum) 

10 — Vehbi Engiz (Kocaeli) 
11 — Kadri Eroğan (Sivas) 
12 — Samet Güldoğan (Elâzığ) 
13 — H. Basri Albayrak (Rize) 
14 — Sami Arslan (Denizli) 
15 — Süleyman Çiloğlu (Antalya) 
16 — Güngör Hun (Sakarya) I 
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BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ekrem Dikmen 
takabbül etti, imzası tekemmül ettirilecektir. 
Böylece 15 sayın üye açık oy talebetmiş durum
dadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi okunmuş 
olan bu madde açık oylarınıza sunulacaktır. 
Bildiğiniz gibi açık oyflama, ya isim okunmak 
veyahutta oylar kutuya atılmak suretiyle olu
yor. 

Önce bu hususta oylarınızı talebedeceğim. 
Oylar kutuya atılmak suretiyle açık oylama 

yapılmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edememiştir. 

İsim okunmak suretiyle açık oylama yapıl
ması şekli kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sıra ile isimleri oku
yacağım. Arkadaşlarımın «kabul, ret, çekinser» 
şeklinde oylarını ifade etmelerini rica ederim. 

(Adana secim çevresinden başlanarak oylar 
tesbitedMi.) (1) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, oylama mua

melesine başladığımız sırada bâzı arkadaşları
mız, «açık oylamayı talebedenler burada yoktur, 
onların taleplerini yerine getirecek miyiz?» 
şeklinde sual sordular. 

Meclisimizde bundan evveıl iki türlü tatbikat 
olmuştur : Birincisi, açık oylama talebinde bu
lunanların Mecliste bulunmamaları halinde ta
lepleri yerine getirilmemektedir. 

ikincisi ise : Yalnız açık oylama değil, bir 
kanun teklif eden arkadaşımızın - teklif ettiği 
sırada yotMli ise - milletvekilliği sıfatı zail ol
duğu zaman dahi, onun kanım teklifi hakkında 
Meclisler muamele yapmaktadır. 

Bir Anayasa tadilâtı yapıyoruz, bu, bakım
dan, dikkatli olmamız lâzımgelir, düşüncesiyüe 
ben re'sen hareket etmek durumunda değilim. 
Yani bugün öyle görülüyor ki, şu vaziyette 
açık oylamayı talebedenler 15 kişi olarak bu
rada değiller. 

Bundan evvel böyle hallerde önerge muame
le görmediği de olmuştur, gördüğü de olmuş
tur. Fakat, biraz daha yorularak bunu yapaca
ğız z&nnediyorum. 

(1) Oylama sonucu tutanağın sonuna ekli
dir. 
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Bir madde daha oylanacak, ondan sonra da 
tümünün oylaması yapılacaktır. 

ORHAN EREN (Ankara) — Efendim, mad
delere geçilmesi hususunda ve 1 nci maddede 
bu önergeyi tatbik ettiniz. Neticesi de şimdi or
taya çıkmıştır. Her madde için bunu ayrı ayrı 
tatbik etmeye lüzum kalmamıştır. Bu önergeyi 
veren arkadaşlarımız da burada bulunmadıkla
rına göre diğer maddelerde de bunu tatbik et
mek imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Siz de bir şey söylemek istiyor
dunuz Sayın Çakıroğlu, buyurunuz. 

NECATI ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, takrire imza koyan üç arkadaşımızın 
talebettiği şekilde birinci açık oylama yapıllmış 
ve neticesi de belli olmuştur. Bundan sonra va
kit kaybetmemek maksadiyle açık oylama ya
pılmasına lüzum kalmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, ilk önce talebi tetkik 
edeyim, ondan sonra mevzua bir hal çaresi arı-
yalım. 

Efendim, şimdi Başkanlığa üç imzalı bir 
önerge veriliyor. Bu önergede imzası bulunan 
arkadaşlarımız Sayın Süleyman Çiloğlu, Sayın 
Hasan Basri Albayrak, Sayın Necati Çakıroğlu'-
dur. önergelerinde şu hususu ifade ediyorlar : 
Takriri vermekten maksadımız, açık nisabın 
belli olması idi. 1 nci madde belli olmuştur. Bu 
sebeple açık oylamadan vazgeçtik. 

Bu üç arkadaşın imzaları açık oylama tale
beden önergede de mevcuttur. 

Böylece üç arkadaşımız daha sarfınazar etti
ğine göre, esasen nisap dâhilinde bir önerge 
ile karşı karşıya değiliz. işte bu sebeple 2 nci 
maddeyi ve tümünü açık oylamaya sunmaya
cağız, ayrı bir talep olmadıkça. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkanım, müsaade buyurur musunuz, 
takririmizi veriş sebebimizi izah edelim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir şey 
yapamayız. Takriri izah etmek diye bir usul 
yok. Takririnizi verdiniz, nisap dairesinde mua
mele gördü, Nisabı kaybedince kendisi de r r \> 
meleden kalkmış oldu. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkanım, bundan sonra maddeyi oyla
dığımız zaman 2/3 çoğunluğu, yani 300 reyin 
üzerinde müsbet oy kullanıldığını nasıl tesbit 
edeceğiz? Bizim teklifimiz budur. Eğer bunun 
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sayı ile 301 olduğunu tesbit buyurursanız, Baş
kanlığa itimadımız vardır. Arkadaşlarımızın 
fuzuli lâf atışlarını nazara almıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, bu sualinizle 
ilgili bir açıklama yapayım: Resmî bir celse 
içindeyiz. Hepinizin oylarım kullanarak nisap 
dâhilinde seçilmiş bir Başkan oturumu idare 
etmektedir. Birinci * müzakere sırasında 
ifade ettiğim gibi, «kabul edildi» beyanı, bir 
itiraza uğramadıkça, «kabul edildi» şeklinde tes
cil edilir, itiraza uğrama hakla da vardır, beş 
üye kalkıp «yanlış sayıldı, yeniden sayılsın» di
yebilir, tüzük gereğince. Bu itiraz yapılmadıkça 
Başkanın beyanı esastır, bunun aksine her hangi 
bir husus dermeyan edilemez. Ancak, «yanlış 
'saydınız, bir daha sayın» demek mümkündür. 

Efendim, 1 nci maddenin açık oylama sonu
cunu arz ediyorum : Oylamaya 343 arkadaşımız 
iştirak etmiş, 336 kalbul, 7 ret oyu verilmiştir. 1 
nci madde kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasına 11 nci geçici madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Yenileme seçiminin geriye bırakılması 

Geçici madde 11. — 7 Haziran 1970 tari
hinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu 
yenileme seçimleri, Anayasanın 73 ncü madde
sinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bıra
kılmıştır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
maddeyi oylamadan evvel bir açıklama yapmak: 
istiyorum, tereddütler zail olsun düşüncesiyle. 

Anayasa tadilleri, her iki Meclisin ayrı ayrı 
üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile 
mümkündür. Ancak, bu oylamanın ne suretle 
yapılacağı Anayasada ve içtüzükte yazılı de
ğildir içtüzüğümüzde, «hakkında ne türlü bir 
oylama usulü tatbik edileceği sarih olmıyan ah
valde, işari oylama yapılır» hükmü vardır. Bu 
sebeple biz normal olarak işari oylama yapıyo
ruz. Ancak, yine içtüzüğümüzde işari oylama 
yapılmasına cevaz verilen, ama münhasıran 
«işari oylama yapılır» hükmünün dışında ka
lan hususlar için de 15 üye açık oylama talebin
de bulunabilir. 

1 nci madde için bir açık oylama talebedil-
miş, diğer maddelerden ve tümünden sarfınazar 
edilmiştir, nisap bakımından. Esasen Anayasanın 
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açık oylamaya müracaatı zaruri gördüğü hal
ler vardır. Anayasanın 92 nci maddesini okuyo
rum : 

«Madde 92. — Cumhuriyet Senatosunca üye 
tamsayısının 2/3 çoğunluğiyle reddedilen bir 
metnin kanunlaşabilmesi, Millet Meclisi tarafın
dan üye tamsayısının 2/3 çoğunluğa ile kabul 
edilmesine bağlıdır. Bu halde açık oya başvu
rulur.» 

Halbuki Anayasa tadilleri için böyle bir sa
rahat yoktur. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başka
nım, 155 nci madde, dün de ifade ettiğiniz veç
hile, vasıflı çoğunluğu derpiş etmiştir. Vasıflı 
çoğunluğun mânası, 300 ün üzerinde müsbet re
yin mevcudiyetidir. 300 reyin mevcudiyeti ise 
ancak sayılmakla mümkün olabilir. işari oyla 
mümkün değildir. Saymak ise açık oyla müm
kündür. Bu itibarla açık oyla yapılması zarureti 
vardır. 2 nci maddenin işari oyla oylanmasın
dan sonra, zatıâliniz «gerekli çoğunluk vardır» 
dedikten sonra haklı olarak itirazda bulunabi
lir, oy miktarının açıklanmasını istiyebiliriın. 
Bu da Yüksek Kiyasetinizin vazifesidir. Bu hu
sustaki endişemizin izalesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
züğümüzde üç türlü oylama hali derpiş edilmiş
tir. Bunlardan bir tanesi işari oy, bir tanesi açık 
oy, birisi de gizli oydur. Hangi hallerde açık 
oya, hangi hallerde gizli oya, hangi hallerde 
işari oya müracaat edileceği de yine içtüzüğü
müzde yazılıdır. 

Şimdi müzakere ettiğimiz kanun teklifi dola-
yısiyle İçtüzüğümüze ve Anayasamıza göre işari 
oylama usulü caridir. Heyeti Umumiyenize bu
nu açıklıyorum, 15 üye, hakkını kullanarak 
«açık oylama yapılması» talebinde bulunmadığı 
takdirde, işari oylama ile yapılacaktır. İşari oy
lamanın sonunda «301 i geçtiğini nereden anla
dınız Sayın Başkan?» diye bir sual bence abes
tir. Çünkü, bu Mecliste bir Başkan «ekseriyet 
vardır» dediği zaman, ancak, usulüne uygun şe
kilde itiraz edilebilir. Usule uygun olmıyan iti
razlar hem usule itirazdır, hem de usule uygun 
olmıyan bir itiraz vasfından öteye gidemez. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Burada «Kabul edilmiştir» şeklindeki ifade
lerim «2/3 çoğunlukla kabul edilmiştir» mana
sınadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanunun 
müzakeresi bitti. Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ha
yırlı olsun. 

2. — 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 224 arkadaşının, T. G. Anaya
sasının 131 nci maddesinin değiştirilmesi hak
lımda kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/319, 2/66) (S. Sayısı : 118) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa Komisyonu Başkanı Saym Bağcıoğlu'nun 
Başkanlığa verdiği ikinci bir önerge daha var, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ta

rafından verilen «Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi» nin; Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonunda ve Millet Meclisi Genel Kurulunda 
yapılan birinci müzakeresinde, görümlerini açık
layan siyasi parti grup sözcüleri ve sayın üye
ler bu tadil teklifinin kamu oyunu yakından 
ilgilendirdiğini beyan etmişler ve ayrıca orman 
içinde ve civarında yaşıyan vatandaşlarımızla 
yakından alâkalı olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu sebeple teklifin biran evvel kanunlaşma
sını sağlamak için İçtüzüğün 76 nci maddesi 
gereğince beş gün geçmesi beklenmeksizin; bu
gün gündeme alınarak, ikinci görüşmesinin ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

14 . 4 . 1970 

Anayasa Komisyonu Başkam 
Çanakkale Milletvekili 

Kemal Bağcıoğlu 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di okunmuş olan bu önergede de iki husus ta-
lebedilmektedir. Birisi, önergede adı geçen ka
nun teklifinin gündeme alınması hususudur. 
Evvelâ bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci olarak da, birinci müzakeresi yapıl
mış olan bu teklifin ikinci müzakeresinin beş 
günden önce, yani bugün yapılması hususudur. 
Bu ikinci kısmı da oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi
nin de ikinci müzakeresini yapıyoruz, ikinci 
müzakerede lâyihanın heyeti umumiyesi üzerin
de veya teklifin heyeti umumiyesi üzerinde gö
rüşme yapmıyoruz. Müzakere takrirler hakkın
dadır. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması, ormanların geliştirilmesi. 

Madde 131. — Devlet ormanlarının korun
ması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bü
tün ormanların gözetimi Devlete aittir, 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yö
netilir ve isletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devro-
lunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk 
edinilemez ve kamu yaran dışında irtifak hak
kına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakmı.nda otu
ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma 
bakımından, ormanın gözetilmesinde ve işletil
mesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını 
sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka 
yere yerleştirme kanunla düzenlenir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvahk, 
zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan 
topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının 

toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman 
sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yanan 
ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu 
yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapı
lamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun teklifinin 1 nci müzakeresinde muhtelif 
arkadaşlarımız, muhtelif önergeler vermişler
di. Bu önergeler hakkında müzakere yapılmış 
ve Heyeti Umumiyenizce reddedilmişti. 

Şimdi, ben bu önerge sahibi arkadaşlarım
dan sırasiyle soruyorum; 

Sayın Süleyman Mutlu, önergeniz dünkü bi
rinci müzakerede reddedilmişti. Bu ret keyfi
yeti karşısında, önergenizde yine ısrar eder mi-
sinis, efendim? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
izah edebilir miyiz? 

BAŞKAN — î^rar ediyorsanız, tekrar oylı-
yacağım, efendim. Dün bu müzakereler bitti, 
sizin de önergeniz var, diğer arkadaşların da 
önergesi var. Bunlan tekrar oylıyacağız. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Geri alıyorum, efendim, 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Saym Ömer Buyrukçu, İsrar ediyor musu

nuz? 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Israr edi

yorum, önergemi tekrar izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Israr ediyorsunuz, tekrar oylı

yacağız. 
Sayın Sadi Koçaş?... Yok Tekrar oylıyaca

ğız. 
Saym Kenan Mümtaz Akısık?.. 
KENAN MÜMTAZ AKÎŞIK (Bitlis) — Is

rar ediyorum, yeniden izah etmek için de söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — izah edebilirsiniz, geri almadı
ğınız takdirde, tabiî, efendim. Geri almıyorsu
nuz. 

Sayın Hilmi işgüzar?. 
HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Geri almıyo

rum, efendim. 
BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. 
Şimdi, efendim, bir de bugün yeniden bir 

önerge geldi. Bu önerge Saym Şinasi Özdenoğlu 
arkadaşımızındır. Önergesinde diyor ki, «Mu-
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cip sebeplerini sözlü olarak arz edeceğim üzere, 
Anayasanın 131 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair tasarının 1 nci maddesinin en sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim, 

Devlet ormanlarının yok olmasını veya tah
rip sonucu küçülmesini mümkün kılacak suç
lar için genel af çıkarılamaz.» 

Arkadaşımızın önergesi budur. 
Şimdi sırasiyle bu önergeler hakkında öner

ge sahipleri izahat verecekler ve yalnız komis
yon cevap verecektir. 

Saym Süleyman Mutlu, önergesinden sarfı
nazar ettiler. 

Sayın Ömer Buyrukçu, buyurun, önergenizi 
izah edin. Ondan sonra oya koyalım. 

Buyurun, efendim. 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, dün 
vermiş olduğum 1 nci maddeye ait değiştirge 
önergem, 131 nci maddenin 4 ve 5 nci fıkrala
rına ait idi, 

Şimdi, bu 4 ve 5 nci fıkraların değişikliğine 
ait esbabı mucibemi sizlere arz ediyorum. 

Burada, «Ormanlar içinde veya hemen yakı
nında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı 
koruma bakımından, ormanların gözetilmesinde 
ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği 
yapmasını sağlayıcı, tedbirler ve gereken hal
lerde başka yere yerleştirme kanunla düzenle
nir.» denilmektedir. 

Bendenizin vermiş olduğum önergede ise, 
«Ormanlar içerisinde veya yakınında oturan 
halkın kalkındırılması için Devletle orman köy 
kooperatiflerinin işbirliği» olarak teklif edil
miştir. 

Bunu, şunun için istiyorum : 3 ncü fıkrada 
«Devlet ormanlarının yönetimi ve işletilmesi 
Devlete aittir. Şahıslara devredilemez.» hükmü 
ile 4 ncü fıkra çelişmektedir. 

Değiştirmek istediğim 2 nci kısım, 5 nci fık
rada olup, «Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih
ten önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ. mey-
valık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında ...» 
bu kısım aynen muhafaza edilmiş. «... veya hay
vancılıkta kullanılmasında yarar * bulunan top
raklarla ...» olan kısmı çıkartılmış, «... şehir, ka
saba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 

yerler dışında orman sınırlarında hiçbir da
raltma yapılamaz.» kısmı ise aynen alınmıştır. 

Bunu da şunun için istiyorum; orman köy
lerinin bugün için kalkmamamasmm en mühim 
sebeplerinden bir tanesi, iptidai hayvancılığın 
devam etmekte olmasıdır, iptidai hayvancılığın 
devam etmesi halinde veyahut da teşvik edil
mesi halinde, orman köylerini kalkındırmamız 
mümkün değildir. Kısa zamanda iptidai hay
vancılıktan modenr ahır hayvancılığına geçme
miz lâzımdır. Yapılacak en önemli is ve orman 
sorunu budur. İptidai hayvancılığı teşvik etti
ğimiz veya devamını uygun gördüğümüz tak
dirde, Orman İdaresi bugün için yapmakta ol
duğa ağaçlama sahalarını bulmakta çok zorluk 
çekecektir. 

Eııgib, tahribedilmiş ormanlarımız ve bir kı
sım bozuk, baltalık ormanlarımız ağaçlandırıl
mak suretiyle memleket için en yararlı hale ge
tirilebilir. Fakat iptidai hayvancılık dolayısiyle 
köylülerin buraları mera olarak kabul etmesi, 
Orman İdaresiyle vatandaş arasında büyük niza 
olmaktadır. Bu fıkranın bu sebeplerle çıkarıl
masında büyük yararlar mülâhaza etmekteyim. 
Bunun için, vermiş olduğum değiştirge önerge
sinin kabulünü istirham eder, saygılar suna
rım, 

BAŞKAN1 — Muhterem arkadaşlarım, Sa
ym Buyrukçu'nun önergesi şu : 

«Ormanların ve orman köylüsünün korun
ması, ormanların geliştirilmesi» matlap bu. 

«Madde 131. — Devlet, ormanların korun
ması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır, Bü
tün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları kanuna göre devletçe yö
netilir ve işletilir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve 
işletilmesi özel kişilere devrolunamaz, Bu or
manlar zamanaşımıyla mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu
ran halkın kalkındırılması orman köy koopera
tiflerinin, Devletle işbirliği yapması suretiyle ve 
diğor tamamlaj^cı tedbirlerle bağlanır, gereken 
hallerde başka yere yerleştirme kanunla düzen
lenir. 
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Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zey
tinlik gibi çeşitli tarım alanlarında, şehir, kasa
ba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında orman sınırlarında hiçbir da
raltma yapılamaz. Yanan ormanların yerinde 
yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çe
şit tarım ve hayvancılık yapılamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçoir 
siyasi propaganda yapılamaz,» 

Arkadaşlarımızın ekseriyeti muhafaza etme 
leri gerekir efendim. Simdi bu önergeyi oylıya-
cağım. Grup yöneticilerinin ve diğer vazifelile
rin, dışardaki arkadaşları davet etmelerini rica 
ederim, 

(«Zili çalın» sesleri) 
Zili çok çalıyorum, yine de yardımcı olma

nızı dilerim. 
Bu önerge hakkında komisyonun bir müta

lâası veya katılıp katılmadığınıza dair bir be
yanı var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, bu önergeye komisyon olarak katılmıyo
ruz. Çünkü, Anayasamızın 51 nci maddesinde, 
kooperatifçilikten bahsolunmakta ve onun ge
liştirilmesi bahse konu edilmektedir. Ayrıca, 
kooperatifçiliği bu maddeye almayı fuzuli mü
talâa ediyoruz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor, Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Önergeyi kabul edenler,,. Kabul etnıiy enler... 
Kabul edilmemiştir. 

ikinci önerge, Sayın Sadi Koçaş'm önerge
sidir. 

«Anayasanın 13.1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin sonuna aşağıdaki. 
fıkranın eklenmesini istiyorum.» diyor, İstediği 
fıkra şu; «Devlet ormanlarını her hangi bir su
retle yakanlar, kesenler ve buraları ajanlar, iş
gal edenler, tesis kuranlar için P'enel af çıkarı
lamaz, 

Affedilen orman suçlarında idamenin h-ıkları 
saklıdır.» 

Sayın Koçaş?.. Yoklar. 
Komisyon, bu önergeye katılıyor mu efen

dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Af kanunu 
çıkarmıyoruz. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önerge Sayın Kenan Mümtaz Ak-

ışık arkadaşımızmdır. O da, galiba, 1 nci fıkra
da yer alan, «genişletilmesi» kelimesinin yerine 
«Gerektiğinde yeniden sınırlandırılması» ibare
sinin konulmasını istemiştir. 

Sayın Akışık, izah etmek için söz istiyorsu
nuz, buyurun efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Dün bir derece maruzatımı arz etmiştim. Bu 
çelişiklik bu maddeden çıkarılmalıdır. Yürür
lük kıymeti verilmek istendiği muhakkak oldu
ğuna göre bu çelişiklik çıkarılmalıdır. 

Özetle tekrar ediyorum; 1 nci fıkraya göre 
Devletin orman hudutlarında daraltma yetkisi 
yoktur. 5 nci fıkraya göre muayyen hallerde 
bu daraltma yetkisi vardır, orman olma vasfı 
kalkmışsa oralar da daraltılabilir. tki fıkranın 
birbirini tamamlıyabilmesini temin etmek üze
re, teklifimi bu iki fıkra arasındaki çelişikliği 
kaldırmak üzere arz ediyorum. 

«Genişletilmesi» tâbiri 1 nci fıkrada varken, 
hukuk tekniği bakımından, uygulamadaki ko
laylığı temin bakımmdan ; buraya bir «ancak» 
kaydının konması veyahut «5 nci fıkrada açık
lanan hükümler saklı kalmak kaydiyle» gibi bir 
cümlenin eklenmesi veyahut da önergemde arz 
ettiğim gibi, «gerektiğinden yeniden sınırlandı
rılma» kaydının konulması elzemdir. 

Zira, bu kayıtlar olduğu zaman, Devletin 
orman sahalarında gerektiğinde sınırlandırma
yı yapması, yani icabederse artırması, icabeder-
se hudutları daraltması mümkün olacaktır. Fa
kat şimdiki halde bu iki fıkra birbirine çelişik 
durumdadır. Ormanl-.k sahaların genişletilmesi 
için «ancak» kavdı ile besinci fıkraya bir açık 
kapı vermek gerekli, «genişletilmesi» kaydının 
yerine, gerektiğinde sınırların yenilenmesi ve
yahut yeniden sınırlandırma cihetine gidilmesi 
yoluyla da beşmoi fıkranın anlamı ve maksadı 
yerine getirilmiş olacaktır. Eğer «genişletilmesi» 
kelimesi 'mutlaka burada muhafaza edilmek is
teniyorsa, Devlet ormanlarının korunması ve or
manlık sahaların beşinci fıkrada gösterilen hu-
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sııslar saklı kalmak kaydiyle genişletilmesi için 
Devlet gerekli tedbirleri alır, mahiyetine sokul
ması icabeder. 

Dünkü konuşmamız sırasında bâzı itirazlar; 
beşinci fıkranın konulması suretiyle zaten bi
rinci fıkra kendiliğinden bu kıymeti kazanmış
tır, şeklinde bir yorum olmuşsa da, iki fıkra da 
başlıbaşına yeni, kesin hükümler getirdiği için 
ve her hüküm bir diğerini saıfa uğrattığı icra 
çelişiklik devam eier zannmdayız. Bu itibarla 
sahaların genişletilmesi hususunda her hangi 
bir dâva konusu raevztıübahsolursa, genişletil
meye mâni olacak her hal mutlaka iptali gerek
tirecek bir hal olacaktır. Sınırların orman olma 
niteliği kaybolduğu zaman, daraltılması Önü
müze çıktığında beşinci fıkra, birinci fıkranm 
hükmünü ortadan kaldırma niteliğinde değil
dir. Bu itibarla önergemizde İsrar ediyoruz. Tak
dir ve değerlendirmeyi Yüksek Heyetinize arz 
ediyoruz. Saygılar sunarım. 

BALKAN — Komi .̂yonun mütalâası? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Bal
kan, birinci fıkrada ormanların genişletilmesin
den bahsolunmakta ve yeniden tadü edilen, da
ha doğrusu bu maddeye ilâve edilen beşinci fık
rada ise, orman niteliğini kaybetmiş olan saba
lardan bahsolunmaktadır. Bu sebeple bu iki 
fıkra birbirine çelişik değildir. Kabul etmiyo
ruz. katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Ali Rıza Uzuner ve Sayın Hil
mi İşgüzar arkadaşlarımızın müşterek bir öner
gesi var, bu önerge oylanacaktır. Arkadaşları
mız izah sadedinde söz istiyor mu?.,. 

Buyurun. efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendenizin ve arkadaşımın vermiş 
olduğu önergede sadece 131 nci maddenin be
şinci fıkrasının ilk cümlesine, metne dokunma
dan sadece «su, iklim ve toprak rejimi bakı
mından» kelimesini koyduk ve ondan sonra 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, bi
lim ve fen bakımından; su toprak, ve iklim re
jimi bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik 
gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılık
ta kullanılmasında yarar bulanan topraklarla, 

şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında 
hiçbir daraltma yapılamaz, dedik. Biz; su, top
rak ve iklim rejimini ormanla ilişkili buluyo
ruz ve bugün Türkiye'nin su, toprak ve ikli
mini iyi bir şekilde elde tutabilmek için orman
larla bunları bir arada mütalâa etmek mecburi
yetindeyiz. Esasında Sayın Anayasa Komisyo
nunun değiştirisinde de beyan ettikleri veçhi
le, bilim ve fen bakımından, buyurmaktadırlar. 
«Bilimle fen» dendiğine göre, bilhassa ormancı
lık, bilimle fenni teşkil eden ve ormancılık tat
bikat hayatında ilim adamları yetiştiren Or
man Fakültesinin görüşü meslek bakımından 
Türkiye Ormancılar Cemiyetinin, Türkiye Or
man Mühendisleri Sendikasının, Türkiye Orman 
Mühendisleri Birliğinin, Odalar Birliğinin, Tür
kiye Tabiatını Koruma Cemiyetinin görüşlerine 
do uygun hareket edilmiş olur. Biz ilme ve fen
ne kıymet verecek isek, ilimle fen bakımından 
onların tarifine icabetetmek icabediyor ise, onla
rın da beyanlarında, bildirisinde yer verdikle
ri su, toprak ve iklim rejimlerini de dikkate al
mak mecburiyetindeyiz. Bu teklifimiz kabul 
odildiği takdirde, daha iyi bir neticeye varıla
cağına inanıyoruz ve bu takdirde orman azal-
nu.yacaktır, topraklar da çoraklaşmıyacaktır. 
Eğer biz, su, toprak ve iklim rejimini bu mad
denin dışında bırakırsak, öyle tahmin ediyoruz 
ki ormanlarımız süratle azalacak, orman için
de yaşıyan, geçimini ormana bağlamış olan 
köylülerin toprakları kısırlaşacak, çoraklaşa-
cak, her sene seylâp, sel tehlikesiyle, toprak 
kaymasiyle başbaşa kalacak ve bunlar hükü
metlere gaile olacaktır. Bu yönde maruzatım 
bundan ibarettir, takririme önem vermenizi, 
üzerinde durmanızı istirham ediyorum. Saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym Hilmi işgüzar arkadaşı
mızın önergesi şöyle : 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce bilim ve fen bakımından; iklim, su ve top
rak rejimine zarar verrniyen ve orman niteliği
ni tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bu
lunan topraklarla, şehir, kasaba ve köy yapıla
rının toplu olarak bulunduğu yerler dışında 
orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz.» 
şeklindedir. 
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Bu önergeye Sayın Ali Rıza Uzuner de ilti
hak etmiştir. 

Komisyonun mütalâası?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, «Bilim ve fen bakımından» bahirleri; su, 
iklim ve toprak rejimi kavramlarını da içine 
almaktadır. Kaldı ki, 5 nci fıkranın başında, 
«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce» 
deyimi de bulunduğuna göre, mevzu ile alaka
lı bulunmadığı aşikâr bulunan bu önergeye ka
tılmak mümkün değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Biraz evvel okuduğum ve Sa
yın Hilmi işgüzar'a aidolan önergeye komisyon 
iltihak etmiyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemitşir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün verilmiş bir 
önerge daha var, biraz evvel okutmuştum. Za
ten Şinasi özdenoğlu takririnde; «Sözlü ola
rak arz edeceğim üzere.» dediğine göre söz ta-
lebediyor. 

Buyurun Sayın özdenoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, bir tek takrir, iki 

tane de madde kaldı,. 300 den fazla çoğunluğu 
muhafaza etmiye mecburuz. Şimdi bu çoğun
luk var, dağılınmaması için söylüyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün, Yüce Meclisin onayından geçen Ana
yasanın 131 nci maddesinin yeni şekliyle or
man suçları için genel affı yasaklıyan hüküm 
kaldırılmıştır. Böylece orman suçlarının tümü
nü ve üstelik suçluluğun tekmil hukukî ve ce
zai sonuçlarını da ortadan kaldırabilecek nite
likteki af kanunlarının Meclislerden geçmesine 
hukukî zemin ve imkân hazırlanmış olmakta
dır. 

Anayasada bu istikamette yapılacak bir de
ğişikliğin Türkiye'nin geleceğinde tamiri müm
kün olmıyacak derecede zararlara sebebolacağı 
inanciyle, önergemizde açıkladığımız hükmün 
tasarının birinci maddesinin sonuna eklenme
sini istirham için yüksek huzurunuzda söz al
mış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, orman köylüsüne in
sanca bir hayat, iş ve çalışma imkânı sağla
mak için affa ve memleket gerçeklerine uygun 
olan her tedbirde sizlerle beraberim. Ama mem

leket gerçeklerini biran gözden uzak tutma
mak şartiyle. 

Şimdi dikkat bu vurulsun; birinci maddenin 
üçüncü fıkrasında; «ormanlara zarar verebile
cek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.» 
diye hüküm koyuyoruz, diğer yandan, Devlet 
ormanlarına zarar veren her türlü faaliyet ve 
eylemin affına imkân verebilecek, ormanın tah
ribini teşvik etmiş oluyoruz. İşte bu, madde 
metninde açık bir çelişkidir. İnanıyorum ki, 
orman suçlarında kayıtsız şartsız af önlenme-
dikçe, 131 nci maddedeki olumlu ve yapıcı hü-
kümmler havada kalacak ve hepimizin inançla 
özlediğimiz vatandaş ve orman ilişkilerini dü-
zenliyecek, Türkiye ormanlarındaki bozuk dü
zeni önliyecek tedbirlerin hepsi havada kala
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, orman içinde Dev
let tarafından suç işlemeye azmettirilmiş va
tandaş affedilmelidir, yaşıyabilmek için orman 
suçu işlemeye mecbur olan vatandaş affedil
melidir, orman tahdit komisyonlarının oyunla
rına kurban gitmiş, tapulu toprağını bile süre-
miyen vatandaş vardır, bunu da anlıyorum. An
cak, bunları affedeceğiz diye şimdi biz, Devlet 
ormanlarına kasdetmiş çetecileri, orman kaçak
çılığını meslek haline getirmiş ekipleri, yüzler
ce dekar millet ormanını birkaç saat içerisin
de motorlu testerelerle biçip bir neron sadizmi 
içerisinde eserini seyreden bahtsızlara farkında 
olmadan yeşil ışık yakmış oluyoruz. 

Biz diyoruz ki; yıllar yılı vatan toprakla
rına vicdanları titremeden kasteden, bunu bir 
geçim aracı haline getiren ve toprağına top
rak katmak için gözünü kırpmadan Devlet or
manını ateşe verenler için affa imkân hazırlı-
yan bu metne fren hükmü, fren vazifesi göre
cek bir hükmün eklenmesinde zaruret vardır. 
Sizlerle birlikte affına taraftar olduğum, bo
zuk düzen sebebiyle Devletin hatalı tasarrufla
rı sebebiyle, yaşıyabilmek için Devlet tarafın
dan suç işlemeye azmettirilmiş vatandaşlara 
gelince, bunun hukukî formülü vardır, orta
dadır., bu özel afla çözümlenecek, özel afla çö
zümlenmesi mümkün olan bir formüldür. 

Muhterem arkadaşlar, hukuk esaslanna gö
re bu mümkündür. Geçmişte T. B. M. M. nin ka
bul etmiş olduğu kanunlarla bu mümkündür. 
Yüce Meclis bu yola gittiği takdirde, yani özel 
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afla meseleye çözüm yolu aradığı takdirde, Tür
kiye'nin tarihi ve sosyal şartlarından ve millî 
yararlarından kopup gelmiş olan ve 1961 Ana
yasasına girmiş olan bu espri de zedelenmemiş 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bir kısım orman suç 
larının affı için özel af statüsü içinde bir neti 
oeye varmak mümkündür, dedim. Af Kanunu 
ilk defa Meclise sevk edildiği zaman, mensubu 
okluğum 0. H. P. Grupunda yaptığım konuş
mada da açıklamaya çalıştığım üzere, gerek 
Anayasamızın, gerek ceza mevzuatımızın esp
risi içinde bu meseleyi çözümlemek mümkün
dür dedim ve bunda direniyorum. 

Hatırlıyacağınız üzere, D. P. iktidarı süre
since 1950 de, 1954 te, 1956 da ve 1958 de ol
mak üzere dört kez Af Kanunu çıkarılmıştır. 
Bunlardan 1950 yılında çıkarılmış olan Af Ka
nunu 5677 sayılı Kanundur. Temyiz Mahkeme
si Ceza Genel Kurulunun, 15 Mart 1951 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanmış olan içtihadı ile 
bu kanunun 1 nci maddesi hükmü genel af, fa
kat 5 nci maddesi hükmü ise özel af niteliğin
de sayılmıştır, iddiamıza ışık tutan bu içtihadı 
kısaca mucip sebepleriyle yüksek huzurlarınız
da açıklamayı vazife biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 5677 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin kapsamına giren suçlarda, 
Temyiz Mahkemesi Ceza Genel Kurulu genel af 
mahiyeti, niteliği görmüş, ancak diğer 5 nci 
madde hükmünün kapsamına girmiş olan suç
ları özel affın şümulüne almıştır. Burada vâ-
zıı kanunun ortaya koymuş olduğu esas şudur; 
genel afla bilindiği üzere, suçun ve suçluluğun 
tekmil hukukî ve cezai sonuçları kaldırılmış 
ama özel afta sadece, verilmiş veya verilecek 
olan cezalar kısmen veya tamamen affedilmiş, 
fakat neticelerine şâmil olmamıştır. Böyle olun
ca, ceza heyeti umumiyesinin açık isnadı kar
şısında ve tescil hükmünü de ihtiva etmek şar
tı ile gerekirse, Yüksek Meclisçe bu istikamette 
her zaman için istediğiniz ve istediğimiz suçları 
kapsıyacak nitelikte bir özel af getirmek müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlar, Şeyh Sait isyanları 
sırasında Şark vilâyetlerinde işlenmiş olan suç
ların da keza tescil yolu ile affına mütedair 
kanunlar çıkarılmıştır, öyleyse... 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bir dakika. 
Arkadaşlar, uğultu oluyor, sayın hatibi din-
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lemenizi rica ederim, çünkü çok uğultu olu
yor efendim... (Anlaşılmıyan müdahaleler.) 

Efendim, arkadaşımız hakkını kullanıyor ve 
konuşacaktır. Lütfen sükunetle dinliyelim efen
dim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bir huzur içerisinde bu de
rece önemli bir konuda oy kullanabilmek için 
müsaade buyurursanız kendi inançlarımızı ve 
görüşlerimizi ifade etmek hakkımızdır ve bu 
hakkı istimal ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, elimizde hukuk im
kânları varken, özel afla gerçekten ezilmiş olan 
vatandaşın suçluluğunu affetmek varken, ni
çin asıl hedef olarak almamız gereken, suçla
rın cezalarını affetmek istiyoruz. Bunun sebebi
ni anlamak mümkün olamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, evet insanca bir dü
zen için hep birlikte mücadelesini yaptığımız ve 
en iyi bir sonuca bağlamak için burada müzake
resi yapılmakta olan bu konuda arkadaşlarımı
zın bir kısmı insan sevgisinden bahsettiler ve 
«ağaçtan önce insan» dediler. Bizce evet insan 
sevgisi, ama insan sevgisinden daha da ötede 
ve insan sevgisinin üstünde elbette vatan sev
gisi. Çölleşmiş bir toprak parçası üzerinde siz, 
insanlar için haysiyetli bir hayat, insanca bir 
hayat mümkün olabileceğini düşünüyor musu
nuz? Çölleşmeye yüz tutmuş bir Türkiye'nin 
daha hızla çölleşmesini sağkyabilecek bir Ana
yasa boşluğunu, aslında insanı ağaca büsbütün 
mahkûm edecek hale getirmeye taraftar ola
bilir misiniz? 

Değerli arkadaşlarım, istismara son derece 
müsaidollan bu konuda, Anayasanın 131 nci 
maddesinde orman suçlan için genel affı yasak-
lıyan, genel affa engel olan hüküm kaldırıla
caktır; tarzında haberler şayi olunca, hep bili
yoruz yurdun muhtelif bölgelerinde birçok or
man yangınları oldu. Yalnız Sakarya bölge
sinde bir günde kırk orman yangını oldu. Ken
di seçim bölgelerinizden bunu gayet iyi biliyor
sunuz. Gazetelerde görmüş olacaksınız, şimdi 
elimde bir gazete kupürü tutuyorum, «Erdem-
li'de ormanlar yağma ediliyor, 85 kişi tutuk
landı» haberi kısaca okumak isterim: «Parlâ
mentoda siyasi parti temsilcileri orman suçla
rının affı konusunda Anayasa değişikliği için 
anlaşmaya vardıkları sırada Erdemli'de büyük 
bir orman katliâmı başlamıştır.» 
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Sâdık Periaçek 
Naci Yıldırımı 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin, 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdjı 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orha^n Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demi rol 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Hasan Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Ismıail Hakkı Telkinel 
Naimie İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit ÜHker 
Mehmet Yardımcı 
Lebdft Yuirdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanıettlin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nadld Erdöm 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasli O&ma 
Kem'al önder 
Akın özdetmir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naiki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artae 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçu'lu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Salb'ri Kerkin 
Mustaifa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Alvşargil 

M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğhı 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa AJksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş, 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehlbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezıai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yrkrıaz ö'ztuna 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İniönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 
önol -Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oeatkçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Gülety 
Kamal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Bajsri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumhasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepc 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
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llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğiu 
îsınet Yalçmer 

SİÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğhı 
Ekrem Kangal 

ADANA 
Ali Rıza GÜM 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırııkoğlu 
Yusıufi Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
ftüleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasiim Küfrevi 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcatn 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

Tevfik Koraltaaı 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgelhan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
E-rtuğrul Mat 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa1 Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kental Demîrer 
İhsan Tom;bu§ 

DENİZLİ 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu (t.) 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayltuğ 
Saınyet Güldıoğan 
Hayretftiin Hanağası 

Mehmet Ali Oksal' 
Ahmet Şenıer 
Ali Rızıa Uzumer 

TUNCELİ 
Kenan Arall 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
NeiomeJtitiin Cevheri 
Mehmet Ali Köiklü 
Bahrıi Karakeçıil'i 

UŞAK 
Orhan Deıngöız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlnı 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ERZURUM 
Rasftnu Coıisli 
Gıyasettin, Karaca 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp (1.) 

Nurettin özdemir (1. Ü.) 
HATAY 

Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Isımalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bulenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafoaş 
ıS. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

M. Ali Aybar (1.) 
Sadettin Bilgiç (1.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkam) 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç (1.) 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Siljivrili 
Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhoh 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
DİYARBAKIR 

Haşan Değer 

ERZURUM 
Cevat Önder 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

KONYA 
1. Ethem Kıbçoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

[Oya hatılmıyanlar] 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 
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Balhri Dağıdaış 
Necmıettin Erfbaikan 
Mustafa Kulbilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçajş 
özer ÖJçjmen 
Faruk Süfcan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 

Ali Erkek 
Mehmet Ersoy (İ.) 

MANISA 

Hilmi Okçu 

Vehbi Sınmaz 
MARAŞ 

İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kasım Emrö 

ORDU 
Ata. Bodur 
Hamdi M'ağıdcn 

Orhan Vural 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Mustafa Timisi 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 1 

TEKİRDAĞ 
Orhaın öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kaziova 
Yusuf Ulusoy 

URFA 
Necati Aksoy 
VeMbi Melik 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
A. Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

i>m<( 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLAHI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

-ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
4, 5, ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/205) (S. Sayısı : 
106) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
*Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe ydı Kesiınhesa-
bma ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
•ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/99, 1/51) 
<S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1970) | 

X 3. — Ankara üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/94, 1/48) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1970) 

X 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/102, 
1/52) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 30.3.1970) 

X 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesabuna ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü -1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/111, 1/63) (S. Sayı
sı : 88) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1970) 

X 6. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/115, 1/68) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma, tarihi : 30. 3 .1970) 

X 7. — Ankara Üıniversitiesli 1966 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu itasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (â/93, 1/47) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 31 . '3 . 1970) 

X 8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına a'ilt ıgenel uy
gunluk (bildirimlinin sunulduğuna dair Sayış-
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tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/95, 1/49) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tari
hi : 1 . 4 . 1970) 

X 9. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk {bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/112, 1/65), (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 10. — Orman Geneıl Müdürlüğünüm 1966 
'bütçe yılı Kesinhesalbına ait 'genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/113, 1/66) (S. Sa
yısı : 91) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 11. — Ceza ve Islah Evleriyle İş Yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığının 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yılları genel bilançosunun sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/98, 3/65) (S. Sa
yısı : 92) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 12. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesihhesabma ait 'genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/114, 1/69) (S. 
Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 13. — Sivil Savunma Fon İşleri Sayman
lığının 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/117) (S. Sayısı : 95) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1970) 

X 14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 yılı 
b?lânçosu ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/118, 
3/119, 1/130) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963-
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uzman 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 büıtçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/120, 3/121, 1/70) 
(S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 2 . 4 . 1970) 

X 16. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 
yılı döner sermaye hesaplarına ait 1964 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ve Tekel 'Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/161, 3/122, 1/71) (ıS. Sayısı :: 
98) (Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı ; 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'm Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'dem olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ım, ölüm cezasına 
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Komisyon katılıyor mu bu önergeye? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, katılmıyoruz. Birinci müzakerelerde izah 
etmiş olduğumuz gibi, bir af kanunu çıkarmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl-
mıyoı;. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
1 nci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş

tirge önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, teklifin tümü hakkında söz istiyen?... 
Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Meclisimizce kabul edil-
mitşir, hayırlı olsun,. 

Muhterem arkadaşlarım, yarın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı vardır. 
Şimdi de vakit geçti. 

Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lantısını mütaakıp toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

M J - K » ^ I I 
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Arkadaşlar, bu konuda önergemde de açık
ça arz ettiğim üzere Devlet ormanlarının yok 
olmasını veya tahrip yolu ile küçülmesi sonu
cunu mümkün kılacak suçlar için, «genel af 
çıkarılamaz» hükmünün, Anayasamızın şimdi 
müzakeresi yapılmakta bulunan 131 nci madde
sinin en sonuna eklenmesinde memleket için, 
vatanın geleceği için sayılmıyacak kadar çok 
fayda görmekteyim, takdir yüksek heyetinizin
dir. Tarihî bir sorumlulukla karşı karşıya ola
rak bu müzakere sırasında gerçekleri dile ge
tirmek hepimizin vazifesidir. Çözüm yolu bul
maya mecburuz. İçimiz rahat olarak oy kulla
nabilmek için arz ettiğim, okumuş olduğum, 
Yüce Başkanlığa tevdi etmiş olduğum 
önergeye katılmanızı istirham ediyorum. Türk 
ormanlarının selâmetini, geleceğini bu tedbirde 
görüyoruz. Aksi halde 131 nci maddeyle geti
rilmek istenen ekonomik tedbirlerin hepsi boş
lukta kalacaktır. Takdir Yüce Heyetinizindir, he
pinizi saygılarımla selâmlarım. (0. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Şinasi özdenoğlu arkadaşımızın önergesini tek
rar okuyorum, önergesinde belirttiği şu cüm
lenin maddenin sonuna ilâvesi isteniyor. Bu 
cümle de şudur. 

«Devlet ormanlarının yok olmasını veya tah
rip sonucu küçülmesini mümkün kılacak suç
lar için genel af çıkarılamaz.» 
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Anayasanın 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifinin 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. ıSelâJhattiıı Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
AH CaviU Oraıl 
Elmir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet TopaJloğlu 
'Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefkii Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Halm!di! Hamaımcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahsi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 

Üye. sayısı : 450 
Oy verenler : 343 

Kabul edenler : 336 
Reddedenler : 7 

Çe/kinscrler .- 0 
Oya katılmıyanlar : J0'6 

Acık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Pafcsüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Tokefr 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafot Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Isımet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrabim Aytaç 
M. Şükrü Çavda roğlu 
Kemal ErÜeım 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Ahlmet İhsan Kırımlı 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman 'Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abîd'in İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kamal Domir 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Ahmıet Dallı 
Barl'as Küntay 
ibrahim Öktenı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuft Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahmjan Güler 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulnsoy 

DENlZLt 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmiet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgilSli 
Abdüllâtif Ensariıoğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
tlhamji Erteni; 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömıpr Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5 . — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıfena tarihi : 7 . 2 . 1970) 

6. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanıma geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970)-

7. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 .' 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

8. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 

9. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım. Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker, Burdur Milletvekili Mehmet özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

X 10. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/43) (S. Sayısı : 
102) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

3 — 
11. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi halikında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

X 12.— 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hak
kındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/199) (S. Sayısı : 104) 
(Dağutma tarihi : 6 . 4 . 1970) 

13. — Harb okulları (kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

14. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet ve Orman komisyonları raporları (2/22) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

15. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomıisıi Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

16. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele, sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 



dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/1.39) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 17. —• Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda • eşit muamele 
yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair aknun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 18. — Sosyal güvenliğin asgari normları hak
kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun (tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 .. 4 . 1970) 

19. — 11111 sayılı Ajsikerlüfc Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 

Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (,S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

X 20. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/152) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, Bağcılığımızın modernleştirilmesi 
ve bağcılarımızın kalkındırılması haldanda kanun 
teklifi ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/193) (S. (Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1970) 


