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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) 

üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkında teklifinin ikinci gö
rüşülmesine başlanarak 11, 15, 19, 22, 26, 29, 30, 
32, 38, 43, 30, 81, 64, 89, 110 ve 111 nci madde
leri kabul olundu. 

Birleşime saat 13,11 de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkındaki teklifin görüşülmesine 
devam olundu ve 114, 119, 120, 124, 127, 134, 
139, 143, 144, 145, 147, 151, 152 ve Geçici 12, 
13, 14, 15, 18, 18, 19, 20 nci maddeler kabul 
edildi. 

Birleşime 19,03 te ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici madde
ler eklenmesi hakkındaki teklifin görüşülmesi 

bitirilerek teklifin kabul olunduğu bildirildi. 
Grup başkanvekillerinin, 8 Eylül 1971 Çar

şamba günü sabahından geçerli olmak üzere 
17 Eylül 1971 Cuma günü akşamına kadar Mil
let Meclisi Genel Kurul çalışmalarına ara ve
rilmesine dair önergesi kabul olundu. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 6 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine dair ka
nun teklifinin maddelerine geçilmesinin açık 
oyla yapılması hakkında verilen bir önerge üze
rine açık oylama işlemi yapılırken çıkan gürül
tüler sebebiyle; 

6 . 9 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime ( 6 . 9 . 1971) saat 
02,58 de son verildi. 

Kâtip 
Başkan Çankın 

Sabit Osman Avcı Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 

Manisa 
Mustafa Orhan Daut 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosya

lı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet 

vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare gahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 .9 .1971) (Gündeme) 

— 2 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yamcıoğlu (Çankırı), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 163 ncü Birleşimini açıyorum. 

III . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin düğmelere basmaları
nı rica ederim. 

1. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
mazhn, Adıyaman'ın, yol, petrol ve genel sorun
larına dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talep
leri vardır; bunlardan yalnız iki tanesini kar
şılamak zaruretindeyim, çünkü gündemimiz 
yüklüdür. 

Gayet kısa olmasını rica edeceğim; beş - al
tı dakikayı tecavüz etmemesi istirhamıyle, Adı
yaman'ın yol, petrol ve genel sorunları hakkın
da Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 
buyurun efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Adıyaman, 1954 yılında vilâyet haline geti
rilmiştir. O günden bugüne, diğer 67 vilâyeti
mizin tabi olduğu şartlara tabi kılınmak sure
tiyle ihtiyaçları Devletçe karşılanmaktadır. 
Halbuki, komşu vilâyetlerin yol ihtiyacı, mek
tep ihtiyacı ve birçok diğer ihtiyaçları yüz se
ne evvel, altmış sene evvel, elli sene evvel hal
ledilmiş durumdadır. Yeni vilâyet olmuş durum
da olan Adıyaman'a, hiç değilse diğer vilâyet
lere nazaran plânda öncelik verilmesi lâzımge-
lirken, aksine, plânda diğer vilâyetlere naza
ran daha da geri bir duruma sokulmuş vaziyet
tedir. 

Şimdi, 300 bini aşkın nüfusu olan ve tabi
at güzelliklerine sahip bulunan, yeraltı ve yer
üstü servetleriyle mücehhez bu vatan parçası-

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

geçiyoruz. 

nın, sizi temin edeyim, bir tek karış asfalt yolu 
yoktur. 67 kilometrelik bir vilâyet yolumuz hâ^ 
lâ toz - toprak içerisinde, bir giden ikinci defa 
gitmeye cesaret edemiyecek derecede harap ve 
perişan bir haldedir. Köy yollan, ilçe yolların
dan bahsetmeye imkân ve ihtimal yoktur. (Se
zenler, tesadüfen gidip gelenler bunu pekâlâ bi
lirler. 

Şimdi Sayın Enerji Bakanımız Adıyaman'ı 
petrol bölgesi olarak ilân ettiler. Hakikaten son 
araştırmalarda Adıyaman'ın yeraltı servetinin 
petrol bakımından çok zengin olduğunu ve bu
nu ispat etmiş vaziyette olmak üzere birkaç ku
yunun açıldığını, günde 1 500 varil civarında 
petrolün istihsal edildiğini hepimiz gazetelerde 
öğreniyoruz ve bizzat biz de yerinde müşahade 
etmiş bulunmaktayız. 

Şimdi <bu petrol sahasında çalışan ibir kişi 
bulamazsınız Adıyaman'da; bunların bütün per
soneli Batman'dan getirilmekte ve hattâ işçisi 
şoförü, hademesine kadar Batman'dan 800 -
900 e yakın işçi getirilmiştir ve Adıyaman'dan 
tek bir işçi bu müesseseye alınmamaktadır. 

«Batman'daki vatandaşın ihtiyacı yok» de-
miyeceğim, kalifiye işçi olarak da getirdiklerini 
kabul edeceğim, elbette ki, her işin erbabı ve 
ehli olmak iktiza eder; fakat bir hademenin, 
kazma kürekle çalışacak bir işçinin de Batman'
dan ve diğer yerlerden Adıyaman'a aktarılma
sının, bu memleketin ihtiyaç içinde bulunan va-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tandaşlarına büyük bir haksızlık olduğu kana
atindeyim. 

Sayın Bakanın ve teşkilâtının bunu göz 
önünde bulundurmasını bilhassa istirham ede
ceğim. 

Üçüncü istirhamımız ? 
Adıyaman bir ziraat memleketidir. Tütünü, 

pamuğu, buğdayı ve buna mümasil üzümü ve 
sairesiyle her türlü mahsulü yetiştirecek şekil
de Adıyaman toprağı zengindir. 

Gübre ve kredi meselesini tetkik ©derseniz, 
Batı'daki bir ilçenin dahi sahibolduğu kredile
re ve gübre ihtiyacını karşılama imkânına sa-
hibolmadığını tesbit eder ve görürsünüz. Za
manı geçer, Ceylan Pınar'dan, Kırşehir'den sağ
dan - soldan bu gübre ihtiyacı bilmem tohum
luk ihtiyacı karşılanmak üzere yazı yazılır; 

.mevsim gelir, ekim mevsimi biter, kış ortasın
da ekimin yapılamıyacağı bir zamanda bu ihti
yaç vatandaşın eline ancak geçebilmektedir. Ta
biî olarak, bundan istifade ©demediği gifbi, ayrı
ca büyük miktarlarda bankaya da borçlanmış 
olmaktadır. 

Okul durumuna bakarsanız aynı şekildedir. 
Bugün Adıyaman köylerinin hemen hemen 

% 30 unda köy okulları mevcut değildir. Yol
suzluk yüzünden birçok sağlık ocakları yapıla
mamıştır. 

Adıyaman uzun. seneler anormal şartlar al-
tmda Malatya'nın bir kazası olarak kalmıştır. 
Malatya bir Doğu Anadolu bölgesi vilâyetidir, 
Adıyaman ise 'Güney - Doğu Anadolu (bölgesinde
dir. tklim ve coğrafi şartlar balçtmından hiçbir 
şekilde Malatya ile bir irtibatı olmadığı halde, 
uzun seneler bu duruma mahkûm edilmiştir, 
fakat bugün her gelen Hükümet yine Adıya
man'ı mahkûm etmektedir. 

Adıyaman zengin Mr vilâyettir. Senede 100 
milyon lira civarında - üzülerek söyliyelim ki, 
bunun hemen hemen hepsi kaçağa gider - tütü
nü vardır. Tekel buna 5 - 6 lira verir, fakat bu
nu Ürfa'ya götürdüğünüz takdirde 80 - 90 -100 
lira civarında para alırsınız. Vatandaş aç kal
dığı müddetçe bu tütünü kaçağa sevk edecek
tir. Kim ne derse desin; bütün suçlar, bütün ka
nunsuz hareketler açlıktan ve sefaletten doğar. 
Siz tütün yetiştireceksiniz, 50 kilometre ötede 
size 100 lira verecekler; Tekele sıraya girecek
siniz, 7 - 8 lira alabilmek için türlü haddeden 

6 . 9 . 1971 O : 1 

geçeceksiniz ve ondan sonra da vatandaştan 
kanuna riayet bekliyeceksiniz... Bu mümkün de
ğildir. 

Vaktinizi aldığım için özür dilerim; hepini
zi saygılarımla selâmlarım. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun, 657 sayılı Kanun muvacehesinde or
man ve tarım mühendislerinin durumuna dair 
gündem dışı demeci ve Devlet Bakam Doğan Ki
taplının cevabı. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın 
Mehmet Türkmenoğlu, beş dakikayı geçmemek 
üzere, 657 sayılı Kanun muvacehesinde orman 
ve tarım mühendislerinin durumu hakkında 
gündem dışı görüşmek üzere buyurun. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Geçen sene Parlâmentomuzdan, Türk me
murlarının statü ve rejimlerini düzenliyen 657 
sayılı bir {Reform Kanunu geçmişti. Ne var ki, 
bu kanunun bir yıllık uygulaması, bize bu ya
sanın bir reform değil, deform yasası olduğu 
intibaını verdi. Parlömanterlerimize, memur ve 
onların meslek kuruluşlarının çeşitli teşekkülle
rinin gönderdikleri yüzlerce mektup ve bildiri
ler de bu intı/baımızı doğruladı. 

657 sayılı Kanunla tadil olunan 1327 sayılı 
Kanun bilindiği gibi memurlarımızın bir kısmı
nı tatmin ederken, diğer kısmını da korkunç 
şekilde mağduriyete duçar etmiştir. Bu kanun 
bilhassa teknik elemanlar arasında, mantığın 
ve hukukun kurallarının kabul edemiyeceği bir 
ölçüde adaletsizlikleri meydana koymuştur. Bu 
adaletsizlikler kanunun bünyesinden doğmakta
dır. Bunun telâfisi ise yine Parlamentomuza 
düşmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 
1327 sayılı Kanun hemen değiştirilmesi ica-

beden bir kanundur. Bugünkü haliyle uygulan* 
ması, maaşlı ve ücretli teknik personeli moral-
man göçertmiştir, Türk memurlarının Devlete 
güven duygusunu sarsmıştır. Geleceği için ümit 
duygusunu yitirmiştir, «Gemisini yüzdüren kap
tandır.» tfikri sakîmini yerleştirmiştir. Bu kanu
nun uygulanmasiyle, aynı tahsili yapan, aynı 
vazifeyi ifa ©den iki memuru ücret almakta 
farklı muameleye tabi tutmuştur. Bu hal ise 
birisinde eziklik, öbürüsünde de bir tekebbür 
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hissini doğurmuştur. Bu tesirin altında bir uy
gulamada, memurların Devlete güvenleri, em
niyetleri, yarınları için ümit hesapları olur mu 
hiç? Bu teşevvüş içerisinde bunlar kamu hiz
metini ne ölçüde ifa ederler ve Devleti nerelere 
kadar götürürler? Bunun takdiri Devlete, Hü
kümete ve Yüoe Meclisimize aittir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Tasavvur buyurulsun; iki teknik elemanın 

tahsilleri, mezuniyet yıllan, işe başlayışları, ba
şarılan, kıdemleri ve yaptıklan iş aynı olsun. 
Aynı işte çalışan bu iki personelin alacaklan 
ücretin de aynı olması kadar tabiî bir şey ola
maz. Bundan daha basit bir mantık ve hukuk 
kuralı bulunabilir mi? Ama geliniz görünüz ki, 
1327 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesiy
le, ek geçici 4 ncü maddesinin çelişik hükümler 
getirmesi fahiş adaletsizliklere sebebolmuştur, 
dolayısıyle iki sınıf arkadaşı arasında derece 
farklan meydana getirmiştir. Bu farklılaşma
nın en kesif olduğu bakanlıklar Orman ve Ta-
nm Bakanlıklandır. Bu cihetten, orman ve ta
rım mühendisleriyle, teknik personeli pek mağ
dur duruma düşürülmüştür. Meselenin iyi anla
şılması için iki örnek vermekte fayda mütalâa 
ediyorum. 

1942 yılında üniversiteden mezun olmuş, 
maaşlı kadroda çalışan 29 senelik bir orman 
yüksek mühendisi ikinci derecenin birinci ka
demesi olan 750 göstergesine intibak ettirildiği 
halde, bu mühendisin sınıf arkadaşı aynı işte 
çalıştığı halde sırf yevmiyeli olduğu için birin
ci derecenin dördüncü kademesi olan 1 000 gös
tergesine intibak ettirilerek maaşlı aleyhine ay
da 1 750 lira brüt bir fark meydana gelmiştir. 

1945 yılında üniversiteden mezun olan bir 
yüksek orman mühendisi, maaşlı kadroda çalı
şıyorsa üçüncü derecenin birinci kademesi olan 
650 göstergesine intibak ettirilmiş, aynı mü
hendisin sınıf arkadaşı aynı işte çalıştığı halde 
sırf yevmiyeli olduğu için 925 göstergesine 
intibak ettirilerek aylık brüt farkı 1 925 lira 
olmuştur. 

Aynı haksızlıklar, orta derecede eğitim gör
müş meslek mensuptan, mühendis muavinleri, 
teknikerler, fen memurları ve teknisyenler için 
de varittir, örneğin, orman okulunu bitirmiş 
sınıf arkadaşı teknik elemandan, maaşlı - yev
miyeli olmalan hasebiyle maaşlı aleyhine ara
daki fark ayda brüt 1 225 liradır. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Maaşta çalışırken mağdur olan bu teknik 

personel yeni haklar peşinde değillerdir. İste
dikleri; sadece aynı işte çalıştıklan arkadaşla-
riyle aynı seviyeye gelmeleri, eziklikten kurta-
rılmalan, zayi olan haklarının iadeleridir. Şa
yet bunlardan Devlete karşı bir fedakârlık ve 
feragat isteniyorsa, bu da tek yönlü olmamalı
dır. Burada, maaşın veya ücretin azlığından, 
çokluğundan ziyade tatbikat haksızlığından ya-
kmılmaktadır. İnsafla düşünülürse, bundan da
ha tabiî bir hak talebi olamaz. 

Binlerce memur ailesinin ıstıraptan kurta
rılmasının zamanının gelip geçtiği muhakkak
tır. Yeni Hükümetin bu işi ele aldığı ve kısa 
zamanda Parlâmentoya getireceği söylentileri 
aylardan beri kulaklara gelir ve fakat bir tür
lü Parlâmentomuza gelmez. 10 aydan beri bu 
teknik personelin durumu vuzuha vardınlma-
mıştır. Şayet Sayın Hükümet bir malî müşkü
lât içinde ise yasa çıkmak, geçerliği belirtilme
li, keyfiyet ileriki yıllara intikal ettirilmelidir. 
Yeter ki, bu acayip haksız durum ve hele Dev
letin sosyal adalet ilkesiyle bağdaşmıyan hal 
izale edilmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi toplarken, Sayın Hükümetimizin, 

Sayın Maliye Bakanımızın Personel Kanununun 
tadil tasansının akıbeti hakkında lüzumlu açık
lamalar yapmasını, kanunu süratle Meclislere 
sevk etmelerini, 10 aydan beri mağdur durum
da olan teknik personelin emsali seviyesine ge
tirilerek yapılan haksızlığın giderilmesine ve 
sosyal adaletin gerçekleştirilmesine .gayret ve 
sürat getirmelerini temenni ile, bu mağdurin 
teknik personelin durumunu da Yüce Meclisin 
ıttılaına arz eder saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
nm; 

Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'in Adıyaman vilâ
yeti hakkındaki temennilerini ilgili arkadaşlara 
intikal ettireceğim ve kendileri yerine ben de 
bu hususlan takibedeceğim. 

Sayın Türkmenoğlu'nun Personel Kanunu 
hakkındaki şikâyetlerine kısaca arzı eevaJbetmek 
istiyorum. 



M. Meclisi B : 163 6 . 9 . 1971 O : 1 

Sayın Türkmenoğlu'nun söylediğinin aksine, 
Personel Kanunu hakikaten bir reform kanu
nudur. Ancak Personel Kanununu, bir yeni gi
renler için, bir de intibaklar için olmak üzere 
iki yönlü mütalâa etmek lâzımdır. Sayın Türk
menoğlu buradaki şikâyetlerinde tamamiyle in
tibakları hedef almıştır ve bunda haklıdır. Za
ten hatırlıyacaksınız, burada bu kanun müza
kere edilirken; birçok şikâyetlerin bahis konu
su olacağını, bunların zamanla düzeltilmesinin 
kabil olacağını ve dünyadaki tatbikatın da bu 
yolda olduğunu o zamanki yetkililer belirtmiş
ti. Nitekim Sayın Türkmenoğlu'nun şikâyet et
tiği, evvelce değişik tatbikattaki teknik perso
nelin intibakında adaletsizlikler doğmuştur. An
cak, bu hususu nazarı mütalâaya alırken, bu 
memurların evvelki tatbikatında da birbirinden 
farşlı maaş almakta olduklarını düşünmek ye
rinde olur. 

Teknik personelin yan ödemeleri hakkında, 
- şayet arkadaşımız takibetmişse - çok yakın
da bir yönetmelik çıkmıştır. Şimdi de yan öde
melerin verilebilmesi için vekâletlerin hazırlık
ları devam etmektedir. Zannederim çok kısa 
zamanda, yani gün ile ifade edilebilecek bir za
manda, Personel Kanununda ve Bütçe Kanu
nunda belirtilen üç türlü yan ödemeyi teknik 
personel için tatbik imkânını bulacağız. Ancak, 
Türkmenoğlu'nun söylediği yolda Personel Ka
nununu tadil eden bir tasarı vardır ve bunun 
üzerinde çalışılmaktadır, öyle zannediyoruz ki, 
önümüzdeki devrede ilk sıralarda Parlâmento
ya sevk edilecek hale gelebilecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bit

miştir, Başkanlığın sunuşları vardır, sırası ile 
arz ediyorum. 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun; TRT yi düzene sokmak ve Türk Milletine 
lâyık, tarafsız bir kurum haline getirmek mak-
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/85) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu tarafından verilen ve bir Meclis 
araştırması talebini ihtiva eden önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 121 nci maddesine göre, Radyo 

Televizyon istasyonları idaresi, kamu tüzel ki
şiliğini haiz, özerk müessese olarak kabul edil
miştir. TRT yayınlarının tarafsızlık esasına gö
re yapılacağı hususu ile, halkın kültür ve eği
tim, hizmetlerine yardımcılık görevi de aynı 
maddede hükme bağlanmıştır. 

1961 Anayasasının ilgili maddesinin gerek
çesine göre, TRT ye özerklik tanınmış olması
nın asıl maksadı; bu müessesenin her türlü si
yasi tesirlerden uzak olarak, kendisine verilen 
kamu hizmetleriyle Türk vatandaşlarının mad
di ve mânevi anlamda daha mutlu ve müreffeh 
bir hayat seviyesine ulaşmalarına yardımcı ol
masını ve kendisinin de daha uygun şartlar 
içindee gelişmesini ve böylece memlekete daha 
faydalı bir hale gelmesini sağlamaktır. 

TRT Kurumunun Devlete, millete ve vatan
daşlara karşı olan görevlerinin nelerden ibaret 
olduğu, kendi kanununda ve 1961 Anayasası
nın çeşitli maddelerinde, türlü şekillerde yer 
almış bulunmaktadır. 

Nitekim, Anayasanın başlangıç kısmında bu 
Anayasanın temel görevi ve niçin hazırlandığı 
veciz bir şekilde şu ifadelerle açıklanmıştır. 

«Türk Milletinin bütün fertlerini, kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde millî şuur ve ülküler etrafında toplıya-
rak, millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham 
alarak, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, 
millî mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, 
Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna 
sahibolarak, insan hak ve hürriyetlerini, millî 
dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat 
altına almayı mümkün kılacak demokratik hu
kuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelle-
riyle kurmak.» 

Anayasanın maksat ve hedefi bu olunca, 
Anayasada yer alan bütün müesseselerin de, 
kuruluş kanunlariyle, aynı maksadı temin için 
görevli olacakları ve bu görevlerini yerine ge
tiremedikleri veya kasden getirmedikleri nis-
bette, ilgili kanunlara göre sorumlu olacakları 
tabiîdir. 
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TRT idaresinin 10 yıllık tatbikatı ve bil
hassa son yıllardaki tutum ve davranışı açıkça 
göstermiştir ki, bu kurum, Anayasanın başlan
gıç kısmında yer alan esas amaca ve kuruluş ka
nununa uygun olarak görevini yapmak şöyle 
dursun; bilâkis, Devleti ve milleti bölücü, Türk 
vatandaşlarını kamplara ayırıcı, birbirine düş
man edici, millî birlik ruhunu zedeliyici, Ata
türk milliyetçiliğinden uzaklaştırıcı, Yurtta 
sulh ve sükûn bozucu, millet egemenliği prensi
bini zedeleyici, millî dayanışmayı sarsıcı, fer
din ve toplumun huzur ve refahını ortadan kal
dırıcı, Cumhuriyetin niteliklerine ters düşen yı
kıcı ideolojik faaliyetlere geniş çapta alet ol
muş, hattâ bâzı özel programlariyle, Türk hal
kını, Anayasanın meşru müesseselerine karşı 
direnmeye teşvik ve tahrik edici tutum ve dav
ranışlar içine de girmiştir. 

Ayrıca, TRT idaresinin, Devlet bütçesinden 
kendisine ayrılan ödenekleri kanuni görevinin 
ifası istikametinde kullanmayıp; sorumsuz bir 
şekilde, kanunsuz harcamalar yaptığı; sanat ve 
edebiyat ödülleri adı altında, yıkıcı ve bölücü 
nitelikleriyle ve aşırı sol faaliyetleriyle tanın
mış bâzı kimselere maddi imkânlar sağladığı 
ve böylece görevini kötüye kullandığı gerek 
matbuatta, gerek meclislerde ve gerekse, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonlarında 
misaller verilmek suretiyle iddia edilmiştir. 

TRT Kurumu kesinhesaplarının, bu sene 
Karma Komisyonda ibra edilmiyerek, Başba
kanlığa iade edildiği de yüksek malûmlarıdır. 

Anayasa ve kanunlara aykırı tutum ve dav
ranışları dolayısiyle 12 Mart muhtırasının veri
lişine sebebolan hâdiselerden kabul edilerek bir 
kısım TRT mensupları Sıkıyönetim mahkemele
rince tutuklanmış; bir kısım memurların da 
suçları ve kusurları sabit görülerek, Genel Mü
dürlükçe bunların görevlerine son verilmiştir. 

Son defa genel müdürlüğe tâyin edilen Sa
yın Musa öğün'ün 1 . 9 . 1971 tarihinde TRT 
yayınları arasında okunan beyanatı, son derece 
ilgi çekici olup, pek çok gerçekleri vatansever 
duygularla Türk Kamu oyuna duyurmuş bu
lunmaktadır. 

Buna karşılık, TRT Yönetim Kurulu Başka
nı Sayın Suat Sinanoğlu'nun 4 . 9 . 1971 tari
hinde TRT yayınlarında okunan beyanı ise, 

Genel Müdürün iddialarını naksedici mahiyet
te görülmektedir. 

Kanaatimize ve müşahadelerimize ıgöre, ger
çek olan odur ki, TRT Kurumunda; görevini 
kanunlar çerçevesinde dürüst bir şekilde yapan 
vatansever memurları yayında, kurumun özerk
lik niteliğine sığınarak, Anayasanın ve kanun
ların açık hükümlerine rağmen, aşırı sol fikir
leri anarşistlere yardım eden veya suç teşkil 
eden fiillere bilerek katılan veya TRT ödenek
lerini usulsüz ve kanunsuz şekilde harcamak 
suretiyle görevini kötüye kullanan memurların 
mevcudolduğu da anlaşılmıştır. 

Bu yüzden, Türk Kamu oyunun TRT Kuru
muna saygısı ve itibarı kalmamıştır. Bunun 
içindir ki, yeni Hükümet ve Parlâmento da, 
Anayasanın TRT ile ilgili maddesini değiştir
mek lüzumunu hissetmiştir. 

Bu gerekçe ile ve gerçek durumu tesbit mak-
sadiyle; 

1. — TRT mensuplarından, 12 Mart muhtı
rasına sebep teşkil eden olaylara ismi karışan 
veya program ve yayımlar yoliyle Tıugün suçlu 
durumda olanlara yardım etmek suretiyle gö
revini kötüye kullananlar bulunup bulunmadı
ğını tesbit etmek, 

2. — TRT nin bütçe gelirlerini, kurumun 
amacına uygun olmıyan bir şekilde usulsüz ve 
kanunsuz olarak sarf edenler mevcut ise, bun
ların sorumluluk derecelerini tesbit etmek, 

3. — Yeni Genel Müdürün ve Yönetim Ku
rulunun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Mil
letine lâyık, tarafsız ve milliyetçi bir kurum 
haline getirmek hususundaki gayretlerine ışık 
tutmak, 

Maksadiyle, Anayasanın 99 ncu maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması yapılmasını ve 
bunun için gereğinin ifasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
6 . 9 . 1971 

Uşak Milletvekili 
Fahri TJğrasızoğlu 

BAŞKAN — Sayın Fahri TJğrasızoğlu tara
fından verilen Meclis araştırması önergesi, gün
demdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde gö
rüşülecektir, 

— 7 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimizin öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işler bölümünün 
ikinci sırasında bulunan ve bugün müzakeresi 
yapılan, Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve altı arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine da
ir teklifinin görüşülmesine devam edeceğiz. 

Sayın Genel Kurulun bilgileri dâhilinde ol
duğu gibi, bu teklifin tümü üzerinde müzakere
ler bitmiş, maddelere geçilmesi hususu, 20 sa
yın üyenin imzalayıp verdikleri önerge ile ad 
okunmak suretiyle açık oy yapılması istenmiş
ti. Burada, bâzı olaylar sebebiyle birleşimin de
vamı imkânı basıl olmadığı için birleşim kapa
tıldığından yarı kalmıştı. 

Şimdi aynı önergenin icabı olarak, maddele
re geçilmesini, ad okumak suretiyle oylarınıza 
sunacağım. 

Açık oya hangi ilden başlanacağına dair ad 
çekiyorum: Van. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — önerge 
sahipleri var mı efendim? 

BAŞKAN — Daha önceki birleşimde önerge 
sahipleri tesbit edilmişti efendim. 

NADİR YAVÜZKAN (Burdur) — Şimdi bu
radalar mı? 

BAŞKAN — Haklısınız efendim, bir daha 
arayalım. 

Sayın Necati Çakır oğlu? Burada. 
Sayın özer ölçmen? Burada. 
$ayın Ata Bodur? Yok. 

RAS1M CİNİSLİ (Erzurum) — Ben tekab-
ıbül ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Faruk Sükan? Yok. 

MEHMET TURGUT (Bursa) 
bül ediyorum Sayın Başkan. 

Ben tekab-

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Sarnet Güldoğan? Burada. 
Sayın Vehbi Engiz? Burada. 
Saym ihsan Tombuş? Burada. 
Sayın Bahri Dağdaş? Burada. 
'Saym Rasim Cinisli... Sayın Cinisli, biraz ön

ce bir tekabbül oldu galiba, bu suretle tekerrür 
de oldu. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Ata Bodur'un yerine tekabbül etmiştim; fa
kat şimdi geldiler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Zeki Çeliker? Yok. 
Sayın Ekrem Dikmen? Burada. 
Ştıyııı ibrahim Abak? Burada. 
Sayın ilhan Darendelioğlu? Yok. 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Ben tekabbül ediyorum. 

yor. 
BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu tekabbül edi-

Sayın Cevat önder? Burada. 
Saym Talât Asal? Burada. 
Sayın Sadettin Bilgiç? Yok. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ben tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Abbas tekalbbül 
ediyor. 

Saym Mehmet Ersoy? Yok. 
ıSaym Nuri Eroğan? Yok. 
Saym Vedat Önsal? Burada. 
Zaten imza sayısı yirmidir, bulunmıyanlarla 

beraber diğerleri onbeşi ikmal ettiği için oyla
maya geçiyoruz efendim. 

Oylamaya Van'dan başlıyoruz. Kabul eden
ler «kabul», kabul etmiyenler «ret», çekinser-
ler de «çeldnser» demek suretiyle oylarını iz
har buyuracaklardır. 

(Van Milletvekillerinden başlanarak oylar 
tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
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kanun teklifinin maddelere geçilmesine dair 
yapılan açık oylamasına 194 sayın üye iştirak 
etmiş; 174 kabul, 20 ret oyu kullanılmıştır. Ge
rekli sayı bulunamadığından açık oylama tek
rar edilecektir. 

Bu açık oylama sonucunda da Genel Kurul

da ekseriyet bulunmadığı anlaşıldığından, daha 
önce alınmış olan çalışmalara ara verme kararı 
gereğince 20 Eylül 1971 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,10 

— 9 — 
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Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 74 neti mad
desinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tekli finin maddelerine geçilmesine verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırık oğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KAEAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günerör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Oüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palkısüt 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyaıılar 

Açık üyelikler 

450 
• 194 

174 
20 
0 

249 
7 

[Kabul edenler] 
I Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EMeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımüı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Dp>mir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİY ARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
îlhamd Ertem 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septıoğlu 

ERZ İNHAN 
Hasan Çetinkaya 

TCRZTTRTTM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erve rd i 
Gıyasettin Karaca 

E S K Î S E H Î R 
Mehmet i smet Angı 
B. Sıtkı Karaca şehir 

G A Z İ A N T E P 
Erdem Ocak 

G İ R E S U N 
Hidayet İpek 
M. E m i n Tıırgutalp 

GÜMÜŞANE . 
Mustafa Karaman 

H A K K Â R İ 
Ahmet Zeydan 

H A T A Y 
Hali l Akgöl 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Osman Ozeı* 
tlhami Sancar 
4kgün Silıivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Ktımal Kaya 
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Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERÎ 
Tuifan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 
Abdüllkadir özmen 

MUĞLA 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodaoıanoğlu 

Mevlüt Ocakcıoğlu 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

StVAS 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztrak 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Kevni Nedimoğhı 

[Reddedenler] 
BURSA 

Mehmet Turgut 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korünnazean 

ELÂZTÖ 
Samjet Güldoğan 

ERZURUM! 
Rasim Cünisli 
Cevat önder 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
Haydar özdemir 

KONYA 
Bahri Dağdaş 

Necati Kalaycıoğlu 
özer ölçmen 

MARAŞ 
ibrahim Öztürk 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Malatya 1 
Nevşehir l 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

Yekûn 
*>&<{ ...... 
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Saat : 15,00 

k - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

fî - İKİNCİ DEFA OYA KOKULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GKNSOEULAE VE GENEL 

GÖRÜŞME 
ÎÎI 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KAEABLA8-
TIRILAN İŞLER 

' X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö-
»evl«ri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Hân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nei ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971,' 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşımın, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
«kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici- Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

IV 
â HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
8 TÜSÜK GÎÎREĞİKCF BİB DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞD3R 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız 

oğiu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzül* 
teklifi ve gündeme alınmasına dair ÖP<M-£re«i 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner. 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es 
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'm, Dilek

çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Kiarma Komisyonu Genel Kum
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesd Veh-
»i Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko-
msyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihlî 
laf talik Karar Cetvelindeki 2538 sayıl L Kara

rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
• Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174.e 1 nci ek: 
j . Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelirde-

X ) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir 



ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural üe Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Emgiz^in Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
k t Komisyonu raporu (a/383, 2/439, 2/4)82) 
(IS. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rilfat öızt&rkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 486 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
02/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16 . 6 . 1971 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özibey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan kan kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğiu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimıahale 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun tekMfi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da-
ğuteaa tarihi : 2 1 . 6 . 1OT1) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 neu mad
desinin 2 noi bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayım : 367) 
(Dağıtma tarihi : 2il . 6 . 197:1) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet özibey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma ta/rihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayım : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
,Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması halikında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 neı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 .7 .1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley*in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 n«i 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma taaHM: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve ,32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec-



lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 28. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayı
sı : 393 (Dağıtana tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uyt̂ umlmik bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 , 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkerem ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünüm 1968 bütçe yılı Kesömhesalbı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna aSt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ra (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Ormuan İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarınım 1965 yılı ibilâniçosununı sunuldu
ğuma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa

yıştay Exmmymm raporu (3/890) (S. Sayısı : 
400) (DağıteBia tarihi : 3 . 8 . 1071) 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğümün 1967 
tyüffcçe yılı Kesinıhesabıma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı KesJmhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yım : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) ^*"•'.?'•'' 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünüm 1967 
îbütçe yılı Kesimlhesaibıma ait genel uygunluk bil
dirimimin gfomuldmığna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel MÜdüriüğünüa 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı ': 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

XJ32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kasinlheısabıma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinihesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabma ait Genel uygunluk 
bildirimimin sunulduğuma dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
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Genel Müdürlüğü 1967 brütçe yılı Kesimhesap 
kanunu tasarısı Ye Sayıştay Komisyonu ra
pora (3/265, 1/50) (ıS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İ K m C Î GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Afca-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
çırak, kalifia ve ustalık kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Mil î Eğitim, Çalışma ve Hân 
fcomisyomlıaırıından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3.1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 .1971) 

X 5. — Buma Milletvekili Kasım Önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesinle ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağitma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkmda ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen' 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkımda kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(İS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kamun tasamsı 
ile lötanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mil î 
kıyılar kamumu tekÜÜfi ve îmıar ve lakâm, IcjEşLerf 
ve Plân komisyomılıaondam 5 er üye seçilerek ku-
ruflıam 7 momıartaılı Geçici Komıisycaı raporu (1/161, 



2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rına T « Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6.1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cüt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfu*a kayıtlı 
Emin kim, Fatma'dan doğma 19228 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı haikkında Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyuköraa köyü hane 9, eüt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başjfoakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 195Ö doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm ceaasuna çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 3480 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/469) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, ciüit 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 doğum
lu Afbidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmı Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tariki : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se-
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çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da 
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğ
retim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyon lan raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar v© 
23 arkadaşının ve îzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayını Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporlar. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlaruıa 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkilioie ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 195li tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

(Millet Meclisi 163 noü Birleşim) 


