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1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ve bu kanunda değişiklikler yapan, 
maddeler ekleyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 
1327 sayılı Kanunun bazı maddelerinin, 
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kep Karma Komisyon raporu (3/602) (S. 
Sayısı : 524) 101 
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Sayfa 
9. — Bursa Milletvekili Erfcuğrul Mat' 

m, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/491) (S. 'Sa
yısı : 525) 101 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
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gur'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
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rekkep Karma Komisyon raporu (3/172) 
(S. Sayısı : 533) 102 
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Sayfa 
17. —Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk 

Kangal'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu (3/192) 
(S. Sayısı : 534) 102:103 
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20. — Rize Milletvekili Hasan Basri 
* Albayrak'ıri yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu 
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21. — Ankara Milletvekili Mustafa Ma
den'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
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23. — Mardin Milletvekili Abdurrahim 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
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kep Karma Komisyon raporu (3/191) (S. 
sayısı : 541) 103:104 

Sayfa 
25. — Burdur Milletvekili Ahmet Mu

kadder Çiloğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/79) (S. Sayısı : 542) 104 
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kili Sinan Bosna'nın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/9) (S. Sayısı : 543) 104 

27. — Maraş Milletvekili ibrahim Öz-
türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/379) 
(fi. Sayısı : 544) 104 

28. — Malatya Milletvekili ismail Hak
kı Şengüler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
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mmürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/452) (S. Sayısı : 545) 104 

29. — Edirne Milletvekili Veli Gül-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu (3/507) 
(S. Sayısı : 546) 104 
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Earakaş'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ye Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/608) (IS. 'Sayısı : 547) 104 

31. — Çorum Milletvekili Abdurrah-
man Gülerin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/652) (S. Sayısı : 548) 104:105 

32. — Mardin Milletvekili Şevki Al
tındağ'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/589) (iS.tSayısı ; 549) 105 
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33. — İstanbul Milletvekili Tekin 

Erer'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/22) (S. Sayısı : 550) 105 

.34. — istanbul Milletvekili Tekin 
Erer'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisynolarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/155) (S. Sayısı : 551) 105 
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kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/82) (İS. Sayısı : 552) 105 

36. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/202) (S. iSayısı : 553) 105 

37. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/387) (S. Sayısı :' 554) 105 

38. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/385) (!S. iSayısı : 555) 105 

39. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/386) (S. Sayısı : 556) 105:106 

40. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/457) (S. Sayısı : 557) 106 

41. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/405) (S. Sayısı : 558) 106 

42. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/606) (iS. Sayısı : 559) 106 

43. — Elâzığ Milletvekili Samet Gül-
doğan'm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmadı hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarm-
rmdan mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/16) (S. Sayısı : 563) 106 

44. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/35) (S. Sayısı : 564) 106 

45. — Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/42) (IS. Sayısı : 565) 106 

46. — Kars Milletvekili Osman Yel* 
tekinin, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/156) (S. Sayısı : 566) 106:107 

47. — Ankara Milletvekili Osman (So-
ğukpmar'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/189) (İS. Sayısı : 567) 107 

48. — Urfa Milletvekili Mehmet Ak-
soy'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisynlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 

I (3/296) (fS. Sayısı : 568) 107 

94 — 
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49. — Bitlis Milletvekili Kenan Müm

taz Akışık'm, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/320) (S. Sayısı : 569) 107 

50. — Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon ra

poru (3/449) (iS. Sayısı 570) 107 
51. — İstanbul Milletvekili İbrahim 

Abak'ın, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/466) (ıS. ıSayısı : 571) 107 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan 
D eğer'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbaknalık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon-ra
poru (3/506) (!S. Sayısı : 572) 107 

53. — Gümrük kanunu tasarısı ve 
Cumhuriyet iSenatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, 
hastaların memleket içinde bulamadık
ları ilâçları dış memleketlerden getirt
meleri ve dış memleketlerden getirte
cekleri ilâçlar için yapılacak işlemler 
hakkında ve Cumhuriyet Senatosu istan
bul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 474 sa-

Sayfa 
yılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümünün 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Saniyi, Millî Savunma, Ulaş
tırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından . seçilen 3 er üyeden ku
rulu 24 numarlı Geçici Komisyon raporu 
(1/155, 2/43, 2/210)^ (S. Sayısı : 162 ve 
162'ye 1 nci ek) 107:108 

54. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş 
bulunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun adı ile bazı maddelerinin değişti
rilmesine, bazı maddelerinin kaldırılması
na ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Millet
vekili ismail Hakkı Tekinel'in, 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 31 ve 53 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu hakkında Anayasa 
Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) 
(ıS. iSayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek) 108 

55. — Orman Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ve Or
man ve Plan komisyonlan raporları 

(1/511) (S. Sayısı : 427 ve 427'ye 1 nci 
ek) 108:134 

VI. — DÜZELTİŞLEH 135 

- » • — — > • » • < > • « • • 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve bu 
kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekle
yen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile il
gili yetki kanunu tasarısı ile, 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kuru
mu Kanununun uygulanması için alınacak ted
birlerle ilgili yetki kanunu tasarlısı, yapılan 
açık oylama sonunda kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, imar 
ve iskân Bakanı Serbülent Bingöl'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgilerine su
nuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu mad
desinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin 72 numaralı Geçici Komisyon
da görüşülmesinle dair içişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi ile, 

Eskişehir Milletvekili ıSeyfi öztürk ve iki 
arkadaşının, 648 sayılı Siyası Partiler Kanu
nunun 81 ve mütaakıp maddelerinin değiştiril
mesi ile ilgili kanun tekliflerinin 72 numaralı 
geçici Komisyona havalesine dair önergesi ka
bul olundu. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 29.1.1970 
tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 3 
ncü maddesinin (b) fıkrasının değiştirillmesine 
dair kanun teklifinin 59 numaralı Geçici Komis
yona havalesine dair önergesi kalbul edildi, 

Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'nun, 
Sağlık ve Sosyal Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, haşhaş ekimi kanun teklifinin, iç
tüzük hükümlerine göre, Komisyonda zama
nında görüşülmediğinden, doğrudan doğruya 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi kalbul edildi. 

Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balâ'nın 
3/83; 

Afyon Karahisar Milletvekili Kâzım Uy-
sal'm 3/133, 

Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'ün 
3/409, 3/214; 

Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm 3/33; 
Antalya Milletvekili ihsan Ataövün 3/588; 
Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm 3/602; 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'in 3/491; 
ıSakarya Milletvekili Vedat önsal'ın 3/456; 

Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 
3/408; 

Kars'Milletvekili Veyis Koçulu'nun 3/285; 
Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun 

3/692; 
Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 3/38; 
Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 3/40; 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 

3/172; 
Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kangal'ın 

3/192; 
Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 3/211; 
Konya Milletvekili Necmettin Eribakan'm 

3/376, 3/234; 
Rize Milletvekili Hasan Basri Âlbayrak'ın 

3/381; 
Ankara Milletvekili Mustafa Maden 'in 3/429; 
Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın 3/191; 
Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çi-

loğlu'nun 3/79; 

Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Sinan 
Bosna'nın 3/9; 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün 3/379; 
Malatya Milletvekili ismail Hakkı Şengü-

ler'in 3/452; 
Edirne Milletvekili Veli Gülkan'ın 3/507; 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'm 

3/608,3/449; 
Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in 

3/652; 
Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın 3/589; 
istanbul Milletvekili Tekin Erer'in 3/22, 

3/155; 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 

3/82, 3/202, 3/387, 3/385, 3/386, 3/457, 3/405, 
3/606; 

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın 3/16; 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın 3/35; 
Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm 3/42; 
Kars Milletvekili Osman YelteMn'in 3/156; 
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Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın 
3/189; 

Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un 3/296; 
Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın 

3/320; 
İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'ın 

3/466; 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'dn 
3/506 sayılı yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkındaki Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
porları kabul olundu. 

Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bula
madıkları ilâçları dış memleketlerden getirtme
leri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâç
lar için yapılacak işlemler hakkında ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üysi Mebrure Akso-
ley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümünün 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri, ilgili 
Bakanın, 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 686 sayılı Kanunla 
bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.4.1902 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değişti
rilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve 
yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile istanibul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun 31 ve 53 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifleri de ilgili komis
yonun Genel Kurulda hazır bulunmaması sebe
biyle görüşülmesi ertelendi. 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısı üzerinde bir süre görü-

21 . 4 . 1972 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime 19,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Sivas 
Vahit Bozath ' Enver Akova 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta

sarısı (1/655) (Anayasa, Adalet, Ticaret, İçiş
leri, Maliye, imar ve iskân, Köyişleri, Orman, 
Tarım ve Plân komisyonlarına) 

TeMifhr 
2. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/663) 
(Maliye ve Plan komisyonlarına). 

3. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 68 nci maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesi ve bu kanuna geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/664) (Ma
liye ve Plan komisyonlarına) 

4. — Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 
Adıyaman'ın, uzun saç, uzun favori (erkekler
de) ile kadınların mini etek giymelerinin 
menine dair kanun teklifi (2/665) (Adalet Ko
misyonuna) 

5. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 79, 80 ve 82 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/666) (içişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarına). 

Rapor 
6. — Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse

yin inan'm ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/793) (S. Sayısı : 660) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 75 nci BirleşİLmjimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet 31 onurlan Kanunu 
ve bu kanunda değişiklikler yapan, maddeler ek
leyen 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 saydı Kanu
nun bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki kanunu tasarısı ve Anayasa ve 
Plan komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı: 
518 ve 518'e 1 nci ek) 

2. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 samlı Cay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı ve Ana

yasa, Tarım ve Plan komisyonları raporları 
(1/596) (S. Sayısı : 529) 

BAŞKAN — Gündemlimizin 1 nci sırasının 
(B) bendinde yer alan açık oylamaların, her 
iki konumun da müstaceliyeti hesaba katılarak, 
sunuşlardan önce yapılması hususunu Genel 
Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kutular önce sıralar arasında dolaştırılacak 
ve bilâhara kürsü önümde bekletilecektir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Naim TedıVya, dönüşüne kad.ar, 
İmar ve İskân Bakam Serbülent Bingöl'ün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/802) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Tica
ret Bakanlığına, İmar ve iskân Bakanı Serbü
lent Bingöl'ün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sumay 
Cumhurbaşkanı, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme

si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/803) 
BAŞKAN — Bazı milletvekillerinin izinle

riyle ilgili bir Millet Meclisi Başkanlığı yazısı 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
13 . 4 . 1972 tarihli toplantısında uygun miüta-
laa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek tasviplerine arz olunur. 
iSabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Kırklareli Milletvekili Hasan KoıCni't 20 gün 

hastalığına binaen 10 . 4 . 1972 tarihimden iti
baren. 

Ankara Milletvekili M. Kâzım Coşkun 15 
gün mazeretine binaen 12 . 4 . 1972 tarihinıden 
iMlbarsn. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin İncioğlu 15 
gün mazeretine binaen 17 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı 10 gün maze
retine binaen 14 . 4 . 1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Bu 
talepleri teker teker okutarak oylarınıza arz 
edeceğim. 
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Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut 20 
gün hastalığına binaen 1 0 . 4 , . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili M. Kâzım Coşkun 15 
gün mazeretine binaen 12 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin incioğlu, 15 
gün mazeretine binaen. 17 . 4 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı 10 gün ma
zeretine binaen 14 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

3. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununu)) 10 ucu 
maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin 72 numaralı Geçici Komis
i/onda görüşülmesine dair İçişleri Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/659, 4/276) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanve-
kilinin bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 

sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu mad
desinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında 
(kanun teklifi Komisyonumuzda görüşüldü. Ge
nel Kurulun 22 . 2 . 1972 tarihli 46 ncı Birleşi
minde kurulması kabul edilen geçici komisyon
da görüşülmekte olan (1/611) esas sayılı 648 
sayılı Siyaısî Partiler Kanununun 5, 8, 14 ve 76 
ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı-
ısiyle aynı mahiyette görülen mevzuubahis ka
nun teklifinin de adı geçen geçici komisyonda 
mezkûr tasarıyle birlikte görüşülmesinin kanun 
yapma tekniği bakımından daha uygun olacağı 
mülâhazasiyle bahse konu kanun teklifinin de 
İçtüzüğün 27 nci maddesine müsteniden bahis-
konıısu 72 numaralı Geçici Komisyonda görü

şülmek ve gereği yapılmak üzere dosyanın Yük
sek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş ol
duğunu saygılarımla arz edenim. 

içişleri Komisyonu 
Başkanvekili 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Eskişehir Milletvekili Keyfi Öztürk ve 
iki arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun- 81 ve müteakip maddelerinin değiştiril
mesi ile ilgili kanun tekliflerinin 72 numaralı 
Geçici Komisyona havalesine dair önergesi (2/666, 
4/277) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın 
Seyfi öztürk ve, iki arkadaşının vermiş bulun
dukları önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 81 ve 
müteakip maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili 
kanun teklifimizin 22 . 2 . 1972 tarihinde kuru
lan 72 No. lu Geçici Komisyona halavesini say
gı ile rica ederiz. 

Eskişehir Aydın 
Seyfi öztürk İsmet Sezgin 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'ın, 
29 . 1 . 1970 tarih ve 1318 sandı Finansman Ka
nununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin 59 numaralı 
Geçici Komisyona havalesine dair önergesi. 
(2/663, 4/278) 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım'ın bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

29 . 1 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasiyle il
gili değişikliği öngören kanun teklifinin, ilgisi 
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dolayısıyle, 59 numaıralı Geçici Komisyona ha
valesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa Milletvekili 

Kasım önadım 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

ibul edilmiştir. 

6. — Manisa Milletvekili Kâmil Şahinoğlu'-
nun, Sağlık ve Sosyal Komisyonundan istifa et
tiğine dair önergesi (4/279) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Kâ
mil Şahinoğlu'nun bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum Sağlık Komisyonumdan 

istifa ediyorum. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Manisa Milletvekili 
Dr. Kâmil Şatbinoğlu 

BAŞKAN — Şimdi bir saatlik süre içinde 
görüşülanesini planladığımız konulara geliyo
ruz. 

Geçen birleşiniide de bahis konusu yaptığı
mız, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ile ilgili 
kanun tasarısının, önceliği gelmemesi nedeniy
le bunun görüşülmesini yapamıyoruz. 

3. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balâ'
nın yasama dokunul mazi iğ mm kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/83) (S. Sayısı : 519) (1) 

BAŞKAN — Dokunulmalızıklaırla ilgili bir 
öncelik önergesi var, okutuyorum.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, bir defa görüşülmesi yapılacak 

işler bölümünün 22 nci ilâ 71 nci sıralarında 
yer alan ve uzun süreden beri gündemde bulu-

(1) S. Sayısı 519 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

20 . 4 . 1972 0 : 1 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mv.tlu'nun, haşhaş ekimi kanun teklifinin, doğ-
ıvdan doğruya Genel Kurul gündemine alınma
sına dair önergesi (2/610, 4/280) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu'nun 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
(2/610) esas sayıda kayıtlı haşhaş ekimi ka

nun teklifimiz 19 Ocak 1972 tarihinden beri 
Adalet Komisyonunda beklemektedir. 3 aydan 
beri ele alınamayan bu tasarının, içtüzüğün il
gili maddesi uyarınca 45 gün içinde görüşülme
diğinden, doğrudan doğruya Genel Kurul gün
demine alınmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I nan 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 

• 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 
559, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 
ve 572 sıra sayılı yasama dokunulmazlıklarmın 
özeliklerine binaen, öncelikle ve taikdiımen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Kom,i's-
I yonlarından mürekkep 
I Karma Komisyon Bıaşkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu-
I yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 

önetfge kabul edilmiştir. 
Karma Komisyon lütfen yerini alsın. 
Karma Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isîsyan 
sayın üye? Yok. 

Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
k edenler... Kaibul eıtmey enler... Kaibul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 
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4. — Afyon Karahisar Milletvekili Kâzım Vy-
sal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbeûianltk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/133) (S. Sayısı : 520) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapo** nakkmda söz isteyen sa
yın üye?.. Yoi' 

Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Mardin Milletvekili Ab dur rahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/409) (S. Sayısı: 521) J2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/33) (S. Sayısı : 522) (3) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması Jıakkın-

(1) S. Sayısı 520 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(2) S. Sayısı 521 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(3) S. Sayısı 522 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

da Betşbetkendik tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekep Karma Komisyon ra
poru (3/588) (S. Sayısı : 523) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/602) (S. Sayısı : 524) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet .komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/491) (S. Sayısı : 525) (3) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum, 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
poru (3/456) (S. Sayısı : 526) (4) 

(1) S. Sayısı 523 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(2) S. Sayısı 524 olan basmayazı tutanağın* 
sonuna eklidir. 

(3) S. Sayısı 525 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(4) S. Sayısı 526 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Erzurum Milletvekili Reisim Çinisi i'-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/408) (S. Sayısı: 527) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

12; — Kars Milletvekili Yeyis Koeulu'nun 
yasama dokun ıdmazlığını n kaldı almasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/285) (S. Sayısı : 528) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/692) (S. Sayısı : 530 (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?., Yok. 

(1) S. Sayısı 527 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(2) S. Sayısı 528 olan basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

(3) 530 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Sinop Milletvekili Mustafa Keıptan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/38) S. Sayısı : 531) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 

yasama dokunulmazlığı n in kaldı rı İması lı eıkkın da 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-" 
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/40) (S. Sayısı: 532) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uysal' 

m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlar ınd em mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/172) (S. Sayısı : 533) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17. — Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan

gal'ın yasama dokunulmazlığının kaldı rılmgsı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/192) (S. Sayısı : 534) (4) 

(1) 53i sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 532 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nunda ehr. 

(3) 533 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 534 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN —Hapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 
yasama dok unulmaztıg inin kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/211) (S. Sayısı : 535) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/376) (S. Sayısı : 536) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa-' 
yin üye?.. Yok. 

Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Bize Milletvekili Hasan Basri Albay -
rallin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/381) (S. Sayısı : 537) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum.. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 535 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 536 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nun dad ir. 

(3) 537 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

21. — Ankara Milletvekili Mustafa Maden'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada 
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/129) (S. Sayısı : 538) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının keddırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/234) (S. Sayısı : 539) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23. — Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/214) (S. Sayısı : 540) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

24. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, ya
yama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
roparu (3/191) (S. Sayısı: 541) (4) 

(1) 538 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nuncladır. 

(2) 539 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 540 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 541 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadı r. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25. — Burdu-'- Milletvekili Ahmet Mukad
der ÇHloğl'iı'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet > komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayı
nı : 542) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26. — Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Si
nan Bosna'nın yasama dokunulmazlığının, kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/9) (S. Sayısı : 543) 
(2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27. — Maraş Milletvekili İbrahim üztürk'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/379) (S. Sayısı : 51) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 542 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 

(2) 543 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuudadır. 

(3) 544 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

28. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Şen-
(jülcr'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/452) (S. Sayısı : 545) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. IÇabul 

* edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
29. — Edirne Milletvekili Veli Gülkan'ın, ya

sama dokun ulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/507) (S. Sayısı: 546) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

30. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kara
kuşin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/608) (S. Sayısı : 547) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

31. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
le r'in yasama < 1ol:v nulmazlığın in kaldır ılm ası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/652) (S. Sayısı : 548) (4) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 

(1) 545 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 546 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 547 S. Sayılı basmayazı tutanağın. so
nuna eklidir. 

(4) 548 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenlev... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

32. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın, 
yasama dokunulmazlığımn kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ver Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/589) (S. Sayısı : 549) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

33. —• İstanbul Milletvekili Tekin Ercr'in, 
yasama dokun ulmazlığımn kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/22) (S. Sayısı : 550) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

34. — İstanbul Millet vekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunul mazi iğ in in kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarındım mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/155) (S. Sayısı : 551) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

35. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/82) (S. Sayısı: 552) (4) 

(1) 549 S. Sayılı 
nuna eklidir. 

(2) 550 S. Sayılı 
nuna eklidir. 

(3) 551 S.' Sayılı 
nuna eklidir. 

(4) 552 S. Sayılı 
nuna eklidir. 

basmayazı tutanağın so-

basmayazı tutanağın so-

basmuyazı tutanağın so-

basmayazı tutanağın so-

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

36. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın , yasama dokunulmazlığımn kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/202) (S. Sayısı : 553) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok, 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

37. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/387) (S. Sayısı : 554) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

38. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokun ulmazlığımn kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/385) (S. Sayısı : 555) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Sayılı basmayazı tutanağın 

Sayılı basmayazı tutanağın 

(1) 553 S. 
nuna eklidir. 

(2) 554 S. 
nuna eklidir. 

(3) 555 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nuna eklidir. 

so-

so-

so-
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/386) (S. Sayısı : 556) (i) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın tiye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler., Kabul edilmiştir. 

40. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/457) (S. Sayısı : 557) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama •dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/405) (S. Sayısı : 558) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın , yasama dok u nulm azlığı ut n kal dinim ası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/606) (S. Sayısı: 559) (4) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

(1) 556 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 557 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 558 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 

(4) 55,9 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nu udadır, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43. — Elâzığ Milletvekili Sam et Güldoğan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/16) (S. Sayısı : 563) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 564) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akra'
nın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
lında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/42) (S. Sayısı : 565) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?,.. Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46. — Kars Milletvekili Osman Yeltekiu'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/156) (S. Sayısı: 566) (4) 

(1) 563 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nu nd adı r. 

(2) 564 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 565 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 

(4) 566 S. Sayılı basmayazı • tutanağın so
nun dadı r. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/189) (S. Sayısı : 567) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48. — TJrfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/296) (S. Sayısı : 568) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Ak-
ışık'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarşndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/320) (S. Sayısı : 569) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kar ak aş'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

(1) 567 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 

(2) 568 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 569 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/449) (S. Sayısı : 570) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'ın,-
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/466) (S. Sayısı : 571) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/506) (S. Sayısı : 572) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle, dokunulmazlıklarının kaldırıl

masına mahal olmadığına dair olan raporlar 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir saatlik süre zarfında görüşece
ğimiz mevzular bitmiş bulunduğundan, gündem
de sırası tespit edilen diğer işlerin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

53. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden getirt-

(1) 570 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 571 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 572 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n un dadır. 
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meleri ve dış memleketlerden yetirıecekleri ilâç
lar irin yapılacak işlemler 'hal/kında re Cumhu
riyet Senatosu İstanbul l'yesi Mebrure Aksole]/-
in, 474 saydı Kanuna ekli Oi'nn.rük (iiris Tarife 
Cetvelinin 87.11 tarife Xo, lıı bölümünün ileğis-
tiritmesi hakkında kanun teklifleri re Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, ("laşlırma, Adalet, Ma
liye, CHilmrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonlarından serilen 3'er üyeden 
kurulu 24 numaralı Cc.cici Komisyon raporu 
(1/155, 2/43, 2/2:10) (S. Sayısı : 162 ve I62'ye 
1 ııci eh:) 

BAŞKAN — Gümrük kanunu tasarısının 
müzakeresine başlamış bulunuyorduk. Zanne
diyorum Tekel Bakanı hazır değiller. Bu sebep
le bu kanun tasarısının müzakeresini geçiyo
ruz. 

51. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hakim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırd-
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile İsatnbul Millet vekili İsmail 
Hakki, Tckinelin, 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 81 ve 53 ne il maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu hakkında Anayasa Komisyo
nu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 
508 ve .-;•',«> 1 nci ek) 

EA2'.7.AN — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun müzakeresine geçiyoruz. Ko
misyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 

(«Komisyon yok» sesleri). 
Adalet Komisyonu bulunmadığından bu ka

nunu geçiyoruz. 

55. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plan ko
misyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 427 ve 
427'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... Ha
zır. Görüşmelere başlıyoruz. 

Bu tasarının görüşülmesiyle ilgili bir öner
ge var, okutuyorum. 

(i) (427 ve 427'ye 1 nci ek S. Sayılı) bas-
mayazı tutanağın sonuneladır. 

20 . 4 . 1972 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde yeralan (S. Sayısı : 427) Orman 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun 
tasarısı, çok büyük bir zaruretin ifadesi olarak, 
4951 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu hakkındaki 
kanunun 1 nci maddesine dayanılarak kurul
muş bulunan Orman Bakanlığının, tasarıda be
lirtilen amaçlara ulaşabilmesine imkân verecek
tir. Bu amaçların gerektirdiği kalkınma plan
ları ve çeşitli kanunlarla verilmiş olan hizmet 
ve görevler etkili, verimli ve süratli bir şekilde 
yapılabilmesi; kaynak, işgücü ve imkânların 
daha rasyonel bir şekilde ormancılık hizmetle
rine yöneltilebilmesi; tasarıda nitelikleri belir
tilen ve günün icaplarına uygun modern bir teş
kilâtın çok acele kurulmasiyle mümkün olabi-
cektir. 

Halk - orman ilişkilerinin düzeltilmesi, or
manların ve orman köylüsünün korunması, kal
kındırılması, sınaî, sosyo - ekonomik her türlü 
tedbirlerin alınması, tasarıdaki hizmetlerin ba
kanlık seviyesinde bir kuruluş ile yönetilmesine 
bağlı bulunmaktadır. Beklenen amaca ulaşabil
mek ancak bu tasarının kanunlaşmasıyle müm
kün olabileceğinden, bunu teminen, tasarının 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivediîike görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selâhattin inal 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Gerekçeli öncelik ve ivedilik 
talebini ihtiva eden önergeyi Yüce Genel Ku
rul dinlemiş bulunmaktadır. Bu önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir talep var 
mı?.. Yok. O halde raporun okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde C. H. P. Grubu adma Sayın 
Ömer Buyrukçu, buyurun efendim. 

C. İL P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, saym arkadaş
larım ; 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısı hakkında C. H. P. nin 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. 

18 — 
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üç yıla yakın bir saman evvel kurulmuş 
olan Orman Bakanlığının Teşkilât Kanununun 
Meclisimize gelmiş olmasından dolayı memnuni
yetimiz büyüktür. Belki kuruluşu on yıla ya
kın olan bir çok bakanlıkların hala kuruluş 
kanunları çıkarılamamıştır ve bu yüzden ça-

- îışmalarmda büyük sıkıntılar çekmektedirler. 
Orman Bakanlığının, bu kısa süre içerisinde, 

- Teşkilât Kanununu Hükümet olarak Meclisimi
ze sunmuş olmasından dolayı da bu bakanlığı 
tebrik ediyorum. 

Bu kanunla Orman Bakanlığına tevdi edil
miş olan önemli görevler nelerdir, evvelâ bun
lar üzerinde durmak isterim. 

Orman Bakanlığının en önemli görevi bu
güne kadar yıl be yıl azalmakta olduğunu gör
düğümüz, görmekte olduğumuz ormanların ko
runması görevidir. Bunu maatteessüf bugüne 
kadar sağlayabilmiş durumda değiliz. Bunda 
gerek mevzuatımızın, gerek teşkilâtımızın, ge
rek Devletimizin, gerekse milletimizin büyük 
hataları olmuştur; maatteessüf ormanlarımız 
süratle azalmaya doğru gitmektedir. Orman 
azalmasının memlekete neler kaybettirmekte ol
duğunu burada uzun uzadıya anlatmayı lüzum
suz sayıyorum. Ormanlar azaldığı müddetçe 
Türkiye'de o derecede o nispette fakirleşiyor 
demektir. Bilhassa orman mmtakalarmda her 
varlığımız, zenginliğimiz, fakirliğimiz ormanla
rın var olup olmamasına bağlı bulunmaktadır. 

Orman Bakanlığının ikinci önemli görevi, 
ormanların geliştirilmesidir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de ormanları
mızın genişliği son istatistiklere göre 18 milyon 
hektarı Türkiye'nin umumî sathına nispet etti
ğimiz zaman az - çok bir rakam çıkmaktadır; 
fakat bu 18 milyon hektar orman sahamızın 11 
milyon hektarı bugün hiç istifade edemiyeceği-
miz hale gelmiş, ancak 6 milyon hektarından 
az veya çok istifade etmekte bulunuyoruz. 11 
milyon hektar ormanın memleekt için. verimli 
hale getirilebilmesi bugün büyük bir problem 
halindedir; bunu orman idaresi kendi imkânla-
riyle her sene yapmakta olduğu, yılda 30 - 40 
bin hektarlık ağaçlama sahası ile yüz senede 
dahi tamamlaması mümkün değildir. 

Orman Bakanlığımızın üçüncü önemli göre
vi, ormanlarımızı memleket ve millet menfaati
ne işletmektir, Ormanlarımız tabiîdir ki, bizim 
en kıymetli hazinemizdir; bundan gorek mem

leket ihtiyacı için gerekse dışarıya ihracetmek 
I suretiyle büyük maddî gelirler elde etmekteyiz. 
\ Ancak, bunu en iyi şekilde işletmek suretiyle 
j ve işletirken bu ormanlarımızın devamlılığını 
j sağladığımız müddetçe bu memlekete faydalı 
j olabiliriz. Orman Bakanlığımızın en önemli gö-
ı revlerinden birisi de budur. 
j Orman Bakanlığımızın en önemli görevlerln-
i den dördüncüsü ise ormanlarımızın genişletil-
| raesi; 18 milyon hektarın 20 - 21 milyon hekta-
j ra yükseltilmesidir. Ve ayrıca bugün istifade 

edememekte olduğumuz, ancak iptidaî hayvan
cılığa bir otlak sahası mahiyetinde olan bozuk 

j koru ve bozuk baltalık ormanlarımızı ıslah et-
j mek suretiyle ormanlarımızı genişletebiliriz ve 
| memlekete de büyük faydalar sağlarız. 

• Orman Bakanlığının bu dört önemli görevi 
| yanında çok önemli olan büyük bir görevi daha 
j vardır ki, o da :. Ormanlar içerisinde bulunan 
j ve nüfus yekûnu on milyonu bulan ve bugün 
j Türkiye'de fakru zaruret içerisinde en kötü 
| şartlar içerisinde yaşayan orman köylüsünü 

kalkındırmaktır. Evet, Orman Bakanlığının en 
i önemli görevlerinden birisi de budur. Biraz iler-
i de bunu daha geniş şekilde izah etmek isterim. 
I Bu, biraz tabiî Orman Bakanlığının görevi ol-
j makla beraber Hükümetin ve Devletin en önem-
| li görevleri arasında yer almaktadır. 

j Şimdi, Orman Bakanlığının en önemli görev-
i lerinden biri olarak belirttiğimiz orman köyleri-
| nin kalkındırılmasını burada geçirirken, bugün 
] Türkiye'de büyük sıkıntı içerisinde bulunan or-
j man köylüsünün durumuna bir nebze göz ata

lım. 
! Orman köylüsü bugün geçimini nasıl temin 
; eder? 
I 1. Tarım yoluyle bir kısım geçimini elde 
j öder, 
I 2. Hayvancılık yoluyle geçimini elde eder, 
| 3. Ormanlarımızdan elde ettiği ve ormancı

lık çalışmalarından elde ettiği gelir ile geçimini 
sağlar. 

Orman köylüsünün tarım yönünden durumu 
pak iç açıcı gözükmemektedir. Zira, ormanlar 
İçerisinde bulunan tarım arazileri bugün yüzde 
90'ı tarıma elverişli değildir. Zira bu arazilerin 
birçoğu ormanların tahribi suretiyle elde edil
miştir ve erozyon yani toprak taşınması yoluy-

I le de bu açılan sahalardaki topraklar denizlere, 
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göllere, daha aşağıdaki yerlere akıp gitmiştir ve 
ormanlardaki tarım arazileri verimsiz hale gel
miştir. Orman köylüsü bu arazilerde gayet ipti
daî tarım usulleri uygulamaktadır. Onun için 
buralardan elde etmiş olduğu gelir çok azdır. 

İkincisi, orman köylerimizin gelirini teşkil 
eden hayvancılık ise Türkiye'de değil, dünyada 
yapılmakta olan hayvancılığın en iptidai&ı yani 
keçi beslemek. Orman sahalarını otlak olarak 
kullanmak suretiyle keçi besleyerek hayvancı
lıktan bir nebze gelirini elde eder. Yalnız bura
da şunu belirtmek isterim ki, keçinin ormanla
ra vermiş olduğu zarar ile köylünün hayvan
cılıktan elde etmiş olduğu kârı karşılaştıracak 
olursak ormanlarımızın, dolayısiyle milletin ve 
memleketin zararı keçi beslemek suretiyle elde 
edilen faydadan daha çok gözükmektedir. 

Ayrıca, orman köylüsünü iptadaî hayvancı
lık o mmtakalara bağlamış olmakla da memle
ketimiz, milletimiz büyük zararlar görmektedir. 
Zira orman köylüsü, bu iptidaî hayvancılığı bı
rakıp kendisine başka bir meşgale arama ciheti
ne gidememektedir. 

Sayın arkadaşlarım, orman köylüsünün bir 
dezevantajı da Türkiye'de nüfus itibariyle en 
çok artış- yapan mmtakalarımızdır. Orman köy
lerindeki nüfus artışı diğer mıntakalarımızdaki 
nüfus artışına oranla daha yüksektir; tahminen 
yüzde 4'ün üzerindedir. Gelir her yıl azalmakta 
veya muayyen bir nispette aynı kalmakta; fa
kat buralardaki nüfus yıldan yıla şiddetle art-
mak';a:İT. Bu sebeple de orman köylüsü yıldan 
yıla fakir hale gelmekledir. 

Üçüncüsü; orman köylüsünün gelirini sağla
mış olduğu konu, orman işletmelerinde çalış
mak suretiyle gelirini temin etmek ve orman
lardan gerek zatî ihtiyaç, gerek odun ve gerek 
satış emvali alarak faydalanmak suretiyle olur. 

Orman köylüsü bu üç yoldan gelirini temin 
eder; fakat arkadaşlarım, en son Sayın Bakanı
mızın bir beyanatında açıkladığı üzere; orman 
köylerimizde bütün bu yollardan elde edilen ge
lir aile başına 1 000 lira civarındadır. Bir or
man köylüsü ailesinin ortalama olarak geliri 
Türkiye'de 1 000 liradır. Bu ortalama olduğuna 
göre, 1 000 liranın altında dahi gelir elde eden 
orman köylüsü ailesi mevcuttur. 

Devletin ve orman- idarelerimizin, Orman 
Bakanlığımızın bu konu üzerine hassasiyetle 
eğilmesi, en önemli âcil görevlerinden birisidir. 

Şimdi, orman köylüsü acaba Orman Bakan
lığımızdan ne bekliyor? Bunun üzerinde dur
mak istiyorum. Yani biraz evvel söylediğim 
gibi, çok kötü şartlar içerisinde bulunan, yıllık 
geliri 1 000 liva civarında olan orman köylüsü 
ailesinin Devletten ve orman idaresinden bekle
diği nedir? Biraz da bunun üzerinde durmak 
isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Orman İdaresi gerek 
mevzuatımızın bugüne kadar noksanlığı sebe
biyle ve gerekse zihniyet meselesi itibariyle or
man köylümüzün kalkınması üzerinde lâyıkı 
veçhile durmamıştır, duramamıştır. Şu zihniyet 
hâkim olmuştur uzun seneler : «Biz ormanların 
emanetçisiyiz, biz ormanları koruruz, geliştiri
riz, işletiriz, genişletiriz.» denilmiştir. Orman 
köylüsünün kalkındırılması ise, Devletin diğer 
teşkilâtlarına aittir. Bu zihniyet yıllarca hâkim 
olmuştur. Bu zihniyetin sonunda ise, sıkıntı içe
risinde kalan orman köylüsü, ormanlardan geçi
mini temin etmek için, tarla açmak suretiyle, 
nafakasını ternin etmeye çalışmış ve orman sa
hamızın süratle azalmasına sebebolmuştur. Ne
tice itibariyle de orman köylüsü fakrü zaruret
ten, kurtulamamıştır. 

Şimdi Orman Bakanlığından, orman köylü
sünün beklediği bu zihniyetin tamamiyle silin
meğidir arkadaşlarım. Orman Bakanlığı tüm 
Türkiye'de bulunan orman köylerini kalkındı
racak güçte olmayabilir ve teşkilât itibariyle 
buna imkânları kâfi gelmeyebilir; fakat orman 
köylüsünün, ormanlarımıza yapmakta olduğu 
zararı en bariz şekilde, en açık şekilde gören ve 
onunla haşır - neşir olan teşkilât, orman teşkilâ
tıdır. Devletin diğer idarelerine örnek olmak 
suretiyle, Devletin bütün imkânlarının orman 
köylerine hasredilmesinde, Orman Bakanlığının 
büyük rolü olabilir, önderliği olabilir, planları
nı hazırlayabilir ve hükümetleri, Devleti bu yo
la sevk edebilir, bunun önemini Devlete benim
setebilir. Orman Bakanlığının rolü bu yönde 
çok büyüktür. 

Orman köylerimizin yol imkânlarının çok 
kıt olması, arazinin arızalı olması ve uzak mın
tıkalarda bulunmaları sebebiyle Devletin diğer 
teşkilâtları bugüne kadar orman köylerimize 
ulaşamamıştır arkadaşlarım. Daha evvel yapmış 
olduğum bir konuşmada söylediğim gibi, kırk 
küsur Devlet müessesesi, orman köylüsüne hiz-
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met götürdüğü halde, bu müesseselerden çok 1 
azı, belki de - Orman idaresini bir tarafa bıra
kırsak - hiçbirisi orman köylerine Devlet ola
rak, Hükümet olarak hizmet götürememiştir. 

Bugün, daha biraz evvel yukarda anlattığım 
zaruretler karşısında, Devletin en önemli görev
lerinin başında orman köylüsünü kalkındırmak 
gelmelidir. Bunun önemini benimseyen, Anaya
sayı tedvin eden Kurucu Meclis, daha sonra 
Meclisimiz tarafından değiştirilen Anayasanın 
131 nci maddesi ile orman köylerine özel bir yer 
ayırmış ve orman köylerinin önemini ayrıca 
diğer köylerden ayrı olarak belirtmiş ve 131 nci 
madde ile orman köylerinin kısa zamanda kal-

4 kmdırılmasınm zaruretini işaret etmiştir. Ama, 
bugüne kadar bu yolda Devletin büyük bir ça
ba harcadığını, büyük bir gayret içerisinde ol
duğunu görememekteyiz. 

Şimdi, Meclisimize sevk edilmiş bazı orman 
kanunları mevcuttur. Yakın zamanda burada 
görüşeceğimiz bir kanun teklifi halen Msciisi-
mizin gündemindedir. Buna göre, orman köylü
sünün çok yıllar evvel, ormandan açmış olduğu 
fakat, mevzuat itibariyle orman rejimi içerisin
de bulunan pek çok sahanın, yakın zamanda 
gelecek olan bu kanunun 2 nci maddesi ile or
man köylüsünün elinde bulundurduğu ve or
man niteliğini tamamiyle kaybetmiş olan saha
lar, orman dışarısına çıkarılabilecektir ve bu su
retle Orman İdaresi ile orman köylüsü arasında
ki niza bir nebze azalmış olacaktır. Yine gel
mekte olan aynı tasan ile ormanlarımızın tah
dit ve kadastrosunu kısa zamanda tamamlan
ması imkânları sağlanacak ve bugün Orman 
İdaresi ile orman köylüsü arasında büyük çekiş
me ve niza konusu olan, nerelerin orman oldu- | 
ğu, nerelerin orman olmadığı, sayılmadığı belli 
olacak ve Orman idaresi ile de orman köylüsü 
arasındaki münasebetler daha iyi hale gelecek
tir. 

Yine Orman Bakanlığımızın en güzel faali
yetlerinden .biılsi olarak bir fon teşkil edilmek 
suretiyle, orman köylerinin kalkındırılması hu
susunda, yakın gelecekte çıkacak bir kanunla, 
bu yöndeki çalışmalarla orman köylüsüne fay
dalı olabilecek, Orman idaresinin bazı faaliyet
lerini görmüş olacağız. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi toparlamak 
isterim. Bu kanuna C. H. P. Grubu olarak olum-

1 lu oy kullanacağız. Ve şuna inanıyoruz ki, en 
iyi kurulmuş bir teşkilâtla ancak orman köylü
süne faydalı olunabilir. Teşkilâtı iyi kurmadı
ğımız takdirde, ne kadar çaba harcarsak harca
yalım, ne kadar Devlet para harcarsa harcasın, 
orman köylerinde muvaffakiyetimiz o derece az 
olur. Onun için, bu teşkilâtın en İyi şekilde bu 
kanunla kurulacağına inanıyorum ve memleket 
için, orman köylüsü için, milletimiz için bu ka
nunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz almış ar
kadaşların sıralarını okuyorum. 

İbrahim Öztürk, Adil Turan, Hilmi İşgüzar, 
Hüseyin Abbas, Şinasi özdenoğlu, Hüsamettin 
Başer, M. Kemal Yılmaz, Reşit Ülker. 

Şimdi bu sıraya göre söz sırası Sayın İb
rahim Öztürk'te. Sayın Öztürk?.. Yok. Adil Tu
ran buyurun efendim. 

ÂDİL TUEAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısı üzerinde kişisel görüş
lerimi arz edeceğim. 

Hemen belirteyim ki, Orman Bakanlığı na
sıl kurulması şart olan bir Bakanlık idi ise, onun 
kanunu da elbette şarttır, zorunludur. Esasen, 
yeni teşekkül edecek bir Bakanlığın, önce ka
nunu çıkarılmalı, sonra kendisi faaliyete geç
melidir. Hiç değilse, Meclise birlikte getirilme
lidir. Böylece istim arkadan gelsin anlayışının 
tipik örnekleri tekrarlanmamış olacaktır. 

Nitekim, Köy İşleri Bakanlığına ait kanun 
yıllar sonra ele alındı. Kültür Bakanlığı ise, 
kuruluş kanununu göremeden gitti. Zira ömrü 

j vefa etmedi. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Konuşmakta olduğumuz tasarı, ülkemizin 

can damarı olan bir üniteyi kapsamaktadır. 
Zira orman hayal gücümüzden, beden örtümü
ze, estetik duygularımızdan, solunum ve sindi
rim sistemimize kadar tüm varlığımızı etkile
mektedir. Eğer o iyi bakılır, geliştirilir, geniş
le tilirse, yurdumuzda iklim normale dönecek, 
erozyon önlenecek, bataklıklar kuruyacak, 
hayvancılık ilerleyecek, özetle; yeraltı ve yer 
üstü zenginliklerimiz çar çur edilmekten kur
tarılmış olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri; 
Bunların tahakkuku ve kanunun amacına 

ulaşması önplanla 3 ncü maddenin 16, 17, 18 vs 
21 nci fıkralarının gerçekleşmesine bağlıdır. 
Orman köylerinin geçimine çare bulunmadık
ça, onman ürünleri sanayii mamulleri bol, ucuz, 
yerinde ve zamanında temin edilmedikçe, ya
kacak sorunu çözülmedikçe ve nihayet orman 
personeline yeterli eğitim verilmedikçe, yine 
havanda su dövmeye devam ederiz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Orman içi köylülerinin ekonomik, sosyal 

ve kültürel gelişmelerini sağlama görevi yal
nız Orman Bakanlığının değil, tüm bakanlık
ların ve Parlâmentonun görevidir. Hepimiz şu 
katî gerçeği bilmek, görmek zorundayız: Bir 
köy düşünün ki; sağı, solu, önü, arkası orman
dır. Gökte yıldızlar görünür ancak. 20 nci asır
da yıldız karın doyurmuyor. Yer demir, gök 
bakır. Ekecek toprağı, çalışacak fabrikası yok
tur. Ne yiyecek bu köylü? Filozof; «İnsan bir 
kez aç kalmaya görjsün, inançlarını bile yer.» 
diyor. EVet arkadaşlar, biz onun guruldayan 
midesine çare bulamazsak, inançlarını yer, or
manı yer ve dahası birbirini yer. 

Bu sorunların çözülmesinde Orman Bakan
lığının ivedilikle öncülük edeceğine inanır, ta
sarıya olumlu oy vereceğimi belirtir, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmamış sayın 
üye varsa, lütfen kullansınlar efendim. 

Söz sırası Sayın Hilmi îşgüzar'm, Buyurun 
Sayın İşgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım;, 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki şah
sî görüşlerimi arz etmek için söz aldım. 

Değerli arkadaşlarımızın da gayet iyi tak
dir edeceği gi'bi memleketimizin en büyük mil
lî varlığı, serveti ormanlarunızdır. Buna yeral
tı ve yerüstü servetleri diye ad koymak icabe-
derse, yerüslü .servetlerimizin en büyüğünü or
man varlığımız teşkil etmektedir. 

Bu bakımdan, ormanların bir memlekete ve 
cemiyete sağladığı maddî ve manevi yardımla
rın değeri para ile ölçülemeyecek kadar bü
yüktür. 

Benden Önce konuşan arkadaşımızın da ifa
de buyurdukları gibi, bilhassa bir ülkede ikli
min normal halde devam etmesi, toprağın ye
rinde kalması, daha doğrusu ziraatin sigorta
sı durumunda bulunan ormanların muhafaza-
siyle, artırılmasıyla ve ona verilecek değerle 
mümkündür. Ormanlardan cemiyetin devamlı 
bir şekilde istifade edebilmesi için onun, za
man ve mekân içerisinde planlanması, plana 
bağlanması, memleket gerçeklerine uygun ola
rak takibedilen orman politikasına paralel şe
kilde işletilmesi, idare edilmesi gerekir. Uzun 
yıllar kendi kaderine terkedilmiş Türkiye or
manlarına ve bunlar üzerindeki tasarruflara 
Devletin müdahalesi oldukça geö olmuştur. 
'Bilhassa Tanzimattan sonra Devletin, hükü
metlerin ormanlar üzerinde durdukları bir ye
nilik olarak görülmüştür. İlk defa 1857 yılın
da Türk Devletinin ormanlar üzerinde durdu
ğu ve Fransa'dan mütehassısların getirildiğini 
görüyoruz. Ayrıca orman okulunun açılma ta
rihi olarak 1857 yılını kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tarihten sonra 
teşkilât kademeli olarak kurulmuş, fakat bu 
teşkilât kurulması işi çok geç olarak ele alın
mıştır. Ormanların planlı şekilde işletilmesi hu
susu Cumhuriyetten sonra 3116 sayılı Kanunun 
çıkarılması neticesi ele alınmış, bahsi geçen 
kanunun yürürlüğe girmesi suretiyle de tat
bikata geçilmiştir. 1937 yılından sonra, 1945 yı
lından sonra çıkarılan kanunların yardımla-
riyle orman işletmelerinin modern anlamda 
temeli atılmış ve orman işletmeciliğine karşı 
Devletin yakın ilgisi, münevverlerin bu konu
daki görüşleri bilhassa mesleğimizde yer almış
tır. Yurt ormanlarını korumak, işletmek, imar 
etmek, yeniden orman yetiştirmek işlemini 
yapmak ve orman verimlerini çoğaltmak ve bu 
görevlerin ifası için icabeden meseleleri, mü
esseseleri ele almak, fen adamları yetiştirmek, 
hususi kanunlarla verilen vazifeleri ve orma
na ait bilumum hizmetleri görmek üzere 3116 
sayılı Kanunla Ziraat Bakanlığına bağlı, hük
mî şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare 
olunan Orman Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Bu teşkilâtı, artan, nüfus, gelişen kamu ihti
yaçlarına cevap verecek durumda olmadığı 
içindir ki, vazifesini, tam manasıyle yerine 
getirememiş ve yeniden bazı ihtiyaçlar orta-
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ya çıkmıştır, Hem ormanların korunması, ge
lişmesi ve hem de ormancılık politikasının ger
çek manada halk - orman münasebetlerini dü
zenli şekilde yönetecek hale gelmesi bakımın
dan Orman Bakanlığının kurulması zaruretiyle 
karşı karşıya kalındığından Orman Genel Mü
dürlüğü Orman Bakanlığına çevrilmiştir. 

1969 yılında kurulan Orman Bakanlığını, 
bilhassa öteden beri ormancıların, münevver
lerin özledikleri ve orman politikasını tanı 
manasiyle Hükümet içerisinde yürütecek bir 
bakanlığın kurulmasını biz olumlu olarak kar
şılıyoruz ve bu kurulmuş olan teşkilâtın kanu
nunun elbetteki çıkarılması, biran önce çıka
rılması, daha önce arz ettiğim, hayatî önem 
taşıyan ormanların korunması, işletilmesi, bu 
arada orman - halk münasebetlerinin daha iyi 
bir şekilde düzenlemek yönünden de lâzım
dır. Bu Orman Bakanlığı kurulduktan sonra, 
Tarım Bakanlığı bünyesinde bugüne kadar ça
lışmış olan Orman Genel Müdürlüğü ve diğer 
genel müdürlükler Orman Bakanlığına bağ
lanmıştır. 1961 tarihli Anayasada yer alan plan
lı kalkinmadaki plan hedeflerine ulaşmak, 
her şeyden evvel ormanlarımızın verimini artı
rıp millî gelire katkıda bulunmak, orman top
rağının korunmasını temin, ormanlarımızın ge
nişletilmesini, kalitesinin düzeltilmesini sağla
mak, halk - orman ilişkilerini iyi br şekilde 
düzenlemek ve kooperatifçiliği geliştirmekle, 
ağaçlandırma hizmetlerine gerekli önemi ver-
imekle mümkün olacağını kabul etmek lâzım
dır. önemli telâkki ettiğimiz bu hususların ye
rine getirilmesi, bir teşkilâtın kurulmasına ve 
bu teşkilâtında bir teşkilât kanununa kavuşturul-
masıyle mümkün olacaktır. îşte Orman Bakanlı
ğı kuruluş Kanunu bu yönden yerindedir. Kabu
lüyle, ormanlarımızın işletilmesi, idaresi ve 
teşkilâtın çalışması daha iyi bir hale getiril
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının ikinci 
maddesi zaten 'bu ışık altında tedvin edilmiş
tir. Madde çok uzun metinli olarak ele alın
mış ve kanun metinlerinde görülemeyen bir 
tertiipde tedvin edilmişse de, yapılacak işle
rin açıkça gösterilmesi ve tek sayılmış olması 
bakımından da iyi telâkki edilebilir. 

Ormanların, bir memleketin varlığı ya da 
yokluğuyle yalandan ilgisi ortadadır. Orman

ların idaresine, işletilmesine ait kanunlar çı
karılmış, fakat, teşkilât kanunu bu kanunla
ra paralel olarak ele alınmıştır. Orman Ka
nununun tatbikatını yapmak, teşkilâtı bilhassa 
tatmin etmek bakımından teşkilât Kanununun 
biran Önce ele alınması gerekirdi. Bunun bu
gün ele alınmış ve Meclise getirilmiş olması ba
cımından da yerinde görüyoruz. 

Şunu hemen ifade edelim ki, kışın fırtınası 
yazın alevi ile çeşitli mahrumiyet ve zorluklarla 
karşı karşıya kalan, gençliğinin en tatlı çağla
rını kuş uçmaz - kervan geçmez ıssız, yolsuz dağ 
başlarında geçiren, ormanlarımızın korunması
na yardım eden ormancıları bu vesileyle şük
ranla anmak isterim. 

Teşkilât kanununu biz, bilhassa orman 
içerisinde yaşayan, sayıları 8997'i bulan köyde 
yaşayan ve nüfusu 4,5 milyona yaklaşan, .ge
nel nüfusumuz içindeki yeri ise % 13'ü bulan 
okuldan, sudan, ışıktan mahrum olan köylü
lerin kalkınmasına yardımcı olarak kabul edi
yoruz. Orman kenarında yaşayan köylülerimi
zin nüfusu da 3,5 milyonu bulmaktadır. Bun
lar da direkt değilse dahi dolaylı yollardan 
ormandan istifade etmekte, ormanla ilişki ha
linde bulunmakta, Orman Kanununa muhata-
bolmaktadır. Bu yönüyle de, orman içinde ve 
orman kenarında yaşayan vatandaşlarımızın 
sayıları, genel köy nüfusu sayısına göre % 
17,65'in üstünde bulunmaktadır. 6831 sayılı 
Kanuna göre hak sahibi sayılan ve ormana 
10 kilometre mesafede bulunan köyler de or
manla ilişkili bulunmaktadırlar. Günkü Or
man Kanunumuz, bunlara ormandan intifa ve 
istifade imkânları vermiştir. Bu bakından, Or
man Bakanlığı Teşkilât Kanununun önemi ve 
değeri büyüktür. 

Orman içi ve orman dışı köylerinin sayıla
rı 22 572'yi, nüfusları da 11 '5 milyonu geçmek
tedir. Demek ki, nüfusumuzun üçte biri, orman 
içinde bulunan, Orman Kanununun konusu içi
ne giren, orman teşkilâtının- daha ziyade mu-
hatabolduğu köyler ve köylülerdir. Bu da bize 
gösteriyor ki, orman içinde ve ormanla ilişkili 
olarak yaşayan köylerimizin sayıları ve nü
fusları üzerinde ciddiyetle eğilmeye değer ve 
Hükümetin orman politikası üzerinde hassa
siyetle durmasını gerektirir. Bu kadar köy ve 
bu köyde yaşayan insanlara, 6831 sayılı Orman 
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(Kanununun 13 ncü maddesi bazı imkîlnlar ver-
mişsse de, tatbikatta, bu 13 ncü madde olsun, 
köy orman kooperatifleriyle ilgili 40 ncı mad
de olsun ve nihayet Anayasanın kooperatifle
rin gelişmesi ve onların Devlet tarafından des
teklenmesiyle ilgili 51 nci maddesi olsun yer 
almamış ve bu geliştirilmemiş olduğu için köy
lüler kendi başlarına, kendi kaderlerine ter
kedilmiş, münferit çalışmaları sonucundaki 
kendi ahnterlerini çok az şekilde değerlendir
mek durumunda kalmışlardır. Bu teşkilât ka
nunundan sonra, çeşitli imkânlara kavuşacak 
olan orman teşkilâtı ve diğer Devlet dairele
rinin yardımıyle orman içinde yaşayan, mah
rumiyet içinde yaşayan köylülerimizin yıllık 
gelirini biraz daiha artırmak mümkün olacak
tır. Biraz evvel konuşan bir arkadaşımız, «yıl
da 1 000 lira» olarak ifade ettiler. Halbuki, bu 
ırakam, Devlet istatistiklerine göre 300 lirayı 
geçmemektedir. 

Or!man içindeki köylülerin kalkınmaları için 
ayrılması öngörülen ve 50 milyon liradan aşa
ğı olmayacağı ayrıca ifade edilen, orman köy
lerini kalkındırma fonu, bunu emreden 6831 
sayılı Kanunun meriyetinden bu yana 16 sene 
geçmiş olmasına rağmen yerine getirilmediği 
gibi, o zam'ankı para değerine göre her sene 
50 milyon lira konulması gerekirken, şimdiye 
kadar belki de toplam olarak 50 milyon lira 
konmamıştır. Bu da, orman içinde yaşayan köy
lülere, ormanla halk münasebetlerine ne kadar 
değer verildiği veya verilmediği hususunda 
bir kıstastır. 

Ormanla ilişkili olduğunu ifade ettiğimiz 
13 milyonluk nüfusun, fiilen çalışma niteliği
ne salhip miktarı 5,5 milyondur. İşte, orman için
de yaşayan, yıllar yılı sefaletin, işsizliğin ve 
ıstırabın kucağından kurtarılamayan orman 
köylülerinin içinde bulundukları kötü şartla
rı daiha iyi bir şekilde anlayabilmek için, or
man, suçlarına bir gözatmakta fayda vardır, 
arkadaşlarım. 

Su'ç, insanların istemeyerek yaptıkları za
ruretten doğan fiil ve hareketlerdir. Orman 
içinde yasayan insanların işledikleri orman 
suçlarını, genellikle orman aleyhine ve kendi 
geçimlerini temin yönünden yapılmak mecbu
riyetinde kalınan suçlar olarak, kabul etmek 
zorundayız. Orman suçları; açma, yerleşme, 

kesme ve taşıma olarak ifade edilebilir. Bun
ların, ne şartlar içerisinde yaşayan insanların, 
bu suçları işlediklerini anlayabilmek için, on
ların, içinde, dağ başlarında, kışın fırtınanın 
estiği zamanda, her türlü imkânlardan yok
sun olan bu köylülerin arasında bir hafta kal
makla öğrenmek mümkündür. Orman toprağı
nı kazıp ekmek ve bunu orman aleyhine işle
mek, bahsettiğimiz «ıAçma suçları» nı teşkil 
etmektedir. Muhterem arkadaşlarıma bir bilgi 
vermek için, 1970 yılı içinde açılan «açma» ade
dini arz etmek isterim: 

10 169 açma suıçu 1970 yılında yapılmış ve 
43 880 dekarlık saha açılmıştır. Bunlar doğ
rudan doğruya teşkilât tarafından tespit edilen 
açmalardır. Bunun dışında tespiti mümkün ol
mayan, zabıtlara geçmemiş olup, resmiyete inti
kâl etmeyen hususları da dikkate alırsanız, bu
nun an az 1/3'ü kadar da ilâvesi gerekir. Bu sa
hada açma yolu ile ortalama kerestelik zayiat 
12 938 mVü bulmakla, 1242 800 kental yakacak 
odun kaybına ve zararına sebebolmaktadır. Bu 
açılan yerin yeniden orman haline getirilebil
mesi için, elbetteki Orman Teşkilâtının ve Orman 
Bakanlığının yeniden buraya çeşitli masraf
lar yapmak mecburiyetinde kaldığını, bunun 
için de Bütçeden asgarî 21 940 000 liralık bir 
tahsisatın ayrılacağını düşünürseniz; orman 
içinde yaşayan ve mecbur kaldıkları için açma 
yapan köylerin iras ettikleri zararın değerinir 
ne kadar olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Yerleşme suçları da, yine planlı kalkınma dö
neminden önce ve sonra devam etmektedir. 
1970 yılında yerleşme yolu ile işlenen, «Yer
leşme suç» adedi, yine resmî kayıtlara göre 
1 520'i bulmuştur; sahası ise 7 866 dekardır. Bu 
sahanın ©ski hale gelmesi ve ağaçlandırılmanın 
yapılabilmesi için lüzumlu asgarî 5,5 milyon li
radır. 

iMühterem arkadaşlarım; zamanınızı alma
mak için kısaca "bâr iki noktaya temas etmek 
suretiyle sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Kesme suçları da aynı şekilde ve daha çok 
sayıdadır. 1970 yılma göre, 23 138 adet kesme 
suçu işlenmiştir. Kesilen ağaçların metreküb 
olarak tutarı ,581686 ms'tür. Buıgün ortalama ola
rak tomruğun metrekübü 400 - 500 - 600 ve hat
ta 700 lirayı bulmaktadır. Bunun değerini ta-
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yin ve takdirde müşkilât çekilmez, kanaatin
deyim. 

«Taşıma suçları» na temas etmek istemiyor
dum. Fakat kısaca ifade edeyim. Bunlar da, 
ormandan kesilen orman emvalini müsaade
siz olarak bir taraftan diğer tarafa götüren ve 
kanunlara gıöre suç telâkki edilen fiil ve hare
ketlerdir. Esas olan; resmî kayıtlara göre, her 
yıl uğranılan millî servet kaybı, tomruk bede
li olarak 32 milyon lirayı bulmakta ve odun de
ğeri de 7,5 - 8 milyon liraya ulaşmaktadır. 

'Ormanları en çok tahribeden - memleketimiz
de bilhassa keçi otlatmasını ele almadan arz et
mek istiyorum - yangınlardır. Bu yangınların 
sebepleri de yine bellidir, ifade etmekle zama
nınızı almak istemem. Orman yangınlarından 
her yıl milyonlarca lira zarar görülmektedir. 
Bunun yıllık olarak ortalamasını ifade etmek 
icabederse, 19 705 000 lira olarak tespit edil
diğini görürüz. Bunun yıllara ve seçim dönem
lerine, takibedilen politikaya göre azaldığı ve-
va yükseldiği görülmektedir. Son 30 sene içe
risinde Türkiye'de ormanların devamlı bir şe
kilde azaldığı, amanejman planlarına göre tes
pit edilmiştir. Yalnız, ormanların gerçek de
ğerleri t?m manasiyle bilinmediği için, son tes
pit edilen 18 milyon hektar olarak ileri sürü
len ve gazetelere intikâl eden sananın; bilhas
sa bazı münevverler arasında, her sene orman 
azaldığına göre ve 13,5 milyon hektarı geçme
yen ormanlarımız nasıl oldu da 18 milyon hek
tarı bulduğu; ormanlarımızda buna göre bir ge
rileme değil, ağaçlandırma, ya da tabiî tensik 
yoluyle bir artış vardır, şeklindeki bir zeha
ba kapıldıkları; ormanlarımızın gerçek saha
sını bilmememiz neticesinden ileri geldiğini, 
ifade etmek isterim. 

Buna mukabil, orman işletmeleri Türkiye'
de ilk defa modern bir şekilde ele alındığı için, 
bazı müteahhitlerin örf ve âdetlere uygun olma
yan tutum ve davranışları yüzünden, vatan
daşlar arasında yadırganan Devlet İşletmeleri 
bugün gerçek yerini almış ve orman içinde 
yaşayan köylere orman işletmelerinin maddî 
ve manevî faydaları anlaşılmıştır, ilk zaman
ları orman işletmeleri aleyhine meclislerde de, 
dışarda halk arjasmda da büyük tepkilere yol 
açan menfî propagandalar yapılmış; fakat son
radan bu hususlar, gerçekler görüldüğü, orman 

işletmelerinin halka sağladığı faydalar anla
şıldığı için, bu zihniyet yavaş yavaş tolerans
lı bir şekilde çözülmeye ve erimeye başlamıştır. 
Çünkü, orman işletmeleri kurulmak suretiyle 
ilkin, Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakan
lığı, karayollarının orman içinde gidemediği, 
yapamadığı işleri, orman işletmeleri en ücra 
köşelere, en geniş manada imkânlarını vermek 
suretiyle yolunu, suyunu, jeneratörünü, elek
triğini getirmiş; modern anlamda normal in
sanların yaşamasına müsait lojmanlarına te
lefon hatlarını da çekmek suretiyle onların 
sosyal hayatlarına bir renk katmak istemiş
tir. 

1967 yılı itibariyle Orman İşletmelerinin hal
ka para olarak ödedikleri değer, 651 milyon 
liranın üzerindedir. 651 milyon lira ile orman 
işletmelerinin orman içinde yaşayan köylüle
re katkıda bulunması, orada bulunan vatan
daşlarımızın kalkınması, daha doğrusu kal
kınması değil de yaşaması için, bulundukları 
ıstıraplı hayatın içinde ölüm - kalım savaşı 
gösteren bu vatandaşlarımızın günlük yaşama
sına gerçekten destek olmuş ve yardım edil
miştir. Fert başına ödenen miktar 56,25 TL. 
dır. Demek ki, orman içinde yaşayan köylüle
rin, 651 milyon lira kadar büyük bir para da
ğıtılmış olmasına rağmen, fert başına düşen 
miktarın ise 56 liradan ileri gidemediğine göre; 
bugün bu 56 lira ile ancak 2 veya 3 kilo et sa-
tmalınabildiğini belirtmek isterim. Bu mik
tar, aile başına 281,25 TL. dır. Bu miktarın için
de, yani tüm orman köylülerine ödenen, 
651 729 299 liranın içinde, tarifeli, zatî yakacak 
ve yakacak odunları ve pazar satışları da dahil 
olarak hesaplanmıştır. Orman içinde direkt ola
rak yaşayan orman köylülerine her yıl Orman 
Genel Müdürlüğünce ödenen miktar 462 986 436 
TL. dır. Bunların, direkt olarak orman içinde 
yaşayan köylülere 'ödenen bu paranın fert ba
şına taksimatında, fert başına düşen para 39,98 
TL. dır. Aile başına ödenen para ise 199,80 
TL. dır. Görülüyor ki, Orman İşletmelerinin hüs
nüniyetli çalışmalarına, orman içinde iş saha
ları açmalarına; kesim, nakil, ağaçlandırma iş
lerinde, orman içinde yaşayan köylülere ter-
cihan iş yaptırmalarına rağmen; yapabildik
leri fert başına yardım 40 lirayı, aile başına da 

I 200 lirayı geçmemektedir. O halde bunun yolu, 
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sadece köylüye - çok özür dilerim - ham mallı-
ğmı yaptırmakla değil; esasında -Orman Ka
nunun 40 ncı ve Anayasanın 5i nei maddesin
deki köy orman kopara Şiflerine önem vermek 
suretiyle Devletin yapacağı orman içindeki 
fabrikasyonlara köylülerin bizatihi ortak et
tirilmek suretiyle bunların kalkındınlmaları 
ile mümkün olacaktır. Görüyorsunuz «Sunta» 
diye bir sanayi kuruluyor, gazetelerde okuyor
sunuz: senede '% 30 - 35 - 50 veya f/< 100 kâr 
dağıtıyor. Ama bunun tomruğunu köylü taşı
yor, yangına köylü koşuyor ve orman içinde
ki her türlü cefayı, orman içindeki köylü çe
kiyor. Ama, köylüye sadece kaba kuvvetinin 
karşılığı olarak, senede fert başına 40, aile ba
şına 200 lira ödeniyor. 

O halde Teşkilât Kanunu çıktıktan sonra, 
Orman Bakanlığının mutlaka orman içinde ya
şayan köylülerin kalkınmasına samimiyetle 
eğitilmesi için; pilot bölge olarak kabul ede
ceğiniz, meselâ Kastamonu, Sinop, Samsun mın
tıkalarında yaşayan insanların «Taş Delvri» ya
şadığını gördüğünüz zaman, insanların vic
danı sızlar. O halde bunların kalkınması na
sıl olacaktır? 

Ayancık Kereste Fabrikasını Belçikalılar 
kurmuş, senede milyonları vurmuş gitmişler. 
Bugün Devlet Kereste Fabrikası olarak bulu
nan burada 700 ilâ 1 000 vatandaşımız çalışmak
ta ve ayda 700 ilâ 1 000 lira maaş almaktadır
lar. Neden bunlar buna ortak ettirilmekler; 
niçin kurulacak fabrikalara bunlar iştirak et
tirilmezler? Orman içindeki köylülerin taşıdık
ları % 25 lerin bu kooperatifin geliştirilmesi 
için bunlara verilmesi neden mümkün olmaz 
Kendilerinden dahi bunlar istifade edemez. 
Hatta 1956 tarihinde meriyete konmuş olan 
6831 sayılı Kanunda yer alan 40 ncı madde hâlâ 
16 sene gittiği halde vuzuha kavuşmamış, bazı 
yerlerde tanınmamıştır. Kooperatife gidenlere 
bazı yerlerde iş verilmemiştir: «Kooperatiften 
çıkarsan iş var» denmiştir. Halbuki kooperatif
ler, orman içindeki vatandaşların kendi ara
larındaki imkânlara göre birleşmek suretiyle 
kuvvetli olmak ve bütün imkânlardan istifade 
edebilmek için kurulmuşlar. Anayasanın da ön
gördüğü bir maddeye göre Devletin bunlara 
yardım etmesi mecburiyeti olduğu hakle, bu 

yöne gidilmemiştir. En bakımdan bu nokta
ya da bilhassa temas etmek isteriz. 

Orman Teşkilâtının kuruluşundan sonra, 
Orman içindeki köylülerin kalkınmasına de
ğil, yaşamasına yardım edilmiş olmasına rağ
men, gereği kadar orman içindeki köylülere 
eğilinmemiştir. Orman içindeki köylüler ken
di 'hallerine bırakılmıştır. Bazan odununu ala
mamıştır. Neden? Düzensiz ve plansız şekilde 
vatandaşlar kendi başlarına bırakıldığı için, 
odununu bile alamamışlardır. Sayın Orman. Ba
kanımız da dahil olmak üzere, meselâ kışın 
Gerze'nin Dikmen nahiyesindeki bir köye gön
deriniz, kendisine yakacak odun, kömür ve
rildiği zaman - herşeyden evvel ısınabilmesi 
için - kendileri ormandan odunu kesmek so
runda kalacaktır. O halde bunu Devlet olarak, 
bilhassa Orman Bakanlığı kurulduktan sonra, 
Hükümetin içerisinde orman politikasını di
rekt olarak yürütecek kişiler olarak, Hükümet 
ile birlikte eskiden Orman Genel Müdürlüğü Ta
rım Bakanlığının vesayeti altındaydı, politika
sını bir Tarım Bakanı eliyle yürtümek zorun
daydı, bugün direkt olarak Orman Bakanlığı 
Hükümetin üyesi olarak bunu yürüttüğüne gö
re, Hükümet olarak - orman içinde 'bulunan köy
lülerin dert ve problemlerini ele alıp, halletmek 
zorundadırlar. 

Bütün îş sadece orman içi köylülerine veril
se, yani orman kenarında yaşayan köylülerle 
6331 sayılı Orman Kanununun 31 nci maddesin
de gösterilen «10 km. mesafedeki köylülere» ve
rilse bile, fert başına yılda orman içinde yaşa
yan köylüye, vatandaşa 6 gün iş verilebilmekte
dir. Demek ki, iş günü olarak çalışma müddeti 
yaz ayları içinde G gündür. Bir vatandaşa or
man işletmesinde fert başına 6 günlük bir çalış
ma süresi düşmektedir, O halde, zaten 6 günde 
ele fert basma gelir 7 - 8 lirayı geçmediğine 
ve yıllık 40 lira olduğuna göre, demek ki bun
dan fazla iş verilememektedir. Sadece orman 
içinde bulunan köylülerin kalkınması bunlarla 
mümkün değildir, muhterem arkadaşlarım. O 
halde onu müteşebbis hale getirmek, müstahsil 
haline getirebilmek için hem bir taraftan işçi 
olarak çalıştırma]':, hem bir taraftan da müstah
sil hale getirebilmek için imkânları aramak, bul
mak, onlara vermek gerekir. 

Bası memleketler, en liberal memleketler de 
bile, orman içinde yaşayan köylüler en zengin, 
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bu servetten mahrum olan belcelerde ve bölge
lerde yaşayan insanlar ise ona paralel olarak fa-
kir bulunmaktadır. Bizde bu tamamen aksine
dir. Meselâ, Türkiye'nin en zengin ormanları 
Bolu'da, Kastamonu'da, Sinop'ta bulunur. Gü
neyde de bazı yerlerde yeni yeni tespit edilen 
kısımlar vardır. Bakmış Bolu'da yaşayan köylü
lerin birçoğu, Kastamonu'da yaşayan köylüle
rin çoğu ve Sinop'da yaşayan köylülerin çoğu 
en sefil, en perişan, en fakir insanlardır, en zen
gin orman içinde olmasına rağmen. Ama haşeb 
sanayii, fabrikasyon, kereste ticaretiyle meşgul 
olanların bir senede maddî olanakları tamamen 
değişmekte, bir kaç sene sonra fabrikasyonu 
kendileri kurmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Kızıl Ç*n' 
den sonra dünyada nüfusun en çok arttığı yer 
Türkiye'deki orman içi köyleridir. Orman için
deki köylerde yaşayanlar işsiz oldukları için, is-
tastistlkî malumata göre orman içindeki köyler
de nüfus artışı % 7'yi geçmiştir. 

Orman köylerinin bulunduğu yerden kaldı
rılmaları, kalmaları halinde kalkmdırılmaları 
mümkün olmadığı takdirde onların bir başka 
yere alınması, Orman Kanununun içerisinde ga
yet iyi bir şekilde tedvin edilmiş olmasına rağ
men, gerek 3116 sayılı Orman Kanunu ile, ge
rekse en son çıkan 6831 sayılı Orman Kanunun
dan sonra lö senede; her sene 5 veya 10 köy 
kalkmdırılmıg olsa idi, daha doğrusu kaldırıl
mış olsa idi, birçok orman içi köylülerimiz ger
çekten huzura kavuşmuş ve ormanlarımız da 
tahribattan kurtulmuş olurdu. Bunların içinde 
bir örnek köy dahi görmek mümkün değildir. 
Hiç değilse pilot bölge diye muayyen bölgeler 
alınsın, kesif ormanların bulunduğu yerde ve 
bilhassa iş kapasitesinin çok olması nedeni ile 
bunların bir kısmının bir başka yere aktarıl
ması, kültür bakımından, sosyal yaşantı bakı
mından va gelişme bakımından yerinde olurdu, 
bu yola dahi gidilmemiştir, gidilememiştir. Te
mennimiz, teşkilât kanunu çıktıktan sonra yeni 
hükümetlerin bu yöne gitmesi ve 'itibar etmesi
dir. 

Çünkü, artan bu nüfusa rağmen millî gelir
deki artış ve orman içi arazi sabit olduğu için
dir ki, devamlı şekilde orman aleyhine gelişme 
olmakta, İşsizlik nedeni ile göçler ve suç işleme
lere yol açılmaktadır. İmlediği topraklar ziraat 
toprağı olmadığından, ormandan açma dolayı-
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siyle meyilli ve verimsiz topraklar yıkanmakta, 
taşınıp gitmekte birkaç sene içinde o bölge ço
raklaşmakta ve köylü yeniden açmaya teşebbüs 
etmektedir.- Çünkü verimsiz hale geldi mi İdi 
orası çoraklaşır, bırakılır, yeniden humus top-

1 rağmın bulunduğu orman içi toprakları açıl
maya devam edilir. Çünkü mecburdur, çünkü 

; hâlâ çoğu köylülerimiz (Sayın arkadaşlarımın 
\ bir kısmı bilir) yastıklarını kütükten, köknar 
; ağaçlarından yaparlar ve keçe ile de yatarlar. 
i 
I Bu yönden de yurdumuzda sel, seylâp, arazi 
| kaymaları, erozyonlar olmakta, sıklaşmakta, bu 
j yönden tehlikeli bir manzara arz etmektedir. 
! Ankara bile birkaç sene önce, hepinizin de ha

tırlayacağı üzere zamanındaki ağaçların himaye 
ettiği toprakların, ağaçlar kesildikten sonra 
kayması nedeniyle sellere maruz kalmış, apart
man katları, bodrum katları değil, 1 nci katlara 
kadar, Cebeci tarafları sular altında kalmıştır. 

Şehirlerin su, elektrik, havagazı gibi her 
türlü medenî vasıtalara sahibolduğu bir yana, 
dağ köylerindeki birçok insanlar bunların hiç
birine kavuşamadıkları gibi, hayalini bile yapa
madıkları bir vakıadır. Çocuklarını okutama-
maktadırlar, bunun için nesilleri kendi kara ka
derine boyun eğmekte, çoğu doğmadan bu çile
ye mahkûm edilmektedir. Orman köylerinin kal
kınması için kurulan Orman Köylerini Kalkın
dırma Genel Müdürlüğü, ki sonradan değiştiril
di ve Orman Bakanlığının kuruluşunda olumlu 
karşıladığımız diğer teşekküller, Köy İşleri Ba
kanlığı ve diğer bakanlıklar koordine bir çalış
mayı ele almak suretiyle 3 ncü 5 yıllık planın 
hazırlıklarının başladığı, devam ettiği bu sıra
da bu konuların dikkatle ele alınması ve bun
lara öncelik tanınması gerekir. Hepimiz tuttu
ruruz, geri kalmış bölgeler, Şark bölgesi, Orta 
Anadolu bölgesi, ya da muayyen bölgeler diye 
söyleriz. Hepimiz kendi mıntıkamıza faydalı 
olabilmek için bulunduğumuz mıntıkanın nok
sanlıklarını ve ihtiyaçlarını dile getiririz. Ama 
arkadaşlarım bunların ötesinde, en mahrum 
mahrumiyet bölgesi diye kabul edeceğiniz tipik 
yerler hangi bölgede olursa olsun orman içinde
ki köylerin kendileridir. Nerede ise, Şarkta, 
Anadolu'da, Karadeniz sahilinde ise; buradaki 
orman içinde yaşayan köylülerin durumu hiçbir 

i vatandaşımızla, hiçbir köyümüzle mukayese edi-
| lüjtnyecek kadar geridir, acıklıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım; ben zamanınızı al
dım, daha çok konuşacaklarım var, fakat diğer 
maddelerde de konuşma imkânımız var. Bu'ka
nunun da biran önce çıkarılmasını bendeniz; de 
arzu ediyorum. Onun için şehir ve koy tefriki
ni, geri kalmış bölgelerin içinde bulunduğu kö
tü şartların giderilmesini, elbette ki, Parlamen
to ve Hükümet kanunlar ile sağlayacaktır. 

Yıllar yılı ihmal edile edile, çıkarılan ka
nunlarla şehirlere, belediyelere yardim yapıla 
yapıla, belediyeler âdeta masrafına göre gelir 
temin eden vatandaşın sırtına bir yük olmuş, 
hiçbir hakkı olmadığı halde orman içinde yapı
lan istihsallerden, köylülere ve köylünün kal
kınması için hiçbir yüzde verilmezken, il özel 
idarelerine, belediyelere satışlardan % 3 hak 
tanınmıştır. Bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Be
lediyeler kendi kendini idare edemiyorsa bele
diyeleri kaldıracaksınız, lüzumu yok, kayma
kamlar çok daha iyi idare eder. Bakıyorsunuz 
burada Ankara Belediyesi, istanbul Belediyesi 
senede 100 milyon, 200 milyon lira para istiyor, 
olmaz. Belediyenin yol hizmetini Karayolları 
yapar, YSE elektriğini, suyunu yapar. TEK kur
dunuz; her şey ortada iken belediyeye esasında 
lüzum yok. Ama köylüye gelindiği zaman, bun
lar üzerinde durulmaz. Niçin? Nasıl kalkınacak 
köylü? Orman içinde yaşayan köylü, orman iş
letmesi olmazsa aç kalacaktır. Ormanları köy
lünün özel mülkiyeti olarak kabul etseniz, 100 
senede gelişmiş olan ağaçları iki günde kesmek 
suretiyle üç beş kuruş alabilir, ama ondan son
ra orada barınamaz o adam. Çünkü ormanlar zi
raat arazisinde yetişmez. Ormanlar, hiçbir neba
tın yetişmediği kısır topraklarda, o toprağın 
muhafazası için, kendisinin barınabiimesi için 
kanaatkar olan, biyolojik faktörleri kendisine 
göre ayarlayan yaratıklardır. 

Bu yönü ile muhterem arkadaşlarım, biz or
man içi köylülerini kalkındırmak için orman 
içi köylülerini birer belediye olarak kabul ede
lim de hiç değilse İtibar edelim onlara, şu bele
diyelere verilen milyonları köylülere verin, köy
lüler daha iyi kalkınır. 

Bakıyorsunuz yol yapılacak; YSE diyoruz, 
TEK nu kurduk, birleştirdik.. Sonra bütçe ka
nununa bir madde koyduk, dedik ki, «Karayol
ları ilçelerin ve İllerin yollarını yapar, asfaltlar» 
Belediye ne yapacak? Zabıta gücünü asayişi ve 
inzibatı kaymakamlar bazı zamanlarda (sıkıyö

netim de bile görüyorsunuz) gayet güzel temin 
ediyor. Bu bakımdan belli bir süre için, her se
ne genel bütçeden orman içinde, bulunan köylü
lerin kalkınması İçin mutlaka bir fon konulma
lıdır. Devlet orman işletmeleri ve kereste fabri
kalarına bunlar ortak edilmelidir. 756 sayılı Ka
nuna konu istihsal vergileri bilhassa köylüler 
için, orman içindeki köylüler için ele alınmalı
dır. 

Özel idarelere, belediyelere, Türkiye Ziraat 
Odalarına ödenen paraların kaldırılması ve bun
ların orman içindeki köylülere verilmesi şarttır, 
il özel idarelerinin ormana ve orman İçinde köy
lülere, belediyelerin hiçbir ilgisi olmayan orman 
içindeki köylülere ve nihayet Türkiye Ziraat 
Odaları, ki kendi mensuplarının aidatları ile ge
çinmek zorunda olan ziraat odalarına bile, or
man teşkilâtının sırtına kamburu getirirsiniz 
% 7,5; % 3,5 vereceksiniz diye kanun gücü ile 
orman içindeki köylülerin hakkı alınıp onlara 
veıllirse elbette ki, köylüler kalkınamaz. Ama 
köylülerin edebiyatı, köylülerin menfaatlerinin 
korunması her yerde yapılır. 

Çok değerli arkadaşlarımızdan, Hükümetten 
ve Orman Bakanından bu konuların ele alın
masını istirham ediyoruz. Bu konular ele alınır. 
ve buraya getirilirse, çoğu orman içinde yaşa
yan köylülerin ıstıraplarını bilen milletvekilleri 
arkadaşlarım tarafından buna itibar edileceği 
ümidini taşıyorum. 

/Sonra, orman içinde yaşayan köylülere Or
man Kanununa göre zatî yapacak ve yakacak 
kerestelik ve odun vermekteyiz ve bunların 
değeri çok düşüktür. Yani onda bir tarife 
ile veririz. Tarife bedeli 14 lira ise, bilmiyo
rum şimdiki tarife bedellerini, 20 lira ise ta
rife bedeli; onda biri olan iki lira ile bu va
tandaş bir metreküp alır. Ama taşıması kes
mesi kendisine aittir. Bu, piyasada 400 lira
dır, 500 liradır. Ama, bu köylüye fayda te
min etmez. Neden? Köylü muhtaçtır. Tuz ala
cak paraya, bazen, yiyecek ekmeğe muhtaçtır. 
Bu böyledir, gerçektir arkadaşlar. Onun 
için iki liraya aldığını, kesip taşıma ile elli 
liraya mal eder, onu 150 liraya tüccara verir, 
mecburî verir, parası yok. Çünkü yıllık geliri 
200 liradır. 200 lira ile, 300 lira ila dağda 
yaşayan, orman içinde yaşayan köylü; 300 li
rayı verdiğiniz zaman onunla bir sene idare 
etmek sorundadır, öyle geçinir. O halde bu-
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nun faydası yok. Bir ele ormandan 10 Km. 
mesafedeki, ova köylülerine de bunu veririz. 
Bunun tutarı (Şimdi notlarımın içinde ol
duğu için aramak istemiyorum) milyonların 
üstündedir. Bunların alınması, kaldırılması 
daha doğrusu orman içindeki köylülerin evinin 
yapılması için başka imkânların verilmesi ve 
yakacak odun yerine de linyit kömürlerine 
gidilmesi ve bunlara sobanın bodaya olarak 
Devlet tarafından verilmesi, millî servet olan 
ormanların korunması yönünden olduğu ka
dar, orman içinde yaşayan köylü vatandaşla
rın hiç değilse sosyal bakımdan bası imkân
lara kavuşturulması yönünden de faydalı olur. 
Bunu esasında Devletin bütçesinden değil, on
lara onda bir tarife ile verilen kerestelerin 
dışarıya piyasaya rayiç bedel üzerinden or
man idaresi tarafından satılıp parasının ve
rilmesi faydalı olur. Çünkü köylüye verdiğiniz 
zaman köylü 30 liralık malı alıp 150 liraya sa
tarken; Orman İşletmesi bunu 400 liraya sat
tığı zaman Mehmet ağanın cebine, koyluya 400 
lira olarak Orman İşletmesi tarafından nakdî 
değilse bile aynî yardım yapılabilir. Bu daha 
faydalıdır, bu yöne gitmek zorundadır. 

Bunun dışında, özel ve kamu kuruluşlarına 
bazı mükellefiyetlerin getirilmesi şarttır. Çün
kü ormanlar bir milletin millî varlığıdır. 
Yeşil elmaslar olarak nitelenen ormanlarımız 
bazı memleketlerde, isveç'te olduğu gibi, bir 
milletin aktif politikasında ve bütçelerinin, ya
tırımlarının yüzde 80'ni sağlayacak para kay
nağı olarak da kabul edilebilir, ideal vs reel 
faydaları olan ormanların kül olarak ele 
alınması, sadece Orman Bakanlığının görevi 
değildir, tüm Hükümetin görevidir. Hükü
met kolektif çalışmak ve memleketin menfaat
lerini korumak zorundadır. Orman Bakanlığı 
sadece kendi politikasını onlara empoze et
mek, onları ikna etmek yönüne gidecektir. . 
Kaldı ki, Türkiye'de ve dünyada; ormanla
rın, orman varlığının cemiyetler üzerindeki 
faydalarından gizli kalan hiçbir şey kalmamış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün demirperde 
gerisi olan 'Sovyet Rusya'da ve Bulgaris
tan'da ormanlara en az insanlar kadar değer 
rilmekte ve gerçek bir görüşle, dünyanın en 
zengin ormanları ıSibirya'da olduğu halde, bin 
kilometre mesafeyi aşan ve* hektarda en az 

beşyüz metreküp serveti elan zengin Rusya'
da bile usulsüz kesimler sureti katiyede ya
saklanmış vs kendi gelir kaynaklarını, bütçe
sini ve istikbalini ona bağlamıştır, ikinci Ci
han Harbinde Rusya, işgal ettikleri yerlerde 
insanların öldürülmesinden önce buralardaki 
ormanları yakmış ve o memleketin insanlarına 
en büyük zararı bu yönde yapmıştır. Çünkü 
ormansız bir memlekette barınmak mümkün 
olmadığı gibi yaşanamaz da, 

Sözlerim bundan ibarettir. Beni dinlediği
niz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanu
nun bütün maddeleri ve tümünün lehinde ol
duğumu beyan eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmayan 
sayın üye varsa oyunu pullansın efendim. 

Söz sırası Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Hasan Basri Albayrak'mdır, buyurun 
efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ AL-
BAYRAK (Rize) — Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri, 

D. P. nin Orman Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısının tutumu 
üzerindeki görüşlerini arz etmek için yüksek 
'huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bir varlık düşününüz ki, bir memleketin gü
zelliği ile ve zenginliği ile ilgilidir; bir varlık 
düşününüz ki, memleketin sıhhati ile ilgilidir; 
bir varlık düşününüz ki, mcımleketin iklimiyle 
ilgilidir; bir varlık düşününüz ki, memleketin 
ekonomisi ve millî geliriyle ilgilidir. Orman bir 
memleketi çöl olmaktan kurtarır; orman bir 
memleketin toprağının akmasını önler, erozyon 
felâketimden kurtarır; orman bir memleketi sel
den kurtarır. 

Şimdi, Yüce Meclise takdim edilmiş bulunan 
kanun tasarısını D. P. Grubu olarak tasviıbet-
tiğimizi, olumlu oy kullanacağımızı peşinen arz 
etmek suretiyle kısa maruzatıma geçmek isti
yorum, 

Muhterem arkadaşlar, ormanın, tarih bo
yunca insanların ve dolayısıyla memleketimizde 
bizlerin hayatımızla ilgili çok büyük, çok ente
resan fonksiyonları olmuştur. Tasavvur buyuru
nuz ki, insanların göç etmesine, yerleşmesine 
etkisi olmuştur ormanların. Bu noktai nazarlar
dan, bu açılardan ormanlarımızı değerlendir
mek, yurdumuzu orman bakımından daha çok 
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zenglmleşiıirriiek elbette id, dileklerimJzin, m-
yetlerimizim, çakşnıalanınîzın başında g3İir. 

Uzun yıllar oranan teşkilâtı, Oranan G-enel 
Müdürlüğü olarak en ücra köylere kadar, köşe
lere kadar (ormanlar m en ücra köy ve köşele
rine kadar) hizmet götürmüştür. Bu hizmetten 
kısmen dıe olsa köylü faydalanmıştır ve bu hiz-
ımefcten Devlet, millet tüm olarak faydalanmış
tır. Ancak, şimdiye kadarki hizirmetler, işlemler 
yeterli, anidir, değil midir? Elbette ki, uzum boy
lu onu da tartışimak mümkündür. Aslında da 
bütün sayın üyelerin bilgisi tahtımdadır, herkes 
bunu enime boyuna bilmsktıedir. Zara, ormanlar 
üzerimde, orman teşkilâtı üserinde, ormancılık 
üzerimde öteden beri yapılmış çeşitli münakaşa
lar, çeşitli çalışmalar, çeşitli işlemler mevcut
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, orman ve or
man köylüsü ilişkileri, dolayısıyla orman 
teşkilâtı ile orman köylüsü ilişkileri öteden be
ri devam ©degielmekteıdir. Bu, bazen müspet ol
muş, bazen menfî olmuştur. Peşinen kabul et
mek ve arz «itmek isterim ki, uzun yıllar itiba
riyle orman teşkilâtı ile orman köylüsünün ça
tışması, anlatmasından maalesef çok dalha fasla 
olmuştur. Çünkü, orman köylüsü, orman içi 
köylüsü bir yaşamanın mücadelesini vermek 
mecburiyetindedir. Yaşama dedi isem bu yaba
ma konforlu yaşama değildir, bu yaşama refah 
içinde, huzur içinde yaşama değildir, hayatiye
ti devam e'fctıiran'efk için bir yaşamadır. Binaena
leyh bu kanun yapılırken ve bundan sonra ya
pılacak olan kanunlarda ve öz silikle orunan af
ları kanunlarımda bu noktayı asla gözönünden 
u^ak tutmamak icabeder, 

'Muhteremi arkadaşlarım, bu arada şunu arz 
edeyim ki, onmam suçları varıdır; biz asla orma
nın tahribedilmesini, ormanın yok edilmesini be-
miımseniiiyoruz, kabul etmiyoruz ve şiddetle kar
şısındayız. Orman, bira?; önce mz ettiğim gibi, 
yurdun her şeyidir. Ancak, orman suçlarını de-
ğerlemdirirken orman teşkilâtının, kurulacak 
olan Orman Bakanlığı kuruluş kanunları ile el
de edilecek müeyyidelerde ve ormanla ilgili ka
nunlarda dikkât edilecek bir husus vardır, bil
hassa dikkat edilecek bir husus vardır. Bir ka
re orman kaçakçılığı iki türlüdür bizim, kanaa
timize göre. Bir tanesi, orman, içi köylülerinin 
çoğunlukla yaptıkları kaçakçılık yaşayabil mîk 
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içindir ve bu da bir kozalak kaçakçılığı rrı^abe-
; sindedir. Af buyurun, bir at yükü odun için 
. maM;ûın. olan k^lülerka'abı yanında, maalesef 
•; arabalar yükü, fabrikalar dolusu kaçakçılık ya

panların orman suçlarımdan ötürü bir takip ve-
[ yahut da bir ce^a. fvörmediklerini üzüntü ile ba-
; lirtm&k isterim. 

Evet, bu bir hadiseyi izam etmek değildir; 
\ bu, bir hadiseyi objektif olarak müh/terem hıı-
ı cırlarınıza, muinlerisin dikkatlerinize arz etmek 
l içindir. Bir kozalak için mahkûm olan fukara 
f vatandaşın yanında, arabalar yükü kaçakçılık 
« yapanlarım rmaftıkûm olmaması büyük üzüntü 
İ kaynağıdır. İnşallah bumdan sonra bu hukuk 
j dışı, bu kamum ve ahlâk dışı hareket durur, bu-
| nun durmasını temenni ediyoruz. 
i 

Muhterem, arkadaşlarım, burada ormam içi, 
| orman dışı, yani ormana komşu köylerle orma-
j mm bizatihi içinde bulunan köylüler mevzuuiba-

histir. Kanaatimize göre, aslımda orman mevzu-
| atma göre de öyledir, ormanın içimdeki köyler 

vardır, bir de tasavvur buyurun, ormam daha 
| aşağı bölgelerdedir, onum üstümde de köyler 

vardır. Şimdi orman içi köylüleriyle beraber 
İ orman komşusu, ormam dışı köylülerini de d.ü-
| şünmek mecburiyetimde olduğumuzu arz etmek 
i istiyorum. 
| Çünkü, ormanı koruyabilmemiz için orman 
f dîgı, daha doğrusu ormam üstündeki köylüyü de 
j düşünmek sorundasınız. Zira, orman üstündeki 
I köylünün yolunu yapmamış iseniz o köylü evimi 
j ys,p?nak için ormanı tahribedecektir, o köylü 
İ bulun. ihtiyaçlarını daha kolaylıkla yoldan te-
j min edemeyeceği için ormanı tahribedecektir. 
I Binaenaleyh, orman içi köylüleriyle ormanım 
; aşağısmdaki köylüleri de beraber düşünmek 
| ımeebmiyetimdeyh. 

Bsnden önceki sayın konuşmacı arkadaşım 
I enine boyuna orman köylüsünün içimde bulum-
j ıduğa çok kötü hayat şartlarımı anlattılar. Om

lara dokunup kıymetli zamanlarınızı almak is-
tC'niyorum. 

Bir kere orman köylüsü ile ormam teşkilâtı
mın çatışmasını ortadan kaldırabilmek için evve
lâ, orman ve orman köylerinin kadastrosunun 
biram önce yapılmasında çok büyük millî fayda 
vardır. 

Köylülerimiz geçinebilmek içim, yaşayabil
mek içlin ağaç keser. Bu ağaçtan maddî fayda 
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ısağlaımafr istiyorlar. Halbuki maalesef halen 
yürürlükte olan mevzuata göre bu yönden, fu
kara orman köylüleri biir hayli sıkıntı ve ıstı
rap çekmek!:sidirler, mahkeme kapılarına kadar 
ptmefedirler, dava açmaktadırlar veya dava 
edilmektedir!ar. Binaenaleyh bunun da biran 
•önce ele aîınımasmda çok büyük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, orman 
köylüleri dertlerini kolay kolay anlatamazlar. 
Bu itibarla bilhassa Hükümetin, görevlilerin or
man köylüsünün derdiyle ilgilenmesi ieabeder. 
Orman köylüsünün yolu olmaz, yoktur, anlata
maz. Çünıkü psikolojik bir şeydir bu. Derdini 
Devlet ve Hükümet kapısına getiremez. Maale
sef, kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü 
Hükümet kapısına gitmekten, hatta milletve
kilinin yanma gelmekten çekinir, ıstırabını sı
kıntısını anlatamaz. Onun inin bizim re'sen 
orman köylüsünün derdine eğilmemiz iea
beder. Ondan derdini bize anlatmasını, 
bize getirmesini beklemeden, onun der
dini dinlemek için, onun derdini anlayabil-
ımıek için anlayışa, s ahıra ve samimiyete, sempa
tiye ihtiyacı vardır. Binaenaleyh bunu ilgilile
rin esirgememesi icabsder. 

Muhterem arkadaşlarım, orman köylülerini 
kalkındırmak için bütçeye yeterince fon ayrı
lıp konmalı, artırılmak ve bunun çok iyi bir 
şekilde mutlaka orman köylüsünü geliştirecek, 
orman köylüsünü sefaletten, fukaralıktan, ıstı
raptan kurtaracak şekilde, iyi niyetle kullanıla
cağına samimiyetimiz vardır. Israrlı bir çalışma 
ve ciddî bir eğilme ile bunun mümkün olacağı
na kaniiz. 

Bu bakımdan, Orman Bakanlığının bilhassa 
Köy İşleri Bakanlığı ile çok büyük bir işbirliği 
halinde olması kanaatlerimizin başındadır. Çün
kü; köye yol gidecektir. Bilhassa orman köyle
rinde - mevzii de olsa - bu çalışmalar halen var
dır. Bu mevzii olan, bu az olan çalışın alarm da
ha da Çoğaltılmasına taraftarız. Meselâ köylere 
yol yapılıyor. Orman ioi köylerine veya orman 
üstü köylerine yol yapılıyor; Onman Bakanlığı 
ile Köy İşleri Bakanlığı işbirliği yapıyorlar. 
Bunun artırılmasında, bu işbirliğinin genişleül-
tmesinde çok büyük bir fayda olduğu kanaatin
deyiz. 

Aziz arkadaşlarım, orman Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
tümüne olumlu oy vereceğimizi arz ediyorum. 

Maddeleri görüşülürken de gene Yüce Meclise 
maddeler hakkındaki görüşlerimizi de arz et
mek üzere, Orman Bakanlığı kuruluş kanunu
nun, orman teşkilâtına, Orman Bakanlığı men
suplarına ve memleketimize hayırlı olmasını te
menni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sa
yın üye kalmasın efendim. 

A. P. Gruibu adına Sayın Hüseyin Özalp, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZALP 
(Samsun) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; 

Orman Bakanlığı teşkilât kanunu üzerinde 
A. P. nin görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Orman Bakanlığı Teşkilât Kanunu üzerin
deki görüşlerimize başlarken, üzerinde önemle 
durduğumuz ve ormancılık hizmetlerinin tüm 
başarıya ulaşmasında esas unsur olan orman -
halk ilişkileri üzerinde durmak istiyoruz. 

Bugüne kadar vaki ormancılık tatbikatında 
zecri orman politikasının başarıya ulaşmadığı 
her yönü ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Bir 
tarafta mustarip orman köylüsü, diğer tarafta 
doğal kaynaklarımız üzerinde önemle durduğu
muz orman varlığımız... Bu iki varlığı çatışma
dan, yanyana en iyi bir şekilde bulundurmak, 
ormancılığın en önemli vazifesidir.. 

Devamlı şikâyetçiyiz; «Orman suçları artı
yor, orman köylüsü suç işliyor.» diye. Meseleyi 
bu yörJden almaktan ziyade, orman suçları ne
den oluyor, orman suçlarının sabebi nedir? Bu 
mesele üzerinde maalesef bugüne kadar önemle 
durulmamıştır. Hatta bu konu ormancılar tara
fından bir vazife dahi telâkki edilmemiştir. Ga
yet açıkça ifade ediyorum; orman - halk ilişki
lerini iyi bir şekilde tanzim edemediğimiz müd
detçe, ormancılık hizmetlerinde başarıya ulaş
manız mümkün değildir. Bütün suçu, suçlulu
ğu orman köylüsünde arayamazsınız. 3116 sa
yılı Orman Kanunu ile başlayan tahdit konusu
nu halledememişsinis, amenajman planlarınızı 
bitirememişsiniz, ormanların hududunu kesin 
olarak tespit edememişsiniz. Size taallûk eden 
bu hizmetleri gerçekleştirmeden, orman köylü
sünü suçlu durumuna sokamazsınız. 

Bu sebeple orman - halk ilişkilerini iyi bir 
şekilde tertip ve tanzimde zaruret vardır. Or
man köylüsünü kalkındırma meselesini hiçbir 

— 121 — 



M. Meclisi B : 75 20 . 4 . 1972 O : 1 

zaman ikinci planda bir hizmet olarak mütalaa 
edemezsiniz, isveç'e gidersiniz, Finlandiya'ya 
gidersiniz, oranın ormancı uzmanları ile konu
şursunuz, size orman - halk ilişkileri konusu me
selesinde hiçbir bilgi vermezler. Çünkü, Finlan
diya ve isveç'te orman köylüsü diye bir prob
lem yoktur. Ama, Türkiye'de bir orman köylü
sü problemi vardır, ispanya'da bir orman köy
lüsü problemi vardır, İtalya'da bir orman köy
lüsü problemi vardır. Ama, bir italyan, bir is
panyol veya bir Alman ormancı uzmanı ile gö
rüştüğümüz zaman, orman köylüsünü kalkın
dırma meselesinin mevcudiyetini orada da gö
rürsünüz. 

Bunu söylemekteki asıl maksadım; Orman 
Bakanlığı Teşkilât Kanunu yapılırken, hazırla
nırken Orman - Halk ilişkileri Genel Müdürlü
ğünün, - sonradan bu ismi almıştır - üzerinde 
durulmadığı hatta bunun bir daire başkanlığı 
şeklinde dahi mütalaa edildiği maalesef görül
müştür. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin 
ormancılık şartlarının özel bir durumu vardır. 
Orman Bakanlığı Teşkilâtının, belki tüm kendi 
imkânları ile orman köylüsünü kalkındırmaya, 
imkânları ve kaynaklan müsait değildir, ama 
Köy İşleri Bakanlığı olsun, Bayındırlık Bakan
lığı olsun diğer ilgili bakanlıklarla koordoneli 
müşterek çalışma suretiyle bu meseleyi hallet
mek, Orman Bakanlığının vazifesidir ve Orman 
Bakanlığı bunu aslî bir vazife olarak kabul et
mek mecburiyetindedir. Esasen kabul etmediği 
müddetçe de ormancılık hizmetlerinde başarıya 
ulaşması mümkün değildir. 

Orman suçlarının ortadan kalkması mümkün 
değildir. Bir tarafta orman varlığınız buluna
cak, diğer tarafta ekonomik ve sosyal güçten 
mahrum bir vatandaş kütlesi (ki, nüfusumuzun 
üçte birini teşkil etmektedir) E..,, bu şartlarda, 
ormanlarımızla orada yaşayan köylü vatandaş
larımızı bağdaştırmamız mümkün değildir. 

Mesele; Orman Bakanlığının Teşkilât Kanu
nunda tespit edilen hizmetlerin Teşkilât Kanu
nuna geçmesinden ziyade, önemli olan bunları 
benimseme meselesidir. 

Şimdi bakıyoruz, ikinci Beş Yıllık Planda 
1977 yılında orman istihsalinin veya üretiminin 
14 milyon metre mikâba ulaşacağı ifade edili
yor. Bu, Devlet arşivine geçiyor, planlamaya 

, geçiyor ve bunun üzerine özel sektör ve kamu 
sektörü bir faaliyete, bir yatırıma giriyor. 

Şimdi müşahede ediyoruz ve görüyoruz ki, 
bu üretim 1977 yılında 13 milyon metre mikâba 
ulaşmayacak ve bu miktarın ancak 7 veya 7,5 
milyon metre mikâba ulaşacağı ifade edilmekte
dir. Ben meslekten gelmiş bir kişi olarak ve çok 
sayın milletvekillerinin huzurunda açıkça ifade 
ediyorum : Tespit edilen bu 14 milyon yuvar
lak gövde hacmi, Orman Bakanlığının teknik 
uzmanları tarafından mı tespit edilmiş de bu ra
kam ortaya konulmuş, yoksa başka telkinlerle, 
başka uzmanların tespit ettiği rakamlar olarak 
mı karşımıza çıkmıştır? Öyle ise, 14 milyon ola
rak tespit edilerek Devlet arşivine geçen ve 
Başbakanlık planlamasmca tespit edilen bu ra
kam üzerinde özel ve kamu sektöründeki or
man endüstrisinin hedefleri 7,5 milyona indiği 
takdirde veya inmesi düşünüldüğü takdirde, 
acaba orman endüstrisindeki meydana gelecek, 
gerek özel sektördeki ve gerekse kamu sektörün
deki bu çalkantının mesulü ve sorumlusu kim 
olacaktır? 

Beyefendiler, şunu açıkça ifade ediyorum : 
Ormanlarımızın doğal kaynaklarımız içinde müs
tesna yeri hepimizce malumdur. Ormanlarımızın 
kolektif hizmetleri konusundaki faydalarını he
pimiz kabul ediyoruz; fakat bir noktanın da ke
sin olarak kabul edilmesinde fayda vardır, o da 
şudur : Ormanlarımızın, diğer doğal kaynakla
rımız gibi memleketimizin ekonomik kalkınma
sındaki gücü mutlaka değerlendirilmelidir. (A. 
T. sıralarından «Bravo» sesleri.) Bir Finlandiya 
Hariciye Bakanı gelecek Türkiye'ye - Hariciye 
Bakanıdır - Türkiye ormanları hakkında beya
natta bulunacak; «Türkiye'nin kalkınmasında ve 
döviz rezervlerinin gelişmesinde ormanlarının 
büyük katkısı bulunması, Türkiye ormanlarının 
durumu icabıdır.» diyecek. Belki verdikleri ra
kamlar tam global rakamlar değildir. Ama, şu 
kesinlikle bilinmelidir ki; orman varlığımız bu
gün Türkiyemizde, Türkiye'nin ekonomik kal
kınmasında, kendi payını ve yerini mutlaka al
malıdır. Böyle hesaba, kitaba gelmeyen bir ifa
de ile: «Efendim evet ormanlarımız müsait de
ğildir, ormanlarımız yeterli değildir.» diye bir 
bedbinliğe veya gerçeğin dışında bir ifadede bu
lunmaya da lüzum ve mahal yoktur. 

Türkiye'de orman envanterimizin yapıldığı 
günden bugüne kadar bozuk ormanlarımızın 11 
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milyon hektar olduğu söylenir. Belki bu 10 sene 
daha söylenecektir ama, bu 11 milyon bozuk 
hektarımızın imar ve ihya edilmek suretiyle, 
prodüktif hale getirilmesi konusunda da bir ça
lışma ve bir tedbir olmamıştır ve bir teşebbüse 
geçilmemiştir. Ve g'ayet açıldıkla ifade ediyo
rum; bozuk ormanlarımızın prodüktif hale ge
tirilmesi için gayretler üç, beş sene daha geriye 
itildiği takdirde, amenajman planlarında 11 mil
yon hektar olarak görülen bozuk orman saha
larımızın tamamen elden gitmesi gibi bir vakıa 
ile de karşı karşıya gelmemiz mukadder olacak
tır. 

Burada, bu münasebetle bir noktaya daha 
işaret etmek istiyorum : Dünyanın her memle
ketinde, her sahasında, her bölümünde bir ye
nileşme ve gelişme olduğu gibi, ormancılık sa
hasında da bir gelişme ve bir yenileşmeyle kar
şı karşıya bulunuyoruz. Yani, bununla şunu 
ifade etmek istiyorum: Artık Türkiye'de, orman
larımızı, tabiatın bize bahşettiği şekilde muha
faza etmek gibi bir durumla karşı karşıya de 
ğihz. Diğer hizmetlerde bir yenileşmeye gitti
ğimiz gibi, ormanlarımızın da yenileştirilmesi
ne gitmek mecburiyetindeyiz. Sadece tabiatın 
bize getirdiği şekilde onu muhafaza edemeyiz, 
hatta o şekilde muhafaza edemeyiz ki, gelişen 
ormancılık endüstrisi karşısında, orman ağaç
larımızın cinslerini değiştirmek, orman ağaçla
rımızın gelişen orman endüstrisi karşısında ida
re metotları üzerinde yeni çareler ve tedbirler 
düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Bir zamanlar Türkiye'de, ormancılık işletme
leri konusunda mahzurlu olarak mütalaa edi
len traşlama kesimleri, aradan 10 veya 15 sene 
geçtikten sonra bugün gerçek haline gelmiş, lü
zumlu bir kesim sistemi haline gelmiştir. Bahset
tiğim yenilemeyle birlikte, bugün ormancılık 
teknik bölümünde üzerinde önemle durmak mec
buriyetinde olduğumuz ve biraz evvel ifade et
tiğim şekilde ormanların yenilenmesinde ve bir 
yaşlılık esasına göre yeniden kurulmasında bü
yük katkısı bulunacak toplu üretimden sarfına
zar edilmesini, Türk ormancılığına hizmet de
ğil, Türk ormancılığına - aksi şekilde ifade edi
yorum - ihanet demeyeceğim, ama Türk orman
larının yenilenmesine mani bir tedbir olarak mü
talaa ediyorum. Meseleleri tabirlerin altına 
gizlemek, kelimelerle kamufle etmek mümkün 

değildir. Toplu üretim tabiri belki ürkütücü 
olabilir, ama diğer taraftan toplu üretimle opti-
mal faydalanmayı haddizatında birbirinden 
farklı şeyler olarak mütalaa etmiyoruz. 

Burada bir gerçeği daha ifade etmek isti
yorum : Türkiye'de ilk defa faaliyete geçen 
kâğıt fabrikası izmit Kâğıt Fabrikasıdır. 
Bu kâğıt fabrikası kurulup da işletmeye baş
ladığı zaman, hammaddesini Türkiye ormanla
rından temin edemiyorduk, Finlandiya ve İs
veç'ten ithal ediyorduk. Şimdi arkadaşlar, 
aradan yıllar geçti; izmit Kâğıt Fabrikasına 
ilâveten Çaycuma Kâğıt Fabrikası kuruldu, 
Aksu Kâğıt Fabrikası kuruldu, Dalaman Kâ
ğıt Fabrikası kuruldu ve bunlara inzimamön 
ileride - projeleri yapılmaktadır - Antalya kâ
ğıt fabrikası kurulacak Balıkesir kâğıt fabrikası. 
kurulacak, Çaycuma veya Aksu tevsi edilecek 
veyahut da bunlara ilâve olarak Kastamonu 
civarında bir kâğıt fabrikasının kurulması da 
gerçekleşecek. Şimdi, izmit Kâğıt Fabrikası 
kurulduğunda Türkiye ormanlarından bu fab
rikanın hammaddesini temin edemiyoruz, ara
dan yıllar geçiyor, bunlara ilâveten dört - beş 
kâğıt fabrikası daha kuruyoruz ve bu kâğıt 
fabrikalarının tümünün hammaddesini Türki
ye ormanlarından temin ediyoruz. Acaba, bu 
fabrikaların hammaddesini temin ederken, Tür
kiye ormanlarının mevcut tahammülünün dı
şında, onları tahrihederek mi bu hammadeyi 
alıyoruz, yoksa normal amenejman planlarının 
tespit ettiği esaslar dahilinde mi alıyoruz? 
Bunları bilmekte ve tespitte büyük faydalar 
var. 

Haddizatında bununla şunu ifade etmek 
istiyorum : izmit Kâğıt Fabrikasının kurul
duğu tarihlerde; «Biz bu hammaddeyi temin 
elemeyiz» iddiaları ortaya çıkmıştır, ama ara
dan 10 sene, 15 sene geçmiştir, bu kâğıt fabri
kasına ilâve edilen 5 kâğıt fabrikasının da 
hammaddesini Türkiye ormanlarından temin 
etmek mümkün olmuştur. 

Biraz evvel ifade ettim : Çok kısa peryot 
içinde tespit edilen rakamlardaki bu değişik
likler, sadece özel sektörde değildir. Bugün gö
rüyoruz, duyuyoruz; Orman Bakanlığının 
muvaffakatiyle olsun, Devlet Planlama Teş
kilâtının muvaffakatiyle olsun teşvik belgesi 
almış ve yatırımlara girmiş müesseseler var. 
Faaliyete geçmişler, şimdi hammadde sıkıntısı 
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içinde bulunuyorlar, ama şimdi Orman Bakan
lığı Teşkilât kanunu tasarısının bir maddesinde 
deniliyor ki; 

«Orman ürünleri sanayi mamullerine olan 
yurt içi ihtiyaçlarını bol, ucuz, yerinde, zama
nında karşılamak, karşılatmak ve kendi ku
ruluşlarına aidolanların etüt ve planlarını 
yapmak ve gereğinde lüzumlu tesisleri kur
mak...» 

Biraz evvel ifade etmiştim, mesele bunların 
teşkilât kanunun maddelerinin müzakeresine 
geçmek değil, teşkilât olarak bunu benimse
mek, yani kalplerde, gönüllerde bunun ger
çekleşmesini arzu etmek, duyabilmektir. 
Şimdi bakıyoruz, özel sektör şaşırmış, ham
madde bulamıyor. «Efendim, siz kendi ara
nızda beş endüstri birleşin, kendi aranızda 
bu hammaddeyi tespit edin...» Bunlar gülünç 
şeyler. Bu etki, bu tesir sadece özel sektör
de değil, kamu sektöründe de bu var. Or
man Bakanlığı kendi bünyesinde birçok tesis
ler kuruyor ve kurmak üzere. Çok gariptir; 
bir özel sektör bir tesis kurarken teşvik 
belgesi alabilmesi için Orman Bakanlığına so
ruluyor, yani «Bu mıntıkada böyle bir tesisin 
kurulması mümkün müdür değil midir?» 
şeklinde soruluyor. Onlar da gerekli tetkik
lerini yapıyorlar; «Uygundur» dendiği takdir
de teşvik belgesi veriliyor, «Uygun değildir» 
dendiği takdirde de teşvik belgesi verilmiyor. 
Bu, özel sektör için böyle. Çok gariptir ki, 
Orman Bakanlığı, hammaddesini kendisi temrin 
ettiği ve kendisinin tespit ettiği projeyi 
Devlet Planlama Teşkilâtına gönderiyor, bu, 
indî mütalaalarlar geri gönderiliyor ve kendi. 
projesinin müdafaasını yapmıyor. Böyle dev
let hizmeti, böyle devlet görüşü olamaz. 

Ben burada gayet açıkça söylüyorum, belki 
kendi seçim bölgemi ilgilendirdiği için bugüne 
kadar söyleyemedim ve soruyorum ilgililere : 
Vezirköprü kazasında kurulması derpiş edilen, 
projesi yapılan, Devlet Planlama Teşkilâtınca 
1972 yatırımları içinde mütalâa edilen, Resmî 
Gazetede ilân edilen ve indî mütalaalarla Or
man-Bakanlığına geri gönderilen bu proje yan
lış mı yapılmıştır, gerçekler dışı mı yapılmıştır, 
hilafı hakikat olarak mı o yer tespit edilmiştir? 
Neden Orman Bakanlığı aylardan beri kendisi
nin yapmış olduğu bu projenin müdafaasını ya
pamamaktadır, bunu tekrar Başbakanlık Dev

let Planlama Teşkilâtına göndermektedir? Eğer 
proje hilafı hakikat ise, eğer proje muayyen ba
zı şahıslann telkini ve tavsiyesi istikametünde 
o yer için tespit edilmişse, neden sorumluları 
hakkında bugüne kadar bir muameleye teves
sül edilmiyor? Buna cidden şaşıyorum ve bugü
ne kadar bu mevzuda konuşmamamın sebebi de, 
meselenin kendi seçim bölgemle ilgili oluşudur. 
Aynı mesele Ayancık için bahis konusudur, ay
nı mesele Artvin için bahis konusudur, aynı me
sele belki bu dozda değil, ama Bolu yonga levha 
fabrikası için bahis konusudur. Siz, kendi üreti
minizi şu yılda şu noktaya getireceğiz dersiniz; 
çok kısa bir müddet içinde, bir sene dahi olmaz, 
bu mümkün değildir, ancak bu kadar bir mik
tara ulaşabiliriz dersiniz... Bu durumda elbet
te ki, özel sektörün yanında kamu sektörü de 
allak bullak olacaktır. 

Biraz evvel sözlerime başlarken ifade etmiş
tim; Orman Bakanlığı kendi hizmetleri içinde 
orman - halk ilişkilerini mutlaka önplanda mü
talaa etmek mecburiyetindedir. Bir taraftan or
man köylüsünün kalkındırılması, orman köylü
sünün senelik gelirini artırmak istikametinde 
gayretler sarf edilmesi düşünülürken, orman 
köylüsünün kalkındırılmasında önemli faktör
lerden birisi de orman istihsalini, üretimini ar
tırmak olacaktır. Şimdi bu takdirde, üretim 
tespit edilen hedefe ulaşmayıp da bu rakam 
üzerinde durulduğu takdirde, orman köylüsüne 
ormancılık hizmetleri bakımından verilmesi ica-
beden ücret miktarı da azalacak ve binnetice 
orman köylüsünün senelik geliri üzerinde bir 
artma olmayacaktır. 

Tabiî, orman köylüsünü kalkındırmak sade
ce ormancılık hizmetleri götürmekle de müm
kün değildir. İstihsal yapacaksınız, yol yapa
caksınız, ağaçlandırma çalışmaları yapacaksı
nız, erozyon çalışmaları yapacaksınız, mera ıs
lahı çalışmaları yapacaksınız... Bütün bu hiz
metleri yaparken orman köylüsüne gerekli üc
retler ödenecektir; fakat ormancılık hizmetleri
nin tam manasıyle gitmediği yerlerde, orman
cılık hizmetleriyle beraber orman köylüsüne 
bazı ekonomik ve sosyal tedbirler götürmek za
rureti ve mecburiyeti de vardır. 

Uzun müddetten beri düşünülen bir konu 
vardır; orman köylüsünün kalkındırılması için 
gerekli bir fon tesisi, Orman Bakanlığı bünye
sinde bu mevzudaki çalışmalar bir hayli ilerle-
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miş, hatta tasarı şeklinde Meclise sevk edilecek 
duruma da gelmiştir. Bu bakımdan, bu çalışma
ların süratlendirilmesi suretiyle bu tasarının da 
biran evvel Meclise şevki ve orman köylüsünün 
bu yoldan da kalkındırılması için gerekli ted
birlerin alınmasında büyük faydalar mülahaza 
etmekteyiz. 

Sözlerimi burada bağlamak istiyorum. EI-
betteki bir bakanlığın ve o bakanlığa bağlı ku
ruluşların kendilerine mevdu hizmetleri zama
nında, yerinde ve lâyıkiyle yapmaları için en lü
zumlu unsur, o müessesenin teşkilât kanununa 
kavuşmuş olmasıyle mümkündür, 

Orman Bakanlığının Teşkilât Kanununun 
hazırlanarak, Yüce Heyetinizde müzakere edil
mesini, ilerdeki ormancılık hizmetlerinin başa
rısında birinci unsur olarak kabul ediyor ve bu 
tasarının hazırlanmasında büyük emekleri ge
çen meslekdaşlaram sevgi ile selâmlıyorum. 

Teşkilât Kanununun Orman Bakanlığı için 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, söz sıra
sı sizindir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz sırasını söyler misiniz ? 

BAŞKAN — Söz sırasını okuyorum : 
Hüseyin Abbas, Şinasi özdenoğlu, Hüsamet

tin Başer, Kemal Yılmaz, Reşit Ülker, Bahattin 
Uzunoğlu, Mehmet Kazova. 

Sayın Abbas, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Orman Bakanlığının kuruluş kanunu getiril

meden, müstacel meselelerini halletmek için, 
6831 sayılı Kanunda değişiklik ve ilâveler yap
mak düşüncesiyle getirilen bu tasarı üzerinde, 
değerli grup sözcüleri ve şahsı adına konuşan 
arkadaşlarımız enin» boyuna, hakikaten çok 
mühim meselelere temas ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuşmalardan 
anlıyoruz ki, herkes bu derdi biliyor; yani, hiç 
kimse bu meselenin yabancısı değildir. Esasen 
yabancı olmamıza da imkân yoktur. Çünkü he
pimiz, - aşağı yukarı - Anadolu'nun şarkından 
garbına kadar orman köyleriyle meskûn belde
lerin çocuklarıyız. Orman, içinde yaşasın veya 
yaşamasın, uzaktan yakından hepimizi yakinen 

ilgilendiren bir konudur. Ancak, üzülerek beyan 
etmek gerekir ki, hep lâf edilmiş ve halen de 
laf ediliyor. Bundan sonra da bu mesele - bilmi
yorum - daha nice seneler lâfla geçiştirilecektir. 
Ama bir gün arkamıza döndüğümüzde, Türkiye' 
de orman diye bir şeyin kalmadığını göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kendi köyüm de ormanlarla meskûn bir köy 

idi. Bakınız yaşım 36 dır. «Ormanlarla meskûn 
bir köy idi» diyorum. Bugün benim köyümde 
«orman» diye bir şey kalmamıştır. Biz küçük
ken, muhitimizde çalışan orman mühendis mua
vini arkadaşlarımız ormanların amanej manim 
yaptılar. Bugün rasladığımızda durumları so
ran bu arkadaşlara, «Eğer bir daha gidip aynı 
yerleri gezseniz, sizin «orman olur, yahut da 
orman» diye tespit ederek rapor verdiğiniz, 
amanej manini yaptığınız bu beldelere şimdi ve
receğiniz rapor, «artık burada orman yetişmez» 
şeklinde olacaktır, diye anlattım. 

Değerli arkadaşlarım; hakikaten 1860 sene
sinden bu yana ormanlarla ilgili olarak zaman 
zaman kanunlar çıkarılmıştır. Cumhuriyet dev
rinde de bunun önemi anlaşılmış ve yine bunu 
zamanın zeminin şartlarına uyduran ve onun 
ihtiyaçlarına cevap verecek kanunlar çıkarılmış, 
teşkilâtlar kurulmuş, Orman Fakültesi açılmış, 
mühendis ve mühendis muavinleri ve hizmetli
leri yetiştirilmiştir. Ama halen orman tahribatı
nın önüne geçecek gerçek çare ve gerçek terbir-
ler bulunamamış ve maalesef orman içinde ya
şayan köylerimiz dertleri ve kaderleriyle başba-
şa bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bugün üzülerek ifade 
edeyim, hiçbir kimseyi itham için söylemiyorum, 
emin olunuz Meclis olarak bu davada samimî ol
madığımız kanaatindeyim. Zira 1956 senesinde 
çıkarılan 3116 sayılı Kanunun gereği olarak, 
yapılması lâzımgelen işlerin bitirilemediği gö
rülmüştür. Bir işin bitirilmesi para ile olur ar
kadaşlar. Tahsisat ayrılmamış, mükemmel ka
nun çıkartmışsınız; bunun gereğini yerine geti
recek tahsisatı veremedikten sonra bu kanun 
neye yarar? 

Yine 1956 yılında 6831 sayılı Kanun çıkarıl
mış ve bu kanunun gereği bugüne kadar sırf 
maddî imkânsızlık yüzünden yerine getirileme
miştir. Değerli arkadaşlarım, yine bu kanunun 
bir gereği olarak senede orman köyleri için 50 
milyon lira - orman köylerinde yaşayan insanla-
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rın ormanların dışında zatî ihtiyaçlarını 'karşı
lamak nedeniyle - tahsisat konulması öngörül
müştür. Fakat bugüne kadar - zannediyorum 
Orman Bakanlığı Bütçesinde de bahsedildiğine 
göre - yanılmıyorsam bu tahsisat birkaç yüz 
milyon lirayı geçmemiştir. Aslında 16 senedir 
800 milyon lira paranın bu sahaya ayrılması ge
rekirdi; bunun 1/4'i veya 1/5'î ancak verilebil
miştir ve halen de öyledir. 

Değerli arkadaşlanm; meseleyi bu sahada 
ihtisası olan arkadaşlarımız enine boyuna izah 
ettiler. Ben sadece orman içinde yaşayan ve on
ların dertlerini yakından gören ve bizzat yaşa
yan bir kimse olarak şunu belirtmek istiyorum : 
Lafı uzatmaktan evvel, getirilen kânunların ica
bını yapacak maddî imkânları sağlayalım, bu 
yüzden bu mesele uzayıp gitmesin. 

Değerli arkadaşlanm, bugün dar imkânlar 
içerisinde bulunan bütçemizin, maalesef masraf 
hanelerine baktığımız zaman, bu memleketin za
rurî ihtiyaçlarına, yarınımızı garanti altına ala
cak sahalara para ayırmak yerine; yine lükse, 
ölü yatırıma ve sair israf ata giden yönlere pa
ra ayrılmakta olmasına rağmen, bu memleketin 
kalkınmasının, yahut ayakta durmasının ana-
unsuru olan orman dâvasına maalesef bütçeden 
hiç denecek kadar bir tahsisat ayrılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; biz orman muhafaza
sını ne kadar ciddiyetle ele alırsak alalım, her 
ağacın dibine bir tane orman bakım memuru di
kersek dikelim; orada yaşayan insanların zaru
rî ihtiyaçlarını karşılayamadığımız müddetçe, 
hiçbir müspet netice alamayız ki, şimdiye kadar 
da alınamamıştır. Bu bakımdan her şeyden ev
vel, orman içi köylerin ve orman içinde yaşayan 
halkın geçim sahasını odundan, kömürden ve 
sair buna mümasil orman mahsullerinden karşı
lamak yerine, onlara başka sahalardan geçimle
rini temin edecek bu orman içinde kurulacak 
kooperatiflere yapılacak yardımlarla buradaki 
insanları müstahsil. duruma getirmek mecburi
yetindeyiz. Bundan başka bir çıkar yol bulamı
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; meşhur sözdür : 
«Açlık ferman dinlemez» bu aç insanlara evini 
yapmak, damını örtmek, beşiğini yapmak, hay
vanına yem ve yakacak ve saire ihtiyaçlarını 
temin etmek için ormandan başka bir gelir yolu 
olmayan ve bunun için ormana göz diken bu 

muhtaç insanlara cezai müeyyideler hiçbir fay
da vermez. Bugün maalesef 70 000'i mütecaviz 
mahkûm içerisinde 15 - 20 bin orman suçlusu 
vardır. Değerli arkadaşlarım; kıymetli sözcü 
kardeşlerim de daha evvel belirttiler. Bunların 
da pek çoğu - affedersiniz - bir merkep yükü 
odun, kömür veya buna mümasil birkaç küçük 
ağaç İçin işlenmiş orman suçudur, bunun dışın
da bir şey değildir. 

Aziz arkadaşlar; orman içi köylerin zarurî 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir yola başvurma
dan, cezai tedbirlerle de bunun önüne geçmenin 
imkânı yoktur. Biz, bu köylere imkân temin ede
cek maddî kaynakları, mevcut bütçe içerisinden 
dahi milyonları buldurabilecek durumdayız. 
Meselâ İstanbul'un Beyoğlu semtinin veya zen
gin zümrenin seyretmesi için yapılan bir Kültür 
Sarayı, maalesef kastı mahsusa ile yakılmıştır. 
Bunun yeniden ihyası, tamiri için bu sene fakir 
bütçeden yine 100 milyon lira, diğer sahalardan 
kesinti yapılarak ayrılmış. «Kültür Sarayını ih
ya edeceğiz» diye, burada övüne övüne ilgili sa
yın bakanlarımız beyanat veriyorlar. Hiçbir mil
letvekili arkadaşımızla bu mevzuda çıkıp da 
«bu parayı nereden buluyorsun? Bu milletin 
milyonlarca köylüsü, orman içindeki fakir hal
kı inim inim inlerken, işsiz - güçsüz, sefalet için
de çırpmırken, hâlâ bu mutlu azınlığın belli bir 
zümrenin keyfi için bu milyonları nasıl harcı
yorsunuz?» diye şu Mecliste bir ayağa kalkma, 
bir direnme gösteremiyoruz. 

ORHAN DENİZ (Kastamonu) — O da lâ
zım. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; bugün mekteplerde, kışlalarda 
milyonlarca genç, enerjik nesil, maalesef bir me
şin topun peşinde gençlik enerjisini harcamak
ta iken; bunlar için de her muhitte model or
manlar tesis ettirerek hem onlara ağaç sevgisi
ni aşılamak, hem de çıplaklık yüzünden sel teh
likesine mâruz kalan şehir ve kasabalarımızı 
selden korumak gayretini göstermiyoruz. Mil
yonlar ve milyarlar değerinde geçici tedbir ola
rak maalesef beton yığınları, kuru barajlar ya
pıyoruz. Fakat görüyoruz ki, bu barajlar da -
selden korumak için yapılan bu barajlar da -
çok kısa bir zaman sonra dolmakta ve üzerin
den sular akmaktadır. Halbuki, Millî Eğitim Ba
kanlığı bu memleketin orman davasını baş me
sele olarak ele alıp, müfredat programlarında 
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diğer sahalara verdiği önemi, hiç olmazsa bir 
resim - müzik - jimnastiğe verdiği önemi, ağaç 
sevgisine, ağaç yetiştirmeye verse, bu memleke
tin nesli her birisi orman muhafızı, hiç değilse 
ormana zararvermeyen insanlar haline getiri
lirse, yine bir fayda sağlarız. 

Değerli arkadaşlarım; bu fakir milletin büt
çesinden okullar arasındaki voleybol ve saire 
gibi sportif yarışmalar için Edirne'den Hakkâ
ri'ye, Kars'tan Muğla'ya kadar memleket mem
leket gruplar ve ekipler dolaşmakta, bunların 
masrafı maalesef fakir milletimizin bütçesinden 
ödenmektedir. Halbuki bu gençlere spor yerine 
topun peşinde koşmak yerine herkes okulunun 
çevresinde, kasabasının civarında bir dağ ete
ğini hendekler kazarak, mühendislerin de neza
retinde, orman mensuplarının da nezaretinde 
ağaç dikme yerleri, teraslar yaparak çalışsalar 
hem bedeni gelişir, hem de onlara cüzi de ücret 
verilse bunların üstelik bir de okuma masraflan 
karşılanmış olur, bu fakir milletin genç nesün 
emekleri boşa gitmemiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef bu memle
kette bu memleketin bütün meseleleri hakika
ten herkesçe malûm olduğu halde ve bu mesele
leri bilenler işbaşına, esas mühim mevkilere, yet
kili olacak makamlara geldiği halde Türkiye' 
de yine meseleleri halledemiyoruz. Bundan şu 
çıkıyor : Demek ki, işbaşına gelen insanların 
elinde değil bu devletin yönetiminin ipleri. Ne
dir, hangi istikamete gidiyoruz? Anlıyamıyoruz. 
Memleket bir türlü ne ziraî sahasını geliştirebi-
liyor, ne ormancılığını geliştirebiliyor, ne sana
yiini kurabiliyor, yani ne onduruluyoruz, ne öl
dürülüyoruz, böyle bir şekilde Türkiye ayakta 
tutuluyor. Halbuki Türkiye fakir bir memleket 
değildir arkadaşlar. Biz bu orman davasını ha
kikaten önemine binaen gerekli tedbirleri ala
rak halletmediğimiz takdirde buna dayalı hiç
bir şeyi yapmamıza imkân yok. 

Değerli arkadaşlarımız birçok istatistik! ma
lûmatlar verdiler. Okuyoruz Finlandiya'yı, is
veç'i, v.s. Hakikaten ormandan o kutup bölge
lerinde, senede ikibuçuk, üç ay güneş görmeyen 
bölgelerde, güneşten zaten gıdasını alır bitkiler, 
senede 5 - 6 santim büyüyen bu bölgelerde ağaç, 
her taraf ormanken bizim memlekette iklimin 
müsaidolması nedeni ile senede 80 santimden 
aşağı olmamak üzere bir, birbuçuk metre bo

yunda filiz atma imkânı olan bu memlekette 
ağaç yetiştiremiyoruz, yetiştiremediğimiz gibi 
mevcudu da koruyamıyoruz 

Değerli arkadaşlarım; bugüne kadar tah-
ribolunan orman sahalarının yerine yeniden di
kilen ormanların orman numunelerinin hiçbiri
sinin bugüne kadar maalesef müspet neticeler 
verdiğini göremedim. Gördüklerimizle söylüyo
rum, görmediklerim başka. Belki daha iyileri 
vardır bizim bilmediğimiz, ama ben gördüğüm 
muhitlerde, meselâ otuz sene olmuş Tokat - Si
vas arası Çamlıbel'de, hâlâ benim boyumda çam 
yetiştirememişlerdir. Demek ki, bununla şunu 
anlatmak istiyorum, ne yapsın orman mühen
disi veya ilgilisi, ağacın boyunu mu sundursun? 
Elebette böyle bir şey olamaz. Şunu kastediyo
rum, demek ki suni olarak masraflarla orman 
yetiştirmek yerine bu memlekette mevcut or
manların korunması için harcanacak masraf ve 
zamanla çok daha fazla bir karşılık elde edebi
leceğiz. Netice o nispette farklıdır. Bu bakım
dan biz şu ormanın, orman mensuplarımızın, 
mevcut ormanların tahdidini yapabilmek için 
gerekli imkânları elde ettirecek şu kanunun 
bir an evvel çıkarılmasını ve arkasından da bu
nun için gerekli masrafların bütçemizden başka 
taraflardan kısarak ek tahsisat olarak, bu sene
den itibaren başlayıp 1956 senesinden bu yana 
verilemeyen her seneki 50 milyon lirayı da yü
zer milyon lira olarak vererek, bundan sonraki 
bir 16 senede biz bu orman köylüsünün, orman 
mıntakalarının korunması, kalkınması için ge
rekli vazifeleri gördürme imkânlarını sağlaya
lım. 

Değerli arkadaşlarım; arkadaşlarım belirt
tikleri için diğer birçok meselelere dokunmaya
cağım. Dert ortada hakikaten. Bugün artık 
halk geçim sıkıntısı yüzünden orman köylerin
de eskiden ağaçları kesiyorken şimdi ağaçlar 
onun kesme sürati karşısında yeniden yetişme 
imkanını bulamadığı için aynı ağaçların kökle
rini söküyorlar. Bu çok fecî arkadaşlar. Benim 
muhitimde maalesef 1940, hattâ 1945 senesine ka
dar balta girmeyen ormanlar varken bugün 25 
sene gibi kısa bir zaman sonra maalesef funda
lık haline geldi ve çıplaklaştı. Erozyon netice
sinde yağan yağmurlarla toprak kaymaları ne
ticesinde köyler ve vadilerdeki ekime elverişli 
arazileri de kumlar, çakıllar kapladı. Şimdi dağ-
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dan fayda göremediğimiz gibi oradan kaybetti
ğimiz ormanın yan faydaları olan arazilerimizi 
de kaybetmek durumundayız, 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Abbas, çok uzun 
sürecek mi? Sizden bir ricada bulunsam, Başka 
konuşacak arkadaşlar da var, hepsine imkân 
vermek ve mümkünse hakikaten gayet veciz bir 
şekilde ifade ettiğiniz ormanın yararına olacak 
bu kanunun bir an evvel çıkmasına yardımcı 
olalım. Takdir sizin tabiî ben sadece bir hatır
latma yapıyorum. 

Buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Topluyo

rum Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlar; kaçakçılığı, yangım 

ve daha kesim zamanını ikmal etmeden kesil
meye maruz kalan ağaç kesimini önlemek için 
tek çıkar yol, orman içi köylülerinin geçimlerini 
bir an evvel temin edecek, onların köylerine 
küçük el sanatlarını kooperatifler yardımı ile 
kurarak, geçimlerini temin edecek ve onları 
meşgul edecek tesislerin yapılmasında zaruret 
vardır. Bugün maalesef, hele kış ayları soğuk 
gittiği senelerdeki bu sene soğuk gitti biliyor
sunuz, keçinin yegâne gıdası birçok köylerde 
ağaç burcu dediğimiz tomurcuklardır. Maale
sef bu kışın benim muhitimde Tokat havalisin
de bütün ağaçların tepeleri bu keçilere yem 
temini için kesilmiş, güzelim ağaçlar harabol-
muştur. ileride bunun artık bir kereste olma
sına imkân kalmamıştır. Bu bakımdan arka
daşlar her şeyden evvel keçiyi kaldıralım de
mişiz, kaç senedir, benim aklım erdi ereli ke
çi kaldırılacak bizim köylerde hâlâ kimse keçi
yi kaldırmak için gelip bir tedbir uygulaya-
nıamıştır. 

Yine ağaçlandırmada, kırım yapılan yerler
deki halkın arazileri ellerinden alınmış, diken-
lenmiş etrafı, oralara yeniden kırma neticesi 
ağaçların yetişmesine imkân vermek için hay
van sokulmamış, fakat o köydeki insanlara yi
yeceğini, geçimini temin edeceği herhangi bir 
çareye de başvurulmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; böylce köylü ile, halk 
ile Hükümet karşı karşıya geliyor, ister iste
mez vatandaş gayri meşru yollara başvuruyor. 
Hatta bir ağaç için, bizim muhitlerde çok olur, 
maalesef orman memurunu, mühendisini vuru
yor arkadaşlar. Ekmek kavgası diyor, zaten 
acımdan öleceğim diyor, sen bana diyor bu 
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müsaadeyi vermezsen ben de ne yapıp yapaca
ğım benim çocuklarım bugün bir yük kömürün 
gelirini bekliyor köyde, sen bana bu imkânı 
vermezsen zaten hapishanede bana bir somun 
ekmek, bir tayin veriliyor, ben bu hayatı fe
da ederim diyor ve böyle birtakım acı neticeler
le karşılaşıyoruz. Binaenaleyh bunların tevali 
etmemesi için hiç bir suçu olmayan, sadece 
geçim maksadı ile bugün binlerce orman suç
lusu ve mahkûmlarının da düşünülmesi zaruri
dir. Daha evvelki bir kanun veto edilmiştir, 
fakat bu kanun hakikaten memleket gerçekle
rine uymayan bir düşünce ile veto edildiği ka
naatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz milletin nasıl ya- \ 
sadığını, hangi şartlar altında bulunduğunu 
düşünmeden, evet Anayasadakine, kanunları
mızdaki ormanların lüzumu için konan şartlara 
köylümüz de bizden daha çok razı, bunu ka
bul ediyor, ancak adam diyor ki: «Beyefen
di sen 8 - 10 bin lira maaş alıyorsun» veya! 
«sen 3 bin, lira, 5 bin lira maaş alıyorsun, se
nin her ay bir garantin var» diyor, veyahut 
«bir sanatından veya başka bir şeyinden, bir 
servetinden bir gelirin var, sen bunlara bağlı 
olarak hayatını düzene kyomuşsun; benim yarı
nım karanlık» diyor. «Bana yarınımı garanti 
altına alacak hiç bir imkân gösteremezsen, hiç 
bir ışık gösteremediğin müddetçe ben nasıl kes
meyeyim bu ağacı» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; bugün memleketin 
temellerini dinamitleyen insanları bile insanlık 
şefkati yüzünden affetmek düşüncesi içerisin
de olan bu Yüce Meclis, bu zarurî ihtiyacından 
başka hiç bir gayesi olmayan insanların hakkın
da da yeniden bir af mevzuunu nazara alır, 
bunu Meclise getirirlerse büyük bir hizmet olur. 
Ben de bu kanun tasarısı üzerinde olumlu oy 
vereceğimi beyan ederek hayırlı olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. 

CAVİT OKYAYUZ (içel) —> Sayın Başkan, 
komisyon adına çok kısa bir maruzatta bulun
mak istiyorum müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, komisyon 
adına Sayın Okyayuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU ADINA 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri; Sayın Hüseyin Abbas'ı 
dikkatle dinledim. Orman ve ormancılık bah
sindeki kanaat ve kararlarına her arkadaşım 
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gibi bu kürsünün büyük mehabeti içinde elbet
te hürmet ediyorum. Ancak Sayın Abbas'ın, 
paraların lükse harcandığını ve birçok bakanın 
hizmetlerin görülmesinde lüzumlu ödenekleri1 

alıp harcayacağını söylemelerine karşı aç ve 
çıplak insanların ıstırabı gözönüne alınarak 
Meclise neden karşı çıkmadığımızı sordular. 

Sayın arkadaşlarım; hepiniz hep birden çok 
iyi bilmektesiniz ki, planlı bir devrenin için
deyiz. Bütçeleı 5 yıllık planımızın bir yıllık 
dilimini malî yönden kapsayıp kavrayan bir ka
nun hüviyetindedir. Ve bütçelerimizin de na
sıl çıktığını Bütçe Komisyonunda komisyon 
azası olarak ve Millet Meclisinden üye olarak, 
senatör olarak dikkatle, alâka üe ve büyük 
bir cesaret ve fedakârlıkla takifoeden arkadaş
larım çok iyi bilmektedirler, gündüzleri gece
lere uzatarak bu aziz milletim hizmetinde olma
nın şuurunu şeref sayarak, tek kuruşunun da
hi kaybına imkân vermemek endişesi içinde di
dişen arkadaşlarımızı, aç ve çıplak insanların 
haklarım korumamak gibi bir iddia ve ithamın 
karşısında bırakmayı hiçbir surette kabul et
mediğim için bu istikamette huzurunuzda ma
ruzatta bulunmaya geldim. 

Sevgili arkadaşlarım; gençlik nedir, hangi 
eğitim ve öğretim usulleri içinde yer ve değer 
alır? İnandığımız, büyük istikbalimizi hangi 
fikrî, maddî ve manevî kıymet hükümlerine sa
hip bir gençliğe emanet edebiliriz? Şüphe yok 
ki bu soruları gerçekten tetkik etmek, gerçek
ten ehemmiyetle üzerine eğilmek lâzımdır. 

Beden eğitimini topyekün ret ve inkâr eden 
bir ifade ve beyanın zabıtlarımızda tespit ve 
tescil edilmesi gerçekten benim hayretimi tah
rik etmiştir. Dünya ölçüsünde fikrî, maddî ve 
manevî gücü birlikte ve beraber gelişmiş bir 
gençliktir M, insanların, cemiyetlerin ve he
pimizin üstüne büyük bir alâka ve muhabbetle 
eğildiğimiz aziz vatanımızın büyük geleceğini 
tam bir zafer ve şerefle yüklenip, umup, inan
dığımız istikbale götürebilir. Bu itibarla bu 
istikametteki kanaatlarma da Komisyon olarak 
hiçbir surette iştirak etmediğimizi ifade ve 
arz etmek istiyorum. 

Esasen, mevzumuz; Orman Bakanlığının 
teşkilât ve görevlerine taalluk eden kanundur. 
Hepinizin tetkik ettiğine inandığım bu kanun 
tasarısının muhtevasında bilhassa, ormanların 
korunması, gözetilmesi, denetimi, devamlılığı

nın sağlanması, mevcutlarının hususiyetiyle 
geliştirilmesi, yeni orman sahalarının setisi ve 
orman - halk ilişkilerinin düzenlenmesi bahsin
de ayrı ayrı hükümler sevk edilmiş ve hepsi si
zin, milletvekilleri olarak reylerinize arz edi
lecektir. Bu kürsüden geçenlerde bir arkada
şımın ifade ettiği gibi, millete hizmet etme, 
büyük Türk Milletine gönül verme sanatının 
içinde olan politikacı arkadaşlarımın, gerçek
ten isabetli olacak reyleriyle bu kanun tasarısı
na gereken hüviyeti vereceğine ben yürekten 
inanıyor, Büyük Meclisi hürmetle selâmlıyo
rum. (Alkışlar) 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Memleket 
elden giderse top da oynayamazsın, plan da işe 
yaramaz Beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, yerinizden mü
dahale etmeyiniz efendim. Sayın Şinasi öz-
denoğlu söz sırası sizde, buyurunuz efendim . 

ORHAN DENİZ (Kastamonu) — Spor ay
rı, kültür ayrı. Sen oradan ne söylenip duru
yorsun, biraz spor yapsaydın da boyun geliş
se idi. (Gülüşmeler) 

ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlar; 

Son derece önemli bir tasarının görüşüldü
ğü şu sırada, değerli arkadaşlarımız da, orman 
politikamızın gerçeklerine isabetli teşhisler koy
dular. Biz, Türkiye ormanları ve ormancılığı 
gibi hayatî konudaki inançlarımızı burada tu
tanaklara tescil etmeyi ve kısaca arz etmeyi 
zorunlu görüyoruz. Zevkle ifade etmek iste
rim ki, Devlet adamı olarak da, hoca olarak 
da takdir ettiğimiz dürüst insan Sayın Profesör 
inal'ın 12 Mart Muhtırasının hedefleri istika
metinde burada değerlendirilmiş olan görüşle
ri ele alarak yeni bir ormancılık poltikasının 
esaslarını bu görüşlere göre tespit etmesi elbet
te kendileri için bir görevdir. Bu politikaya 
ışık tutan Meclis için de bu bir şereftir. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarı Orman Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısıdır ama, orman politikamızın her 
yönüyle ve her yönüne ilişkin konuların bu ta
sarı vesilesiyle burada görüşülmesinde zorun-
luk vardır. Nasıl M; Orman Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken tüm orman politikasının görüşüle
bilmesi gibi. Milletvekilinin hakkıdır, Türki
ye'nin tüm orman sorununu burada enine boyu
na ve inandığı gibi dile getirecektir. Bâr görüş, 
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bir başka görüşün karşısında olsa bile bizini 
için haysiyetimizle ilgili bir sorun sayılmama
lıdır. Katılsak da katılmasak da o görüşleri 
saygı ile dinlemeye elbette mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, hedefleri bel
li bir orman politikasını kesinlikle tespit etmek 
zorunluğu vardır. Türkiye'de şimdiye değin 
bu yapılmadı. Böyle bir politikanın elbette 
birtakım ilkeleri olmak lâzımdır. Bunu meslek 
mensupları elbette çok iyi bilirler, bizden de 
iyi bilirler. Her halde Türkiye ormanlarının 
korunarak orman varlığının artırılması ile ve 
nihayet bu orman varlığının işletilerek Türk 
toplumuna faydalar sağlanması ile ilgili, pren
sipler böyle bir politikanın değişmez hedefleri 
olmak lâzım gelir, bu bir. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi: Böyle bir 
politika, her türlü siyasal yatırımın dışında uy
gulanacak bir politika olmak lâzım geMr. Va
tanımızın vie bizlerin çektiği maalesef işte bu
dur. Elbette ki, hiç birimizin özlemi geçmişe 
dönmek değildir, olmamalıdır. Ama, geçmiş
te bunun acı tecrübelerini gördük, bir ibret 
olsun diye tekrarda fayda umuyorum. Ne ya
zık ki bu memleketin geçmişinde «Türkiye'nin 
orman varlığı siyasal çıkarlara yatırım olmuş
tur. Bunu esefle ifade etmek bir zorunluluk 
oluyor. Türkiye, artik o noktaya dönecek hal
de değildir, bu memleketin namuslu evlâtları, 
başta politikacılar olmak üzere, tıpkı Anayasa 
hükümleri gibi, Türk ulusunun vazgeçemiye-
ceği birtakım orman ilkelerini, ormancılık po
litikası içerisinde tespit ederek ve bunları hiç 
(bir müsamahaya gitmeksizin uygulamak zorun
dadır arkadaşlarım. 

işte, biz bu yeni tasarı ile, kurulacak olan 
bakanlığın, ya da bu tasarıya göre kendisini 
yeniden organize edecek bir bakanlığın bu he
deflere yönelmiş olarak çalışmasını görmekten 
büyük kıvanç duyacağız. 

Değerli arkadaşlarım; bunun için politika 
var, imkânlar var, ama bir şeye daha, bir 
varlığa daha dikkatle önem vermek zorunda
yız. O da; inançlı bir ormancı kadrosudur. 
Buna, «inançlı bir ormancı ordusu» da diyebi
lirim, ama bu politikayı uygulayacak inançlı 
bir kadroya şiddetle ihtiyaç vardır ve bu inanç
lı kadro mevcuttur. Ama, Türkiye'deki perso
nel politikasının, hepimizin bildiği, aksaklık
ları dolayısıyle ve mükâfatının hak edene ve

rilmemiş olması nedeniyle cesur kavga veren, 
bildiğini açıkça söyleyen insanlara lâyık olduk
ları yerlerin verilmemesi itibariyle maalesef bu 
kadromuz verimli şekilde çalışamamaktadır. 
Kısmen huzursuz olanları, kismen kendilerine 
imkân sahası verilmemiş olanlar vardır. Ama, 
her halde Türkiye'de bu işin üstesinden gele
cek namuslu bir ormancı kadrosu mevcuttur. 
Arkadaşlar, bu kadroya sahip çıkmalıyız. 

Sayın arkadaşlarım, bunu böylece tespit 
ettikten sonra konuyla geliyorum. Arkadaşla
rım «asıl hedefimiz ormandaki yoksul köylüyü 
kurtarmak, ona hayat alanı açmaktır» dediler. 
Doğru. Ama, bunun için yeni kanuna lüzum 
yok. Arkadaşlarım, zaten 6831 sayılı Kanu
na göre; her yıl Devlet bütçesine 50 milyon 
tutarında bir ödenek koymak lâzım gelirken, 
ne yazık ki 1956 yılından 1970'e kadar 14 yıl 
da. Devlet bütçelerine sadece 23 milyon lira 
para konmuş. Yani, 700 milyon lira konma
sı gerekirken ancak 23 milyon lira konabilmiş. 
Demek ki, tanı 30'da bir. Arkadaşlarım, zan
nediyorum ki meselenin can alıcı noktası ben
ce budur. 

«Orman köylüsünü ihya edelim» diyoruz. 
Bütçeler geliyor ve o bütçelere 50 milyon koy
mak icabederken, 50 milyon yerine 3 - 5 mil
yonla savuşturulmuş olan bütçeler bu Meclisten 
geçiyor. Şimdi, suç kimin? Varsa sorumluluk 
kimin, kusur kimin? Evvelâ iğneyi kendimize 
sonra da çuvaldızı başkalarına. Kanunla hü
küm altına alınmış böyle bir tedbiri bütçe içe
risinde uygulamamız lâzım geldiği halde, maa
lesef Meclislerimizden bu tarzda noksan büt
çeler geçiyor ve orman sorunu da hiç bir za
man köklü bir tarzda, radikal bir şekilde çö
züm imkânına kavuşmuyor, istirhamımız odur 
ki: 

1. önce, bu 50 milyonlardan geçmiş yıllar
da konmamış olan ödenekleri de telâfi ederek 
1973'ten başlamak kaydıyle, orman köylüsüne 
büyük imkânlar götürecek olan bu tahsisatı, 
hiç çekinmeden ve kıskanmadan, bir fedakâr
lık yapıyormuş gibi değil, gecikmiş bir görevi 
yerine getiriyoraıuş gilbi bütçelere koymaya 
mecburuz. Evet, arkadaşlarım söylediler; «Tür
kiye ormanlarının gelecekteki, üretim kapasitesi 
üzerinde -Belki de fazla kötümser almaya lü
zum yok, kötümserliğe götüren sebepler ma
lûm, ona birazdan kısaca değineceğim ama -
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mesela, OZARA'nın raporuna göre; 1980 yı
lında Türkiye ormanlanndaki üretim hacmimiz 
30 milyon metreküpe çıkabilecektir. Bu, sevin
dirici bir rakamdır, elbette ki bu hedefe var
mak, bu işte görevli olan örgütün, vazgeçilmez 
ödevi olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi.. Evet, orman 
köylüsünü kalkındırmalıyız ve Devletin, or
man içerisinde suç işlemeye azmettirdiği yoksul 
fukara vatandaşı da affetmeliyiz, buna da ka
tılıyorum ama, şimdi istirham ediyorum. Bu 
yoksul vatandaşın yanında, Devlet ormanları
nı tahribeden, yakan, kesen ve satan birtakım 
şirketler, birtakım şahıslar mevcut. Devlet 
ormanlarına kastetmiş olan bu insanları da af
fetmek elbette bu Meclisin adeletine yakışmaz. 
O itibarla, sırası gelmişken ifade edeyim za
ten kendi grubumda da orman genel affına im
kân veren, Anayasanın 131 nci maddesinin 
2 nci bendinin değiştirilmesi tartışılırken kar
şı çıkmıştım, Yüce Mecliste de bunu zabıtlara 
tescil etmiştir, Bir genel affa, «hayır» demiş
tim. Bir özel affı şümulüyle, ve hukukî formü
lünü vererek göstermeye çalıştım. Şimdi, bir 
yandan ormanlar içerisindeki Türk köylüsünü 
kurtarmak için, orman politikasının esaslarını 
koyup, köylünün ekonomik imkânlarını artır
mak için formüller ararken, öbür taraftan bu 
memleketin varlığı olan, erişilmez serveti olan 
Türk ormanlarını bir Neron sadizmi içerisinde 
tahribeden birtakım insanlar için de af çıkar
mayı düşünebiliyoruz. Bunu, şahsen, tas-
vibetmediğ-imi bu kürsüden bir kez daha açıkla
mak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu tahribatın sonu 
ne oluyor? 131 nci maddenin Kurucu Mecliste 
görüşülmesi sırasında, Bilecik temsilcisi Sayın 
Çakıroğlu'nun açıkladığı bir rakamı burada 
arz etmek istiyorum. Antalya ormanlarında 
1926 ve 1946 yıllarında olmak üzere iki kez or
man amenejmanı yapılmıştır, 20 yıl fasıla ile 
yapılmış olan bu ölçme sonuna; baltalıklarda 
% 63, koruluklarda % 68 tahribat yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

Şimdi, memleketin bir gerçeğini tescil etme
ye mecburuz. Evet.. Af, ama bu affın hududu, 
kapsamı memleketimizin gerçeklerine uygun 
düşmüyorsa, bunun sorumlusunu da ortaya ko
yalım mecbur olalım. Bu, Devlet ise, Meclis 
ise, biz de kendi hatamızı kabul edelim ve 

hiç bir zaman birtakım siyasî yatırımlar için 
orman affını bir silâh gibi kullanmayalım. 

ıSaym milletvekilleri, bunun sonucu ne 
oluyor? Ormandan kesilen bir tek ağacın ye
rine yenisini yetiştirebilmek için 60 ilâ 100 yıl 
beklemek icabediyor. Ormandan kesilen bir 
hektar ağacın yeniden yetiştdrilebilmesi içdn 
2 000 ilâ 4 000 Türk lirası harcamak icabedi-
yor. Nihayet ormanlarımızın istenilen seviye
ye ulaşabilmesi için Türkiye'de 6 milyon orman 
arazisinin ağaçlandırılması gerekiyor. Maale
sef bugüne kadar ağaçlandırılmış saha ise; sa
dece 218 000 hektardır. Demek ki, aşağı - yu
karı 30 misli artırmak ioabediyor. 

Af kanunları öle ortaya çıkan suçluluk ora
nındaki artışlara uzun uzadıya temas etmek is
temiyorum. Hiç şüphe yok ki ve inanıyoruz 
ki, suçlar af ile önlenemez, ekonomik tedbir
le önlenir. Eğer böyle olsaydı, yani af önlemiş 
olsaydı şimdiye kadar Türkiye'de hiç bir or
man suçunun işlenmemesi gerekirdi. 1956 da 
çıkarılmış olan 6831 sayılı Orman Kanununun 
geçici 5 nci maddesiyle affedilen orman suçu 
104 bin dir arkadaşlarım. Anayasanın 131 nci 
maddesindeki af yasağı ile bu miktar 1967'de 
70 bine düşmüştür. Demek ki, % 30'un üze
rinde bir azalış kaydetmiştir. 

1950 ilâ 1960 arasında; 1950, 1954, 1956 ve 
1958 yıllarında olmak üzere 4 kez orman affı 
çıkmış olduğunu ve bu aflar sonucu Türkiye 
ormanlarının ne şekilde bir katliama uğradığını 
bir kez daha acı bir hatıra olarak burada tek
rarlamayı yine bir görev telâkki ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Her af şayiasının peşinden bir orman kat

liamı başlıyor. Bunu Türk basınından çok açık 
ve seçik bir şekilde izlemek mümkün. Bunun 
pek çok acı misali var, ama arz ettiğim gibi, 
bir özel af formülü, yani şarta bağlı bir özel 
af formülü zaman zaman belki meseleyi halle
decek en uygun çözüm yolu gibi gözükmekte
dir. örneğin tecil şartına bağlı bir özel affın 
Türkiye'nin şartlarına en uygun hukukî çözüm 
yolu olduğu inancındayım. TürMye Cumhuri
yetinin tarihinde bu mevcuttur arkadaşlarım. 
Vaktiyle Doğu illerinde Şeyh Sait ve arkadaş
ları tarafından işlenmiş olan suçların tecil yolu 
ile affına dair kanun çıkarılmıştır. Bundan 
maksat şudur; bu tarzda çıkarılmış olan kanun 
özel af niteliğindedir. Genel af değildir. Hede-
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fi şudur: Suç işlemiş olan bir başka suç işle-
yinceye kadar kendisi hakkında hükmedilecek 
ceza infaz edilmeyecektir. Aynı nitelikte ikin
ci bir suç işlediği takdirde birlikte infaz edile
cektir. 

Biz, daha önce de bu görüşü savunmuş
tuk. Türk ormanları içerisinde gerçekten Dev
letin suça azmettirdiği vatandaşlar vardır. Kö
yüne çok uzak mesafede, bilfarz 20 - 25 kilo
metre uzakta makta' verilmek suretiyle ihtiya
cının temini düşünülen vatandaş vardır. O va
tandaş elbette 20 - 25 kilometre uzağa gideane-
mektedir. Hasta çocuğuna bir bakraç su ısıta
bilmek için çalı - pırpı toplamaktadır. Orman 
sahasından toplanmış olan bu çalı çırpı elbette-
ki suç teşkil etmektedir. Savcı dava açmakta
dır ve sulh ceza mahkemesi bu vatandaşı mah
kûm etmektedir, bir. 

îkincisi, vaktiyle orman sahası olarak çok 
hatalı şekilde tespit edilmiş ve fakat ormanla 
hiç bir surette ilgisi kalmamış olan orman ni
teliğini tamamiyle kaybetmiş olan ve tamamiy-
le tarım arazisi niteliğinde jbu topraklara va
tandaş tarım yapmak için girdiği takdirde suç 
işlemektedir. 

Binaenaleyh, bu tarzda, ormanı tahrip kas
tı olmaksızın, sadece kanunlardaki, ve uygu
lamadaki hatalar yüzünden, yani Devletin ha
tası yüzünden köylünün, orman köylüsünün 
işlemiş olduğu orman suçlarının özel aflarla 
kaldırılması mümkündür ve bu kanaatimizce 
Türkiye'de orman politikasına en uygun çözüm 
yolu da budur. Arkadaşlarım ve adaletin de 
en etkili şekilde tecellisine bu yoldan varılabi
lir. 

Sözlerimi toparlıyorum. Huzurunuzdan ay
rılmadan önce şu noktayı tespit etmek istiyo
rum değerli arkadaşlarım. Şahsen olumlu kar
şıladığımız, faydalar getireceğine inandığımız 
bir tasarıdır. Bu tasarı münasebetiyle şu hu
susu belirtmekte zorunluk görüyorum: Türkiye 
ormanları hiç,bir surette her hangi bir siyasal 
görüşe, parti çıkarma âlet edilmemelidir değer
li arkadaşlarım. Orman politikasına hepimiz 
millî politika olarak sahip çıkmalıyız ve bu ta
sarı vesilesiyle bir kez daha, Orman Bakanlığı
nın Türkiye'de hedefleri belli ve hangi siyasal 
iktidar zamanında olursa olsun, hedefleri de-
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ğişmeyeeek olan bir millî ormancılık politika
sını bir an önce tespit ederek uygulamaya koy
masını gönülden dilemekteyiz. 

Dinlediğiniz için teşekkürler eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Söz sırası Sayın Hüsamettin Başer'de. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sı

ramı Sayın Uzunoğlu ile değiştim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa-

y=n Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Orman Bakanlığının kuruluş ve görevleri 

hakkındaki tasarı üzerinde şahsî görüşlerimi 
arzotmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhtere::: arkadaşlarım, 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da 

belirttiği' gibi, Türkiye nüfusunun aşağı yuka
rı 1/3'i çıman idinde yaşamaktadır. 

Orman içinde yaşayan köylünün yaşantısı 
nasıldır? Şimdi, kanunlarımız der ki, «Ormanı 
kesmeyeceksin, suçtur, affı da yoktur. Keçi 
de beslemeyeceksin.» Toprağı da yoktur. «Ka
çakçılık da yapmayacaksın...» E! Ne yapacak 
bu vatandaş? Orman içinde yaşayan köylünün, 
sadece iki senede bir sığırından meydana gelen 
erkek bir tosunu varsa, bundan başka pazara 
götürüp satabileceği hiçbir şeyi yoktur arkadaş
lar. Bir sene mahsul yapar, seneye kış olur, mah
sul olmaz da yiyecek bulamam diye o sene olan 
mahsulünü pazara götürüp satamaz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu vesileyle şunu arzetmek isterim. Sayın 

Bakanımın da dikkatlerine bilhassa bu hususu 
ars etmekte fayda mülâhaza ediyorum: Kaçakçı
lık nasıl yapılır? Emin olunuz ki, köylü vatan
daş kaçak emval olarak sadece evinde yakmak 
için çalı, çırpı veya ufak tefek dallardan ke
sim yapmak suretiyle, ormanda tahribat dene
meyecek bir kesim yapar, ama asıl kaçakçı, mut
lak surette Orman Bakanlığının yetkilileriyle 
müştereken anlaşmak suretiyle kaçakçılık ya
par. Bunun nasıl yapıldığını size iki misalle izah 
edeyim : 

Kaçakçı yetkili memurla anlaşır, Devletin 
ormanını keser. Kestikten sonra yetkili memur 
bu mal için, kaçak emvaldir diye zabıt tanzim 
eder. Bu zaptı tanzim ettikten sonra bir kam-
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yon tutar. Kamyon da kaçakçının kamyonudur, 
Kira ile tutmuş gibi kamyon için de bir zabıt 
tanzim eder. Ondan sonra, şoför mahalline o 
kaçakçının yanma oturur, kasabaya veya vilâ
yet merkezine kadar beraber gelir, nereye veri
lecekse o emval, onu oraya teslim eder. Şayet 
yolda ekibe raslar ise, kendisinden büyük ami
rine der ki, «Efendim, kaçak emval. Yakaladım. 
Sahipsiz mal. işte zaptı. Şu kamyonu da kira 
ile tuttum. Bölgeye görütüyordum.» Buna diye
cek ne var?.. Akan sular durur. Minareyi çalmış, 
kılıfını hazırlamış. Şimdi, bu bir. 

ikincisi, vilâyet ve kasa merkezlerinde mut
lak surette yetkili 'en yüksek amirleriyle veya 
bölge şefleriyle anlaşır. Anlaşır; Devletin orma
nından kesim yapmaz, tapulu ormandan kasden 
kesim yapar. Kasden; anlaşmak suretiyle... Der 
ki, tapulu ormanın sahibine, «Senin ormanın
dan şu kadar kesim yaptım.» Zaten daha evvel 
anlaşmışlar. O ormanın sahibi ormandan kesim 
yapamıyor, Devlet ormanına bitişik, kesime mü
saade alamadığı için yetkili memurla bu şekil
de anlaşmaya varmıştır. Hâkime tapulu orma
nın sahibi derhal gider, «Efendim, orman ida
resi benim tapulu ormanımdan kesim yapmış.» 
tabiî, hâkimin vazifesi, derhal keşfe gider, ta
puları alır, tatbik eder, ehlivukufları dinler, ba
kar, kesilen kereste veya ağaç o şahsın tapulu 
ormanının hudutları içinden kesilmiştir. Ne ola
cak şimdi?.. Adamın malı... Bir tazminat dava
sı, derhal orman idaresinden, kesime göre, 50 
bin, 100 bin, 200 bin tazminat alır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bakanlık mensubu yetkililerinin malumatı 

olmadan, bilgisi olmadan o ormandan köylü va
tandaş evine ancak çalı, çırpıdan başka ne gö
türebilir? Kasabaya ne getirebilir? Hiçbir şey 
getiremez. Bugün orman suçlusu dediğimiz va
tandaşlarımız; köylerde muhafaza memurları
nın yakaladıkları ya bir eşek yüküdür, ya bir 
kağnı arabasıdır, işte affetmek istediğimiz de 
bu tip vatandaşlardır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Kaçakçılığın nasıl yapıldığını izah ettikten 

sonra, vaktin dar olması hasebiyle esas mevzua 
geçmek istiyorum. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 10 - 12 mil
yon vatandaşımız orman içi ve civarında yaşa
maktadır. Bunları orman içinden çıkarıp başka 
yerde iskân etmek mümkün olmadığına göre, 

bu vatandaşlarımızın geçimini sağlamak için 
Orman Bakanlığına düşen büyük vazifeler var
dır: 

Orman içi faaliyeti ve istihsali artırmak su
retiyle iş imkânı yaratmak gerekir. Fakat şu 
anda Orman Bakanlığı çalışmalarında, biraz ev
vel Grup Sözcümüz Sayın Hüseyin Özalp'in da 
belirttiği gibi, İkinci Beş Yıllık Plan 1977 yı
lında 14 milyon yuvarlak gövde hacmına ulaş
mayı hedef olarak tespit etmişken, bu miktarın 
7 - 7,5 milyon metre mikâba indirildiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu demektir ki, orman içi 
faaliyetleri azalacak ve orman içi köylerine 
planda öngörülen iş imkânının götürülmesi bü
yük ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Saniyen, Devlet Planlama Teşkilâtının 1972 
icra planında Orman Bakanlığına, kurulmuş ve 
kurulmakta olan orman sanayii ile ilgili fabri
kalara lüzumlu hammaddeyi temin ve istihsali 
artırıcı her türlü tedbiri almayı ve bu arada 
ağaçların idare müddetini dahi gözden geçirip 
yeni esaslara göre orman yetiştirmek görevini 
vermektedir. Halbuki bugün Bakanlık, geri kal
mış, kalkınmaya muhtaç bölgelerde kurulmuş 
orman sanayiine dahi yeteri kadar iptidaî mad
de vermemektedir ve yeni kuruluş teşekkülleri
ne de karşı çıkmaktadır. Meselâ, biraz evvel Sa
yın Özalp'in söylediği gibi, seçim bölgem olan 
Vezirköprü'de kurulacak bir fabrikanın şimdi
lik kurulamayacağını, bütçe müzakerelerinde 
sorduğum suale verilen cevaptan öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, istihdam imkânını 
artırmadan geri kalmış bölgelerin kalkınması 
mümkün müdür? Orman içi köylüsünün geçimi
ni sağlamadan orman tahribini önlemek, vatan
daşın orman suçu işlemesine mâni olmak müm
kün müdür? 

Aziz arkadaşlarım, Orman Bakanlığının, or
man içi köylülerini kalkındırmak ve geçimlerini 
temin etmek için yapması ve üzerinde ehemmi
yetle durması gereken hususlar şunlardır : 

1. Orman içi temizliği, 
2. Ağaçlandırmanın artırılması, 
3. Bozuk orman sahalarının imar ve ıslahı, 
4. Orman içi yollarının yapılması. 
Bu vesile ile şunu arz etmek istiyorum; dün

yanın ileri gitmiş memleketlerinde ormana yol 
yapıldığı zaman orman kurtulmuş demektir, or
man muhafaza edilmiş demektir. Maalesef bte-
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de ormana yol gittiği zaman orada orman kal
mamaktadır, orman tahribedilmektedir. Bunu 
vatandaş, biraz evvel arz ettiğim gibi, zaruretle 
kesmekte ise de asıl Bakanlığın sorumlulariyle 
işbirliği yapan kaçakçılar kamyonlarla gidip 
tahribetmektedirler, müşterek çalışmaktadır
lar; ama isim zikredin, derseniz eh, o vazife, o 
görev de Orman Bakanlığına düşüyor. Ben 
burada bütün Orman Bakanlığı mensuplarına 
kaçakçı demiyorum; fakat, «istisna kaideyi 
bozmaz» diyecekler, maalesef bu tip çalışanlar, 
her vilâyette, her kazada mevcuttur, gerekirse 
isim isim verebilirim ama şimdilik hissetmiyo
rum. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Tek tük, olur, senatörlerden bile kaçakçılık 
yapan var. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Efendim?.. 

MUıSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Tek - tük olur, diyorum. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Tek - tük olsa iyi tabiî, «çakalsız orman bu
lunmaz» derler, atasözü. Her cemiyette, her 
teşekkülde tek - tük vardır, tamamının iyi ol
ması mümkün değil ama, bu Bakanlığımızda 
maalesef epey fazlaca bu; artık alışılmış, mes
lek haline gelmiş; onun için arz ediyorum. 

5. Hizmetlerin götürülmediği bölgelere arı
cılık, hayvancılık gibi, dokuma sanayii, el 
tezgâhları ve saire gibi ufak sanayi götürül
mesi lâzımdır. 

Orman içinde yaşayan, vatandaşlarımızı 
kalkındırmak için Orman Bakanlığına büyük 
görevler düşmektedir. Yoksa, buraya gelip, 
bir program hazırlayıp bu sene şunu yapaca
ğız, şunu yaptık bunu yaptık demek bir şey 
ifade etmez. Bendeniz Orman Teşkilâtına se
nelerce nakliyecilik yapmış, traves imalâtçılığı 
yapmış; ormancılığı, orman içinde yaşayan 
köylülerin yaşantısını çok iyi bilen insanım. 
Nerede ise beslediği sığırla beraber bir evde 
yatar durumdadır. Yiyecek bulamayarak, sa
dece bir buğday ekmeğini veya mısır ekme-

• * • 

ğini,yetiştirmiş olduğu sığırdan elde ettiği ay
ranının içine doğramak suretiyle gıdasını te
min etmekte ve başka bir şey bulamamakta
dır. Zannedilmesin ki, fukaralığı istismar 
ediyorum. Bu gibi durumları menfur emelle
rine ve ideolojik maksatlarına alet etmek iste
yen bazı insanlar mevcuttur; ben sadece mem
leketin gerçeklerini arz etmek için bunlan 
dile getirdim, bunlar bir realitedir. 

Anadolumuz Cumuhriyetin ilânanına ka
dar asker deposu ve vergi alman bir yerdi, 
hamdolsun Cumhuriyetin ilânından sonra bü
yük ilerlemıeîer vardır. Vatandaş - Devlet mü
nasebetleri o günden bugüne anlayış çerçe
vesi içinde devam etmektedir, fakat bunlar 
kâfi değildir, daha mükemmel hale getiril
mesini, bilhassa bu orman içi köyler üzerinde 
durulmasını istirham edeceğim. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
eder, saygılar sunarım.. 

(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oy sonuçlarını arz edi
yorum : 

Devlet memurları kanunu ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısının açık oylamasına 268 sa
yın üye katılmış, 263 kabul, 2 ret, 3 çekinser 
oy kullanılmış; tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

6 . 12 . 1972 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısının açık 
oylamasına 266 sayın üye katılmış, 257 kabul, 
9 ret oyu kullanılmış olup tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Şimdi söz sırası (Sayın Kemal Yılmaz'da, 
yalnız vaktin çok az kalmış olması nedeniyle 
sözünüzü kesmiş olmak mecburiyetinde kal
mak istemiyorum. Eğer müsaade ©derseniz, ça
lışma süremiz bitmiş bulunmaktadır, ayrıca 
söz isteyen arkadaşlarımız da epeyce fazla. 

(«Yarına kalsın» sesleri.) 
Çalışma süremizin dolmuş olması itibariyle 

21 Nisan 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

• * • 
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VI — DÜZELT1Ş 

Millet Meclisi 
Anayasa - Adalet Karma Komisyonu 

26 . 4 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda esas numaraları yazılı yasama doku

nulmazlıklarının kaldırılmasına mütedair dos
yaların Karma Komisyonumuzun 2 . 3 . 1972 ta
rihli 3 ncü Birleşiminde devre sonuna bırakıl
malarına karar verildiği halde, hataen 18.2.1972 
tarihli 2 nci Birleşiminde karar verildiği rapor
lara yazılmıştır. 
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Tashihine emir ve müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederim. 

Anayasa - Adalet Karma Komisyonu 
Başkanı 

(Adana Milletvekili) 
Cevdet Akçalı 

3/652, 491, 379, 191, 429, 602, 234, 214, 40, 
9, 409, 285, 452, 456, 588, 692, 3/33, 83, 408, 
38, 589, 192, 133, 507, 211, 376, 608, 381, 172, 
79, 
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Devlet Memurları Kanunu dle ilgili yetki kanunu tasarısına verilen ioylann sonucu: 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2ı68 

Kabul edenler : 263 
Reddedenler : 2 

Çekinse rler : 3 
Oya katılmıyaıılar : 173 

Açık üyelikler : 9 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Riza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte. 
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerrçel 
Hasan Dinçer 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 

Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçm 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çil oğlu 
Ömer Eken 
-Rafct' Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdulrah Naci Budak 

AYDIN 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim. Aytaç. 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü. Çavdaroğlu 
Kemal Erdeni 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahımet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

• BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Bari as Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalııı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilham|L Erteni, 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayretitikı Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğhı 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

Fethullah Taşkes'en liıoğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşchir 
Orhajı Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah tzmen 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Nâime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Reşit Üllker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
M. Hulusi Çaikır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Şina&i Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakilboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Feyzullah Çarıkçı 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sahri Yahşi 

KONYrA 
irfan Baran 
Stezai Erguıı 
Baha Müderrisoğlu 
TaJhsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
ilhan Ersoy 

MALATYA^ 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahmuğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Abdulkadir Kermooğlü 
.Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buidanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Y"avuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzun oğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet, 

^StVAS 
Enver Akova. 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 

Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karaikeçili 
Mehmet Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmat Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi "Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Beddedenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
KONYA 

Mustafa Kulbilay Imer 

[Çekinserler] 

L 

AYDIN ÇORUM KAYSERİ 1 
Nahit Menteşe Ali Naki Ulusoy M. Şevket Doğan 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Tiirkoş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
I Orhan Alp 
1 Orhan Birgit 

Musa Kâzım Coşkun 
d.) 

1 4-1 1 • fi" ^ 1 1 İbrahim (Juceoglu 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksu t 
Osman Soğukpmar 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

[Oya katılmîyanlar] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı (1.) 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZTĞ 
Sa.met Güldogan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 

— 13 

Rıfkı Danışılman (B.) 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğü§ (B.) 
İ. Hüseyin İnciiıoğlu (İ.) 
Mehmet Kılıç " 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
H üsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 
•s 

İSTANBUL 
İsmail Ar,ar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
renclelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kııas 
Haydar özdenin-
Osman özer 
Ak gün SiMvrili 

8 — 

| İsimdi Hakkı Tekin ol 
I Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan 
BurJıaııettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsam 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Ali Naibi Ün er 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 1 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 1 

KONYA 
Bahri Dağdaş 1 
Necmettin Erbakan (1.) 1 
İhsan Kabadayı 1 
Necati Kalaycıoğlu 1 
1. Etem Kılıçoğlu 1 
Sadi Koçıaış i(l.)' 1 
Orhan Okay 1 
özer ölçmen 1 
Faruk Sükan 1 
Mustafa Üst ün dağ 1 
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KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Enez (B.) 
Mehmet Ersoy (t.) 
K«maıl Kaear 

MALATYA 
Hakkı G-öfeçe 
İsmet inönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Şajşar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
»Sev fi Güneştan 

Afydurrahim Türk 
MUŞ 

Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B, Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Mehmet Nebil Oktay 
Salâhattin Oran 

SİVAS 
Vaftıit Bozatlı (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Saibri Süzeri 
(t) 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Necati Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. Â.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
0. Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

Yekûn 

-...>... ı>m<i .^•<-
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6 . 12 . 1971 tarilh ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle-

ilgili yetki kanunu tasarısına verilen oyların sonucu: 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. SelâJhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçfikte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeflri Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
YusuH Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan (Dinçer 
Hamdi Hamamjcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Tokeır 
Suna Tural 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 266 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 9 

Çelkînserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 175 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
^erafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleymam Çil oğlu 
4 )mP"P T^İTPTl 

Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhanıgü 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zelki Altunıbaş 
İbrahim Aytaç 
öilhat Bilgeftıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâbm 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet, Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman T a n 

BİLECİK 
Mehımet Engül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
\~J V/LXA CIU. X V . U l C v l l l l 

Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçu/başı 
Ali Naki Ulusoy 

DENIZLI 
ilhan Açıkalm 
Kehıajeıt Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savoa 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Illhami Ertfcem , 

ELÂZIĞ 
Hayrettin H&nağaaı 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
ıSg/bahattin Araş 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fetullah Taşkesenlfeğlü 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaca§ehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez--

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah tzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 
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HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Ortıan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Naime Ifebal Toikgöz 
A. Turgut Topal oğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
öoşjkıın Karagözoğlu 
Şina'si Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Vehis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevfket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan' 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullafh Çarıkçı 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezaî Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
C. -Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu / 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

M. Zekeriya Kürtşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hjüsametin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
M. Nuri Kodaman oğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Efciıiüi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Bas-ri Albayrak 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı < 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin 'Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçıner 

SIÎRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birineioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin 'Cevheri 
Mehmet Ali Göklıü 
Bahri Karakeçili 
Veıhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Tura«r 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karatoaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedim oğlu 
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[Reddedenler] 
BURSA 

İbrahim. Öktem » 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Oavitj Oral 
Aihmet Tıopaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıikoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kaısum Küfrevi ' 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
(t) 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpınar 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemaıl Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

Reşit Ülker 

KONYA 
Mustafa Kulbilay İmer 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

[Oya katilmıyanlar] 
BİTLİS 

Abklin İnan Gaydalı 
(i.) 

BOLU 
Kemal Deanir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yaikup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı (İ.) 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sa+met Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perînçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin < 
Rasim Cânisli 
Rıfki Danışman (B.) 

Selçuk Ervendd 
ESKİŞEHİR 

Sayfa öztıürk 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
İ. Hüseyin tncioğlu (İ.) 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Âkmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferrulı B ozibıeyil i 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmaılı 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Osman öızeı 
Akgün Silıivrili 
İsmail Halklkı Telkinel 

RİZE 

Sami Kuımbasar 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk ( 

Necdet Uğur 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Burhanıettin Asutay 
Şeref Baikşık 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Ali Naikd Üner 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasam Korkut (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Bahri Dağda§ 
Necmettin Erbakan (İ.) 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteni Kıbçoğhı 
SadiKoçaş (İ.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
(t)' 
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Ali Erfbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy (t.) 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdurralıim Türk 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
\ t a Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Akçal'(B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Zeki Çeliker 

Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran (i.) 

QtV \ ^ 
O l \ i V O 

Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğm 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orham öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 9 

Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Necati Aksıoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
tsmaiil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

*>&<* — < < . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1972 Perfemlbe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. -— 657 sayılı Deflet Memurları Kanunu 

Ve bu kiaınıuııdıa dseğiışliklfiMer yapaın, nıaıdjdleilıer 
ekliye» '31 . 7 . 1970 tarilıli ve 132Î7 sayılı Ka
nunun bâzı nıadldelerinin yeniden düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki kanunu tasarısı,'ve Anayasa ve 
Plân komisyonları raporları (1/550) (Ş. Sayısı : 
518 ve 518 e 1 ,nc!i ele) (DağcınaıtaAleıü : 6.4.1972, 
8.4.1972) 

X 2. — 6 .(12.10*71 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu 'tasarısı ve Ana
yasa, Tarım ve Plân kotaıiislyionları raporları 
(1/596) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
7 , 4 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, 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) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cuîmhu-
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 üyedea kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtana tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2.7.1971, 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızdım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161, H61 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili iSuna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi EngizHn, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4.2.1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 



dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) • 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (ıS. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadâül hakkında İka
nun teklifi ve Aidalet Komjis-yonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, 'Devlet memurlarunın disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komilsyonu raporu (2/135) >(S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi haMonda kanun telkli-
fi ve 'Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvelkili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırıiLmialan hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komiıgyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci 'maddesine eon fıfcra olarak bir fıfcra ekLen-
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa

vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halkJkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayılan : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 neı mad
desinin ıtadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisıyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senaitosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksöley'in, 1076 sayılı İMiyaıt zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddeısinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
ikanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayılan : 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ııcı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka^ıun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (IS. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi nakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — izmir Milletvekili Burhanett'in Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 
20. — Nevşehir Milletve'kili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası-
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nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve I 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçfoi Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı '-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/83) (S. Sayısı : 519) (Dağıtma 
ftariM: 6 .4 .1972) 

23. — Afyon Karaihiisar Milletvekili Kâzım 
Uysal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/133) (S. Sayısı : 520) (Da
ğıtma tarihi: 6 . 4 .1972) 

•24. — 'Mardin ^Milletvekili lA>bdurr'a!him Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/409) (S. Sayısı : 521) (Dağıt
ma tarihi: 6 .4 .1972) 

25. — Konya MMletveikiM Bahri Dağdaş'm, 
yasama dokunulmaizhğınMi kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/33) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma ta
rihi: 6 .4 .1972) 

26. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/588) (S. Sayısı : 523) (Dağıtma ta
rihi: 6 .4 .1972) 

27. — Ankara Milletvekili Hüseyin Baku'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/602) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma ta
rihi: 6 .4 .1972) 

28. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma 
rtar-ihi: 6 .4 .1972) | 

29. — Sakarya Milletvekili Vedat Önsaiin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/456) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma 
tarihi: 6 .4 .1972) 

30. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/408) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma ta
rihi: 6 .4 .1972) 

31. — Kars Mületvekli Veyis Koçulu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/285) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi: 6 . 4 . 1972) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/692) (S. Sayısı : 530) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

33. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığmın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/38) (S. sayısı : 531) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1 9 7 2 ) 

34. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasama, dokunulımazlığınm kaldırılması haıkkın-
/da Başlbakanlik tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let koalisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/40) (S. Sayısı ; 532) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4 . 1972) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Kanma Komis
yon raporu (3/172) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma 
tariJhi : 8 , 4 . 1972) 

36. — Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanlik tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/192) (S. Sayısı : '534) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

37. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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•da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kartına Komisyon 
raporu (3/2Ü1) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tari
hi : 8 . 4 . 1972) 

38. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
ikan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkınida Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet ikotmisyionlarından mürekkep Kanma Ko-
tmisyıon raporu (3/376) (S. Sayısı : 5#6) (Dağıt
ma taıihi : 8 ; 4 . 1972) 

39. — Rize Milletvekili Hasan Basra Albay-
rak'ın yasajma ıdokunulma^lığmın kaldırılması1 

hakkımda Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Kanma Kio-
tmisyon raporu (3/381) (S. Sayısı : 537) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

40. — Ankara Milletvekili Mustafa Maden'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırlıması hak-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/429) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma 
tarihi : 8 . 4 .1972) 

41. —• Konya Milletvekili Necmettin Erha-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
alisyon raporu (3/234) (S. Sayısı : 539) (Da
ğıtma tarihi 8 . 4 . 1972) 

42. — Mardin Milletvekili Abdurrahinı 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırlıma-
sma dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karına Ko
misyon raporu (3/214) (S. Sayısı : 540) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 4 . 1972) 

43. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırlıması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/191) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1972) 

44. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukad
der Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayı-
isı : 542) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 .1972) 

45. — Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Si
nan Bosna'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek

kep Karma Komisyon raporu (3/9) (S. Sayı
sı : 543) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 ,1972) 

46. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/379) (S. Sayısı :.544) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 .1972) 

47. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) (S. Sayısı : 545) (Da
ğıtma tarihi : 10.4.1972) 

48. —• Edirne Milletvekili Veli Gülkan'm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep karma komisyon 
raporu (3/507) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma ta
rihi : 12.4.1972) 

49. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/608) (S. Sayısı : 547) (Da
ğıtma tarihi: 12.4.1972) 

60. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Grü-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/652) (S. Sayısı : 548) (Da
ğıtma tarihi: 12.4.1972) 

51. — Mardin Milletvekili Şevki. Altındağ'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/589) (S , Sayısı : 549) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1972) 

52. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başhakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/22) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tari
hi : 12.4.1972) 

53. — İstanbul Milletvekili Tekin Ererin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/155) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1972) 
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54. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas- I 
lan'm, yasama dakunulmazlığmm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/82) (S. Sayısı : 552) (Dağıt
ma tarihi : 12.4.1972) 

65. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/202) (S Sayısı : 553) (Da
ğıtma tarihi : 12.4.1972) 

56. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama doıkunıılmaizhğının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/367) (S. Sayısı : 554) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

57. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet ıkomfeyonlarınidan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/385) (ıS. Sayısı : 555) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

'58. —. Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık (tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu >(3/386) (iS. Sayısı : 5'56) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 197)2) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/457) (S. Sayısı : 557) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

60. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kamla Ko
misyon raporu (3/405) (ıS. Sayısı : 558) (Da
ğıtma/tarihi : 12 . 4 . 1972) 

61. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Kanma Ko
misyon rapora (3/606) (S. Sayısı : 559) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) | 

'62. — Elâzığ Milletvekili ıSamet Güldûğan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/16) (S. Sayısı : 5S3) (Dağıt
ma tarihi :12 . 4 . 1972) 

63. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/35) (ıS. .Sayısı : 564) (Dağıtma 
.tarihi : 12 . 4 . 1972) 

64. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nı'n, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve' Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/42) ('S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972), 

65. — Kars Milletvekili Osman Yeltekin'iıı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezlkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep Kanma Komis
yon raporu (3/156) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 4 . 1#72) 

66. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıliması 
haJkkında Başbakanbk tezlkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Kartoa 
Komisyon raporu (3/189) (S. Sayısı : 567) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1-972) 

67. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/296) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma 
tarihi : 13 . 4 . 1972) 

68. — Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Ak-
lişuk'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
haikfkınfda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Hofmisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/320) (S. Sayısı : 569) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

69. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyon!arından mürelkkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı : 570) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1972) 
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70. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak-'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
cta Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep Kanma Komis
yon rapora (3/466) (S. Sayısı : 571) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/906) (S. Sayısı : 57'2) (Da
ğıtıma tarihi : 13 . 4 . 1972) 

72. — (İstanbul Milletvekili {Mehmet Ali Ay
han'ın yasama dokunulmazlığının kaMırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (8/17) (S. Sayısı : 573) (Dağıt
ma ıtarİbi :'14 . 4 . 1972) 

73. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakin Ak
doğan ve Neşet Tamrıdağ'm yasama dokunul-
nıazlıklarmın kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komiısyoın rapo.ru1 

<3/174) (S. Sayısı : 574) (DağUtma tarihi : 
14 . 4 .'1972) 

174. —< ISamsun Milletvekili Kıâmran Evliiya-
oğlu'nun yasama dakunnlımjazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından ımürekıkep Kar
ma Komisyon rapora (3/173) i (S. 'Sayısı : 575) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

75. — Samsun Milletvekilli Kattıran Evtliiya-
oğlu'nun yasama 'dokunulmazlığının lkaklırıl<m1a-
sı hakkında Başbakanlık teskeresi ve 'Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komjisyon rapora !(3/178) (!S. 'Sayısı : 576) (Da
ğıtıma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

76. — İstanbul Milletvekili 'Mehmet Ali Ay-
bar'ın yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet koımjilsyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/177) (S. Sayısı : 577) '(Da
ğıtma tarihi : 14, . 4 . 1:972), 

77. ı— (İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
§e!ref Lâç'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından (mürekkep 
Karma Komisyon rapora (3/181) (S. 'Sayısı : 
578) (Dağıtma (tarihi •: U4 . 4 . 1972) 

78. — Bilecik Mlilletveikili Mehmet Ergül'ün, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hafekm-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/222) (S. Sayısı : 579) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . (1972) 

79. — 'Kayseri (Milletvekili Mehmet Yücel er'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karına Komis
yon raporu (3/223) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma 
itai 'ihi;: !14.4,!l972) 

(80. — Bursa Milletvekili Ertuğrul 'Mat'in 
yasıanna dokmulmazlığıniin kaldırılması hakkun-
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Kondisyon 
raporu (3/372) (S. Sayılı : 581) (Dağutma ta-
atiftıfi 117 . 4 . 1972) 

ıSl. —• fSaıkarya 'Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile Tekirdağ MiMetveklili Yılmaz Alpaslan'ın! 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi vıe Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/704) (S. Sayısı : 582) 
(Dağıtma tarihi i: }17 . 4 . '1972) 

82. — Konya Milletvekili Necmettin Ertba-
kan'ım yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet kamisyonilarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/377) (S. Sayısı : 585)' 
Dağıtma talihi : 17 . 4 , 1OT2) ; 

$3. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'mıun yasama dofcımulma&lığının fcaidurıl-
ması hakkında Başbakanlık (tezkeresi ve Ana^-
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon ıraporu (3/374) (S. Sayısı :> 
586) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

84. — istanbul Milletvekili İlıhan Darende-
ılioğlu'nun yasama dokunulmazlığının, kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Ama-» 
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/430) (S. Sayısı : 
587)' 'i(Dağıtımla tlalıihi : 17 . 4 . ,19720 

85. — İstanbul Milletvekili Tekin Erenin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/445) (S. Sayısı : 588) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 4 . 1972) 

http://rapo.ru1
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86. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'iıı 
yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adale* 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/464) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma ta-
r M l : 1 7 . . 4 , 1 9 7 2 ) 

•87. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'ita, yasama dokunulmazilığıınan kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma Ko
misyon raporu (3/688) (S. Sayısı : 590) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

•88. — Ankara Milletvekili İbrahim Ciice-
oğlu'nıun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlrk tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/367) (S. Sayısı : 591) 
(Dağıtımla tarihi : 17 . 4 . 1972) 

,89. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/366) (S. Sayısı : 592) (Dağıt
ma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

90. — Bilecik Milletvekili Mehmet Erg-ül'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/219) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tari
hi : 17 . 4 . 1972) 

91. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lıı'nıın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/210) (S. Sayısı : 594) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 4 . 1972) 

'92. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kartaıa Ko
misyon raporu (3/190) (S. Sayısı : 595) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 4 . 1972) 

93. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/185) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma 
tarihi : ,18 . 4 . 1972) 

94. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karina Ko
misyon raporu (3/180) (S. Sayısı : 597) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 4 . 1972) 

95. — 'Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/41) (S. Sayısı : 598) (Dağıtma tarihi: 
18.4". 1972) 

•96. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/23) (S. Sayısı : 599) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 4 . 1972) 

'97. — İstanJbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/21) (S. Sayısı : 600) (Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1972) 

98. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/12) (S. Sayısı : 601) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 4 . 1972) 

99. — Çorum Milleltvekili Aralan Topçuıbaşı'-
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekep Karma Komis
yon raporu (3/14) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma. 
tarihi : 18 . 4 . 1972) 

100. — Denizli Mıülettvekili Fuat Aveı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/15) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi :18 . 4.1972) 

. 101. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/31) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 19 . 4 . 1972) 



102. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık Itczlkerelsli Anayasa ve-Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/32) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1972) 

103. — Konya Milletvekili (Cumhuriyet Se
natosu eski üyesi) M. Sadi Koçaş'm yasama 
•dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis-
yontlıarınidaın mıüırelkıkep 'Karama Komisyon raporu 
(3/36) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihli : 
18 . 4 . 1972) 

104. — Yozigat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-
doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/39) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1972) 

105. — İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
ikanıisyiomlarurıidan imlürcklkep 'Kartmıa Komisyon 
raporu (3/132) (S. Sayısı : 608) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 .1972) 

106. — Maırldiın Millleftvakilii Abdfoınrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon, raporu (3/263) (S. Sayısı : 609) (Da
ğıtma tarihi : 38 . 4 . 1972) 

107. — JMûardan MHIatvetkİi AbdfuriTahJibı Türk'
ün yasama dokunulmaz/lığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komıisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/262) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1972) 

108. — M a MfflİeltvekiM Mehmet Aksoy'ıun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarımdan m'ürekkep Kanma Komisyon 
raporu (3/295) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma 
ltaırS|h)i : İS . 4 .1972) 

109. — Denizi Milletvekilli Mehmet Emüıı Du-
rul'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/317) (S. Sayısı : 612) (Dağıt-: 
wa& ftatrSM : 18 . 4 .1972) 

110. — Kiırşehiir Milletvekilli M. Kemdi Gü
neş'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/451) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma 
tıaırajhıi : İS . 4 .1972) 

111. — Kanıya Milletvekili .Necmettin Erjba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/601) (S. Sayısı : 614) (Da-
ğırtımıaitarâhıi : 18 . 4 .1972) 

.112. — BBltflÛs MMetvelkiM Zeynel Âbiddm İniaaı'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/257) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma ta
rihi :,18 .4 .,1972) 

113. — Aydım Milletvekili Fıikreıt Kayaalp 
TurhangiPin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/212) (S. Sayısı : 616) 
(Dağıtıma tıariM : 18 . 4 .1972) 

114. — Burdur Mdlleitvtekilii M. Mukadder Oil-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/371) (S. Sayısı : 617) (Da-
ğıjtimatortıi-: İS . 4 .1972) 

115. — Niiğde MiDeltvıelkiilld Hayalar özMp'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/380) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma 
Hanihi: 18, 4 .1972) 

116. — Mallelt MecÛM, C^mlıurbaşkMilığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında iMeelils Hesaplarım İnceleme Komisyonu! 
raporları (5/20) ('S. ISayısı ; 560) (Dağııtoa 
tiardfhij :!17.l4..ıl9l72') 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasını Ön adım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilineisine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân Icomiisyonları/ndan seçilen 3 er üyeden ku-
ıruikı '6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(iS. Sayısı : 136 ya 1 nici ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili) Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarıım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya 'Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tanım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) ('S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Günigöı* ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin 'Toptancı halleri kanun teklifle
r i ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
.-Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tesjkiiline ve vazifelerime dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 inci maddesinin birinci fıkrası «K» bendimde 
değişiklik yapılması hakfcında (kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
{komisyonları raporları. (1/305) (S. Sayısı : 417 
ve 41*7 ye birimci ek) (Birinci dağıJtma tarihi : 
23.8.1971, Ikfeıei dağıtıma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kamunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 
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6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . G . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlâtn Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, elit 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye-den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma^dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yarna'nın ölüm cezalarına çarptımlanaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa, 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırıhnası hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkebe 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
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146 sayfasında kayıtlı, Mehme'toğiu, Güneş'ten 
doğana, 4 . 2 . 1944 doğumlu Aldan Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — 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 Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Koni is yo
llu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde 
re Dedefcorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. ki Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihileri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dada* 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla. 

değişik 3 ncü maddesine bir' fıkra eHenmesine-
dair kanun tasarıları ve Mil î Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Malıkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki1 Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardia Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hissar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı :: 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

24. — Bartın İlçesinin Esenyurt köyü hame 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatiee'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başıbafeanlılk tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

25. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında niüıfus sicilide kayıtlı 
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Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do- I 
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezikeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9'84) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1072) 

X 26. — Topralk ve 'Tanım reformu önıted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu "Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

27. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1972) 

28. — 24 . 5 . 1967 t&riMi ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri- J 
ııin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl- I 
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine I 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili I 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ- I 
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad- I 
deleninin değiştirilmesine dair kanun teklifleri I 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya- I 
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
(Sayısı : 508 ve 508 e 1 nci ek) (Dağıtıma tarih- I 
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 . 1972) 

X 29. — Demekler kanonu tasarısı ve Ana- I 
yasa, İçişleri ve Adalet komiısyoınlarından seçd- I 
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko- I 

*» 

misyon raporu (1/606) (iS. Sayısı : 561) (Da-
ğıltma /terfii : 12 , 4 .1972) , 

30. — 353 sayılı Asfeerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

31. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu ka.nuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici; Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
1 4 . 4 . 1972) 

X 32. — 6831 sayılı Ormanı Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanıma bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

33. — G. Senatosu Sivas Üyesi Â d i Aflitay 
ve 6 artoadaşiiiıın, 5434 sayılı T. C. EeiıekM S>aaı-
dığı .EapnMinma, 1 . .3 . 1971 günlü ve 1377 aa-
yıiiı Kamunla dkfljemieın 'geçici 1 nea anadidleınliın (a) 
bendinde değişjilkülik yapdtoasana dıaüsr (kjamun 
itakÜMli ve oVEaıMyıe ve Plân fcomiijsyoırfer'i rapor
ları ) 2/531) (S. Sayısı : ,635) (Dağıtma tari|M : 
18 . 4.1972) 

•mm ">••< 





Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Orman Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
Orman ve Plân komisyonları raporları (1 /511) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 31 . 7 . 1971 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1126/10224 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük (Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 7 . 1971 ftarihinde kararlaştırılan «Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısı» gerekçesiyle birlkte ilişik «olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Prof.' Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

ORMAN BAKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI VE 

GEREKÇESİ 

Genel gerekçe 

Ormanların önemi : 
Ormanlar bir ülkenin her bakımdan millî varlıklarıdır. Çünkü ormanların maddi ürünlerinin 

dışında sadece mevcudiyetleri dahi yurttaşların sağlık, esenlik ve huzur içinde yaşamaları, çeşit
li sanayi ve ekonomik kollarının güven içinde çalışabilmeleri, yurt savunması, tarım, hayvancılık 
ve turizmin gelişmesini sağlaması ile sosyal ve kültürel kalkınma bakımlarından o ülkeye çok de
ğerli ve önemli yararlar sağlamaktadır. Ormanların yokluklarının doğurduğu ıstırap ile varlıkla
rının sağladığı refahtan toplumun her ferdi az çok bir pay almaktadır. 

Ormanın ilk bakışta faydası, ürünlerinin çeşitli iş ve sanayi kollarında ham veya yardımcı 
madde olarak kullanılması yahut tüketimi şeklinde göze çarpmaktadır. 

İnşaatta, kimya ve diğer sanayi kollarında, tarım, madencilik bayındırlık ve ulaştırma gibi 
çeşitli ekonomik faaliyetlerimizde orman ürünlerinin kullanış yerleri gün geçtikçe artmaktadır. 

Orman ürünlerinden sadece biri olan odun hammaddesi için 6 000 den fazla kullanma yeri 
tesbit edilmiştir. Odunun teknolojik vasıfları üzerinde yapılan araştırmalar, ondan sağlanacak fay
daların dalıa da artacağını ortaya koymaktadır. Yeni teknoloji bu faydalanmayı odundan üretilen se
lüloz sökerinden hareketle, hayvan ve insan gıdası olarak kullanılabilen proteinlerin elde edilme
sine kadar vardırmıştır. 

427 



_ 2 — 
Ormanların kollektif ve düzenleyici tesirleri yönünden de sağladıkları faydalar, ürünlerinin 

sağladıkları faydalar kadar önemlidir. Ormanlar bulundukları çevre iklimini sert kara ikliminden 
ılımlı iklim tipine yöneltirler. Bu suretle ormanlar, don, kuraklık, sıcaklık, fırtına v. s. misali 
aşırı iklim şartlarının zararlarını önlemek veya azaltmak suretiyle faydalı oldukları gibi su re
jimimin de düzenli bir şekilde devamını sağlarlar. Daha önceleri orman olan fakat bugün çeşitli 
tahrip etkenleri dolayısiyle orman özelliğini kaybetmiş yerlerde ve dolaylarından tabiatın aşırı ik
lim şartlarını görmek mümkündür. 

Tarımın muhtacolduğu rutubeti temin etmek, rüzgârın hızını kesmek ve dolayısiyle tarım alan
larından rüzgâr zararlarını önlemek için koruyucu orman şeritlerinin tesisi çok faydalı ve bilhas
sa orta ve Grüney - Doğu Anadolu için zorunludur. Koruyucu orman şeritleri aynı zamanda top
rağın nispî rutubetini de muhafaza ederler. Birçok memleketlerde bu maksatla tarım arazileri 
içinde koruyucu orman şeritleri ve rüzgâr perdeleri tesis edilmektedir. Fransa'da Sen Nehrinin uy-
salla^tırilması Birleşik Amerika imin Tenııesse Vadisinin ıslahı ancak su havzalarmdaki ormanların 
korunması ve çeşitli tahrip etkenleri sonucu açılan yerlerin yeniden ağaçlandırılması ile mümkün 
olmuştur. 

Ormanların en büyük faydalarından biri de erozyonu önlemek toprağın kaymasına ve sürük
lenmesine engel olmak suretiyle verimli toprakların korunmalarıdır. Bitki örtüsünden yoksun 
yerlerde topraklar rüzgâr veya suların tesiri ile taşınmakta ve tarım için çok bereketli olan ve 
yüzyıllar içinde meydana gelen bu cevher denizlere akarak yok olmakta ve bu suretle doğal den
ge bozularak insan emeği de boşa gitmektedir. Böylece yurt ve yurttaş son derecede yoksullaş
maktadır. Ormansızlık yüzünden meydana gelen sellerin tesiri ile en verimli tarım toprakları da 
taş, kaya ve molozlarla kaplanmaktadır. 

Her yıl aşınma sonucu taşınarak denizlere dökülen topraklarımızın 400 000 000 tondan fazla 
olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, erozyonun yurdumuz için ne büyük bir âfet olduğu 
anlaşılır. 

Ormanların sahil ve kara kumullarının teşekküllerine engel olması; yerleşme noktalarını, ta
rımı, hayvancılığı, bayındırlık ve sanayi tesislerini koruması; bataklıkları kurutmak, zehirli ve za
rarlı gazların tesirlerini yok etmek, havaya saf oksijen vermek suretiyle insan sağlığına yardım 
etmesi; yeşilliği ve hayat dolu varlığı ile insana canlılık vermesi ve güzellik duygularını uyan
dırıp aşılaması; savaş zamanlarında yurdu düşmanın gözünden saklayıp, silâhından koruyarak Si
lâhlı Kuvvetlere güç ve güven vermelde yurt savunmasına yardım etmesi, çeşitli av hayvanlarını 
barındırıp beslemekle bir taraftan yurdun doğal varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi, diğer 
taraftan turizm, spor ve atıcılığı geliştirmesi gibi hususlar ormanların olumlu ve düzenleyici tesir
lerinden doğan önemli faydalarından başlıcalarmı teşkil etmektedir. 

İstisnasız her yurttaş bu faydalardan payına düşeni almaktadır. Böylelikle orman varlığının 
nitelik ve niceliği bu olumlu ve düzenleyici etkilerin artmasında büyük önem taşımaktadır. Orman
ların yetiştirilmesi, orman ürünlerinin istihsali ve sanayiinin çeşitli kollarında işlenmelerinde ya
rattığı istihdam imkânlarının yurt ekonomisinde ki yeri de çok büyüktür. 

Ormanlardan yapılan üretim, kesme, taşıma, imalât, yol yapımı, bakım, ıslâh ve ağaçlandırma 
gibi her türlü orman işlerinde orman içinde ve civarında yaşıyan halkın el çimeği ve vasıtaların
dan faydalanılmakta ve bu yolla geçim seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunulmaktadır. 

Ormanlarımızın durumu : 

Tarih boyunca, müteaddit göçlere, akınlara ve savaşlara sahne olan yurdumuzda, orman varlığı 
değişik etkenlerle önemli şekilde tarhibedilmiş, nicelik ve nitelik bakımından yetersiz duruma 
gelmiştir. 
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Anadolu sahillerine yerleşen Fiııikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Venedikliler ve Cenevizliler 
gemi kerestesi ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile kıyı ormanlarını tahribetmiş ve bilhassa Ro
malılar ziraat arazisi elde etmek gayesi ile geniş orman sahalarının yok olmasına sebebolmuşlar-
dır. 

Zamanla nüfusun ve ihtiyaçların artması, geçim imkânlarının azalması ormanlardan değerli 
olarak faydalanmanın sarsılmasına ve bu dengenin ormanlar aleyhine bozulmasına sebebolmuş ve 
orman tahribinin hızlanması sonucunu doğurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de orman
lardan düzensiz faydalanmaya devam edilmiştir. Yüzyıllar boyunca yapılan bu düzensiz faydalan
malar ve tahripler yüzünden ormanlarımızın sınırları düzey ve yatay doğrutularda çok daralmış, 
birçok orman alanlarımız yerlerini kendilerine komşu bulunan maki, ve step gibi daha değersiz 
bitki formasyonlarına terk etmişler veya tamamen kıraçlaşarak çıplak hale gelmişlerdir. Halen de
vam etmekte olan ve kesin olmıyan envanter sonuçları itibariyle yurdumuzun coğrafi bölgelerine 
göre ormanlarımızın dağılışı ve işletme şekillerine göre alanları da şöyledir : 

Bölge Orman alanı (Ha.) Ormanlık alan oranı % 

Marmara 
Karadeniz 
Ege 
Akdeniz 
İç - Anadolu 
Doğu - Anadolu 
Güney - Ana 

İşletme şekli 

Koru 

Baltalık 

dolu 

Toplam 

Vasfı 

Normal 
Bozuk 

Toplam 

Normal 
Bozuk 

Toplam 

2 260 580 
4 532 267 
3 879 071 
4 865 751 

620 442 
1 145 593 

969 489 

18 273 193 

Alanı (Ha.) 

5 400 285 
4 290 337 

9 680 622 

1 793 793 
6 798 778 

8 592 571 

" 12,4 
24,8 
21,2 
26,6 

3,4 
6,3 
5,3 

100,0 
Ormanlık alana 

göre % 

30 
23 

53 

10 
37 

47 

Memleket 
alanına göre 

6.9 
5.5 

12.4 

2.3 
8.7 

11.--

Koru ve bataklık olarak normal vasıflı ormanlar 7 200 000 hektar, •(% 41) bozuk vasıflı orman
lar ise 11 100 000 hektar (% 60) yurt alanını kaplamaktadırlar. Amenajman ve istikşaf plân
larına göre ormanlarımızın yüz ölçümü 18 300 000 hektar civarında olup koru ve baltalık orman im
letme şekilleriyle idare edilmektedir. İyi muhafaza edilmiş ve muhtelif tahrip etkilerinden olduk
ça uzak kalabilmiş normal vasıf gösteren ormanlarımızın yanıbaşmda usulsüz ve düzensiz fayda
lanmalar yüzünden evsafı çok bozulmuş olanlarda imar ve ıslahı konusunda, masraflı, yorucu ve 
ciddî çalışmalar yapmayı zorunlu kılmaktadır. 
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Türkiye ormanları sahası, ağaç serveti, bu servetin bünyesi, verimi ve talî ürünler üretimi hak
kındaki bilgiler henüz 'kesin değildir. Ormanlarımızın hemen yarısı (.% 48) baltalık işletmesi şek
lindedir. Keza koru ormanlarının da %48;5 i bozuk durumdadır. Ağaç serveti normal korularda 
hektarda 133,3 an3, bozuk koruluda hektarda 80 m8 dür. Baltalıklarda ise hektarda 15,6 m3 tür. Normal 
koru ormanlarında ağaç servetinin % 30 kadarının 50 cm. den yukarı çaplardaki ağaçlardan mey
dana geldiği ve gençleştirilmesi! gerektiği anlaşılmaktadır. Hektarda yıllık hacım artımı koru or
manlarında ortalama l,494m3, baltalıklarda 0,481 m3 tür. Bu nedenlerle, ormanlarımızdan üretile
cek hektardaki yıllık ortalama hâsılat da normal seviyeden çok düşük bulunmaktadır. Gerek bu 
durum gerekse altyapı tesislerinin gerektirdiği şekilde gençleştirilmemiş olması, yurt ormanların
dan yıllar itibariyle yapılan üretimin sınırlı kalması sonucunu doğurmuştur. 

Ormanlarımızdan yapılan üretimin yıldan yıla gösterdiği seyri aşağıdaki tablodan izlemek müm
kündür. 

Yıl Yapacak odun (m3) Yakacak odu (Ster) 

1937 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

800 000 
1 900 000 
1 750 000 
2 750 000 
2 440 000 
2 440 000 
3 630 000 
3 570 000 
3 780 000 
4 330 000 

4 000 000 
6 100 000 
6 500 000 
5 500 000 
5 600 000 
6 300 000 
6 200 000 
6 400 000 
6 500 000 
6 500 000 

Türkiye genel olarak, ormanın yetişmesi ve yetiştirilmesi için elverişsiz bir iklim kuşağında bu
lunmaktadır. Bilhassa ormanların varlık ve gelişmelerinde büyük rol oynayan rutubet ve yağış 
ilişkileri bakımından, lokal şartlar müstesna, yurdumuz genel olarak Kuzey ve Orta. - Avrupa mem
leketlerine nazaran optimal şartların sınırlarında yer almış bulunmaktadır. 

Yurdumuzun topoğrafik ve morfolojik yapısı da ormanların dağılış ve yayıbşında elverişli olmı-
yan bir etki yapmıştır. Ormanlarımız çoğunlukla Karadeniz, Batı - Anadolu ve Toros Dağların
da toplanmıştır. Orta ve Güney - Doğu Anadolu genel olarak ormansızdır. Elverişli olmayan şart
ların yanı başında yüzyıllar boyunca ormanların yok olmasına sebebolan çeşitli faktörler yurt or
manlarının gerek alan ve gerekse kuruluş yönünden fakirleşmesine sebep olmuştur. Usulsüz müda
halelerin bir sonucu olarak ormanların yerine maki ve step bitkileri yerleşmekte ve gerçek orman 
alanı gittikçe küçülmektedir. 

Türkiye ormanları gerek alan, gerekse servet yönünden çeşitli etkilerle tahribedilmiş ve edil
mektedir. Bilhassa yağış havzalarında su, toprak ve bitki dengesi bozulmuş olup, toprak erozyonu 
taban arazilerde büyük ölçüde ve çok önemli derecede zarar yapmaktadır. 

Sonuç olarak bütün bu özellikler göz önünde bulundurulacak olursa, yıllardan beri süren dü
zensiz yararlanmalar suretiyle tahribe uğrayarak bünyesi fakirleşmiş ormanlarımızın olumlu ve 
düzenleyici tesirlerinden faydalanmak için mevcut orman varlığımızı çok dikkatle korumak, imar 
ve ıslah etmek, yok olanı da yeniden yetiştirmek suretiyle tekrar kazanmak millî bir dâva olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yok olan ormanlarla birlikte yeniden orman yetiştirme şartları da, büyük 
ölçüde, ortadan kalkmakta olduğundan, bu dâvanın halli uzun bir zamana ihtiyaç gösterdiği gibi, 
büyük emek, masraf ve fedakârlıkları gerektirmektedir. 
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Orman Teşkilâtının tarihçesi : 

Devletin ormancılık konusu ile sürekli ve bir dereceye kadar sistemli bir şekilde ilgilenmesi 
Tanzimattan (1839) sonra başlar. Gerçekten, ormancılık hizmetlerinin teşkilâtlandırılması konu
sunda ilk ciddî teşebbüsün Fransa'dan getirtilen mütehassıslar vasıtası ile 1857 yılında başladığı
nı görmekteyiz. Bu tarihte bir yandan ormancılık öğretimi için okul açılırken öte yandan da or
man teşkilâtının temelleri atılıyordu. 

Her ne kadar bu tarihten önce de Ticaret Nezaretine bağlı bir Orman Müdürlüğü kurulmuşsa 
da faaliyetleri hakiki ormancılık olamamıştır. 1857 - 1869 yıllarında orman işlerine, önce Nafıa Ne
zaretine, sonra Ticaret ve Nafıa Nezaretine, nihayet Ticaret ve Ziraat Nezaretine bağlanan Meclisi 
Meabir bakmıştır. 

1869 yılında Orman Umum Müdürlüğü kurularak Maliye Nezaretine bağlanmıştır. Orman iş
leri sonradan Orman Umum Müdürlüğü veya Orman ve Maadin Umum Müdürlüğü şeklinde yü
rütülmüştür. Bu Teşkilât, göreceği hizmetlerin önemi ve çeşitliliği göz önünde tutularak, 1872 yı
lında Orman ve Maadin Nezareti adı ile bir «Bakanlık» haline getirilmiştir. Hizmetler 1879 yı
lında Ticaret ve Ziraat Nezaretine, 1892 yılında Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretine bağlı bir 
Umum Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştır. 

İkinci Meşrutiyet Devrinde 1908 Onman Heyeti Fenniyesi (sonradan Orman Müdüriyeti Umu-
miyesi) Orman ve Maa'diin Ziraat Nezaretine bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dönemuMe ormancılık hizmetleri, İktisat Vekâletine 
bağlı Orman ve Maaidlin Umum Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 

Gerek Meşrutiyet ve gerekse Cumhuriyet 'devimde bütün memleket ormancılığını yeni bir 
düzene sokmak amacı ile çeşitli Orman kanunu tasarıları hazırlanmıştır. Hattâ Atatürk'ün da
ha Cumhuriyetin ilânından önce Türkiye ormancılık politikası gayelerini büyük bir Uygunlukta 
açıklayan direktifleri vardır. Nitekim 1922 yılında Büyük Millet Meclisinin açılışı münasebetiy
le «söylediği nutkunda Atatürk: «Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi 
noktai nazarından ehemmiyeti ımuhakkak olan ormanlarımızı da asri tedalbir ile (hüsnü halde bu
lundurmak, tevsi etmek ve âzami fayda temin eylemek esas ^düsturlarımızdan biridir» diyerek bu 
konuya verdiği önemi belirtmiştir. 

'Türkiye Cumhuriyetinin ilânından sonra, Orman Umum Müdürlüğü, İktisat Vekâletine bağlı 
îken, 1924 yılında kurulan Ziraat, Orman ve Baytar Müdüriyeti umumiyelerinden müteşekkil 
Ziraat Vekâleti bünyesi içinide yer almıştır. 

1928 yılında Ticaret ve Ziraat vekâletleri birleştirilerek yeniden İktisat Vekâleti kurulduğun
dan, Ormanı Umum Müdürlüğü bu vekâlete bağlanmıştır. 1931 yılında ise, yeniden Ziraat Ve
kâleti kurulmuş ve bu vekâlete 1937 yılında çıkartılan 3204 sayılı Kanunda «Memleketin ziraat, 
hayvan ve orman siyasallarının tatbiki» işleri verilmiştir. 

Atatürk'ün yukarda 'belirtilen, direktiflerinin ışığı altında yine 1937 yılında 3116 sayılı Or
man Kanunu çıkarılmış ve bu kanunda yer alan görevler ile «yurt ormanlarını korumak, işlet
mek, imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak ve orman verimlerini çoğaltmak ve bu 
vazifelerin ifası için iealbeden müesseseleri kurmak, fen a'damları yetiştirmek ve hususi kanun
larla verilen vazifeleri ve 'ormana ımütaallik bilûmum hizmetleri görmek» üzere 3204 sayılı Ka
nunla Ziraat Vekâletine 'bağlı hükmi şahsiyeti haiız ve (mülhak Tratçe ile idare olunur Orman 
Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 

Ancak, 1937 yılından bu yana geçen zaman içinde memleket nüfusunun ve buna paralel ola
rak da ihtiyaçların foüyük ölçüde artmış olması ormancılık hizmetlerinin de aynı ölçüde artması
na ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu gelişmeler karşısında Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtı, 
hizmetlerin gereği gibi yürütülmesinde yeterli olamamak durumuna (düşmüştür. 

Bu nedenle Devletin 'ormancılık politikasını yürüte'cek !bir bakanlık ünitesi kurulması zaru
reti duyulmuş ve bu zaruretin bir sonucu olarak Başbakanlık makamımın 7 . 8 . 1969 gün ve 
1/19/7701 sayılı yazıları ile «orman varlığımızın korunmasıı işletilmesi, geliştirilmesi, imar ve 
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ıslah ddiilerek veriminin artırılması gibi hususlarda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördü
ğü 'hedef ve tedbirlerin daha süratli ve müessir 'bir şekilde gerçekleştirilmesi için Onman Genel 
Müdürlüğü hikmetlerinin 4961 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Tarım Bakanlığından alın
ması ve yeni kurulacak Orman Bakanlığına bağlı olarak yürütülmesi» yüksek tasvibe sunulmuş, 
Cumhurbaşkanlığının 7 . 8 . 1969gün ve 4/72-6 sayılı yazılariyle uygun görülmüştür. 

Netice : 

Her hangi bir (hizmeti veya (hizmetler bölümünü yürütmede ve bunun içlin gerekli teşkilâtı 
kurmada en başta -gelen ilke, ulaşılmak istenen amaçları teslbit etmektir. Özellikle 'ormancılık
ta, gerçekleştirilmek istenen gayeler, uzun bir zaman döneminin teknik, ekonomik, »osyal ve 
kültürel ihtiyaçlarına ve değer yangılarına göre tâyin edilir. Her ülkede olduğu gibi, memle
ketimizde de yurt ormanlarının olumlu ve düzenleyici etkilerinden ve ürünlerinden 'Türk toplu
munun çok yönlü, sürekli, düzenli ve en üyi şekilde yararlandırılması için, ulaşılması gerekli 
temel amaçlar, gerek Anayasamızda ve gerekse ormancılık mevzuatında teslbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu aimaçla genel olarak: 
1. Ormanların korunması, göizetilimesi, denetimi ve devamlılıklarının sağlanması; 
2. Mevcut ormanların, nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve veriminin artırılması; 
Ancak, 1937 yılından bu yana geçen zaman içinde memleket nüfusunun ve buna paralel ola

rak da ihtiyaçların büyük ölçüde artmış olması ormancılık hizmetlerinim de aynı ölçüde arttması-
na ve çeşıitlenmeısine yol açmıştır. Bu ıgelişımeler karşısında Ortman Genel Müdürlüğü Tıeşjkilâtı, 
hizmetlerin gereği gibi yürütülmesinde yeterli (olamamak durumuna düşmüştür. 

Bu nedenle Devletin ormancılık politikasını yürütecek bir Bakanlık ünitesi kurulması zaru
reti duyulmuş ve bu zaruretin bir sonucu olarak Başbakanlık ımafcaımmın 7 . 8 . 1969 gün ve 
1/19/7701 sayılı yazıları ile '«Orman varlığımızın korunması, işletilmesi, geliştirilrnesi, imar ve 
ıslan edilerek veriminin artırılması gilbi hususlarda ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü 
hedef ve tedbirlerin daıha süratli ve müessir bir şekilde gerçekleıştirilımeısi için Orman Genel Mü
dürlüğü hizmetlerinin 4951 ısayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Tarım Bakanlığından alınması ve 
yeni kurtulacak Orman Bakanlığına bağlı olarak yürütülmesi» yüksek tasvibe sunulmuş, Cumhur
başkanlığının 7 . 8 . 1969 gün ve 4/726 sayılı yazılariyle uygun görülmüşltür. 

Neiice : 

Her hanigi bir hizimeiti veya hizmetler bölümünü yürütmede ve bunun için gerekli teşkilâtı kur
mada en başta gelen ilke, ulaşılmak istenen amaçları teslbit etmektir, özellikle Ormancılıkta, ger
çekleştirilmek istenen gayeler, uzun bir zaman döneminin teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarıma ve değer yargılarına göre tâyin edilir. Her ülkede olduğu gibi, memleketimizde de 
yurt ormanlarının olumlu ve düzenleyici etkilerinden ve ürünlerinden Türk toplumunun çok yönlü, 
sürekli, düzenli ve en iyi şekilde yararlandınlıması için, ulaşılması gerekli temel aımaçlar, gerek 
Anayasamızda ve gerekse ormancılık mevzuatında tesbit edilmiş bukınmaJktadır. 

Bu almaçla genel olariak : 
1. — Ormanların korunmıası, gözetilmesi, denetimi ve devamlılıklarının sağlanması; 
2. — Mevcut ormanların, nicelik ve nitelik bakımıdan geliştirilmesi ve veriminin artırılması;. 
3. — Orman topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su toplama havzalarında doğal den

genin sağlanması; 
4. — Ormanlık sahaların genişletilmesi, 
5. — Devlet ormanlarının sosyal, dkonoımik ve teknik icaplara göre yöneıtilımeisi ve işletilmesi; 
6. — Onman ve halk ilişkilerinin düzenlenmeısi ve geliştirilmesi, ormanların içimde veya biti

şiğinde yaşıyan köylülerin kalkındırılması için, ilgili kuruluşlaria işbirliği yapılarak, ormancılık 
yönünden gerekli bütün tedbirlerin alınması ve uygulanmasının sağlanması; 
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7. — Memleket sanayiinin, orman hammaddelerine olan ihtiyacının karşılanması; 
8. — Orman ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi, dünya kalite ve standartlarına uygun 

üretim yapılabilmesi için gerekli orman ürünleri sanayi tesislerinin kurulması, işlenmiş orman ürün
lerinin ihracının artırılması şeklinde özetlenebilir. 

Yukarda büyük 'bir zarurettin ifadesi olarak vücut bulmuş olduğu belirtilen Orman Bakanlı
ğının, yine yukarda belirtilen amaçlara ulaşabilmesi ve bu amaçların gerektirdiği Anayasa, Kal
kınma Plânları ve çeşitli kanunlarla verilmiş olan hizmet ve görevleri etkili, verimli ve süratli 
bir şekilde yapabilmesi, Kaynak işgücü ve imkânları daha rasyonel bir şekilde ormancılık . hizmet
lerine yöneltebilmesi için, bu tasarıda nitelikleri belirtilen ve günün icaplarnıa uygun modern 
bir teşkilâta kavuşturulması zorunlu görülmüştür. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Maidde 1. — «Orman Bakanlığı» adı ile bir Bakanlığın kurulduğunu göstermektedir. 
Madde 2. — Orman Bakanlığının kuruluş amaçlarını belirtmektedir. Genel Gerekçe bölümün

de açıklama yapılmıştır. 
Madde 3. — İkinci maddede yazılı amaçlara ulaşabilmek için Orman Bakanlığının yapacağı 

başlıca hizmet ve görevleri ortaya koymaktadır. Genel gerekçede bu konuda da açıklama yapıl
mıştır. 

Madde 4. — Bakanlığın merkez 'kuruluşunu tâyin ve tesbit etmektedir. 
Madde 5. — Müsteşar ve müsteşar muavinlerinin görevlerini göstermektedir. 
Madde 6. — Bakanlık müşavirlerinin görevlerini belirtmektedir. 
Madde 7. — Özel Kalem Müdürünün görevini belirtmektedir. 
Madde 8. — Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini belli etmekte ve müfettişlerin nitelik

lerinin ve yetkilerinin bir tüzük ile belli edileceği hususunu hükme bağlamalktadır. 
Madde 9. — Savunma Sekreterliğinin görevini belirtmektedir. 
Madde 10. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri ve yargı yerlerinde hangi hailende Bakanlığı 

tdmısil edeceği açıklanmaktadır. 
Madde 11. — Plânlama ve 'Koordinasyon Dairesi Bakanlığının görevlerini tesbit etmektedir. 
Madde 12. — Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığının görevlerini göstermektedir. 
Madde 13. — Millî Parklar Dairesi Başkanlığımın görevlerini belli 'etmektedir. 
Madde 14. — İdareyi ve idari metodları geliştirme modern sevik ve idarenin vazgeçilmez un

surlarıdır. Bu konuda Başbakanlığın 22 . 11 . 1967 gün ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
76 - 79/7445 sayılı Genelgesinde de idareyi geliştirme çalışmalarına hususi bir önem verilmiştir. 

Orman Bakanlığı yatırımcı bir Bakanlık olarak merkez ve taşrada ekonomik ve teknik, sos
yal yönden önem taşıyan çok değişik hizmetlerin görülmesi sorumluluğunu yüklenmiş bulunmak
tadır. Bu hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik alarak görülmesini sağlıyacak organizasyon ve 
metot araştırma ve çalışmalarını devamlı olarak yapmak zorunluğundadır. Bu nedenlerle Bakan
lık bünyesinde kurulması öngörülen müdürlüğün görevleri bu maddede hüküm altına alınmıştır. 

Madde 15. — 657 sayılı Kanun personelin işe alınması, sınıflandırma, kadrolama ve bütün öz
lük işleri hakkında birçok yeni hükümler getirmiş bulunmaktadır. Aynı kanunda ve kalkınma 
plânlammızm ilkelerinde personel eğitimi önem kazanmış bulunmaktadır. Bunların yanında ağaç
lamadan fabrikasyona ıkadar çok geniş bir alanda işçi istihdam edilmektedir. İş verimini artır
mak üzere işçi eğitimini sağlamak, iş kanunu ve işçilerle ilgili mevzuatın idaremize yüklediği so
rumluluklarda gereken işleri yapmak üzere birçok görevlerin yerine getirilmesi zorunlu bulunmak
tadır. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan işçilere tanınan imkânlar ve sair hususlarda bir 
ahenk temini gerekmektedir. Bu nedenlerle, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan personel ve 
işçilerle ilgili üzlük, eğitim ve sosyal hizmetlerin görülmesinde birlik ve beraberliği sağlıyacalk 
olan personel ve sosyal işler müdürlüğünün görevleri bu maddede belirtilmektedir. 
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Maidde 16. •— Dış İlişkiler Müdürlüğünün görevlerini teslbit etmektedir. 
Madde 17. — Yayım ve Derleme Müdürlüğünüm, görevlerini göistermektödir. 
Madde 18. — I/evazım Müdürlüğünün görevlerini göstermektedir. 
Madde 19. — Evrak ve Arşiv Müdürlüğünün 'görevlerini jbelli etmektedir. 
Madde 20. — Daire Müdürlüğünün göreceği işleri belli etmdktedir. 
Madde 21. •— Yurt ormancılığının genel anlamida sorunlarını görüşmek ve bunların çözüm 

yolları hakkında görüş ve tavsiyelerde ıbulıınmak üzere '«Orimancılık Yüksek Danışma Kurulu» 
nun teşkili faydalı görülmüş ve tasarıda bu humusu teiminen ayrıca bir madde tanzimi cihetine 
gidilmiştir. 

Bu kurul Orman Bakanının olağanüstü daveti dışında normal olarak iki yılda bir toplanacak, 
kurulun başkanlık görevini Orman Bakanı yapacak ve ormancılıkla doğrudan doğruya veya do-
layısiyle ilgili Bakanlıklar, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, ilgili fakülteler, Bakanlığa 
bağlı kuruluşlar ve meslekî teşekküllerin mümessilleri kurulda yer alacaktır. 

Kurulun Bakanın gerek ilgi ve gerekse nisap bakımından tensibedeceği şekil ve surette top
lanması ve önceden tesbit edilen gündemin temsilcilere duyurulması suretiyle davet edilmesi, ku
rula katılacakların kanuni harcırah ve tazminatlarının ödenmesi gibi hususlar bu maddede hü
küm altına alınmıştır. 

Madde 22. — Atanmaların ne şekilde yürütüleceği, üst kademe görevlilerinden hangilerinin 
ortak karar ile ve hangilerinin Bakan onayı ile atanacaklarını tesbit etmektedir. 

Madde 23. — Teknik hizmetlere alınacaklar ile Orman Mühendisliği yapacaklarda, aranacak 
şartları belirtmekte ve kazanılmış hakların saklı olduğunu tesbit etmektedir. 

Madde 24. — Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre Bakanlık hizmet ve gö
revlerinin gerektirdiği birim ve müesseseleri kurmaya ve kadroları ihtiyaca göre dağıtmaya Or
man Bakanının yetkili olduğunu hüküm altına almaktadır. 

Madde 25. — Katma bütçeli ve tüzel kişiliği' haiz Orman Genel Müdürlüğünün, aynı sıtatü ile 
Orman Bakanlığına bağlandığını, orman hizmet ve konularına ilişkin olarak Tarım Bakanına ve
ya Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin Orman Bakanına veya Bakanlığına geçtiğini ge
nel ve mutad bir formül halinde hükme bağlamaktadır. 

Madde 26. — Orman Bakanlığına bağlı Genel Müdürlük ve diğer kuruluşların görev ve yetki
lerinin ayrı kanunda belli edileceğini belirtmektedir. 

Maidde 27. — Bu madde ile Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ormancılık Yüksek Danışma 
Kurulu ve Disiplin Kurulunun göreceği iş ve işlemlerle, Orman Bakanına gerekli birim ve mües
seseleri kurma konusunda verilen yetkinin esaslarının bir tüzükle (belli edilmesi ve tasarının di
ğer maddelerindeki iş ve işlemlerin gerektiğinde yönetmeliklerle tesbit edilmesi öngörülmüştür. 

'Geçici Madde — Bu madde, Disiplin Kurulunun kimlerden teşekkül edeceğini, görev ve yet
kilerini belirtmektedir. Bu kurul, Bakanlığa bağlı memurların disiplin işleriyle, Bakanlığa bağlı 
ve tüzel kişiliği haiz olup ayrıca disiplin kurulu bulunan genel müdürlüklerin, bu kurullarca ve
rilecek kararlarını itiraz halinde tetkik edip karara bağlıyacaktır. 

Madde 28. — Bu madde yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 29. — Bu madde Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini tesbit etmektedir. 
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Orman Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Orman Komisyonu 
Esas No. : 1/511 
Karar No. : 10 

23 . 8 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 28.8.1971 
tarihli 6 ncı toplantısında Orman Bakanı ve diğer ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, kanun tasarısı prensibolarak kabul edilerek mad
delerin müzakeresine geçilmesine karar verilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ve 24 ncü maddeler tasarı 

metninde olduğu gibi aynen, 
4, 8 ve 20 nci maddeler, verilen önergeler muvacehesinde tadilen kabul edilmiştir. 
Tadilen kabul edilen maddelerden Orman Bakanlığının birimlerini gösteren 4 ncü maddede 

zikredilen 14 birime ilâveten, bir kısmının teşkilât kanunu bulunan, diğerlerinin de yakında Mecli
se sunulacağı ifade edilen, 4 Genel Müdürlüğün ilâvesi komisyonca uygun görülmüştür. 

İlâve edilen 4 yeni birim 7 nci sıradan itibaren numaralandırıldığmdan diğer birimlerin numa
raları buna göre yürütülmüştür. 

Tasarının «çeşitli hükümler» başlığı altında toplanmış bulunan Tarım Bakanlığından Orman 
Bakanlığına geçmiş olan görev ve yetkilerle, Orman Bakanlığına bağlı Genel Müdürlük ve diğer 
kuruluşların görev ve yetkilerine ait hükümleri ilgilendiren 25 ve 26 ncı maddeler tatbikattaki 
kolaylığı temin bakımından birleştirilerek, Komisyon metnine 25 nci madde şeklinde alınmıştır. Bu 
değişikliğe göre, tasarının 27 nci maddesi 26, 28 ncâ maddesi 27, 29 ncu maddesi 28 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tek geçici maddesi de Komisyon metnine aynen alınmıştır. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığı sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

M. Akdoğanlı 

Artvin 
A. N. Budak 

Zonguldak 
F. Ak 

Sözcü 
Antalya 
R. Eker 

Kocaeli 
C. Ademoğlu 

İzmir 
H. Çakır 

Kâtip 
Çankırı 

A. Tosyalıoğlu 

Muğla 
A. Akarca 

Kayseri 
M. Türkmenoğlu 

Antalya 
ö. Buyrukçu 

Sakarya 
Y. Bir 
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Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu ' 13 . 10 . 1971 
Esas No. : 1/511 
Karar No. : 112 

Millet Meclisi Başkanlığına 
o 1 * - ^ "• 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurudan «Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı» ve. önhavalesi uyarınca Orman Komisyonunun, tasan ile ilgili görüş ve 
mütalâalarını muhtevi raporu .Komisyonumuzun 8 ve 11 Ekim tariMerfinde yaptığı ve Orman Ba
kanı, Bakanlık yetkilileri ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu oturumlarda görü
şüldü ; 

Tasarının tümü üzerinde vâki görüşmelerde; 
Ormancılığımızın tarihçesine özet bir atıfta bulunularak, ilk kez, Devletin sürekli ve kısmen 

sistemli olarak ormancılık konusu ile ilgilenmesinin Tanzimattan sonra başladığı, teşkilâtlanma
lar ve sistemlerin Cumhuriyet Devrine kadar muhtelitf istihaleler geçirerek, nihayet, Cumhuriyet 
Devrinde, 1924 yılma kadar İktisat Vekâletine, bağlı olan1 Ormanı Umum Müdürlüğü 
1924 yılında Ziraat Vekâletine, bilâhara, Ticaret ve Ziraat velâketlerinin birleşi
mi ile yeniden kurulan İktisat Vekâletine, 1931 yılında ise tekrar ihya edilen Ziraat Vekâletine, 
mevdu görevler meyamnda «Orman siyasalarının tatbiki» görevinin verildiği1 ve nihayet 1937 yı
lında çıkarılan 3204 sayılı Kanunla Ziraat Vekâletine bağlı mülhak bütçeli bir umum müdürlük 
olarak tanımlandığı ifade edilerek esasa geçilmiştir. 

1937 yılından bu yana her sahada olduğu gibi ormancılık konusunda da vâki değişiklikler, ge
lişmeler ve bilhassa İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedef tedbirlerin gerçekleş
mesi için diğer konularda olduğu gibi ormancılık sahasında da ciddî tedbirlerin alınması zorunlu 
görülmüş ve bu görüşle, Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinin Tarım Bakanlığından alınarak, 
yeni kurulacak (Orman Bakanlığı) na bağlı olarak yürütülmesi hususu 1969 yılında çıkarılan bir 
kararname hükmü ile uygun görülmüştür. 

Tasarı, genel olarak; ormanların korunması, gözetâllm'esli, denetimi ve devamlılığının sağlanması, 
mevcutlarının nicelik ve niteilliık bakummdaın geliştirilllmesi, yemi orman safhalarının tesisıi, ortman ve 
halk ilişki'lerinin düzenlenmesi, gaibi anahatları belirtilen hususlarla yükümlü ve sorumlu bulunan 
Orman Bakanlığının, bu yükümlülük ve sorulmluluMtarı gereğii gibi ifa edebilmişimin, kaynak iş gücü 
ve imkânları daha rasyonel bir şekilde ormancılık ıhiızönatine teksif için günün şartlarıma uygun 'bir 
teşkilâta kavuşturulması ile mümkün olacağı görüşü ile hazırlanmıştır. 

Tasarı, Teşkilât kanunlarındaki, klâsik, alışılagölmliş bâzı prensipleri bünyesinde bulundurmakla 
beraber, büyük ölçüde, günün icaplarına cevap verecek nitelikteki kavram ve bilimlerin teşkiline 
önem vermiştir. 

Kuruluş, amaç ve görevler şeklinde üç bölümde derlemen, ve her üç konuyu da stisteimli bir şekil
de işleyen tasarı 29 ;ama ve bir geçici maddeden ibarettir. 

Yukarıda çok özet olarak arzına çalıştığımız nedenlerle taisarryı tüm olarak kabule şayan mü-
talâ eden Komisyonumuz, Orman Komisyonunun raporunu esas alıp maddelerin görüşülmesine geçe
rek; 

Tasarı başlığını, kuruluş, amaç ve görevler maitlaplı 1 ve 2 nci maddeleri tasarıdaki şekilleriyle 
aynen, 

Tadadi olarak Bakanlığın görevlerini hükme bağlayan 3 ncü madde, maddenin 18 nci fıkrası, 
Anayasamızın 131 nci maddesi ışığında redakte edilmek suretiyle değiştirilerek, 

Bakanlığı teşkil eden birimleri tadadeden Orman Komisyonunun değiştirisi 4 ncü madde, mad
dedeki «Savunma Sekreterliği» ve «Daire Müdürlüğü» ünitelerinin lüzumsuzluğuna binaen, «Or
man Genel Müdürlüğü» «Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü» ve «Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğü» ünitelerinin ise Bakanlık bünyesinde birer katma bütçeli idare 
olarak yer alfalarının daha rasyonel olacağı görüşüyle tasarıdan çıkarılmak ve tasarıda, «İMü-
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dürlük» lerle tedviri ön görülen «Organizasyon ve Metot Müdürlüğü» ile «'Personel ve Sosyal İş
ler Müdürlüğü» nün kendilerine tahmil edilen görevler muvacehesinde «Daire Başkanlıkları» hüvi
yetini iktisabetmeleri uygun görülerek bu yönde değişiklik yapılarak, 

«Orman Köy İlişkiler Genel Müdürlüğü» nün ise üniteler dizisindeki yeri ve çıkarılan üniteler 
nedeniyle de ünite numaraları yeniden düzenlenmek suretiyle değiştirilerek, 

'Tasarının 5 nci maddesi aynen, 6 ve 7 nci maddeler tasarıdan çıkarılmak suretiyle ve bu neden
le 6 ncı madde olarak numaralandırılan tasarının 8 nci maddesi, madde metnindeki «ıBakandan 
alacağı direktife göre» ibare metinden çıkarılmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş, 

Tasarının 4 ncü maddesinden Komisyonumuzca çıkarılan «(Savunma Sekreterliği» nin görevle
rini tanımlıyan 9 ncu maddenin de tasarıdan çıkarılmasiyle, madde numarası (7) olan tasarının 
(10) ncu maddesi madde metnindeki «Dairelerin» kelimesi ile başlayıp «bildirir» kelimesiyle son 
bulan ikinci cümle metinden çıkarılmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiş, 

Tasarının 4 ncü maddesinde, Komisyonumuzca yapılan değişikliklere muvazi olarak, 
Tasarının 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve Orman Komisyonunun değiştirişi 20 nci madde

ler tasarıdan çıkarılmak suretiyle ve bu nedenle tasarının 21 nci maddesi, madde numarası (8) 
olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş, 

'Tasarının 21 nci maddesi olup, Komisyonumuz değiştirişleri ile numarası (8) olan madde de 
yazılı iş ve işlemlerle diğer maddelerde zikredilen kuruluşların görev ve çalışma şekil ve esasla
rını hükme bağlıyan yeni bir madde tedvin ve tasarıya (9) ncu madde olarak ithal edilmiş, 

«Atama ve Personel İşleri» matlaplı maddelerden, tasarının 22 nci maddesi madde numarası 
(10) yapılmak ve madde metnindeki «Teftiş Kurulu Başkanı» ndan sonraki «Yardımcısı» ke
limesiyle «Müşavirler» «Başkanlığa bağlı daire başkanları» kelime ve ibareleri çıkarılmak, me
tinde geçen «Hukuk Müşavirleri» ibaresinin başına «birinci» sıfatı eklenmek suretiyle değiştiril
miş, 

Tasarının, 23 ve 24 ncü maddeleri, madde numaraları 11 ve 12 olarak değiştirilmiş, 
25 nci madde, madde numarası 13 şeklinde ve maddenin 1 nci paragrafı çıkarılmak 3 ncü 

paragrafı redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilmiş, 
Tasarının 26 ncı maddesi olup, Orman Komisyonunca 27 ncı madde olarak kabul edilen bu 

madde metinden çıkarılmış, 
Tasarının geçici maddesi, bu maddeye inzımamen diğer bir geçici madde tedvin ile tasarıya 

ithal edildiğinden, numaralandırılarak «Geçici Madde 1» olarak ve madde metnindeki «Sosyal 
İşler Müdüründen» ibaresi yerine «Daire Başkanlığından» ibaresi ikame edilmek, disiplin kurulu
nu teşkil eden ünitelerden metinde zikredilen «Genel Müdürler» ibaresi çıkarılmak ve metinde bu
lunmayan «Teftiş Kurulu Başkanı» m bu üniteler arasına ithal etmek ve metni bu düzenlemelere 
paralel olarak redakte suretiyle değiştirilmiş, Orman Genel Müdürlüğünden Başkanlığa devri ge-
.rekli taşınır mal, taşıt aracı ve sairenin devir işlemiyle ilgili hükümleri havi yeni bir geçici mad
de tedvin edilerek «Geçici Madde 2» olarak tasarı metnine ithal edilmiş, yürürlük ve yürütme 
maddeleri, madde numaraları yeniden tanzim edilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunularak, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
İçel Zonguldak Erzurum Ankara 

G. Okyayuz K. Nedimoğlu Söz hakkım mahfuzdur. H. Balan 
R. Danışman 

Ankara Ankara * Balıkesir Bolu 
H. T. Toker C. Yorulmaz C. Bilgehan H. 1. Cop 

Burdur Çorum Eskişehir Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. H. Topçuhaşı 1. Angı H. Özkan 

N. Yavuzkan 
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izmir İzmir Kars Kastamonu 
A. İV. Erdem IA. N. Üner K. Okyay Söz hakkım mahfuz 

İmzada 'bulunamadı. //. Tosyalı 

Konya Maraş Niğde Sakarya 
N. Kalaycioğlu A. îmamoğlu N. Çerezci N. Bay ar 

Tokat Trabzon Trabzon 
1. II. Balcı A. Şener . A. R. TJzuner 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
Kuruluş, amaç ve görevler 

MADDE 1. — «Orman Bakanlığı» adı ile bir bakanlık kurulmuştur. 

MADDE 2. — Orman Bakanlığının kuruluş amaçları şunlardır : 
1. Ormanların geniş anlamda korunması, gözetilmesi, 
2. Orman topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su toplama havzalarında doğal dengenin 

sağlanması, 
3. Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi, 
4. Ormanların nitelik ve nicelik itibariyle geliştirilmesi ve üretimin devamlı, verimli ve ras

yonel bir şekilde artırılmasının sağlanması, 
5. Orman sahalarının genişletilmesi, 
6. Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarının gerçekleşti

rilmesi için Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde yaşıyan köylülerin kalkındırılması bakımın
dan ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetleriyle ilgi
li olanlarının uygulanması; 

7. Memleket sanayiinin, orman ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması, orman ürünleri sa
nayiinin geliştirilmesi ve yurt içi tüketim fazlasının işlenmiş, olarak ihracının sağlanması; 

MADDE 3. — Orman Bakanlığının görevleri şunlardır : 
1. Ormanların gözetim ve denetimini yapmak, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal 

âfetlere, yangınlara, bitkisel ve hayvansal zararlılara karşı özel mevzuatına göre korunmasını 
sağlamak; 

2. Ormanların sınırlandırılmasını ve kadastrosunu yapmalk, 
3. Ormanlarda vasıf tâyini ile Devlet ormanlarına ilişkin irtifak hakkı tesisine ve izne ait 

işleri ve mülkiyetin muhafazası işlerini yürütmek, 
4. Ormanların imar, ıslah ve bakımım sağlamak, 
5. Ormancılıkla ilgili her türlü ağaçlandırma plânını düzenlemek ve bu plânın gerektirdiği 

etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak, 
6. Orman sınırları içinde yangın ve çeşitli nedenlerle meydana gelmiş ve gelecek olan açık

lıklarda veya verimsiz veya vasıfları bozulmuş orman alanlarında orman tesisi için, yerli ve yaban
cı türlerle ağaçlandırmalar yapmak, özel mevzuatına göre orman rejimine alınacak, yetişme mu-
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ORMAN KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRtŞİ 

Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında 
Kanun tasarısı 

Kuruluş, amaç ve görevler : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Taşanımı 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

HADDE 3t — Tasarımın 3 ncü maddesi ay-
ne» kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞıîŞTtîRJİŞİ 

Orman Bakanlığı kurulm ve görevleri hakkımla 
kanun tasarısı 

Kuruluş, amaç ve görevler 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(MADDE 3. — Orman Bakanlığının görev
leri şunlardır : 

1. Ormanların gözetim ve denetimini yap
mak, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, doğal 
âfetlere, yangınlara, bitkisel ve hayvansal za
rarlılara karşı özel mevzuatına göre korunması
nı sağlamak; 

2. Ormanların sınırlandırılmasını ve kadas
trosunu yapmak; 

3. Ormanlarda vasıf tâyini ile Devlet or
manlarına ilişkin irtifak hakkı tesisine ve izne 
ait işleri ve mülkiyetin muhafazası işlerini yü
rütmek, 
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(Hüiküm'e'tin teklifi') 

hiti şartları elverişli ve ekonomik icaplann gerektirdiği yerlerde veya havza amenajmanı esaslan-
na göre orman yetitşirilmesi gereken alanlarda yeniden orman yetiştirmek, 

7. Su toplama havzalarında orman rejimine giren veya girecek olan alanlarda, havza ame
najmanı esaslan dahilinde, doğal denge üzerinde ormanlann olumlu etkilerini gerçekleştirecek, 
toprak aşımına ve taşmmalannı önliyecek teknik ve kültürel tedbirleri almak, rüzgâr erozyonu 
ile savaşmak, sahil ve kara kumullarını tesbit etmek, çığ teşekkülünü önlemek, aynca tanm alan-
lannda verimi artırmak gayesiyle ilgili kuruluşlarca tesis edilecek koruyucu orman şeritlerinin 
plân ve projelerini yapmak ve uygulamada teklik yönden yardımcı olmak; 

8. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlaklan, özel mevzuatına göre, ıslah etmek, 
otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak; 

9. Kamu kuruluşlannm, gerçek ve tüzel kişilerin orman ağacı fidan ihtiyacını karşılamak 
amaciyle sürekli ve geçici fidanlıklar kurmak, işletmek ve fidanlık kuracaklara yardımcı olmak, 
her türlü orman ağacı fidanı, tohum, çelik ve diğer üretim maddelerini yurt içinden ve gerekti
ğinde yurt dışından sağlamak ve seleksiyonunu, denemesini, kontrolünü yapmak ve bu hizmet
lerin yapılabilmesi için gerekli tesisleri kurmak, orman içi mer'a ıslahı için lüzumlu tohum ve di
ğer üretim maddelerini özel mevzuatına göre sağlamak ve gerektiğinde üretmek, yurt dışına ihraç 
ve yurda ithal edilecek orman ağacı fidan, tohum ve diğer orman üretim maddelerinin menşe ve 
kalitelerini belgelendirmek; 

10. Kendi arazisinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup ağaçlandırmaya elveriş
li yerlerde, yerli ve yabancı türlerle, ağaçlandırna yapmak istiyen gerçek ve tüzel kişilere her 
türlü teknik yardımda bulunmak ve bu ağaçlan iırmalan yapacaklara, özel mevzuatı gereğince, 
mevcut veya teşkil edilecek kaynaklardan verilen kredi ve yardımlara ilişkin iş ve işlemleri yap
mak; 

11. Yurtta orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler dolayında gerekli 
koşullar bulunduğu takdirde, ör^ek nUelikte ağaçlandırmalar yapmak ve yapacaklara yar
dımcı olmak; 

12. Orman amenajman plânlanın ve orman envanterini yapmak; tüzel kişiliği haiz kamu 
kurumları ormanlariyle özel ormaalara ait amenajman plânlanın ve orman envanterini de yap
tırmak veya yapmak; 

13. Ormancılık hizmetlerinin gerektiriiği nicelik ve nicelikte harita ve hava fotoğrafiannı 
sağlamak, ilgili kuruluşlann ihtiyaçlannı karşıhyamaması halinde bu hizmetleri yapmak veya 
yaptırmak; 

14. Toplumun, ormanlann kolektif hizmetlerinden ve ürünlerinden çok yönlü, sürekli, dü
zenli bir biçimde yararlanmasını, sağlamak amaciyle gerekli her çeşit etüt, plân ve projeleri 
yapmak, yaptırmak ve uygulamak; 

15. Orman ürünleri ve sanayii mamullerinin standartlarını geliştirme çalışmalan yapmak, 
uygulamasını sağlamak, kalite kontrollerini yapmak ve bunlan en uygun şekilde değerlendir
mek; 

16. Odun maddesinin yakıt olarak kullanılmasının azaltılması ve önlenmesi amaciyle ilgili 
kunılııslarla işbirliği yaparak gerekli bütün tedbirleri almak; 

17. Ormanlann korunması, geliştirilmesi, işle'ilmesi ve genişletilmesi amaçlannı gerçekleştir
mek için Devlet ormanlan içinde veya bitişiğinle oturan köylülerin ekonomik, sosyal ve kültü
rel gelişimlerini sağlamak maksadiyle, kalkınma^avzalannda yapılacak etüt, araştırma, plân, pro
je ve proıoramlannın hazırlanması işlerine katılmak ve hizmetleriyle ilgili olanlannı uygulamak; 

18. Orman içi veya bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili, özel mevzuatına 
göre, mevcut ve ilerde tesis edilecek her çeşit kre li ve yardım kaynaklanılın en iyi şekilde bu nite
likteki hizmetlere yöneltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak; 

'Millet Meclisi ÇS. Sayısı : 427) 



— 15 — 
(Orman Komisyonunun ideğiştirişi) (Bütçe Plâın Komisyonunun değiştirişi) 

4. Ormanların imar, ıslah ve bakımını sağ
lamak; 

5. Ormancılıkla ilgili her türlü ağaçlandır
ma plânını düzenlemek ve bu plânın gerektir
diği etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak, 

6. Orman sınırları içinde yangın ve çeşitli 
nedenlerle meydana gelmiş ve gelecek olan 
açıklıklarda veya verimsiz veya vasıfları bozul
muş orman alanlarında orman tesisi için, yerli 
ve yabancı türlerle ağaçlandırmalar yapmak, 
özel mevzuatına göre orman rejimine alınacak, 
yetişme muhiti şartları elverişli ve ekonomik 
İcapların gerektirdiği yerlerde veya havza ame-
najmanı esaslarına göre orman yetiştirilmesi 
gereken alanlarda yeniden orman yetiştirmek, 

7. Su toplama havzalarında orman rejimi
ne giren veya girecek olan alanlarda, havza 
amenajmanı esasları dâhilinde, doğal denge üze
rinde ormanların olumlu etkilerini gerçekleşti
recek, toprak aşımına ve taşınmalarını önliye-
cek teknik ve kültürel tedbirleri almak, rüz
gâr erozyonu ile savaşmak, sahil ve kara kumul
larını tesbit etmek, çığ teşekkülünü önlemek, 
ayrıca tarım alanlarında verimi artırmak gaye
siyle ilgili kuruluşlarca tesis edilecek koruyu
cu orman şeritlerinin plân ve projelerini yap
mak ve uygulamada teknik yönden yardımcı ol
mak; 

8. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak 
ve kışlakları, özel mevzuatına göre ıslah etmek, 
otlatma amenajman plânlarını yapmak veya 
yaptırmak; 

9. Kamu kuruluşlarının, gerçek ve tüzel 
kişilerin orman ağacı fidan ihtiyacını karşıla
mak amaciyle sürekli ve geçici fidanlıklar kur
mak, işletmek ve fidanlık kuracaklara yardımcı 
olmak, her türlü orman ağacı fidanı, tohum, çe
lik ve diğer üretim maddelerini yurt içinden ve 
gerektiğinde yurt dışından sağlamak ve selek-
siyonunu, denemesini kontrolünü yapmak ve bu 
hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli tesisleri 
kurmak, orman içi mera ıslahı için lüzumlu to
hum ve diğer üretim maddelerini özel mevzua
tına göre sağlamak ve gerektiğinde üretmek, 
yurt dışına ihraç ve yurda ithal edilecek orman 
ağacı fidan, tohum ve diğer orman üretim mad
delerinin menşe ve kalitelerini belgelendirmek; 
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(Hükümetin tekliö) 

19. Bulundukları yerlerde kalkmdınlmalarına imkân olmadığı yapılan etütler sonunda anla
şılan ve başka yerlere nakillerine karar verilen orman içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin 
bıraktıkları, orman bütünlüğünü sağlama yönünden gerekli görülen, taşınmaz mallarının kamu
laştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; 

20. Orman ürünleri sanayiinin millî ekonominin gereklerine göre kurulup geliştirilmesine iliş
kin politikanın uygulanmasını gözetip kontrol etmek, uzun vadeli sanayi plânını hazırlamak ve 
orman ürünlerinin rasyonel ve ekonomik olarak değerlendirilmesi için memleket koşullarının ge
rektirdiği yeni teknolojiyi uygulamak ve uygulatmak; 

21. Orman ürünleri sanayii mamullerine olan yurt içi ihtiyaçlarını bol, ucuz, yerinde, zama
nında karşılamak, karşılatmak ve kendi kuruluşlarıma aidolanlann etüt ve plânlarını yapmak ge
rektiğinde lüzumlu tesisleri kurmak ve işletmek; 

22. Orman ürünleri sanayiinin hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin her çeşit etüt, 
plân, proje ve programlan yapmak, yaptırmak ve uygulamalarını izlemek; 

23. Orman ürünleri sanayii alanında kamu ve özel sektör çalışmalarının verimlilik ve etken
liğini sağlamak için her türlü teşvik ve teknik yardım ile kontrol tedbirlerini almak, örnek olmak 
ve önderlik yapmak; 

24. Yurt içi ihtiyaçtan fazla olan orman sanayii mamullerinin ve zaruret halinde diğer orman 
ürünlerinin yurt dışına ihracı için gerekli tedibrleri almak; 

25. Ormanlar içinde ve orman rejimine girecek olan yerlerde, tabiatı koruma sahaları ve 
millî parklar ile ormancılık yönünden tesis edilecek mesireleri özel mevzuatına göre planlamak, bu 
plâna göre kurulmasını ve işletilmesini düzenlemek; 

26. Memleketin kara av kaynaklan ile, sportif amaçlara uygun olarak, orman içi dere ve 
göllerine ilişkin envanter ve plânlamayı yapmak ve bu kaynakları düzenli bir şekilde korumak, 
geliştirmek ve lüzumlu tesisleri kurmak; 

27. Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak okul, enstitü, eğitim merkezleri 
ile sürekli ve geçici kurs merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında personel yetiştirmek, her çeşit 
uygulamalı araştırmalarla eğitim, öğretim, yayın ve yayım çalışmalan yapmak; 

28. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde ve 3127 sayılı Kanunun 18 nci madde hüküm
lerine uyularak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili teşekküllerle işbirliği 
halinde lüzumlu tesisleri kurmak suretiyle meteorolojik ve hidrolojik gözlemler yapmak; 

29. Diğer kanunların Orman Bakanlığına verdiği hizmet ve görevleri yapmak; 
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(Ormanı Kamâsyoaıunııın (değ%tİT!i§i) (Bütçe Plân Kamisyonuımm değişti rişi) 

10. Kendi arazisinde veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olup ağaçlandırmaya elve
rişli yerlerde, yerli ve yabancı türlerle, ağaç
landırma yapmak istiyen gerçek ve tüzel kişile
re her türlü teknik yardımda bulunmak ve bu-
ağaçlandırmalan yapacaklara, özel mevzuatı 
gereğince, mevcut veya teşkil edilecek kaynak
lardan verilen kredi ve yardımlara ilişkin iş ve 
işlemleri yapmak; 

11. Yurtta orman ve ağaç sevgisini artırmak 
için köy, kasaba ve şehirler dolayında gerekli 
koşullar bulunduğu takdirde, örnek nitelikte 
ağaçlandırmalar yapmak ve yapacaklara yar
dımcı olmak; 

12. Orman amenajman plânlarını ve orman 
envanterini yapmak; tüzel kişiliği haiz kamu 
kurumlan ormanlariyle özel ormanlara ait ame
najman plânlarını ve orman envanterini de 
yaptırmak veya yapmak; 

13. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği 
nitelik ve nicelikte harita ve hava fotoğrafları
nı sağlamak, ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşılıyamaması halinde bu hizmetleri yapmak 
veya yaptırmak; 

14. Toplumun, ormanların* kolektif hizmet
lerinden ve ürünlerinden çok yönlü, sürekli, dü
zenli bir biçimde yararlanmasını sağlamak ama-
ciyle gerekli her çeşit etüt, plân ve projeleri 
yapmak, yaptırmak ve uygulamak; 

15. Orman ürünleri ve sanayii mamulleri
nin standartlarını geliştirme çalışmaları yap
mak, uygulanmasını sağlamak, kalite kontrol-
larını yapmak ve bunları en uygun şekilde de
ğerlendirmek; 

16. Odun maddesinin yakıt olarak kulanıl-
masmın azaltılması ve önlenmesi amaciyle ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli bütün 
tedbirleri almak; 

17. Ormanların korunması, geliştirilmesi, 
işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarını gerçek
leştirmek için Devlet ormanları içinde veya bi
tişiğinde oturan köylülerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişimlerini sağlamak maksadiyle, kal
kınma havzalarında yapılacak etüt, araştırma, 
plân proje ve programlarının hazırlanması işle
rine katılmak ve hizmetleriyle ilgili olanlarını 
uygulamak; 
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(Orman Komisyonunun ideğiştirdşi) (Bü'tçje Plân Komisyonunun •dıeğiştirişi) 

18. Orman içi veya bitişiğinde oturan köy
lülerin kalkındırılması ile ilgili, özel mevzuatı
na göre, mevcut ve ilerde tesis edilecek her çe
şit 'kredi ve yardım kaynaklarının en iyi sekil
ide bu nitelikteki hizmetlere yöneltilmesi ve 
Devlet ormanlarının korunması, ormanlık saha
ların genişletilmesi ve gözetilmesiyle işletilme
sinde Devletle köylülerin işbirliğini sağlayıcı 
gerekli tedbirleri almak ve uygulamak. 

19. 'Bulundukları yerlerde kalkındırı]mala
rına imkan olmadığı yapılan etüdler sonunda 
anlaşılan ve başka yerlere nakillerine karar 
verilen orman içinde veya bitişiğinde oturan 
köylülerin bıraktıkları, orman bütünlüğünü 
sağlama yönünden gerekli görülen, taşınmaz 
mallarının kamulaştırılmasına ilişkin iş ve iş
lemleri yürütmek; 

20. 'Orman ürünleri sanayiinin millî eko
nominin gereklerine göre kurulup geliştirilme
sine ilişkin politikanın uygulanmasını gözetip 
kontrol etmek, uzun vadeli sanayi plânını ha
zırlamak ve orman ürünlerinin rasyonel ve eko
nomik solarak değerlendirilmesi için memleket 
koşullarının gerektirdiği yeni teknolojiyi uy
gulamak ve uygulatmak 

21. Orman ürünleri sanayii mamullerine 
olan yurit içi ihtiyaçlarını bol, ucuz, ytrinde, 
zamanında karşılamak, karşılatmak ve kendi 
kuruluşlarına aidölaJnların etüt ve plânlarını 
yapmak (gerektiğinde lüzumlu tesisleri kurmak 
ve işletmek; 

22. Orman ürünleri sanayiinin hammadde 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin her çeşit 
etüt, plân proje ve programları yapmak, yap
tırmak ve uygulamalarımı izlemek; 

23. Orman ürünleri sanayii alanımda kamu 
ve özel sektör çalışmalarının verimlilik ve et
kenliğini sağlamak için her türlü teşvik ve tek
nik yardım ile kontrol tedbirlerini almaK, ör
nek olmak, ve önderlik yapmak; 

24. Yurt içi ihtiyaçtan fazla olan orman 
sanayii mamullerinin ve zaruret halinde diğer 
orman ürünlerinin yurt dışına ihtiyacı için ge
rekli tedbirleri almak; 

25. Ormanlar içinde ve orman rejimine gi
recek 'olan yerlerde, tabiatı koruma sahaları ve 
millî parklar ile ormancılık yönünden tesis edi
lecek mesireleri özel mevzuatına göre plânla-
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Orman Bakanlığı, bir Müsteşarla, Müsteşar Muavinleri ve Müşavirler ile aşağıd» 
yazılı birimlerden kurulmuştur. 

1. özel Kalem Müdürlüğü, 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
3. Savunma Sekreterliği, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
6. Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
7. Millî Parklar Dairesi Başkanlığı, 
8. Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, 
9. Personel ve Sosyal îşler Müdürlüğü, 

10. Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
11. Yayın ve Derleme Müdürlüğü, 
12. Levazım Müdürlüğü, 
13. Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, 
14. Daire Müdürlüğü. 
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(Orman Komıisyoaıuinun İdeğiiştirişi) 

MADDE 4. — Orman Bakanlığı, bir Müste
şarla, Müsteşar Muavinleri ve Müşavirler ile 
aşağıda yazılı birimlerden kurulmuştur. 

İ . — özel Kalem Müdürlüğü, 
2. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
3. — Savunma Sekreterliği, 
4. — Hukuk Müşavirliği, 
5. — Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Baş

kanlığı, 
6. — Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
7. — Millî Parklar Dairesi Başkanlığı, 
8. — Orman Genel Müdürlüğü, 
9. — Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Ge

nel Müdürlüğü, 
10. — Orman tfrünleri Sanayii Genel Müdür-

11. — Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlü-

12. — Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, 
13. — Personel ve Sosyal işler Müdürlüğü, 
14. — Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
15. — Yayın ve Derleme Müdürlüğü, 
16. — Levazım Müdürlüğü, 
17. — Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, 
18. — Daire Müdürlüğü. 

gu, 

(Bütçe" Plân Komisyonumun dteğişıtirişi) 

mak, bu plâna göre kurulmasını ve işletilmesini 
düzenlemek; 

26. Memleketin kara kaynakları ile, sportif 
amaçlara uygun olarak, orman içi dere ve göl
lerine ilişkin envanter ve plânlamayı yapmak 
ve bu kaynakları düzenli bir şekilde korumak, 
geliştirmek ve lüzumlu tesisleri kurmak; 

27. Bakanlığın çalışma alanına giren 'hiz
metlere ilişkin olarak okul, enstitü, eğitim mer
kezleri ile sürekli ve geçici kurs merkezleri aç
mak, yurt içinde ve dışında personel yetiştir
mek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, 
öğretim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak; 

28. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği 
ölçüde ve 3127 sayılı Kanunun 18 nci madde 
hükümlerine uyularak Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili teşekküllerle 
işbirliği halinde lüzumlu tesisleri kurmak sure
tiyle meteorolojik ve hidrolojik gözlemler yap
mak; 

29. Diğer kanunların Orman Bakanlığına 
verdiği hizmet ve görevleri yapmak; 

MADDE 4. — Orman Bakanlığı, bir Müste
şarla Müsteşar muavinleri ve müşavirler ile aşa
ğıda yazılı birimlerden kurulmuştur. 

1. özel Kalem Müdürlüğü, 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Baş

kanlığı 
5. Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Millî Parklar Dairesi Başkanlığı 
Organizasyon ve Metot Dairesi Başkan-

6. 
7. 

lıği 
8. 

lığı 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkan-

Orman Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü 
Dış ilişkiler Müdürlüğü 
Yayın ve Derleme Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü 
Evrak ve Arşiv Müdürlüğü 
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(Hülkütoetin teklifi)1 

MADDE 5. — Müsteşar, Bakanın Müşaviri ve yardımcısıdır. Bakanlık dairelerinin sorumlu 
âmir ve murakıbıdır. Bakanlığa ait bütün işleri Bakan aldma ve ondan alacağı direktif dairesinde 
düzenleyip yürütür ve gerekli emirleri verir. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müsteşar 
tarafından kendilerine ayrılacak olan işleri yürütürler. 

MADDE 6. — Bakanlık müşavirleri, Bakanlığın faaliyet sahasına giren iş ve hizmetlere ilişkin 
konularda, Bakanlıkça havale edildiği üzere incelemeler yapar, tekliflerde bulunur veya görüşle
rini bildirir. 

Bakanlık müşavirlerinin çalışma şekil ve esasları bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 7. — özel Kalem Müdürü, Bakanlık makamının resmî ve özel yazışmaları ile şifre 
ve protokol işlerini ve Bakanlığın basınla olan ilişkilerini yürütür ve izler. 

MADDE 8. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın 
yönetimi altında, Bakanlık Makamından alacağı direktife göre bakan adına, Bakanlık Teşkilâtı 
ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün işlerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş Kurulunun 
çalışma şekil, şart ve esasları ile müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri en geç altı ay için
de çıkarılacak tüzük ile belli edilir. 

MADDE 9. — Savunma Sekreterliği, kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde belli «dilen işleri dü
zenler ve yürütür. 

MADDE 10. — Hukuk Müşavirliği, Bakanlık makamından verilecek işleri görür. Dairelerin 
hazırladıkları kanun, tüzük ve ytönötmelk tasarılarını inceler. Bunlar ve sorulacak diğer işler 
hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 ve 5707 sayılı kanun hükümlerime göre idari ve adlî 
kaza mercilerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idarî 
dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 

MADDE 11. — Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: 
a) Bakanlık hizmet alanına giren uzun vadeli genel ve bölgesel kalkınma plânlarının esasla

rını tesbift eder. 
(b) Bakanlık dışındaki kamu ve özel sektör kuruluşlarının ormancılık konularındaki yatı

rım ve proje tekliflerinin kalkınma plânı amaçlarına, ormancılık ekonomisinin icaplarına uygun
luğunu inceler ve görüşlerini bildirir. 

c) G-enel Plânlama ve yatırım programları için ihtiyaç duyulan ormancılık hizmetleri ile 
ilgili kaynaklar hakkında bilgileri, derler, değerlendirir ve gerekli ekonomik araştırma ve etüt
leri yapar; ham veya işlenmiş orman ürünlerinin gerektiği gibi pazarlanması için, üretim, tüke
tim, standarıdizasyon, fiyat hareketlerine, iç, ve dış pazar konularına ilişkin araştırmaları yapar, 
değerlendirir ve izler, istatistik verilerini derler. 

d) Bakanlık bütçelerini incelemek suretiyle bütçe ile yıllık programların birbirine uygunlu
ğunu sağlar. 

e) Yatırımlarla ilgili yıllık programlar ve icra plânında yeralan Bakanlık görevlerinin yıl 
ısonu itibariyle gerçekleşme durumunu ve değerlendirme sonuçlarını incelemek suretiyle başarı 
ve aksaklıkların nedenlerini ve gelecek yıl çalışmalarında ğöz önünde bulundurulacak hususları 
tesbit eder. 
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(Orman Komisyonunun Ideğüştirişi) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir Başka
nın yönetimi altında, Bakandan alacağı direk
tife göre Bakan adına, Bakanlık teşkilatı ile 
ona bağlı teşekkül ve müesseselerin bütün iş
lerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş Kurulu
nun çalışma şekil, şart ve esasları ile müfettiş
lerin nitelikleri, görev ve yetkileri en geç altı 
ay içinde çıkarılacak tüzük ile belli edilir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —Tasarının 10 ncu 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun dleğiştirişi) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başka
nın yönetimi altında Bakan adına, Bakanlık teş
kilâtı ile ona bağlı teşekkül ve müesseselerin 
bütün işlerini teftiş ve murakabe eder. Teftiş 
Kurulunun çalışma şekil, şart ve esasları ile 
müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri en 
geç altı ay içinde çıkarılacak tüzük ile belli 
edilir. 

MADDE 7. — Hukuk Müşavirliği, Bakan
lık makamından verilecek işleri görür. 4353 ve 
5797 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve 
adlî kaza mercilerinde açılan dâvalara ait ge
rekli bilgileri nazırlar ve Hazineyi ilgilendirmi-
yen idari dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 
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(Hükümetin teklifi) 

f) iş programlarının hazırlanması ve uygulanması konularında Bakanlık birimleri arasında 
koordinasyon ve iş birliğini ve hedeflere ulaşma la beraberliği sağlar. 

g) Bakanlık makamınca verilecek sair işleri inceler ve görüşünü bildirir. 

MADDE 12. — Teknik Araştırma Dairesi Başkanlığı: Bakanlığın hizmet alanına giren konu
larda, her türlü uygulamalı araştırma problemlerini derler ve değerlendirir, öncelik sırasına ko
yar ve ilgili birimlere dağıtır; araştırma birimlerince hazırlanan projeleri inceler, onaylar, ger
çekleşmeleri ile sonuçların uygulamaya konulma ;mı izler. Araştırma birimlerinin örgütlenmesi, 
donatımı ve koordinesi esaslarını hazırlar, araş arma maksatları için yurt içi ve yurt dışı kurum
larla ilişkiler kurar ve teknik gelişmeleri gözler. 

MADDE 13. — Millî Parklar Dairesi Başkanlığı: Orman sahalarında ve orman rejimine alı
nacak yerlerde bulunan biyolojik, jeolojik, mor-olojik özellik ve doğal güzellik taşıyan tabiat 
alanlarında, ilmî araştırmalara imkân vermek h ilkin dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşıla
mak amaoiyle; millî parkların planlanması, kurul aası ve işletilmelerine ait esasları hazırlar; millî 
park olarak ayrılan alanları tekniğine göre plânlar; projelerin millî parklar genel plânı doğrul
tusunda uygulamalarını kontrol eder, bunlardan Orman Bakanlığına aidolanları uygular, gerekli 
iş birliği ve koordinasyonu sağlar; millî parkları tanıtma çalışmaları yapar orman içi mesirelerin 
projelerini hazırlar; millî parklardaki tesislerin işletilmelerini denetler; millî parkları işletir; 
millî park alanlarında vâkî olacak izin ve irtifak hakkı tesis taleplerinin millî park genel plânı
na uygun olup olmadığını inceler. 

MADDE 14. — Organizasyon ve Metot Müd'irlüğü: Bakanlığa bağlı kuruluşlarda her türlü 
organizasyon ve metot sorunlarını inceler; örgüt, işlem, sistem ve metotlarda lüzumsuzların kal
dırılmasına, noksanların tamamlanmasına, dağın kbkların birleştirilmesine, basitleştirilraıesine ve 
iyileştirilmesine ilişkin konularda görüş bildirir. 

MADDE 15. — Personel ve Sosyal İşler Mi'dürlüğü : 
a) Bakanlık personeline ilişkin her çeşit özlük, sağlık, sosyal ve disiplin iş ve işlemlerini 

yürütür. 
b) Bakanlık personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi her çeşit eğitim ve öğretim iş ve işlem

lerini yürütür. 
e) Bakanlık çalışma alanına giren işçi sorunları ile işçi - işveren ilişkilerini düzenler. 

MADDE 16. — Dış İlişkiler Müdürlüğü; Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların uluslararası 
iş ve işlemlerini yapar ve koordine bir şekilde yürütülmesini sağlar. Dış memleketlere gönderile
cek ve dış memleketlerden geleceklere ait program ve protokol işlerini düzenler. (1173 sayılı 
Kanun hükümleri saklıdır.) 

MADDE 17. — Yayın ve Derleme Müdürlüğü; 
a) Ormancılıkla ilgili memleket içi ve dışı yayınları izler, Bakanlığın hizmet konularına gi

ren kitap, dergi ve broşür gibi çeşitli yayınların telif ve tercüme haklarının alınması, bastırılması 
ve basılmış olanların satınalınması ve abone iş ve işlemlerini yapar. 

Bakanlık hizmetlerine ilişkin olmak üzere her çeşit araçlardan faydalanmak suretiyle yayım 
ve yayın yapar, kitaplık ve dokümantasyon iş ve işlemlerini yürütür. 

MADDE 18. —- Levazım Müdürlüğü; Bakanlığın döşeme, demirbaş, kırtasiye, basılı kâğıt ve 
öteberi ile her çeşit makina, araç, gereç ve yedek parçalarının alım, satım, teslian, tesellüm, depo
lama, kayıt, onarma, devir, terkin ve ikmal iş ve işlemlerini yapar ve hesaplarını tutar. 

MADDE 19. — Elvrak ve Arşiv Müdürlüğü; Bakanlığa gelen ve giden bütün evrakın kayıt 
işlerini yapar, yerlerine yollar ve izler. Arşiv işlerini düzenler ve yürütür. 
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(Orman Koımıiısyormıımn değiştirişi) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncii maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —Tasarının 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi 
aynea-kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plâaı Komisyonunun dteğişıtirigâ) 
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(Hükümetin teklifi/) 

MADDE 20. — Daire Müdürlüğü; Bakanlık (binalarının temizliği, tehlikelerden ve yangınlar
dan korunması, aydınlatma, ısıitma, su sarfiyatı, küçük bakım ve onarım ve benzeri hizmetlerle 
ilgili işleri görür. Bakanlık dairelerinde çalışan hizmetlilere verilecek görevleri düzenler ve iz
ler. 

MADDE 21. — Ormancılık Yüksek Danışma Kurulu; Ormancılık sorunları hakkında görüş 
ve tavsiyelerde bulunmak üzere : 

a) ilgili bakanlıkların, 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarlığının, 
e) ilgili fakültelerin, 
id) Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşların, 
e) Tüzüğünün gerektirdiği sion olağan genel kurul toplantısını süresinde yapmış olan meslekî 

teşekküllerin, 
f) Türkiye Ticaret Odaları - Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin, 
En az birer temsilcisinden kurulur. Kurulun Başkanı Orman Bakanıdır. Müsteşar, Plânlama 

ve Koordinasyon Dairesi Başjkanı ve Hukuk Müşaviri Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun sekreter
lik hizmetleri Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür, Kurul, iki yılda bir 
toplanır. Gerektiğinde Orman Bakanı Kurulu olağanüstü.toplantıya çağırabilir. 

Bakanlık; her toplantının amacını, günldemini hazırlar ve toplantıdan en geç iki ay önceden 
toplantıya katılacaklara duyurmak suretiyle davet eder. 

Kurula katılacak temsilcilerin; müzakere konusunun niteliğine ve ihtisas kollarının özelliğine 
göre sayılarının artırılmasına ve ilgililerin tesbiMne Orman Bakanı yetkilidir. 

Kurula, toplantı yeri dışından katılacaklara harcırahları verilir. Toplantıya katılan üyelerden 
memur olmıyanlara, her toplantı günü için Bakanlar Kurulunca tâyin ve tesbit edilecek miktar 
üzerinden tazminat da ödenir . 

Atama ve personel işleri 

MADDE 22. — Müsteşar, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, yardımcısı ve Bakan
lık müfettişleri, müşavirler ile hukuk müşavirleri, genel müdürler, Bakanlığa bağlı daire başkan
ları ortak kararla, diğer memurlar Bakanlıkça atanır. 

MADDE 23. — Bakanlık teknik hizmetlerine ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli mes
lekî öğrenimini bitirmiş, diploma veya şahadetname almış olmaları şarttır. 

Orman mühendisliği yapabilmek için yüksek orman mektebini veya orman fakültelerini bitir
miş olmak şarttır. 
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(Orman Komisyonunun Ideğiştirişi) { 

MADDE 20. — Daire Müdürlüğü; Bakanlık 
(binalarının temizliği, tehlikelerden ve yangın
lardan korunması, aydınlatma, ısıtma, su sar
fiyatı, küçük bakım ve onarım ve benzeri hiz
metlerle, ilgili işleri görür. Bakanlık dairelerin
de yardımcı hizmetlerde çalınanlara verilecek 
görevleri düzenler ve izler. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

(Bütç'ö Plân Komisyonunun değiştirişi) 

Atama ve personel işleri 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 8. — Tasarının 21 nci maddesi 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.— Bu kanunun 8 nci maddesin
de yazılı iş, işlem görev ve yetkilerin şekil ve 
esasları tüzükle belli edilir. 

Diğer maddelerde yazılı kuruluşlara ait gö
rev ve çalışma şekil ve esasları düzenlenecek 
yönetmeliklerde belirtilir. 

Atama ve personel işleri 

MADDE 10. — Müsteşar, müsteşar yardım
cıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Bakanlık mü
fettişleri ile 1 nci hukuk müşavirleri, genel mü
dürler ortak kararla, diğer memurlar Bakanlık
ça atanır. 

.. MADDE 11. — Tasarının 23 ncü maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi).-

Yabancı memleketlerden diploma almış olanların Türkiye orman fakültelerinde verecekleri 
(Kollegyum) sınavını başarmış olmaları şarttır. 

Kazanılmış haklar saklıdır. 

MADDE 24. — Orman Bakanı, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre, Ba
kanlık hizmet ve görevlerinin gerektirdiği birim ve müesseseleri kurmaya ve kadroları ihtiyaca 
göre dağıtmaya yetkilidir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 25. — Orman Genel Müdürlüğü Orman Bakanlığına bağlanmıştır. 
6831, 3204 ve 3904 sayılı kanunlar ile orman hizmet ve konularına ilişkin diğer kanun, tüzük 

ve yönetmeliklerde ve bunların ek ve değişikliklerinde, Tarım Bakanına veya Bakanlığına veril
miş olan görev ve yetkiler Orman Bakanına veya Bakanlığına geçmiştir. 

Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşların; orman hizmet ve konuları dışında kalan diğer hizmet 
ve konularına ilişkin özel kanunlarda yazılı hükümler saklıdır. 

MADDE 26. — Orman Bakanlığına bağlı genal müdürlük ve diğer kuruluşların görev ve yet
kileri ayrı kanunlarla belli edilir. 

MADDE 27. — Bu kanunun 12 ve 21 nci maddelerinde yazılı iş, işlem, görev ve yetkilerin şe
kil ve esasları en geç altı ay içinde hazırlanacak tüzüklerle belli edilir. Diğer maddelerde yazılı 
konulara- ait şekil ve esaslar Orman Bakanlığınca düzenlenecek ve onaylanacak yönetmeliklerde 
belirtilir. 

GEÇÎCl MADDE — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince dü
zenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık Disiplin Kurulu, müsteşar yardımcıların
dan birinin başkanlığında; hukuk müşaviri, Bakanlığa bağlı genel müdürler veya yokluklarında 
kendilerine vekâlet eden yardımcıları ve personel ve sosyal işler müdüründen kurulur. Bakanlık 
memurlarının disiplin işlerini görür ve Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki disiplin kurulu kararlarına 
karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar. 
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(Orman Komisyonumun Ideğiştirişi) 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli bükümler 

MADDE 25. — Orman Bakanlığına bağlı ge
nel müdürlük ve diğer kuruluşların görev ve 
yetkileri ayrı kanunlarla belli edilir. 

6831, 3204 ve 3904 sayılı kanunlar ile or
man hizmet ve konularına ilişkin diğer kanun, 
<tüzük ve yönetmeliklerde ve bunların ek ve de
ğişikliklerinde, Tarım Bakanına veya Bakanlı
ğına verilmiş olan görev ve yetkiler Orman Ba
kanına veya Bakanlığına geçmiştir. 

Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşların; or
man hizmet ve konuları dışında kalan diğer hiz
met ve konularına ilişkin özel kanunlarda ya
zılı hükümler saklıdır. 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonumun değiştirişi) 

MADDE 12. — Tasarının 24 ncü maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 13. — 6831, 3204 ve 3904 sayılı ka
nunlar ile orman hizmet ve konularma ilişkin 
diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve bun
ların ek ve değişikliklerinde, Tarım Bakanına 
veya Bakanlığına verilmiş olan görev ve yet
kiler Orman Bakanına veya Bakanlığına geç
miştir. 

Orman hizmetlerine ilişkin konular dışında 
kalan diğer hizmet ve konulardan Tarım Ba
kanlığı kuruluşlarına ilişkin olanlar hakkında 
özel kanunlarda yazılı hükümler saklıdır. 

Millet Meolisi 

GEÇİCİ MADDE 1. — 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 134 ncü maddesi gere
ğince düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye 
kadar Bakanlık disiplin kurulu, müsteşar yar
dımcılarından birinin başkanlığında, teftiş ku
rulu başkanı, hukuk müşaviri ve personel ve 
sosyal işler dairesi başkanından veya yoklukla
rında kendilerine vekâlet edenlerden kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Orman Genel Müdür
lüğü katma bütçesi ile döner sermayesine 
aidolup, halen Orman Bakanlığında kullanılan 
her çeşit taşınır mallarla taşıt araçları ve sair 
araç ve gereçler Orman Genel Müdürlüğünden 
bedelsiz olarak Orman «Bakanlığına devredilir. 
Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesine iliş
kin olanlar Devlet Orman İşletmeleri döner-
sermayesinden, mukayyet kıymetleri üzerinden, 
düşülür. 

(S. Sayısı : 427) 
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(Hükümetin teklifi!) 

MADDE 28. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 29. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
•N. Erim 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Dış Eko. îliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 
Adalet Bakanı 

1. Arar 
Maliye Bakanı 

8. N. Ergin 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

T. Akyol 
Çalışma Bakanı 

A. Sav 
İmar ve İskân Bakanı 

'S. Babüroğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

8. Ergun 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A, Karaosnumoğlu 
Millî Savunmaı Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğdtim Başkanı 

Ş. Orel 
Güm. ve Tekel Bakanı 

H. Özalp 
Sanayi ve Ti. Bakanı 

A. Çilingiroğlu 
Köy İşleri Bakanı 

C. Aykcm 
Kültür Bakanı 

T. Halman 

24 . 7 . 1971 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Taram Bakanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

Orman Bakanı 
8. İnan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 
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(Orman Kotoıisyoııııaıun kleğilştirişi) 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 
28 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

(Bü'tçjö Plân KomisyonuiMin dJeğiştirişâ!) 

MADDE 14. — Orman Komisyonunun 27 nci 
maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Orman Komisyonunun 28 nci 
maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

» o « 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / 0 7 y g İ p | Q | @ ^ 

Orman Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
Orman ve Plân komisyonları raporları (1 /511) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/511 
Karar No. : İli 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

3 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 nci Toplantı yılı içinde g-örüşlüleırek karara bağlaman (Orman Bakanlığı kuruluş ve görevle
ri .hakkındaki kamun tasarısı) bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere ' Kamisyonuımuza 
g'anderilraıişltir. !S. Sayısı 427 olan raptor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Amasya 
S. Aygün 

Hatay 
/ / . Özkan 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Mğde 
N. Kodamanoğlu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
T. Toker 

izmir 
K. Önder 

Malatya 
M. Kaftan 

Sivas 
E. Kangal 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Aydın 
İV. Menteşe 

Kars 
K. Okyay 

Ma/latya 
A. Karaarslan 

Trabzon 
E. Dikmen 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Afyan K. 
H. Hamaimeıoğlu 

imzada bulunamadı 
Diyarbakır 

S. Savcı 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 
imzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 
Trabzon 

A. B. Vzuner 

t s e « 





Dönem : 3 
Toplantı : s M İ L L E T ' M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /83) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 12 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 11840 
•Konu : Tokat Milletvekili 'ismet Hilmi Balcı'nm 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MİEÖDM IttAŞKAiNLIĞMA 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki Kanunun 7 nci maddesine muhalefet ettiği 
iddia olunan Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı hakkında Türkiye Cumihuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 3 . 12 . 1969 
tarihli ve 49096 sayılı tezkerenin sureti ile ilişliği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim, 
8. Demirel 
Başbakan 

T. C. 3 .12 . 1969 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü Konu : Tokat Mill!ötıv<ekiili İsmet Hilmi Balcı-
Sayı : 19096 nm yasa/ma idokunu'Mıadığı lıa9ökın'da.. 

Başbakanlığa 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki Kanunun 7 nc'.i maddesine muhalefet ettiği 
iddia olunan Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
mini havi Tokat C. Savcılığının 17 . 11 . 1969 'gün ve 11231/1167 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki 
hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü 'dairesin'de Tokat Milletvekili tstnet 
Hilmi Balcı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyuru!masma delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

519 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

'Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No-. 3/83 
Karar No. 4 

3 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine .171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkındaki İKanunun 7 nci maddesine mu
halefet «ucu lisnadedikliği ikin Başbakanlığın 8 . 12 . 1969 tarihli ve 6/2 - 1.1.840 sayılı yazısı ile 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 
Toıkaıt Milletvekili Ü. Ililırıi Balcı hakkındaki ÎJ/83 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Ko
misyon raporu, (İçtüzüğün 178 ve in.uta.akip maddeleri uyarınca işleme tabi tutulacak 'Karma Ko
misyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde 'tetkik ve müzakere -olunmuştur. 

Komisyonumuzca, aidi igeccu, ini İlet vekilinin yasama dokunu İma zlığıııın kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ucu maddesi uyarınca, (karar verilmiştir. 

Genel 'Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek (Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Anayasa ve Adalet kömiısyonlarından mürekkep 

Karma E m i s y o n (Başkanı Sözcü Kâtip 
Adana DetnMi İsparta 

Cevdet Akçalı Fuat Avcı Yusuf Uysal 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Çoruııı 
Abd ur rahman Güle r O. 

İstanbul 
Cemal Fersoy 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilay Inıer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

IMi'llefo Meclisi (S. 'Sayısı : 510) 

http://in.uta.akip


Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Afyon Karahisar Milletvekili Kâzım UysaFın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarndan mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /133) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 12 . 1969 

özlük ve Yazı îşleri : 6/2 - 12246 
Konu : Afyon Milletvekili Kâzım Uysal'in yasama 
dotanıûmazlığı. 

MİLtLiBT MEÖUM ©AŞKAMLIĞINIA 

648 sayılı Kanuna muhalefet »uçunu işlediği iddia olunan Kâzım Uysal hakkında Afyon Asliye 
Ceza Mahkemelinde yapılan duruşma sırasında, adı geçenin Afyon Milletvekili seçildiği anlaşıldı
ğından bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar 
verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 15 . 12 . 1969 tarihli ve 49912 sayılı tezkerenin su
reti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
$. Denvirel 
Başbakan 

T. C. "" "" 15 ..12. 1969 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Konu : Afyon Karahi'sar Milletvekili Kâzını 
Sayı: 49912 Uysal'm yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

648 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Kâzım Uysal hakkında yapılan yargılama sırasında Af
yon ilinden Milletvekili seçildiği 'anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gerek
li işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Afyon Asliye Ceza Mah
kemesince karar verilmesi üzerine adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Afyon 
Cumhuriyet Savcılığının 24 . 11 . 1969 gün ve 949 sayılı yazısına bağlı olarak alman yargılama dos
yası ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Afyon Milletvekili Kâzım 
Uysal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda, gereğinin takdir bu vurul
masına delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

520 
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Anayasa ve Adalet feomisyoinlarmldan mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/133 
Karar No. 5 

3 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine '648 sayılı 'Kamıma, (muhalefet ısııçu kmadedildiği içim Başbakanlığın 22 . 12 . 1%!.) ta
rihli ve 6/2 - 12246 sayılı yazısı ile yasamda dokunulmazlığının kaldı rılmjası dısitencıı ve 'Başkanlığı
nızca Komisyonumuza tevdi «dilem Afyon Milletvekili Kâzım'Uysal kaikkrmdalki 8/13o esas numa-
ralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müta.akıp maddeleri uyarım
ca işleme itahi tutularak "Kanma Komisyonuımız'un 1 8 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik' ve 
nıüzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekillinin yalsama dokunulmazlığıuın kaldırılmasına. .ger^k 
olmadığına, Anayasamın 79 men maddesi uyarıneıa, karar-verilmiştir, 

Genel. Kuralım tasvibine arz -edilmek 'üzere işbu rapor İYükşelk Başkanlığa. saygı ile .sunulur. 

Anayasa ve Aıdalert, komisyonlarından mürekkep 
Karma (Komisyon 

Adana 
Başkanı 

Cevdet Akçalı 

Çanıafcikaile Çoruım 
Kemal Bağcıoğlu Abdurralıman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanlbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

(Millet Meclisi ;('S. iSayısı : 520) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 521 
Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /409) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 12053 
26 . 12 . 1970 

Konu : Mardin MilleitiveMli Abdurraihim Türk'ün 
yasalına dökumdirniaızlığı. 

MİLLET MEGLlM (BAŞKA'NLIĞINIA 

Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan sanık Abdurrahim Türk hakkında 7 nci Ko
lordu Komutanlığı As. Savcılıkça tanzim olunan iddianamenin tebliği sırasında, adı geçenin 
Mardin MilletveMli seçildiği anlaşıldığından bahisle, hakkındaki duruşmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddecine tevfikan bir karar verilmesine dair Millî 
Savunma Bakanlığından alman 22 . 12 . 1979 tarihli ve 1970/52875 sayılı tezflcerenin sureti ile 
ilişiği yargılama dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

ıG-ereğine müsaadelerini rica ederim. 
S. Demirel 
Başlbakan 

T. C. 
M. 8. B. 

Jlüsteşarlik Karargâhı 
Ankara 

Ad. : 1970/52875 

22 . 12 . 1970 
Konu : Abdui'rahitm Türk Hık. 

Başbakanlığa 

Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan sanık Sinan oğlu, 1937 doğumlu Abd ur rahim 
T ürik hakkında 7 nci (Kolordu Komutanlığı Askerî Mahlkeım,eısi Askerî Savcılığının 16 . 5 . 1967 tandı 
ve 967/154, 51, 169 saydı «Kovuşturmaya, yer olmadığı kararı», 10 Mart 1969 tarih ve Al) : 1969/ 
807 - 3 saydı yazımız ile kamu dâvasının acı İtinası için kaldırılmış idi. 

Sanık hakkında, anılan As. Savcılıkça tanzim olunan iddiaınaım(enin kendisine tebliği sırasında, 
milletvekili seçilmiş okluğu anlaşılmış olmakla, duruşmanın devamına hulkukan imkân görülme
diğinden, 7 nci iKolondu K. lığı As. Savcılığının 27 Kasım, 1970 tarih ve 970/2175 sayılı yakısı ile 
gönderilmiş bulunan 970/1930 esas, 970/2175 sayılı dâva dosyasının, T. ıC. Anayasanın 79 ncu 
maddesi gereğince adı geçen milletvekilinin dokunulana zlığmm kaldırılması için ilişikte sunuldu
ğunu arz edenini. • 

Ahmet Topaloğlu 
'Millî Savtınuıa Bakanı 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/409 
Karar No. 2 

3 . 4 . 4972 

Yüksek 'Başkanlığa 

Kendisine askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 
26 . 12 . .1970 tarihli ve 6/2 - 12053 sayılı yazısı ile yasama (dokunulm.azlığının kaldırılması iste
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Mardin (Milletvekili Abdürralıim 'Türk hak
kındaki 3/409 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
•muta akıp maddeleri 'uyarınca işleme tabi ıtutularak Karma (Kondisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nei Birleşiminde tetkik ve ınüzaikere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasanıa. dıofkunııimazliğinin kaldırılniıasına »'erek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu nı,addeısi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel 'Kurulun 'tasvibine iarz edilıueik üzere işbu rapor Yüksek. Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Aldale!t komisyonlarından mürekkep 
Karma iKıomisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
lemal Bağctoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubİlay İmer 

Sözcü 
DenıizM 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Vyscd 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi ;S. Sayısı : 521) 



Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /33) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 3 . 1969 

Özlük ve Yazı İşlen : 6/2 - 2778 
Konu : IDenMi Milletvekili Salih Baydil ile Tarım 
Bakanı (Konya Milletvekili) Baihri Bağdaşın ya
sama dokunulmazlıkları. 

MÎLDET MEODİSİ BAŞKAMLIĞMİA 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 150 nci mad
desine muhalefet ettiği iddia olunan Denizli Milletvekili Salih Baydil ile aynı kanunun 149 ncu mad
desine 'muhalefet ettiği iddia olunan Tarım Bakanı (Konya Milletvekili) Baihri Dağdaş haklarında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesüne dair Adalet 
Bakanlığından alınan 19 . 3 . 1969 tarihli ve 10744 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruş
turması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

iGereğine müsaadelerini rica ederim. 
S. Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 3 . 1969 

C. tş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 1071i Konu : Denidi Milletvekili Salih Baydil dte Tarım 

Bakanı Balım Dağdasın yasama dokunulmazlık
ları Hk. 

Başbakanlığa 

Seçimlerin 'temel hükümleri ve seçımen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 150 nei mad
desine muhalefet ettiği iddia olunan Denizli Milletvekili Salih Baydil ile aynı kanunun 149 ncu 
^maddesine mphalefat ettiği iddia olunan Tarım Balkanı Bahri Dağdaş'ın yasama dokunulmazlık
larının kaldırılması isıtemini harvi, Denizli C. Savcılığının 24 . 2 . 1969 gün ve B. 264 sayılı yazısı 
örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte «unulmuş-
tur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Denizli Milletvekili 
Salih Baydil ile 'Tanım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırıl-
maııijası hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri aırz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

522 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

3Iillet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/33 
Karar No. 1 

3 . 1 . W 

Yüksek Başkanlığa 
.Kendisime seçimlerin temel. hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 saydı Kanunun 

!,")(.) nei maddesine muhale f'üet suçu ismıdedildiği için Başbakanlığın 27 . W . 1909 tarihli ve 
6/2 - 2778 sayılı yazısı ile yıasıamıa dokunulmazliğinin 'kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Ko
misyonumuza, tevdi edilen Konya Milletvekili 'Bahri Dağdan hakkındaki o/oo esas numaralı dos
ya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp caddeleri uyarınca işlene 
tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2.1972 tarihli 2 nei ll>irleşlm;inde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Komisycmuınruzea, adı geeem (milletvekilinin yasaıma dokunulmıa-zlığıının kaldır ılımasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nen maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

'Cfenel Kurulun tasvibime arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek II kıskan lığa. saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
• Karma Kjoımilsyon Başkanı Sözcü 

Adana Denizlili 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fer soy 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Antvin 
yi. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilay îmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlilt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. ıSayısı : 522) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : J 2 3 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /588) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5271 
3.7. 1971 

Eonu : Antalya Milletvekilli îhsan Ataöv'ün yasa
ma dokunulmazlığı. 

MÎLLET MEGLM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4 . 2 . 1971 tarihli ve Genel Sekreterlik, 2763 - 20731 sayılı yazınız. 
Evli bir kadının zina fiiline ortak olmak suçunu işlediği iddia olunan Antalya Milletvekili 

îhsan Ataöv hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana yasasının 79 ncu maddesine göre bir karar veril
mesine dair Adalet Bakanlığından alınan 29 . 6 . 1971 tarihli ve 3047$ sayılı tezkerenin sureti 
ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. G. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. O. Müdürlüğü 
Sayı : 30476 

29 / 6 / 1971 

Komıu : Antoalyıa MilletveikiÜlli îhsan Ataöv'ün, ya-
yasanua dokunıulanıaızlığı ECk. 

Başbakanlığa 

İlgi : özlük ve Yazı İşleri ifadeli 17/2/1971 gün ve 6/2 -1353 sayılı yazıları : 
Evli bir 'kadınım 'zina fiiline ortak olmak suçunu işlediği iddia olunan Antalya Milletvekili îh

san Ataöv'ün, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Elmalı C. Savcılığının 10/6/1971 
•gün ve 1969/140 Hz. sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 79 ncu maaddesi hükmü dairesinde Antalya Milletvekili îh
san Ataöv'ün, yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyrukmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/588 
Karar No. 10 

3.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendiline ©vlri bıir kadının ziına fiiline ortak olmak suçu tilsmadedilıdiğıi içim Başbakanlığın 3.7.1971 
»tariiihli ve 6/2 - 5271 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaklırıltnıası istenen ve Başkanlığı
mızca Komisyonumuza tevdi edilen Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv haikikındalki 3/588 esas numaralı 
dıosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mıütaıaikıp muaddelleri uyarınca işle
me tabi ıtatularak Kanma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 aıoi Birileşiımiinde tetkik ve müzalfce-
ne olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı ıgeçen milletvekilimin yasama doku'nulma^lığınm kaldırılmasıına gerek olma
dığına, Anayasamın 79 aıcu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibin© ara edilmek üzere işbu rapor Yüksek Bakanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/ . Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay îmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin. 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (İS. (Sayısı : '523) 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /602) 

T. C. 
Başbakanlık \ 21 . 7 . 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5703 
Konu. : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MEOLM BAŞKANLIĞINA 

Birlik Partisi Genel Başkanı bulunduğu sırada, partiye gelir sağlamak maksadı ile parti yetkili 
kurulu karan ve valilik iznine istinaden, çekilişi 29 Ekim 1969 tarihlinde yapılacak olan piyango 
biletlerini fazla bastırmak, bir kısmı satıldıktan sonra çekiliş ipitâl edildiği halde, satılan bilet 
bedelleri ve karşılığını iade etmemek suretiyle hizmet sebebiyle emnfiyeti suiistimal suçunu işle
diği iddia olunan Ankara Milletvekili Hüseyin Balan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 16 . 7 . 1971 
taıiiihli ve 33815 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. O. 
Adalet Bakam 16 . 7 . 1971 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 33815 

Konu : Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Birlik Partisi Genel Başkanı bulunduğu sırada partiye gelir sağlamak maksadı ile parti yet
kili kurulu 'kararı ve valilik iznine istinaden çekilişi 29 Ekim 1969 tarihinde yapılacak olan piyan
go biletlerini fazla bastırmak, bir kısım satıldıktan sonra çekiliş iptal edildiği hal'de satılan bilet 
bedelleri ve karşılığını iade etmemek suretiyle hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçunu işle
diği iddia olunan Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istemin havi Ankara C. Savcılığının 3 . 7 . 1971 gün ve 1969/17423 Hz. sayılı yazısı örneği ile bu 
husuftaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili Hü
seyin Balan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

524 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/602 
Karar No. 3 

3 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine hizmet sebebiyle emniyetli surilistimal suç/u iisnadedldiiği için Başbakanlığın 21 . 7. 1971 

tarihli ve 6/2 - 5803 sayılı yazısı ile yaısamua dokunulmazlığının kaldırılması iistenen ve Başkanlığı
mızca Komisyonumuza tevdi edilen Arnikam Milletvekili Hüseyin Balan hakkındaki esas numıarailı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müıtıaakıp maddeleri uyarınca işleme 
ıtalbi tutularak Karma Koımıisyanumuzun 18 . 2 . 1972 tariihii 2 noi Bıirleşimıinde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Komiisyonuımuzea, adı geçen milletvekilinin yasama dokmıuknazlığının kaMırılmıaısına gerek olma
dığına, Anayasanın 79 oıeu maddesi uyarınca, karar serilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz ©dilmek üzere işbu rapor Yülkseik Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Akçalı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Mil] et Meclisi (S. Sayısı : 524) 



Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 525 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /491) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 3034 
) 16 . 4 . 1971 

Konu : Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın yasama 
dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Vekâlet görevini savsamak suretiyle T. 0. K. nun 230 ncu maddesini ihlâl ettiği iddia olunan 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anaaysasının 79 ncu maddesine 
tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 8 . 4 . 1971 tarihli ve 17002 sayılı 
tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 17002 

Ankara; 8.4. 1971 

Konu : Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Vekâlet görevini savsamak suretiyle T. C. K. nun 230 ncu maddesini ihlâl ettiği iddia olunan 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini ihtiva eden 
16 . 3 . 1971 tarihli fezlekeyi havi olarak Bursa C. Savcılığının 16 . 3 . 1971 gün ve 843 sayılı ya-
zısiyle alman bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı ile C. Savcılığı yazısı ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun 59 ncu maddesi gereğince kovuşturma yapılmasına dair Bakanlığımıza ait 
27 . 2 . 1971 tarihli mucipnanıe örneği dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bursa Milletvekili Ertuğ
rul Mat'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet 3IecUsi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/491 
Karar No. 8 

3 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisime "vekâlet görevimi savsaklamak suretiyle Türk öeza Kanununun 230 ncu maddesini ihlâl 

etmek suçu isnadedildiği 'iğin Başbakanlığın 16 . 4 . 1971 taniMıi ive 6/2 - 3034 sayılı yazısı 'ile yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Bursa Mil
letvekili Ertuğrul Mat ihalkkımdaiki 3/491 esas numaralı dosya ımuhteviyaıtı ve İhzari Komisyon rapo
ru, İçtüzüğün 178 ve müıtaakıp maddeleri uyarımca işleme tabi ıtutularak Karma Komisyonumuzun 
18 . 2 . 1972 tarihli 2 noi Birlöşıiııminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı göçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kalıdırılmasına gerek ol
madığıma, Anayasamın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Gemöl Kurulun (tasvibime arz ediiımıek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı lile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başlkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Konya 
Kubilay tmer 

Sözcü 
Denizi 

Fuat Avcı 

İsıtanibul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Manibul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 525) 



Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sakarya Milletvekili Vedat Önsaî'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/456) 

T. C. 
Başbakanlık 6.3. 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1937 t 
Konu : Stalkarya Milletvekili Vedat önsaî'ın yasa
ma dokunulmazlığı. 

MİLLET MEGLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Sakarya Milletvekili Vedat önsal hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alman 3 . 3 . 1971 tarihli ve 10765 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazır
lık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
)8. Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 3.3. 1971 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 10765 Konu : Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm 

yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 15 . 2 . 1971 gün ve 
970 - 21249, 3/460 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Sakarya Milletvekili Ve
dat önsal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasına delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

526 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/456 

Karar No. 9 

3 . 4 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisime görevli kötüye küLlanıımak ısuçu i&madödiılldiği için Başbakanlığın 6 . 3 . 1971 tarihli ve 
6/2 - 1937 sayılı yazısı ile yaşanma dıokunnlmıazlığınnn kaldırılmıası istemem ve Başkanlığımızca Kornıis-
yomumuza tevdi edilen Sakarya Milletvekili Vedat Öıısal hakkındaM 3/456 esas ımumaralı dosya muh
teviyatı ve İhzari Komisyon rapora, İçtüzüğüm 178 ve müıtaakıp maddeleri uyarınca dşleıme tabi tutu-
laıraik Karıma Eoanisyoınuamızun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Bibleşiminde tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen mMetvddlimim yasamıa dokunulmazlığının kaldırmamasına gerek olma
dığıma, Anayasamın 79 ncu ımaddesi uyarımca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibime arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa Baygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Çoruım 
Abdurranman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay tmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

istanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

[Millet Meclisi (S. Sayısı : '526) 



Bonem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /408) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 12 . 1970 

özlük ve Yazı îşleri : 6/2 - 12090 
Konu : Erzurum Milletvekili Rasim öinislli'nin ya
sama dokunulmazlığı. 

MÎ'LIMT MEÖUM BAŞİKAMLIĞINİA 

10136 sayılı Kanuna muhalefet fiilini işlediği iddia olunan Erzurum Milletvekili Rasim Cinislî 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilm'esine 
dair Adalet Bakanlığından alınan 22 . 12 . 1970 tarihi ve 464S2 sayılı teskerenin sureti ile ilişiği 
soruşturma evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

iGereğine müsaadelerini rica ederim. 
S. Demirel 
'Başbakan 

T..C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 12 . 1970 

KJeza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 46452 

Konu : Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

61$6 sayılı Kanuna muhalefet fiilini işlediği iddia olunan Erzuruim Milletvekili Rasim Cinis-
Oi'riin yasama .dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığımın 11.12.1970 
gtiin ve li97O/20)65'7 Hz. ısayılı yazısiyie talebblunmuşitur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı çimeği ile bu husustaki soruşturma evralkı dizi listesine bağlı 
olaraik birlikte sunulmuştur. 

Ttirlkiye Cumhuriyefti 'Anayasasının 79 ncu maddesi hükimıü dairesinde Erzurum Milletvekili 
Rasim Cinisli'nin yasama 'dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması husüsun'da gereğinin tafc-
4ür buyuruilmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

527 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/408 

Karar No. 7 

3 . 4 . 1972' 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnadediİdiğıi için 'Başbakanlığım 29 . 12 . 1970* 
tarihli ve 6/2 - 12090 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırıikıııası istenen ve Başkanlığı
nızca Komisyonumuza tevdi edilen Erzurum Milletvekili Rasim CinisM hakkındaki 3/408 esas numa
ralı dosya muhteviyatı ve İhzaırî Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve ımüıtaaikıp maddeleri uyarınca 
işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972, (tarihli 2 nıoi Birleşiminde tetkik ve-
müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazhğııniin kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 mcu maddesi uyarınca, karar veralmiışitir. 

Genel Kurulun taisvilbine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Ajdalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon 'Başkanı Sözcü 

Adana DeniziM 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Kâtip 
Ispıarlba 

Yusuf Uysal 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

tetanbul 
Beşit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivias 
Tevfik Koraltan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilay îmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar^ 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (İS. 'Sayısı : 527) 



DtttHKn : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 528 
Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa Ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /285) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5168 
, 3.6. 1970 

Konu : Karls Milletvekili Veyis Koıçulu'nun 
ima ddkutTulma&lığı. 

MÎLLET MEöIitSÎ IBAiŞEAİNOĞIINlA 

Evrak üzerinde tahrifat yapmak suçundan Veyis Koçulu hakkında Kars Ağır Ceza Mahkeme
sinde yapılan yargılama sırasında, milletvekili seçildiği anlaşılan adı geçen hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti AnayasaJsının 79 neu maddesine tevfikan bir karar verilmeline dair Adalet Bakanlı
ğından alınan 29 . 5 . 1970 tarihli ve 19847 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, 
dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

^Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
•S. Dermirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 19847 

24 . 5 . 1970 

Konu : Kars Milletvekili Veyis Koçııkı'hun yasa
lına dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Evrak fözerinde tashriîat yapmafk suçundan Veyis Koçulu hakkında yapılan yargılatma sırasın
da ımilletvekili seçildiği anlaşıldiğınldan yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması zınnmında gere
ğine tevessül edilmesi için evrak örneklerinin C 'Savcılığına tevkiline Kars lAğır Ceza Mahkemesin
de karar verilmesi üzerine Kars C. (Savcılığının 4 . '5 . 1970 gün ve 755 saiyılı yazısı ile alman 
yargılatma cOosyası örneği birlikte sunulmuştur. 

Türkiye CuımOıuriyeiti Aınaya&asmın. 79 rucu maiddesi (hükmü dairesinjde Kars Milletvekili Veyis 
Ktoçulufaun yasama dlokunulimazlığınm kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takkür bu-
yurulmasma klelâletleri arz olunur. 

Seyfi öztürk 
Adalet Bakanı V. 
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Anayasa ve Adalet komisyonılarınıdan mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/285 
Karar No. 6 

3.4. 1972 

Yüksek [Başkanlığa 
Kendliısıime evrak üzerinde tahrifat yaptmjatk suçu ismadediiljdiği içim Başbakanlığım 3 . 6 . 1970 ta

rihli ve 6/2 - 5168 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığımın. kaldırılması istemen ve Başkanlığı
mızca Komisyonumuza tevdi edilem Kars Milletvekili Veyis Koçulu haıkkımdaki 3/285 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaalkıp maddeleri uyarınca işle
me tabi tutularak Karma Komisyoımumuzum 18 . 2 . 1972 taırihli ve 2 moi Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olunmuşitur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilimin yasaıma dokunulmazlığınım kaldırılmasına gerek ol
madığıma, Amayıasanım 79 mcu maddesi uyarınca, karar verilomiişıtir. 

Grenel Kurulum tasvibinle arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa ısaygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Kjoımüsyom Başkanı 

Adama 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu AbdurraJıman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Koııya 
Kubilay îmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Arttviım 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 528) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Nevşehir Milletvekili Esat Kırat hoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /692) 

T.C. 
Başbakanlık • 2 . 12 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 9627 
Konu : Nevşehir MMetvekAM Esait Kmıaltlıoğlutaun 
yasama dokunulmaızlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevi ihmal suçunu işlediği iddia olunan Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Ba
kanlığından alman 29 . 11 . 1971 tarihli ve 53020 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruş
turması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 29 / 11 / 1971 
Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğü Konu : Nevşehir MilletvefeiıM Eısaıt KınaltUıoğlu'nun 
Sayı : 53020 yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Görevi ihmal suçunu işlediği iddia olunan Nevşehir MilıeftvieMM Esat KırabİDoğlu'aıuoı yasaıma 
dolkunulmazlığmm kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 17/11/1971 gün ve 1971/22784 
sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlik
te sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Nevşehir Milletvekili 
Eısıait KunaltÛıiöğüıu'nuın yasaımıa dokuuuknaizlığımın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
AdaM Bakıanıı 

530 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/692 

Karar No. 18 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine >görevi ihmal suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 2 . 12 . 1971 tanMi ve 6/2 - 9627 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza 
tevdi edilen Nevşehir Milletvekilli Esat Kıraıtlıoğlu hakkındaki 3/692 esas numaralı dosya muhtevi
yatı ve İhzaırî Komisyon raporu, îçitüzüğün 178 ve miitaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutula
rak Karmıa Koanıiısycnuımuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Biıieşiım.inde tetkik ve müzakere olunmuş
tur. 

Kömıisıyıonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

(temel Kumdun tasvibime arz edilmek üzene işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

iSivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay tmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtılp 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (iS. ıSayısı : 530) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 531 
Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /38) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 12826 
13 . 11 . 1968 

Konu : Sinop Milleıtveki'M Mustafa Kaptan'ın ya
sama -dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzin belgesi bulunmıyan tabanca ve mermiyi taşımak suretiyle 6136 sayılı Kanunun 18 ncü 
maddesine muhalefet ettiği iddia alunan Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlı
ğından alınan 7 . 11 . 1968 tarihli ve 43553 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması 
evrakı, dM pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 43553 

7 . 11 . 1968 

Konu : Staop Mlllelt'yelkffilıi Mustafa 
Kaptan'ın yasama dtoilaıınuıljmazlığı 
hakkında. 

Başbakanlığa 

İzin belgesi bulummıyafn tabanıca1 ve nıetmıiyi t aşıımiak suretiyle 6136 staynh Kamunun 13 neü 
maddesine muhalefet ettiği iddia olunan Sinop Milletvekilli Mustafa Kaptan'ın yaslatma dokıuınul-
mıaızlbğının (kaJİdırıllımaısı Amkara C Savcılığının 2 5 . 10 . 1908 gün ve 1968/539 sayılı yazısıyla ta-
lebölnıınımıû tuır. 

Ouınühurilyeltı Savcılığnun yasmı örneği ile b ıı hu&usitalM hazırlık Baoruşltuııınası evnaikı d'izli 
liısteisin'e 'bağlı olanak badikte sunulmuş olmak'la, TüıMye Ouımlhonrıiıyeıti) Anaıyasaisıniın 79 ucu 
maddcsli hükmü dairesinde Sinop MilHıetveklli Mustafa Kaptan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/38 
Karar No. 29 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisime 6136 sayılı Kanıma muhalefet (13 'nei'ı maddesine) suçu isnaıdedildiği için Başbakan
lığın 13 . 11 . 1968 tarihli ve 6/2 - 12826 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
tenen ve Başkanlığınızca Kornişonumuza tevdi edilen Sinop Milletvekilli Mustafa Kaptan hakikin -
daki 3/38 eısas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp 
maddeleri uyarınca işleme İtabi tutularak Karma Komlsyonujinuzıın 18 . 2 . 1972 tarihli 2 ncıi Birle
şiminde (tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 'gerek olma
dığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, kaıraır verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı iılo sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma K 

1 
omisyon Başkanı 
Aidana 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay lm,er 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

• * » » 

Millet Medisi (S. ıSayısı : 531) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /40) 

T.C. 
Başbakanlık 2 . 10 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 • 11512 
Konu : Yozgat Milletvekili öelâl Sungur'un ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Memura hakaret ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı 
Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan Yozgat Milletvekili Celâl Sungur hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 25 . 9 . 1968 tarihli ve 37925 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, 
dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 9 . 1968 

Ceza İs. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 37925 Konu : Yoagat Milletvekili Celâl Sungur'un ya

sama d'oikunulmazlığmiLi kaldırılması hakkında. 

Başbakanlığa 

•Memura hakaret ve seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Ka
nuna muhalefet ettiği iddia olunan Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması Yozgat C. Savcılığının !5.8.1(9(618 gün ve 2/1HOİOU8 sayılı yazısiyle alınan sonısjturma 
evrakı fezlekesinde talebolutınrıışitur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79* ucu maddesi 
hükmü dairesinde Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması hususunda gereğinin takdir bııyurul masına delâletleri arz olunur. 

Hasan Din çer 
Adalet Bakanı 

532 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/40 

Karar No. 24 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisime memura hakaret ve seçimlerin temel büküımlerd ve seçmen kütüiklerıi hakkındaki 298 
sayılı Kanuna ınulhalıefiet suçu isınadedilddği için Bıaşbafcanlığın 2 . 10 . 1968 tariMıi ve 6/2 - 11512 
sayılı yazısı (ille yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza 
tevdi edilen Yozgat Milletvelkili Celâl Sungur hakkındaki 3/40 esas /numaralı dosya muhteviyatı ve 
İhzarı 'Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaalkıp maiddelıeıri uyarınca 'işleme tabi tuitmlaraik Kar
ma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tariMi 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzalkere olunmuştur. 

Kamisyanunmuzea, adı g'eçen raillefcvelkiliniin yasama dü.kunuimazbğmın kaldırılmasına gerek olma
dığına, 'Anayasanın 79 ucu (maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yülkseık Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanaldkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

ıSivas 
Tevfik Koraltan 

Kanıya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtiip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (ıS. Sayısı : 532) 



Dönem : 3 COO 
Toplantı: 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü O O 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/172) 

TC. 
Başbakanlık 29 . 1 . 1970 

özlük ve Yazı î§leri : 6/2 - 860 
Kjonu : (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Uıgi : 18 . 11 . 1967 tarihli ve 6/2 -15430 sayılı yazımız. 
Bâzı dernek yöneticileri ile birlikte Türkiye öğretmenler Dernekleri Millî Federasyonu Baş

kanı olarak 19 . 5 . 1967 tarihinde (Türk Halkına) başlıklı bildiriyi yayımlamak suretiyle, Fe
derasyon tüzuğündeki^maçlara aykırı olarak siyalsi konuları ve amaç dışı hususları ele alarak 
Cemiyetler Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Sakarya MUletvekM Hayrettin Uysal hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Anayasasrnnı 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair bu 
kere Adalet Bakanlığından alınan 24 . 1 . 1970 tarilhli ve 2861 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği 
hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur, 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

24 . 1 . 1970 

Konu : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

% i : Neşriyat ve MUdetvvenat Gn. Md. ifadeli 4 . III . 'U9İ68 gün ve 2246 sayılı yazıları. 
[Bâzu dernek yöneticileri ile birlikte Türkiye öğretmenler Dermekleri Millî Federasyonu Baş

kanı olarak 19 . S . IH907 tarihinde (Türk halkına) başlıklı bildiriyi yayımlamak suretiyle, fede
rasyon ttiMiğündeki amaçlara aykın olarak siyasi konuları ve amaç dışı hususları ele alarak Cemi
yetler Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın yasama 
dokunulmazlığınla! kaldırtması istemini havi' Ankara O. Savcılığının 18.1/11970 gün ve 3-/(107,034i94 
sayıâı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak bir
likte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi dairesinde Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm yasama dokuîaulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurul-
masına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet (Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2861 



Anayasa ve Adalet komisyonlarında:! mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/172 
Karar No. 27 

4.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Cenııiyettler Kanununa muihaMet suçu isnadedıiıldıiğıi için Başbakanlığın 29 . 1 . 1970 
taıriMıi ve 6/2 - 860 sayılı yazısı ile yatsamıa dokunulmadığımın fcaldınılımajsı istenen ve Başkanlığı
mızca Eoanisj'onfuanuza tevdi edilen Safaaıya MiMıetvellsilld Hayrettin Uysal hakkındaki 3/172 esas nu
maralı dcşya muhteviyatı ve Ihzaırî Komisyon raporu, içtüzüğün 178 ve müJtaakıp maddeleri uyarın
ca işleme .tabii tutularak Kanma Koınıisyonumıızun 18 . 2 . 1972 taniMi 2 ncd Birleşeninde tetiklik ve 
müzakere olunmuştur. 

Komıisyoaıuın'uzca, adı »geçen milleto'iekiiMnkı yasaıma. dofcuınulanazlığmın ıkaMıaıtoıasma gcırck olana-
dığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyaranca, karar verilmıiştâır. 

ıGenel Kurnkın tasıvübine arz edilmek üzere iglbu rapor Yüfcsek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

iSivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay tmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Möolisd (İS. (Sayssı : 583) 



Dfaem i 8 
Toplantı : 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kangal'ın yasama dokunulmaz
lığmm kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/192) 

T. €. 
Başbakanlık ' 9.2. 1970 

Özlük ve Yazı îşleri : 6/2 - 1290 
Konu : Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın yasama dokunulmazlığı, 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Sivas Milletvekili Ekrem Sel
çuk Kangal hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar 
verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 2 . 2 . 1970 tarihli ve 4454 sayılı tezkerenin su
retiyle ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Baş/bakan 

2.2. 1970 

•Konu : Sivas Milletvekili Ekrem Selçuk Kan
gal'ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

•648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Sivas (Milletvekili Ekrem 
Selçuk Kangal'ın yasama dokunulmazlığmm (kaldırılması istemini havi Sivas C. Savcılığının 
22.1.1970 gün ve 238-3 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki Sivas Asliye Oeza Mahkemesinin yargı
lama dosyası dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 79 ncu maddesi hüikmü dairesinde Sivas Milletvekili Ek
rem Selçuk Kangal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
/takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

534 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza î§. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4454 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/192 
Karar No. 26 

4.4. mk 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçu isnadedMiği iejn Başbakanlığın 
9 . 2 . 1970 tarihli ve 6/2 - 1290 sayılı yazısı ile yasama dûkunulmazlığmıın kaklınlması istenen 
ve Başkanihğiıniizca Komisyonumuza tevdi edilen Sivas MMeitrvefciM E. Selçuk Kangal hakkındaki 
8/192 esas numaralı dosya mıııhjtıeiviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün .178 ve mütaaikıp m>ad* 
dolerd uyarınca işleme talhi tultularak Karma Komisyonumuzuaı 18 . 2 . 1972 taırilhM 2 noi 'Birleşiminıde 
tertknk ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonusmuzea, adı geçen mill̂ tveMldınin yasama dofamutoazlığının kaldınkriıasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyaTinoa, karar verilmiştir. 

Genel Kutrulun tasvibine arz ed/Umek üzere işhu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu Sivas 
Cengiz Ekinci Tevfik Komitan 

Kars Konya 
t. Hakkı Alaca Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Ferşoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Bayisi : 534) 



Döneni : 3 C O C 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D ü O 

Ay dm Milletvekili Mehmet Çelik'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 211) 

./ T.C. • 
Başbakanlık 4.3.1970 

Özlük ve Yazı İşlsri : 6/2 - 2121 
Konu : Aydın Milleıtvekili Mehmet Çelik'in yasa-
'ımaı dokunulmazlığı,. 

MİLLET MECUSt İBA§KANLI^INA 

298 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Mehmet Çelik haJkkında Söke Asliye Ceza Mahkeme
sinde yapılan yargılama sırasında, adı geçenin Aydm'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından 
bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar veril
mesine dair Adalet Bakanlığından alınan 23 . 2 . 1970 tarihli ve 0107 sayılı teskerenin suretiyle 
ilişiği soruşturma evrakı, dM pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederimi. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

" '£'€.' 
Adalet Bakanlığı , 23 . 2 . 1970 

Ceza t§. Genel Müdürlüğü , 
Sayı : 6107 Konu : Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in yasa

ma dokunulmazlığı Hk« 

Başbakanlığa 

298 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan "'Mehmet Çelik hakkında yapılan yargılama sırasında 
Aydm'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
malsı üçım gerekli üşlemiiın' yapaJınıaisu eamımaınıdia evrak öıpıdMerîinliın Cuırnhjuııiiiyejt .SavcoihğTlnja ıtevdlifoe Söke 
Asliye Cez*a Mahkemesince taraır veıûlımesii lüzeriine Aydın 'O. Savcallağunaın ı3 . 2 . 1970 ıgiin ve 2/280 sa
yılı yazısına bağlı olarak alman, soruşturma evralkı örnekleri ile C. Savcılığının yazısı örneği bir
likte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Aydın Milletvekili 
Mehmet Çelik'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaıması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/211 
Karar No. 21 

4.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 296 sayıüı Kamına muhalefet suçu fenadedlilddği için ıBaşbafcanlığın 4 . 3 . 1970 tariMd 
ve 6/2 - 2121 sayılı yazısı dilıe yasama ddamulmaziığının kaldırılması (istenen ve Başkanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi edilen Aydın Miilıertvekili Mehmet Çelik hakkındaki 3/211 esas numaralı dosya 
muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp (maddeleri uyarınca 'işleme talbi 
tutuliarak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere 
okunmuştur. 

Komiayonumuzea, adı geçen maUetvefciilıiıııin yasama doilamııkn&zlığmın kaldırılmasına gerek olma
dığına, Anayasanın 79 neu (maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine iarz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep t.s: 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağctoğlu Abdurrakman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas v 
Tevfih Koraltan 

Konya 
Kubilay tmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artfvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip -
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 536 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/376) 

T.ü. 
Başbakanlık 

özlük.ve Yazı İşleri : 6/2 7452 
5.8. 1970 

Konu : Kjonya Milletvekili Necmettin Eı^bakan'-
m yasama diokımulimazlığı. 

MİLLET MECLİSİ »BAŞKANLIĞINA 

Kendisine ayrılan günde seçim propagandası yapmıyarak 22 . 9 . 1969 tarihinde usulsüz olarak 
eğim pı r>pagandası yapmaJk suretiyle 298 sayılı (Seçimlerin Temel Bükümleri ve Seçim Kütük

leri hak undaki Kanuna muJhalefet ettiği iddia olunan Konya Milletvekili Necmettin Eribakan 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nıcu maddesine tevfikan bir karar verilmesine 
dair Adalet Bakanlığından alınan 31 . 7 . 1970 tarilhili ve 29265 saydı tezkerenin suretiyle ilişiği 
hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Barbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza î§. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 29265 

31 1970 

Konu : Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'ın yasama dokunulmaz
lığı Hk. 

Başbakanlığa 

Kenldl's&nie ayrılan gümıde seçifmı pwpagawdajsı yapimıya/rtalk 22 . 9 . İ969 /tarifemde usulsüz 
oütanalk seçimi propagaındıaisı yapimialk snıreltriyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve seçmen 
kütükten hafokındiaMı Kamına ımuihıaileiföt ettitdği idtdüa okuman Konya MillertJveJkîli Nıecaııeıtltin! 
ErlbaPmn'ın yaSainua1 dıdfomutaıazlıığMUinj kaüdıtnl malsı listetmıimi bavi Konya C. ıSatvculığıııın 
10 . 7 . 1970 gün ve 1401 sayılı yazısı örneği ile bu hulsustaik]} ihazurtlalk somşttuaimtalsj! evrakı Idi-zi 
lisfteisin^ bağlı olarak bürllfflkte sımu'llm'uştur. 

Tüirfbiye Ouımihtuıriiyöti Aoayasaso/nnn. 79 ınıcu m addesâj bükfovü d^ııetsonde Konya Mdlltetovekili 
Nectaettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunlda gereği
nim tîafedlir buyuni'limaisaıniaı delâlettil'öri arz oluaııur. 

Ziya önder 
AkJaleıt Balkanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/376 
Karar No. 23 

4.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 298 sayılı Kanuna muhalefet suçu dsnadedildiği do/in Başbakanlığın 5 . 8 . 1970 talihli 
ve 6/2 - 7452 sayılı yazıfeı ile yasama dakunulnıazlığının (kaldırılması istemen ve Başkanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi edilen Konya Milletvekili Necmettin Enbafcam hakkındaki 3/376 esas numaralı 
dusya muhteviyatı ve tlızarî Komdısyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip mıaddeleri uyarınca işle
me tabi tutularak Karana Kcmıisyonoımızun 18 . 2 . 1972 taıdıMd 2 tncd BMeşismdnde tetkik -ve müza
kere olunmuştur. 

Komiisyonumuzca, adı geçen mdlietvdsildınin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olma
dığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmişftir. 

öemel Kurulun (tasvibin© ara eddlmefk üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu Sivas 
Cengiz Ekinci Tevfik Koraltan 

K a r s K<xn!yta 
î. Hakki Alaca Kttbilay tmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
EsaA Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocdkcıoğlu 

.Millet Meclisi (S, Sayısı : 536) 



Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : J 3 7 

Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /381) 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı işleri : 6/2 - 8085 
27 . 8 . 1970 

Konu : Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak'
ın yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kavgada korkutmak maksadiyle silâh çekmek suçunu işlediği iddia olunan Rize Milletvekili 
Hasan Basri Albayrak hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan 
bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 18 . 8 . 1970 tarihli ve 31621 sayılı tez
kerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 31621 

18 . 8 . 1970 

Konu : Rize Milletvekili Hasan Basri Albayrak' 
m yasama 'dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Kavgada korkutmak maksadiyle silâh çekjmek suçunu işlediği iddia olunan Rize Milletvekilli 
Hasan Basri AlbaJy'ralk'm yasama dokunuöjmazlığmm kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcı
lığının 22 . 7 . 1970 gün ve 970/10783 Hz. sayılı yazısı örneği ile 'bu husustaki hazırlık soruştur
ması evrakı dizi listesine 'bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Rize Milletvekilli Hasan 
Basri Albayraık'm yasama ^dokunulmazlığmın kaldırılıp kal'dırıl'maması hususunlda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/381 
Karar No. 30 

4.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine kavgada (korkutmak maksadiyle silâh çekmek suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 
27 . 8 . 1970 ıtanihli ve 6/2 - 8085 sayılı yazısı ille yasama dokunulmazlığının kaldırılaııası istenen ve 
Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Rize Milletvekili H. Basri Albayrak hakkındaki 3/381 
esas numaralı dosya nıııhtevıiyaitı ve İhzarî Komisyon rapora, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri 
uyarınca isteme 'tabi tutularak Karana Kofmiısyanuımuzun 18 . 2 . 1972 rtarihli 2 noi Birleşiminde iteit-
kik ve müzakere olunmıuşjtur. 

Kamisyoınuîmuzoa, iadı geçen (milleıtvekiMnJin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olma
dığına, Anayasanın 79 nou maddesi uyarınca, karar verüımiş/biır. 

Genel Kurulun (tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Akçalı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

ıSivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. (Sayısı : 537) 



Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili Mustafa Maden'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /429) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 1 . 1971 

Özlük ve Yazı İsleri : 6/2 - 980 
Konu : Ankara Milletvekili Musitafa Maden'in 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Geceleyin mesken masuniyetini ihlâl, zaJbıtaya silâhla mukavemet ve 6136 sayılı Kanuna muha
lefet suçlarını işlediği iddia alunıan Ankara Milletvekili Mustafa Maden hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığın
dan alınan 25 . 1 . 1971 tariihli ve 3046 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması ev
rakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı alarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 1 . 1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 3046 Konu : Ankara Milletvekili Mustafa Maden'in 

yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Geceleyin mesken masuniyetini ihlâl zabıtaya silâhla mukavemet ve 6136 sayılı Kanuna mu
halefet suçlarını işlediği iddia >odunan Ankara Milletvekili Mustâfa Maden'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 29 . 12 . 19710 gün ve 1070/25228 Hz. 
sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı 'dizi listesine baJğlı olarak bir
likte sunulmuştur. 

Türkiye Cufmihuriye'ti Anayasasının 79 nicu ımasdldesi hü'kJmü dairesiride Anlkara Milletvekili 
Mustafa Maden'in yasama dloikunulmazlığınm kaldırılıp /kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/429 
Karar No. 25 

4.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine geceleyin mesken masuniyetini .Mâl,zabıtaya silâhla mukavemet ve 6136 sayılı Kamuna 
mulıalefet suçu isnadedilıdiği içıiıı Başbakanlığın 29 . 1 . 1971 tarihli ve 6/2 - 980 sayılı yazısı ile 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması istöenen vo Basikaınlığımzca Komisyonumuza tevdi ©dilen An
kara MMetvelkilıi Mustafa Maden hakkındaki 3/429 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarî Komis
yon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme taıbi ıtutularak Karma Kom'isyo-
'nıuımuzıun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde ıtetlkik ve müzakere dunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekiliniın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ge!rek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz ediânuek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkam 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Çorum 
• Kemal Bağcıoğlu Abdurrakman Güler 

Ordu iSivas 
Cengiz Ekinci Tevfik Koraltan 

Kars Konyıa 
1. Hakkı Alaca Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aylar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

•Millet Meclisi (S. Sayısı : 538) 



Donem : 3 
Toplanü : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Konya Milletvekili Necmettin Er bakan'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarndan mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /234) 

T.C. 
Başbakanlık 30 . 3 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 3015 
Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erfoakan'm 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevi kötüye kullanmak suçundan Necmettin Erbakan hakkında Ankara 1 nci Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, Konya'dan Milletvekili seçildiği anlaşılan adı geçen 
hakkında Türkiye Cumhuriyeiti Anayasasının 79 nou maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alınan 27 . 3 . 1970 tarihli ve 10702 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği yargı
lama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı alarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 27 .3 . 1970 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Konu: Konya Milletvekili Necmettin Erba-
Sayı: 10762 kan'in yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Görevi kötüye kullanmak suçundan Necmettin Erbakan hakkında yapılan yargılama sırasında 
Konya ilinden Milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldırılması zımnın
da gereğine tevessül edilmek üzere C. Savcılığına müzekkere yazılmasına Ankara 1 nci Asliye Ceza 
Mahkemesince karar verilmesi üzerine Ankara C. Savcılığının 13 . 3 . 1970 gün ve 5/14154 sayılı 
yazısı ile alınan yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri 'arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/234 
Karar No. 11 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

İvenıdisiııe görevi kötüye kullanmak suçu isnadedildiği için (Başbakanlığın 3ü . 3 . 1970 tarihli 
ve 6/2 - 3015 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca 
Komisyonumuza tevdi edilen Konya Milletveikili Necmettin Eıibakan hakkındaki 3/234 esas nu
maralı dosya muhteviyatı ve İhzaırî Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp •maddeleri uya
rınca işleınıe tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, ıaıdı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 nou maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Euat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıofflu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 539) 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /214) 

T.C. 
Başbakanlık 4.3. 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 2120 
Konu : Mardin Milletvekili AbdurraMm Türk'ün 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Mağdur Ahmet Mutlban ile Mağdur Reşat Süeri'yi öldürmeye teşebüs suçunu işlediği iddia 
olunan Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk hakkınJda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 23 . 2 . 1970 
tarihli ve 6106 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Bemirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23 . 2 .1970 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 6106 Konu : Mardin Milletvekili Abdurrahim 

Türk'ün yasama dokunulmazlığıHak. 

Başbakanlığa 

Mağdur Ahmet Mut'ban ile mağdur Reşat Süeri'yi öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği iddia olu
nan Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini 
havi Mardin C. Savcılığının 3 . 2 . 1970 gün ve 3/751 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık 
soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Mardin Milletvekili Abdur-
raihim Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir bu-
yurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Ananasa ve Adalet Ikoanisylanl'annidan mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/214 

Karar No. 13 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine .adam öldürmeye teşebbüs suçu isnadedikliği için Başbakanlığın 4 . 3 . 1970 tarihli 
ve 6/2 - 2120 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve 'Başkanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi ©dilen Mıardin Milletvekili Abduraahim Türk halkkmdaıki 3/214 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve ihzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işle
me tabi tuıtularalk Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 'tarihli 2 nci iBiırleşiminde tetkik ve müza
kere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dofcunulımiazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

'Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizlili 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Antvikı 
^i. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

îstfcanîbu! 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (IS. (Sayısı : 540) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 541 
Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /191) 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1291 
9 . 2 . 1970 

Konu : Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm yasa
ma dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan De
nizli Milletvekili Fuat Avcı hakkında Türkiye Cumihuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine 
tevfikan bir kanar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 2 . 2 . 1970 tarihli tezkerenin su
retiyle ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1453 

2.2. 1970 

Konu : Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

İlgi : Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müd. ifadeli 25 . 10 . 1968 gün ve 212G sayılı yazıları. 
Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Denizli 

Milletvekili Fuat Avcı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin yapılması 
zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Denizli 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince karar 
verilmesi üzerine Denizli Cumhuriyet Savcılığının 21 . 1 . 1970 gün ve '21 sayılı yazısına bağlı olarak 
alınan yargılama dosyası ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü 'dairesinde Denizli Milletvekili Fuat 
Avcı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu rai
ni asm a delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve iAidoM fkaınisyöiiılarından m'üıreüdkep iKarıma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/191 
Karar No. 12 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek sucu isnadedildiği için 
Başbakanlığın 9 . 2 . 1970 tarihli ve (i/2 - 1291 «ayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza, tevdi edilen Denizli Milletvekili Fuat Avcı haik-
(kındaki 3/191 esas numaralı dosya muhteviyatı .ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
nıütaaıkıp -maddeleri uyarınca isleme tabi tutularak: Karma Konı^yanufinuzun .18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetiklik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı g'eçen ıiııillet vekilinin yabama, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar veriluıiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüıkseık Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkam 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Ç oramı 
Kemal Bağcıoğlu AbdurraÂman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
İ. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay İm er 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
O. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

İstanbul 
Regit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

»>*« 

Millet Meclisi (S. -Sayısı : 541) 



Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğlu'nun yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3 /79) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 12 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 11838 
Konu : Bunduı* Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adlî muameleyi yerine getirmemek suçunu işlediği iddia olunan Ahmet Mukadder Çil oğlu hak
kında Burdur Sulih Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sırasında, aldı geçenin Burdur Milletve
kili seçildiği anlatıldığından bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 3 . 12 . 1969 tarihli ve 
49123 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demini 

Başbakan 

.9 . 12 . 1969 

Konu : Bui'dui' Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 

Başbakanlığa 

Adlî muameleyi yerine getirmemek suçundan dolayı Ahmet Mukadder Çil oğlu hakkında yapı
lan yargılama sırasında Burdur'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmam için gerekli işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine 
Burdur Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine adı geçenin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına 'dair Burdur Cumhuriyet Savcılığının 20 . 1.1. . 19(59 gün ve 1803 sayılı yazısına bağ
lı olarak alman yargılama dosyası ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılın
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Burdur Milletvekili Ahmet 
Mukadder Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Şayi : 49123 
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Anaıyaiaa ve Aldalelt Ikomisyıoınlarmdan mliirefkJkeıp Kanma Komiisyomı raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/79 
Karar No. 16 

4 .4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine adlî muameleyi, yerine getirmemek suçu isnad edildiği için Başbakanlığın 8 . 12 1969 
tarihli ve 6/2 - 11838 sayılı yazısı ile yasanıa dokunulmazlığının kaldırılmadı istenen ve Başkan
lığınızca Komisyonıımnza tevdi edilen Burdur Milletvekili A. Mukadder Oiloğlu hakkmdaıki 
0/79 esas nuımıaııalı d o ^ a muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaiakıp 
maddeleri uyarınca işleme t-aibi tutularak Kaırma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 n.ei 'Bir-' 
leşimimd-e tetiklik ve ıuüzaikere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı igoçeın miiletveıldlinin yasama, dok.unulmıa,ztığınm kaldıı-ılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulıın tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yülksek Başkanlığa, saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komkyonlarından mürekkep 
Karma İKİ amisyıon (Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanıakfcale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çoruım 
Abdurraihman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

. • • • - İstanlbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcmğlu 

Millet Meclisi (S. (Sayısı : 542) 



Dönem : S 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Sinan Bosna'nın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu ( 3 / 9 ) 

T.C. 
Başbakanlık 19 . 7 . 1966 

Üzlük ve Yazı Meri : 6/2 - 5579 
Konu : Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın ya
sama dokunu:] mazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Sinan Bosna ve ortakları kollektif şirketi) adına tanzim ettiği taahhütnameye istinaden tüp 
lâmba ve ampuller ithal etmek üzere italya'ya transfer ettiği 10 000 dolar mukabili malları, taah-
hüdettiği müddet içerisinde "bilfiil ithal ederek döviz hesaibuıı kapatmamak ve kambiyonun bu 
yoldaki tebligatına cevap vermemek suretiyle 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanunun 3/A - O maddesine muhalefet etmekten sanık Aydın Milletvekili Sinan Bosna hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alman 11 . 7 . 1966 tarihli ve 24949 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazır
lık soruşturması evrakının, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Süleyman Demini 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 8 . 1966 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 24949 Konu : Aydın MiıMe'tvelküli Sinan Bos-

ına'nın yasam aı ıdokunuılımazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

(Sinıatn Boluna ve Ortıaklia rı Kollelktif Şıkik'e Jİ) »adına ıtanzlilm, 'efttiğü taahli'ü'tn'aımeye istinaden 
tüp dâmlbıa ve laimpultar îtimi eitlmek üzeıl'e İtalya'ya transfer ettiği 10 000 dolar mukabili mal
lan, Itla'-abıbiMıe-ttiğii ımlüdde!t ie'eıisüıi'de1 bil fiili itthal1 'ederelk döviz beisabunı (kapa tim'aııniaik ve Ka»m-
bilyofiuın bıı yoılldalki tebligatıma cevap veinneınve'k sureıtiyle: 1567 sayılı TivHk Patrası Kıyım ati ııli 
Koruma, hialkkındalki Kanunun (3/A - V) «maddesine muhalefet etmekten sanık Aydın Milletvekili 
Sinanı B'oisına'mıım yasıalmıa didkai'naKİmıazilığıuın !kaldrrcllmıaısı İsitafıiibııil' O. Savcılığının 5 . 7 . 190fi 
gii'ıı ve 966/7401 ıstaydı yazıstiylle taılebolunmuştur. 

Oumlbuıriyeit 'S'alvcılığının1 yazısı örneği ile bu huısuısıtafki! 'hazıırlılk soruştunmıatsı e'vınafkı bir
ilikte isuniuflmtulş oıllmiaıklla, Tiilılkiyo Oumbuviyeti Anaya'sıaısıniın 79 nen ımıadd'e'sd ıhrüikımii daire
sin/de Aydım MÜilletvelkilıi Sinan B'o»na'nın yabamı a dökumulmtaizîhğının fcaıld irilip ıkaldıırılımaıması 
hususunda gereğimin tekdir buyumı'l'ınaısına1 deılâ letleri «rz oluraur. 

Hasan Dinçer 
Adaleıt Balkanı 
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Anaıyaisa ve Adaleft (komisyıanlarıddan THİüreikSkep Karima Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Katma Komisyonu 
Esas No. 3/9 
Karar No. 22 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 1567 sayılı 'Tiink Parası Kıymetini 'Koruma halkkınd,a;ki Kanuna muhalefet suçu isna-
deıdildiği için Başbakanlığın 1 9 . 7 . 1966 tarihli ve 6/2 - 5579 saydı yazısı ile yasama dokunul
mazlığının, kaldırılımıaısı istenen ve Başkanlığınızca Kaniıisyonıımııza tevdi edilen, Ankara- (eski 
Aydın.) Milletvelkili iSinan 'Bosna haıkkındaki 3/9 esas numaınalı dosya muhteviyatı ve İhzari Ko
misyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaalkıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularaık Karma Ko
misyonumuzun 18 . 2 . 1972 taıihli 2 nci IHirleşi'injiıııdc tetkik ve mmakere olunmuştur. 

ilvoımisyonuım.uzca, aidi geçen milletvekilinin yasama dolkunul;mazlığım-:n kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu maddesi uyanınca, 'karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalelt konıisyonlarından mürekkep 
Karma: Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çorum 
Aodurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kuoilay îmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Ayoar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin A ras 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 543) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/379) 

T. C. 
Ba§bakanhk 1 . 8 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 7327 
Konu : Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Belediyenin resini hizmet arabasını siyasi maksatlar için özel işlerinde kullanmak suretiyle 237 
sayılı Taşıt Kanununa muhalefet suçundan ibrahim öztürk hakkında Maraş 1 nci Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, Milletvekili seçildiği anlaşılan adı geçen hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet 
Bakanlığından alman 29 . 7 . 1970 tarihli ve 28826 sayılı tezkere ile ilişiği yargılama dosyası, dizi 
pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : Kion.il : Maraş Milletvekili İbrahim Öztürlk'ün ya

sama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Belediyenin resmî hizmet arabasını siyasi maksatlar için özel işlerinde kullanmak suretiyle 
237 sayılı Taşıt Kanununa ımuhalefet suçundan İbraihim Öztürfk hakkında yapılan yargılama sı
rasında milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasaıma dokunulmazlığının ikaldırıllnıası zümlmında 
gereğine teivessül edilmesi için dosyanın C. Saivcılığma tevdiine Maraş I. Asliye Ceza Malhfce-
mesince karar verilmesi üzerine Maraş C. Savcılığının 14 . 7ı . 1970 'gün ve 738 sayılı yazısı ile 
anılan yargılama dosyası 'birlikte sunulmuştur. 

Tıürkiye Culmhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Maraş Milletvekili İb
rahim Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılıp ıkaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyu rulm asına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

544 
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Anayaisa ve (Aldalöt (koımıisyloaılajıaıldan 'mJüırelkJkep Karıma Kiom!isyion<u raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/379 
Karar No. 17 

4 . 1 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 2o0 sayılı Taşıt Kanununa muhalefet sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 
. 1 . 8 . 1970 tarihli ve 6/2 - 7327 sayılı yazısı ile yasama dokunulmaz] iğinin kaldırıknası istenen 
ve Başfeaaılığmazca Komisyonumuza 'tevdi edilen M araş Milletvekili İbııaıhim, Özıtüı-'k hakkındaki 
8/o79 esas nuımaralı dosya nıuıhteviyatı ve İhzari Ivüıinisyoıı raporu, İçtüzüğüm 178 ve mütaıaikıp 
maddeleri uyanınca işleme tabi tutularak Kanma Komisyonumuzun 1 8 . 2 . 1972 tarihli 2 ııci Bir
leşiminde tetiklik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, aidi geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verıibniştir. 

Cfene! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa, saygı ile sunulur. 

Anayasa ve A'dalelt komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Teufik Kor alt an 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin. A ras 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubüay İmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakooğlu 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 544) 



Dönem : 3 
Toplat : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Şengüler'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /452) 

T. C. 
Başbakanlık 4.3. 1971. 

- Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1868 
Konu : Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Şeıı-
güler'iıı yasaıma dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Siyasi Partiler Kanununun 37, 122 nei maddelerine muhalefet suçundan İsmail Hakkı Şengiiler 
hakkında Elâzığ Toplu Basın Mahkemesinde-yapılan yargılama sırasında, Milletvekili seçildiği 
anlaşıldığından bahisle, adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu madde
sine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Eakanlığından alınan 26 . 2 . 1971 tarihli ve 
9460 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı ' - • 26 . 2 . 1971 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9460 KJonu : Malatya Milletvekili İsmail Hakiki Şen

güler'in yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

iSiyasi Partiler Kanununun 37, 122 nci maddelerine muhalefet suçundan İslmail Hakkı Sengil
ler hakkında yapılan yargılama sırasında Milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama diokunul-
tmazlığının kaldırılması zımnında gereğine teve^iil edilmesi için dosyanın C. Savcılığına tevdii
ne Elâzığ Toplu Basın Mahkemesince karar verilmesi üzerine o yer C. iSavcıllığının 2 . 2 . 1#71 
gün ve 2/9 sayılı yazısı ile alman yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cuımburiyett-i Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Malatya Millet/vekili 
İsmail Hakkı Şentguler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 'hıîsusunda gereği
nin takdir buyurulmaisma delâletleri arz 'olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ive Aıdalet kamisyonlarından railMtep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet ]wrrmyonlanmian 

mürekkep. Karma. Komisyonu 
Esas No. 3/452 
Karar No. 19 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Siyasi Partiler Kanununun 37, 122 nci maddelerinle ımuıhalefet suçu isnadedildiği 
için Başibıakanlığm 4 . 3 . 1971 tarihli ve 6/2 - 1868 sayılı yazısı ile yasama ddlumulmazlığınm kaldı
rılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Malatya 'Milletvekili İ. Hakkı Sen
giller hakkındaki 3/462 esas numıaınak dosya muhteviyatı ve İhzari Kcımisyon raporu, İçtüzüğün 
178 ve nuütaafcıp maddeleri uya.nnea işleme taM tutularak Kamiıa Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 
tarihli 2 nci 'Birleşiminde tetkik ve müzaıkere oluumnşıtur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasfaıma dokunulınazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyaranca., ikarıar verilımiıştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmcik üzere işbu rapor Yüksıak Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anıayiafea <v<e- Aâ^lelt ikoımifelytGnİatt'iJiidaın ımfârcfltop 
Karma* JIomiısy'öTi Bagkaaıı 

Adan® 
Cevdet &%§&(& 

Çanakkale Çorum. 
Kemal Bağctoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu Sivas 
Cengiz Ekinci Tevfik Kor allan 

Kars Konya 
/. Hakkı Alaca Kubilay İmer 

Sözcü, 
Deırâsali 

Fvfflb Avc% 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Yusuf Uysal 

İstoaribul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 545) ) 



Donem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Edirne Milletvekili Veli Gürkan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/507) 

22 . 4 . 1971 
3229 

Konu : Edime Milletvekili Veli Gürkan'm yasa
ma dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilirkişi olarak rapor tanzim etmek üzere aldığı Altındağ 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1965/186 esas sayılı dosyasını iade etmemek suretiyle hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçunu 
işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Veli Grürkan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 19 . 4 . 1971 
tarihli ve 18820 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 4 . 1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 18820 Konu : Edirne Milletvekili Veli Gürkan'un yasa

ma dokunulmazlığı hakkımda. 

Başbakanlığa 

Bilirkişi olarak rapor tanzim etmek üzere aldığı Altındağ 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1|9<65/1186 esas sayılı dosyasını iade etmemek suretiyle hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal su
çunu işlediği iddia olunan Edirne Milletvekili Veli Gürkan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istemini havi Altındağ C. Savcılığının 1 . 4 . İMİ 'gün ve 197İ/3Ö9 sayılı yazısı örneği ile 
bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7!9 ncu maddesi hükmü dairesinde Edirne Milletvekili Veli 
Grürikan'iLi yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasınıa delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -
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Anayasa ve Aidalet komisiyanlanndan 'mlürefkikep (Karom Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/507 

Karar No. 20 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine hizmıet sebebiyle emniyeti suiistimal suçu isnadediidiği için Başbakanlığın 
22 . 4 . 1971 tarihli ve 6/2 - 3229 sayılı yazısı ile yasamıa dollaınulmazlığının kaldırılması istenen 
ve Başkanlığınızca Komisyonu/muza tevdi edilenEdirne (Milletvekili Veli Grünkan hakkındaki 
3/507 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp 
maddeleri uyarınca işleme tıaibi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Bir
leşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyaranoa, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmer 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 546) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S * S. Sayısı : 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /608) 

T.C. 
Başbakanlık 4.8. 1971 

Özlük ve Yazı î§leri : 6/2 - 6272 
Kioıra : Zonguldak -Milletvekili Cahit Karakaş'ın 
yasama dıokunu'llmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Gününde yurt dışına çıkarmak üzere Kapıkule-den geçici olarak yurda soktuğu otomobili yurt 
dışına çıkarmamak suretiyle 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki Kanuna mu
halefet ettiği iddia olunan Zonguldak Milletvekili 'Cahit Karakaş hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet 'Bakanlığından alınan 
29 . 7 . 1971 tarihli ve 36077 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı, 
dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T, C. 
AdaUt Ba&artiığı 29 . 7 . 1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 36077 Konu : Zonguldak Milleitvekili Caihit Karakaş'ın 

yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Gününde yurt dışına çıkarmak üzere Kapıkule'den geçici olarak yurda soktuğu otomobili yurt 
dışına çıkarmamak suretiyle 115617 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki Kanuna mu
halefet ettiği iddia olunan Zonguldak Milletvekili Caihit Karakaş'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldın/İması istemini havi î^tanlbul C. Savcılığının 1(7 . 7 . lÖtTl gün ve 1OT1/08İ7O sayılı yazısı ör
neği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınıta 70 neu maddesi hükmü dairesinde Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş'ın yasama dokunulmazlığının kal dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasm'a delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma (Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyonu 

Esas No. 3/608 
Karar No. 15 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 1567 sayılı 'Türk Parası Kıymetini Korutma hakkındaki Kanuna muhalefet suçu iss-
nadedildiği için Başbakanlığın 4 . 8 . 1971 tarihli ve 6/2 - 6272 sayılı yazısı ile yasama dokunul
mazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Zonguldak Mil
letvekili Cahit (Karaıkaş hakkındaki 3/608 esas numaralı dosya muhteviyatı ve îhzarî Komisyon ra
poru, İçtüzüğün 178 ve mütaalkıp maddeleri uyarınca işleıme tabi tutularak Karma Komisyonumu
zun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca,, karar verilmiştir. 

'Gıenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay tmer 

Sözcü 
DeniziM 

Fuat Avcı 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstaıubul 
Reşit Ülker 

Erzu'rum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

*>m<t 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 547) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /652) 

12 . 10 . 1971 

Konu : Çorum Milletvekili Abdurraifoman Gü-
ler'in yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 3 . 1971 tarihli ve 3272 - 24759 sayılı yazınız. 
Saihte olarak hususi senet tanzim etmek suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Ab

durrahman Güler hakkında Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar 
verilmesine dair olup bu kere Adalet Bakanlığından alman 5 . 10 . 1971 tarihli ve 44989 sayılı 
teskerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağflı olarak su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5 . 10 . 1971 

Ceza 1§. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 44989 Konu : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in 

yasama dokunulmazlığı hakkında. 

v Başbakanlığa 

İlgi : özlük ve Yazı İşleri ifadeli 24.3Jlı97tL gün ve 6/2 - 2İ394 sayılı yazıilan, 
ıSah'te olarak hususi senet taozim etmek suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Ab

durrahman Güler'in yasama dofcunulmazlığiyle ilgili olup tetkik ve iade edilmek kaydiyle Ankara 
5 nei Asliye Hukuk Mahkemesince istenilmesi üzerime ilgideki yazıları ile alman hazırlılk soruştur
ması evrakı inceleme işlemi ikmal edildiğinıden bahisle Ankara, C. Savcılığının 10. 9i. 11971 güM 
ve '3/312(7/1 sayılı yazısıyle iade olunmuştur. 

120 . 10 . 19169 gün ve 42896 sayılı yazımız dairesinde, Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 79 
ncu maddesi hükmüne tevfikan Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gere ğinin takdir buyurulmasitta delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet (Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İsleri : 6/2 - 8308 
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Anayasa ve Akklet (kotmisıyoıılanuldan mürekkep Kanma. Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/652 
Karar No. 14 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine T. C. ıK. nun 345 nci maddesine muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 
6/2 - 8308 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istene'n ve BaşfeanlığıniKoa Ko
misyonumuza tevdi edilen Çorum Milletvekili Abdurrahrnan Güler hakkındaki 3/652 esas numa
ralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon rapioru, İçtüzüğün 178 ve mütaalkıp maddeleri uya
rınca işletme tabi tutularak Kartma Komisytonuimuzun 18 . *3 . 1972 tarihli 2 ııci Birleşiminde tet-
ikük vd müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletveıldlinin yasama dokunulmazlığımın kaldııılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyanınca, kanar verilmiştâr. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmjek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ilo sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyoM&rmclan mürekikep 
Karma Komisyon Başlksanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Sözcü 
DenizHi 

Fuat Avcı 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Isfcanbul 
O. Cemal Fer soy 

tstanıbul 
Reşit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilay imer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (<S. Sayısı s 548) 



Dönem : 3 
Toplat : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın yasama doktuıulznazliğııun 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /589) 

T. C. 
Ba§b&kanhk 6.7. 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5345 
Konu : Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın 
yasama dokunulsmasBİığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kavgada korkutmak maksadiyle silâh çekmek fiilini işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar 
verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 29 . 6 . 1971 tarihli ve 30498 sayılı tezkerenin 
suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Oereğine müsaadelerini rica ederdim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 . 6 . 1971 

Ceza 1§. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 30.498 Konu : Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın ya

sama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Kavgada korkutmak maksadiyle silâlh çekmek fiilini işlediği iddia olunan Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ'ını yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi tstanlbul O. Savcılığıma 
16 . >6 . ÜS1?! gün ve 1BTİ1J11&MA sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı 
dizi listesinde bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

•Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaidırılmanı>ası hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet 'Bakanı 
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Anayasa ve Adalöt koams-yıonlaTiııid&n mlüıröMîep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/589 
Karar No. 28 

4 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine kavgada (korkutmak maks adiyle silâh çekmek suçu isin ad edildiği için Başbakanlığın 
6 . 7 . 1971 tarihli ve 6/2 - 5345 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Mardin Milletvekili Şevki Altındağ hakkındaki 
3/589 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip 
maddeleri uyarımca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Bir
leşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasamın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Gemel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Btaşfcanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
iemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay imer 

Sözcü 
DenizM 

Fuat Avcı 

tsfbanıbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğl 

Millet Meclisi (S. Sayısı i 549) 



Dönem : 3 
Toplat : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /22) 

T. C. 
Başbakanlık ) 2 . 10 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 11517 

Konu : istanbul Milletvekili Telkin Erer'in yasa
ma dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12 . 5 . 1968 tarihli Son Havadis Gazetesinin 7 ncî sayfa günün akisleri sütununda (Yassıada 
devam ediyor) başlığı al'tmda yayımlanan yazısı ile Anayasa MaJhkemeisine neşren hakaret suçunu 
işlediği iddia olunan îs'fcanîbul Milletvekili Tekin Erer hakkında Türkiye Cumlhuriyeti Anayasası
nın 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 25.9.1968 
tarihli ve 37927 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 9 . 1968 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 37927 

Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
ma dokunulmaızljğı hakkında. 

Başbakanlığa 

'1İ2 . 5 . 19.6İ8 tarihli Son Haivadis G-azeltesiain 7 nei sayfa günün akisleri sütununda (Yassıada 
devam ediyor) başlığı al'tmda yayımlanan yakısı ile Anayasa Mahkemesine neşren hakaret suçu
nu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığıaHi kaldırıl
ması Ankara O. Savcılığıma! '311/ . 7 . 191618 gün ve 968/409 sayılı yaızısıyle talebolunmuşjtur. 

CuımlhuTÜyeit Saıvcılığunun yaızmsı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evraikı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 7!9 nıcu maddesi hük
mü dairesinde totatnbul 'MiMetvelkliliil 'Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması! hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet (Bakanı 

550 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/22 

Karar No. 40 

5 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine basın yoluyle neşren haka-ret suçu isnadedil'diği için Başbakanlığın 2 . '10 . (1908 
tarifhli ve 6/3-115(117 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaHnrıllması istenen ve Başkan
lığımızca Komisyonumuza tevdi edilen îıstfcanbul Milletvekili Tekin Erer hakkımdaki S/22. esas nu
maralı dosya muktetviya'tı ve îhızarî Komisyon raporu, İçtüzüğün 1178 ve mlü'taakıp maddeleri uya
rınca işleme fcafoi tutularak Karma Komisyonumuzun T8 . 2 . T9f72 tarüMi 2 nci Birleşiminide tet
kik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama d'okunulmıazlbğının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 719 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel 'Kurulun tasvibine arz e'dilmek üzere işfbu rapor Yüksek Başkanlığa sayigı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koımisyonlannıdan mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

Sö&cü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Aodurrakman Güler 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Konya 

Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin PaksiU 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi ('S. Sayısı r 55Ö) 



Dönem1 : 3 
Toplamtu : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 551 
İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /155) 

T. €. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 232 
8.1. 1970 

Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
ma dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2 Kasım 1969 tarihli Son Havadis Gazetesinin 3 ncü sayfasında (Bir röportaj) başlığı altında 
yayımlanan yazısı ile Anayasa Mahkemesi Heyetine hakaret ettiği iddia olunan istanbul Millet
vekili Tekin Erer hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir 
karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 30 . 12 . 1909 tarihli ve 52320 sayılı tezke
renin sureti üe ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı ; 52320 

30 . 12 . 1969 

Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
lına tdokutnailmazlığıı hiaikkındia. 

Başbakanlığa 

2 Kasım 1969 tarihli Son Havadis Gazetesinin i3 ncü sayfasında ('Bir röportaj) başlığı altında 
yayımlanan yazısı ile Anayasa Mahkemesi heyetine hakaret ettiği iddda olunan İstanbul Millet
vekili Tekin Erer'in yasama dokımulmazlığmın kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 
18 . 13 . 11969 gün ve S/IMfll sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı 
dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cuımihuriyeti Anayasasmun 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili Te
kin Erer'in yasama dokunultaa:zlığı<nı>n kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğiain takdir bu
yuru! masına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Aclalet kornişonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyonu 

Esas No. 3/155 
Karar No. 39 

1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine Anayasa Mahkemesine neşren hakaret suçu isnadedildiği içki Başbakanlığın 8.1.S1(9>7'Û 

tarihli ve 6/13 -'2)3ı3 sayıllı yazısı ile yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığı
mızca Komisyonumuza tevdii edilen İstanbul Milletvekili Teikin Erer hakkındaki 3/İ1İ515 esas nu
maralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, içtüzüğün 1)78 ve mütaakıp maddeleri uya
nınca işleme talbi tutularak Karma Ko misyonumu zum 18 . 0 .. Hf9i7(2 tarilhli 2 nci Birleşimiade tet
kik ve «müzakere olunmuştur. 

Komisyonu muzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmıaziİDğmın kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulua tasvibine arz edilmek .üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

ıKaııma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

Sıözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
ıSivas 

•Tevfik Koraltan 
Konya 

Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Saysı : 551) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /82 ) 

T, C. 
Başbakanlık . 8 . 12 . 1969 

özlük ve Yazı işleri : 6/2 - 11841 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeli memura hakaret suçundan dolayı Yılmaz Alpaslan hakkında Çorlu Asliye Ceza Mah
kemesinde yapılan duruşma sırasında, adı geçenin Tekirdağ Milletvekili seçildiği anlaşıldığından 
bahsile, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar veril
mesine dair Adalet Bakanlığından alınan 3 . 12 . 1969 tarihli ve 49134 sayılı tezkerenin sureti 
ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı t 3 . 12 . 1969 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 49134 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yıilmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Vazifeli memura hakaret suçundan Yılmaz Alpaslan hakkında yapılan duruşma sırasında Te
kirdağ'dan milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmaızlığının kaldırıiLması hususmu-
da yetkili merciden karar alınmasına Çorlu Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine 
a'dı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılın ası zımnında Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığının 
21 . illi . ,1(969 gün ve '30418 sayılı yazısına bağlı olarak alınan yargılama dosyası örneği ile Cum
huriyet Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştır. 

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının k aldırılıp kaldırılın arması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 
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Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/82 
Karar No. 33 

5 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

(Kendisine vazifeli .memura hakaret sUçu isnad edildiği için Başbakanlığın 8 . 12 . İÖ'Ö9 tarihli 
ve 6/2 - İUMİ sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının' kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca 
Komâsyonumuza tevdi edilen Tekirdağ Mi'Me'ttveki li Yılmaz Alpaslan hakkındaki 3/8)2 esas numa
ralı dosya muhteviyatı ve Ihızarî Komisyon raporu, İçtüzüğün 11718 ve mütaakifp maddeleri uyarın
ca işleme taJbi tutularak Karma Komisyonuınuzuu 1*8 . 2 . W12 tarihli '2 nci Birleşiminde tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokuıuulmazilığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın '719 neu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere isjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarımdan mürekkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adama 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
(Sivas 

Tevfik Koraltan 
Konya 

Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (İS. Saysı : 552) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /202) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 2 . 1970 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1783 

Konu : Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpaslan'in 
yasama dokunulmazlığı'. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın Kanununa muhalefet suçundan Yılmaz Alpaslan hakkında Çorlu Toplu Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, adı geçenin Tekirdağ Milletvekili seçildiği anlaşıl
dığından bahsile, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir ka
rar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 14 . 2 . 1970 tarihli ve 5991 sayılı tezkerenin 
sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyla birlikte bağlı olarak sunulmuştur. ) 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı • 14 . 2 . 1970 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 5991 

Konu : Tekirdağ Milletvekilli Yrlmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Basın Kanunuma muhalefet suçundan Yıümaz Alpaslan hakkında yapılan yargılama sırasında 
Tekirdağ'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığında n adı .göçenin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması için gerekli işlemin yapılması zımnında dosya örneğinin Cumihuriye't Savcılığına tevdiine 
Çorlu Toplu Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Tekirdağ C. Savcılığının 30UMI970 
gün ve "2H8 sayılı yazışma bağlı olarak almaa yargılama dosyası örneği ile O. Savcılığının yazısı 
örneği birlikte takdita kılmmıısjtır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ .Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinia tak
dir ıbuyuriTİmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komis^oıılarıiMlan mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu, 
Esas No. 3/202 

Karar No. 35 

5 . 4 . 1972 

Yüksek 'Başkanlığa 

Kendisine Basın Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 25 . 12 . 1U970 ta
rihli ve G/2 - .1;7'8İ3> sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkaa'lıği1-
nnzca Komisyonumuza tevdi edilen Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkındaki 3/202 esas 
numaralı dosya muhteviyatı! ve İhzarı Komisyon raporu, içtüzüğün 11718 ve mütaakıp maddeleri 
uyarınca işleme ta'bi tutularak Karma Komisyonumuzun Î3 . 12 . !$72 tarihli 2 nıci Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmaizünğının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarmca, karar verilmiştir. 

•G-enel Kurulua tasvilbine arz edilmek üzere işıbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağctoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

ıSözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdıırrakman Güler 
iSivas 

Tevfik Koraltan 
Konya 

Kuhilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

!«•» 

Millet Meclisi (IS. 'Saysı : S53) 



Dönem :3 C C / 
Toplant! 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D 0 4 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /387) 

T. C. 
Başbakanlık ı 2 . 10 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 9519 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeden dolayı memura madde tâyini suretiyle neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 30 . 9 . 1970 tarihli ve 
96557 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pu'sulasıyle birlikte bağ
lı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 30 . 9 . 1970 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 36557 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Vazifeden) dolayı memura madde tâyini suretiyle neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Te
kirdağ C. Savcılığıma! 19 . 9 . 1970 gün ve löl'l sayılı yazısı ile alınan bu husustaki ha'zırlık so
ruşturması evrakı ile yazı örneği bağlı olarak bir likte sunulmuştur. 

Türkiye CumShuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet fcamisyonlanjıdan rata&ikep Karma Komisyon'U rapora 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/387 

Karar No. 36 

5.4. 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 2 ., TO . '1070 tarühli ve 6/2 -
9511(9 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Kötmis-
yonuımuıza tevdii edilen Tekirdağ Milletlvekili Yılmaz Alpaslan hakkındaki 0/3187 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve İhzarî Komisyon raporu, İçtüzüğün K718 ve mütaakıp maddeleri uyarınca 
işleme taıbi tu'tularak Karma Komisyonumuzıun 1(8 . 12 . ıU972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olunmuştur. 

'Koimıisyonunıu'zca, adı geçen mlletıvekilinm yasama dakuımlmjadh/ğınm kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nicu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulmı tasvibine arz edilmek üzere işfbu rap*or Yüksek Başkanlığa sayigı ile sunalar. 

Anayasa ve Adalet 
kdmisyonl&nndan mürekkep 

Karma Kotmisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

iSöizeii 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Konıya 

Kubilay tmer 

Kâtip-
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Baysı : 554) 



Dönem : S 
Toplaçta : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 555 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/385) 

T. 0. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 10994 
16 . 11 . 1970 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

<3. Savcı yardımcısına huzurunda ve ifa ettiği vazifeden dolayı hakaret etmek suçunu işlediği 
iddia olunan Tekiı*dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
70 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 9 . 11 . 1970 
tariihli ve 40945 sayılı teskerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. On. Müdürlüğü 
Sayı : 40945 

9 . 11 . 1970 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılma'z Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkıöda. 

Başbakanlığa 

ıC. Savcı yarklıancısuıa huzurunda ve ifa ettiği vazifeden dolayı hakaret etmek suçunu işlekliği 
iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
temini havi Çorlu C. Savcılığıma 5 . 9 . K970 g*ü n ve 2793 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki ha
zırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı 6la rak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılm'aız Alpaslan'ın yasama dokunulimaızlığının k aldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir ıbuyurulmasına delâletleri arz oTucıur, 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep IKarma 'Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/385 

Karar No. 32 

1972 

Yüksek! Başkanlığa 

Kendisine memura hakaret suçu isnadedildiği 
- ^1W§'A sayılı yazısı ile yasamıa dokunulmazlığı 

misyonumuza tevdi edilen Tekirdağ Millettvekili 
ralı dosya muhteviyatı) ve İhzari Komisyon rapo 
ea işleme talbi tutularak Karma Komisyonumuzun 
ve müzakere olunmuştur. 

(Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin 
olmadiiğıma, Anayasanın 710 neu maddesi uyarın 

idene! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 

için Başbakanlığın l'ö . İlli . Iı9)7û tarihli ve 6/2 
nıu 'kaldırılması istenen ve 'Başkanlığınızca Ko-
Yılmaz Alpaslan hakkındaki 3/3ı8)5 esas numa

ra, içtüzüğün 11778 ve mütaaJkıp maddeleri uyarın-
1118 . *2 . 191712 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik 

yasama dokunfulmaızllığının kaldırılmasına gerek 
ca, karar verilmiştir. 
işlbu rapor Yüksek Başkanlığa sayigı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet. 
komisyonlarından mürekkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu J. 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

1. Hakkı Alaca 

ıSÖKCÜ 

Denizli 
Fuat Avcı 
Çorum 

ibdurrahman Gider 
ıSivas 

Tevfik Koraltan 
Konyıa 

Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fer soy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

HM» i l 

'Millet Meclisi (S. ISayşı : 555) 



Dönem : 3 C C C 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 00u 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /386) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 9 . 1970 

Özlük ve Yazı İşlen : 6/2 -8817 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îfa ettiği vazifeden dolayı C. Savcı Yardımcısına maddei mahsusa tâyini suretiyle neşren ha
karet suçunu işlediği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan Mr karar verilmesine dair Adalet Bakanlığın
dan alınan 11 . 9 . 1970 tarihli ve 34354 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması 
evrakı, dizi pusula'sıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyynan I) emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 9 . 1970 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 34354 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı ha'kktoda. 

Başbakanlığa 

İfa ettiği vazifeden dolayı C. Savcı yardımcısına m'addei mahsusa tâyini suretiyle neşren ha
karet suçunu işlediği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması isteğini havi Tekirdağ C. Savcılığının 26 . 8 . /lı'9i70 gün ve 13186 sayılı yazısı 
örneği ile hu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte suau'lmuş-
tur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 70 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılm'aması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet fcoanisyoıüamd&a ralreikiköp Karma Komisyomı raporu 

M İllet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/386 

Karar No. 31 

5.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 17 . ® . (1970 tarihli ve 6/2-
SSfl? sayılı yazısı ile yasama ddkunulm'azlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyo
numuza tevdi, edilen Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkındaki 3/386 esas numaralı 
dosya mulhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 1178 ve mütaakıp maddeleri uyannıca 
işleme talbi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 197İ2 tarihli 2 nei Birleşiminlde te*tkik ve 
müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazliığının kaldırılmasına gerek 
olmadığınla, Anayasanın 7!9 mcu maddesi uyannca, karar verilmiştir. 

G-enel Kurulum tasvibine arz edilmek üzere işjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarımdan mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Konya 

Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin ' 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Arm 
Niğde 

Mevlüt Ocakctoğlu 

Millet Meclisi (S. Saysı : 556) 



Dönem : 3 
Toplamfcu : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 557 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanltk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /457) 

T. C. 
Başbakanı* k 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1989 
8.3. 1971 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yı'lmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

21 . 8 . 1970 tarihinde Çorlu Cumhuriyet alanında yaptığı konuşma ile Tekirdağ Valisine ha
karet ettiği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
5 . 3 . 1971 tarihli ve HOlö sayılı teskerenin sureti ile İlişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi 
pusulasıyle bûrEkte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 11015 

5 . 3 . 1971 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

21 . 8 . (1&7Ö tarihimde Çorlu Cumhuriyet alanında yaptığı konuşma ile Tekirdağ Valisiue ha
karet ettiği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması istemini havi Tekirdağ C. Savcılığının 1!6 . 2 . il.9'71 gün ve 29(1: sayılı yazısı örneği ile 
bu husustaki hazırlik soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türküye Cumhuriyeti AMayasaısımun 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılın aması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayıaısa ve Adalet (koamsymüannjdan miüırekfkep iKarma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından, 5 . 4 . 1972 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/457 

Karar No. 38 

Yüksekı Başkanlığa 

Kendisine memura hakaret suçu isnadedildiği içlin (Başıbalkanllıığın 8 . ;3 . 1971 tarihli ve 'G/2 •» 
1989 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyo
numuza tevdi edilen Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkımdaki 3/457 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyanılma 
işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun VS . 2 . .19712 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunul ımazliığının kaldırılmasına gerek 
olmadığıma, Anayasanın 79 mcu maddesi uyannca, karar verilmiştir. < 

Oen-el Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işlbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Kanma. Koınıisyoın Başkanı 
Adama 

Cevdet Alacalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

İ. Hakkı Alaca 

ıSiöızeü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivıas 

Tevfik Kor alt an 
Konya 

Kubilay İm er 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

Cemal Fersoy 
Artvin 

Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

O. 

A. 

Aaıkara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Saysı : 557) 



Dönem : 3 C E O 
Toplat : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O O Ö 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /405) 

T. C. 
••:...- Başbakanlık 23 . 12 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 11854 

Konu : Tekirdağ Milletvekili'- Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçunu işlediği idîdia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında 
Türkiye Ciıınhuriye'ti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet 
Bakanlığından alınan 17 . 12 . 1970 tarihli ve 45957 sayılı tezkerenin sureti ile ilişîği soruştur
ma evrakı örnekleri, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 17 . 12 . 1970 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 45957 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama 
dıokuttu'lmaızlığınan kaldırılması zımnında gereği ne tevessül edilmesi için Çorlu Sorgu Hâkimliğin-
ce C. Savcılığıma müzekkere yazılması üzerine Te kirdağ C. Savcılığımın 24 . Mi . '1970 gün ve ISU'fl 
öayılı yazısı ile alman soruşturana evrakı örnekleri birlikte sunulmuştur. 

'Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulm'asına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından 'itilirekikep Karma Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/405 
Karar No. 37 

5.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığım 28 . flj2 . 1&I70 tarihli ve 6/12 -
11394 sayılı yazısı ite yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen v,e Başkanlığınızca Komisyo
numuza tevdi edilen Tekirdağ Milleitıvekili Yılmaz Alpaslan hakkındaki 3/403 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, içtüzüğün 1̂ 78 ve mütaakiıp maddeleri uyarınca 
işleme talbi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 'l!97<2 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve 
müızakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 7$ nicu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Grenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
kotmiisytonlarından mürekkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

t. Hakkı Alaca 

ıSsöızeü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Konya 

Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fer soy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara. 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Saysı : 558) 



Dönem : 3 
Topiaoitı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /606) 

T. C. 
Başbakanlık 3.8. 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 6208 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı-. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adliyenin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 n«u maddesi
ne göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 29 . 7 . 1971 tarihli ve 35960 sa
yılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi püsulaısıyle 'birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 . 7 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 35960 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkiLida. 

Başbakanlığa 

Adliyenin mânevi şahsiyetini alenen tafhkir ve tezyif etmek suçunu işlediği' iddia olunan Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama ıdökunulmazlıği'nın! kaldırılması is'temini kapa
yan 18 . <6 . 19171 tarihli fezlekeyi havi olarak Istanlbul C Savcılığının 22 » 6 . lÖfHL 'gün ve 
1̂ 711/50718 sayılı yazısıyle alman -bu husustaki hazuflük somıştunması evı-talkı dizi listesine bağılı ola
rak birlikte sunulimuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldi'rılmaması hususutı'da gereğinin tak
dir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

559 
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Anayasa ve Adalet komisyontaiMİan mlÜTefkfc&p Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasü ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/606 
Karar No. 34 

1972 

Yüksek! Baişkanlığa 

Kendisine adliyenin mânevi şahsiyetini tahkir .ve tezyif etmek suçu isnadedildiği için Başba
kanlığın 3 . 8 . İ1I9İ7İ1 tarihli ve 6/2 - $208 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
hakkındaki 3/606 esas numaralı dosya muhteviyatı ve îhzarî Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 
ve miitaakup maddeleri uyarınca işlfeme tabi tutularak Karma Komisyonunraızmı 118 . 2| . ll9'72 ta
rihli 2 ıuci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokıınıulmjazhğınm kaldırılmasına gerek 
olmadığıma, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

'denel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarımdan .mürekkep 

Kanma Koınıisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

î. Hakkı Alaca 

iSiktCÜ 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
ıSivas 

Tevfik Koraltan 
Kanyıa 

Kubilay İmer 

Kâtip 
.İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal .Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Iîçşit Ülker 
Erzurum 

Sabahattin Araş 
Niğde 

Mevlüt Ocakctoğlu 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /16) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 12 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-13991 
Konu : Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğ'an hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet 
Bakanlığından alman 30 . 11 . 1968 tarihli ve 47629 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık so
ruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

T. ü. 
Adalet Bakanlığı 30 . 11 . 1968 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 47629 Konu : Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm ya

sama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm yasama 
.dokunulmazlığının kaldırılması Elâzığ Cumhuriyet Savcılığının 4 . 11 . 1968 gün ve 2/1693 sayılı ya-
zısiyle talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Elâzığ Milletvekili Sa-
tmet Güldoğan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 'kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurıümasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

563 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/16 
Karar No. 54 

7.4. 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 5.12.1968 tarihli ve 6/2 -13991 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan hakkındaki 3/16 esas numaralı dosya muhte
viyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tu
tularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yükseık Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayaisa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

uma Koimisyıon 'Başkan 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Çanaâdkaie 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

L SÖBCÜ 

Denizli 
Fuat Avcı 

Çoruım 
Abdurrahman Güler 

Sivıas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

• > • • • « 

Millet Meclisi (S. Sayısı i 563) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 564 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /35) 

T. C. 

Özlük ve Ymı İfari : 6/2 - 94B3 
29 . 9 . 1969 

Konu : Konya Milletvekili Vefa Tanır'm yasama 
dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Memura hakaret ve müessir fiil, suçlarını işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Vefa Tanır 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine 
dair Adalet Bakanlığından alınan 23 . 9 . 1969 tarihli ve 38687 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği 
hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38687 

23 . 9 . 1969 

Konu : Konya Milletvekili Vefa Tanır'm yasama 
dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 
Memura hakaret ve müessir fiil suçlarını işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Vefa Tanır'-

m yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara Cumhuriyet Savcılığının 9 .9 .1969 
gün ve 1969/11587 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Konya Milletvekili Vefa 
Tanır'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurul-
ımasına delâletleri arz olunur. 

Hidayet Aydmer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 'Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma, Komisyonu 
Esas No. 3/35 

Karar No. 57 

7 . 1 . 1972 

Yüksek! Başkanlığa 

lİeınJduisiiınie ımcamuına luaıkaı^t ve anüsscair liıil ısnıçıı iilsmadeıdlilldiğti iıeıiııı Başbakanlığın 29.9.1969 taıılilıli 
ve 6/2 - 9493 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca 
Komisyonumuza tevdi edilen Konya Milletvekili Vefa Tanır hakkındaki 3/35 esas numaralı dosya 
muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme ta
bi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olunmuşturj 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koımiisy onlarından mürekkep 
Karma Koımisyıon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdur rahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmcr 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal '* 

istanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

•>•<« 

MüleU -Meclisi (S. .Sayısı : 564) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /42) 

T. C. 
Başbakanlık "r"'""""p 15 . 11 . 1964 

Özlük ve Yazı Meri : 6/2 -10922 
Konu : Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın 
yasama dokunulmazlığı. 

.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27 . 9 . 1964 tarihinde Balıkesir Emek Sinemasında tertilbedileh A. P. Kongresinde yaptığı ko
nuşma ile Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olu
nan Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 10 . 11 . 1969 tarihli ve 
45856 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 10 . 11 . 1969 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 45856 Konu : Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın ya

sama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

27 . 9 . 1964 tarihinde Balıkesir Emek Sinemasında tertibedilen A. P. Kongresinde yaptığı ko 
nuşma ile Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olu
nan Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi 
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığının 27 . 10 . 1969 gün ve 2372/38 - 2085 sayılı yazısı örneği ile bu 
husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

T. C. Kanununun 160 neı maddesi gereğince takibat yapılmasına Bakanlığımızca izin verilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Manisa Milletvekili Er
tuğrul Akça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Y. Ziya önder 
Adalet Bakanı 

565 
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(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından, 

mürekkep Karma, Komisyonu 
Esas No. 3/42 
Karar No. 51 

7.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçu isnadedildiği için Baş
bakanlığın 15 . 11 . 1969 tarihli ve 6/2 -10922 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça 
hakkındaki 3/42 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
nıütaakıp maddeleri uyannca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanalkfcaite 

Sfocü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çoruım 
Kemal Bağcıoğlu Abâurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

. Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Ay bar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülîtâr 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakçioğl 

Milleti Meclisi (S. Sayısı •» 5Ö5) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 566 
Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /156) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 234 
8.1. 1970 

Konu : Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeden dolayı memura müessir fiil ve hakaret suçlarını işlediği iddia olunan Kars Milletve
kili Osman Yeitekin hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir 
karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 30 .12 .19Ö9 tarihli ve 52331 sayılı tezkerenin 
sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

(Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. On. Müdürlüğü 
Sayı : 52331 

30 . 12 . 1969 

Konu : Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

İBaşbakanhğa 

Vazifeden (dolayı memura müessir fiil ve hakaret suçlarım işlediği iddia olunan Kars Milletve
kili Osman Yeltekin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Kars Cumhuriyet Sav
cılığının 10 . 12 . 1967 gün ve 2058 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması ev
rakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Kars Milletvekili Osman 
Yeltekin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasma delâletleri arz olunur. 

Y. Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adaleti komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/156 
Karar No. 58 

7 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine vazifeden dolayı memura müessir fiili ve hakaret suçu isnadedildiği için Başbakan
lığın 8 . 1 . 1970 tarih ve 6/2 - 234 sayılı yazı ile yasama- dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Kars Milletvekili Osman Ycltekin hakkındaki 
3/15-6 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp 
maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Bir
leşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyon 1 a nnd an mü re kk e p 
Karma Komisyon iBaşkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Siwts 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

»>»••« 

Millet Meclisi 'S. Sayısı ? 566) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /189) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1970 

özlük ve Yazı Meri : 6/2 -1289 
' Konu : Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'

ııı yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

G-es - iş Sendikası adına (Kamuoyuna) başlığı altında 30 . 12 . 1969 tarihinde yayımladığı haber 
bülteni ile Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif ettiği iddia olunan 
Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 3 . 2 . 1970 tarihli ve 4599 
sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman I) emir el 

Başbakan 

T. (!. 
Adalet Bakanlığı 3 . 2 . 1970 

Ceza î§. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 4599 Konu : Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm 

yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Ges - İş Sendikası adına( Kamuoyuna) başlığı altında 30 . 12 . 1969 tarihinde yayımlandığı ha
ber bülteni ile Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif ettiği iddia olu
nan Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'ııı yasama dokunulmazlığının ikaldırılması istemini 
havi Ankara Cumhuriyet Savcılığının 24 . 1 . 1970 gün ve 3/171 sayılı yazısı örneği ile bu husus
taki hazırlık soruştunması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

T. C. Kanununun 160 ncı maddesi gereğince takibat yapılmasına Bakanlığımızca izin verilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili Os
man Soğukpmar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

y . Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

567 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/189 
Karar No. 53 

7,4. İ972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine Devletin emniyet muhafaza kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif isnadedüdiği için 

Başbakanlığın. 9 . 2 . 1970 tarhli ve 6/2 -1289 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara, Milletvekili Osman Soğukpı-
nar hakkındaki 3/189 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 
178 ve nıütaakıp maddeleri uyarınca işleme taibi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 
tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon (Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum, 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
- 0. Cemal E er soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Ams 

Niğde 
Mevlüt Ocdkctoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 



Dönem : 3 
OJoplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu ( 3 / 2 9 6 ) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1970 • 

özlük ve Yazt İşleri : 6/2 - 5674 

Konu : Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un yasa
ma dokunulmazlığı. 

JVÜLDET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeli memura tehditte mukavemet suçundan Mehmet Aksoy hakkında Suruç Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, milletvekili seçildiği anlaşılan adı geçen hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet 
Bakanlığından alman 12 . 6 . 1970 tarihli ve 21601 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dos
yası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan! 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 12 . 6 . 1970 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 21601 

Konu : Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un yasa
ma dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Vazifeli memura tehditle mukavemet suçundan Mehmet Aksoy hakkında yapılan yargılama sı
rasında milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulnmzlığmm kaldırılması zummmda 
gereğine tevessül edilmesi için dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Suruç Asliye Ceza Mah
kemesince karar verilmesi üzerine Urfa Cumhuriyet Savcılığının 25 . 5 . 1970 gün ve 448 -1 sayılı 
yazısı ile alman yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Urfa Milletvekili Meh
met Aîksoy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Y. Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

568 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 'Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/296 
Karar No. 59 

7 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine vazifeli memura tehditle mukavemet isnadedildiği için Başbakanlığın 19 . 6 . 1970 ta
rihli ve 6/2 - 5674 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlıgınızea 
Komisyonumuza tevdi edilen Urfa Milletvekili Mehmet Aks oy hakkındaki 3/296 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca 
işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

Tevfik Komitan 
Konya 

Kubüay tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
îsstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanfbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mcvlüt Ocakcıoğlu 

- * •»> 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 568) 



ZANMBL ! 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 569 
Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/320) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 6832 
16 . 7 . 1970 

Konu : Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'
ın yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Bit
lis Mületvekli Kenan Mümtaz Akışık hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu madde
sine tevfikan bir karâr verilmesine dair Aidalet ıBakanhğından alınan 11 . 7 . 1970 tarihli ve 25769 
sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gtereğitıe müsaadelerim rica ederim. 

Süleyman Demirel 
•Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza 1§. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 25769 

11 . 7 . 1970 

Konu : Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'
ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

(Başbakanlığa 
Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Bit

lis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi An
kara Cumhuriyet Savcılığının 22 . 6 . 1970 gün ve 1970/431 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki ha
zırlık soruşturması evrakı dizi listesinle bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

T. C. Kanununun 160 ncı maddesi gereğince tahkikat yapılmasına Bakanlığımızca izin veril
miştir; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bitlis Milletvekili Kenan 
Mümtaz Akışık'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

T. Ziya Önder 
) Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/320 
Karar No. 52 

1972 

Yüksek! Başkanlığa 

Kendisine' Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyil! etmek suçu isnadedildiği için 
Başbakanlığın 16 . 7 . 1970 tarihli ve 6/2-6832 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Bitlis Milletvekili K. Mümtaz Akışık 
hakkındaki 3/320 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokıınulmazlığ ı ı.ıı n Ka Idırılmasıua gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ucu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
ıkoınıiısıyoınlarınldaıı mürekkep 

Kanma Koinıisıyoıı Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
ÇanaikikaAe 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/ . Hakkı Alaca 

Böszcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorunu 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

T ev fik Korallan 
Konya 

Kubilay Tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İ'sıtanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

E sal Kemal Ay bar 

Ankara 
Emin PaksiU 

İsıtadbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

M e v lü t Ocakcıoğlu 

* o * . 

Millet Meclisi OS. Sayısı :< 560) 



Dönem 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıaı : 
Toplantı : 3 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş' ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /449) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 2 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 • 1634 

Konu : Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın 
yasam a dokunul mazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Görev başında memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili Caihit Ka-
rakaş hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilme
sine dair Adalet Bakanlığından alınan 22 . 2 . 1971 tarihli ve 8682 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği 
hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 2 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 8682 

Konu : ZoTLgTL'ljdak MiletvekiıM GaJııilt Kanatası'm 
yasama dokunulmazlığı ilk. 

Başbakanlığa 

Görev başında memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Zonguldak Milletvekili Cahit Ka
rakaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini hâvi Bartın Cumfhuriyet Savcılığının 
7 . 1 . 1971 gün ve 1120/1). 1 sayılı yazı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi 
listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hüıkmü dairesinde Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

570 

Y. Ziya Önder 
Adalet Bakanı 



_ 2 — 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Vnayasa ve Adalet komisyonlarımdan 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/449 

Karar No. 60 

7 . 4 . 1972 

Yüksek! Başkanlığa 

Kendisine görev başında memura hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 26 . 2 . 1971 
tarihli ve 6/2 -1634 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlı
ğınızca Komisyonumuza tevdi edilen Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş hakkındaki 3/449 
esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarî Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri 
uyarınca işleme tahi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tet
kik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Aıdale't 
kolmiıSiyionlanndan, mürekkep 
Karıma Koimisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

SiÖlZıCÜ 

Denizli 
Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

Tevfik Kordltan 
Konya 

Kubilay tmer 

Isparıta 
Yusuf Uysal 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Merdim 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İsten/bul 
Reşit Ülher 

Erzurum. 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

*mmm 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 570) 



fitinim : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /466) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 3 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 2247 
Konu : İstanbul Milletvekili İbrahim Abak'm ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazife sırasında ifa ettiği vazifeden dolayı memura hakaret ve ölümle tehdit suçlarını işledi
ği iddia olunan istanbul Milletvekili ibrahim A'bak hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 15 . 3 . 1971 
tarihli ve 12577 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

'Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 15 . 3 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 12577 

Konu : İstanlbul Milletvekili İbrahim Abak'm ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Vazife sırasında ifa ettiği vazifeden dolayı memura hakaret ve ölümle tehdit suçlarını işle
diği iddia olunan İstanbul Milletvekili İbrahim Abaik'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istemini hâvi İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 2 . 3 1971 gün vie 1971/888 s-ayılliı yazısı örneği ile 
bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili İb
rahim Abaik'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
'Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Y. Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/466 
Karar No. 56 

7 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine vazife sırasında ifa ettiği vazifeden dolayı memura hakaret ve ölümle tehdit isnade-
dildliği için Başbakanlığın 17 . :> . 1971. tarihli ve 6/2-2247 sayılı yazısı ile yasama dokunul mazi iği
nin kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Milletvekili İb
rahim Abak hakkındaki 3/466 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzü
ğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2.1972 
•tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere oluiMmgtur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nen maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
kam iyonlarımdan mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

Söızcü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Sivas 

Tcvfik Kor allan 
Konya 

Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İstanbul 

O. Cemal Fersoy 
Artvin 

A. Naci Budak 
Mardin 

Esat Kemal Ayhar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
M e vlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 571) 



Dönem : 3 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /506) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 4 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 3230 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Diyaribakır Milletvekili Hasan Değer 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığımdan alman 19 . 4 .1971 tarihli ve 18873 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği ha
zırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 4 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 18873 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

(Başbakanlığa 

Vazifeli memura hakaret suçunu işlediği iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması_jstemini hâvi Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının 
31 . 3 . 1971 gün ve 508 - 2 sayılı yazısı örneği ile İm husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi 
listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 7.4. 1972 

ynürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/506 
Karar No. 55 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine vazifeli memura hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 22 . 4 . 1971 tarihli ve 
6/2 - 3230 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığınım kiaMiiiMJlimjaisı ilslteineın ve B'alştaııiığııniizcja Ko
misyonumuza tevdi edilen Diyarbakır Milletvekili Bajslan Değer haklfeıınıdaku 3/506 esıa& nıuımianalı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca iş
leme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koımiisyaıılaırından mürekkep 
Karuna Koımıisıyon Başkanı Söızcü 

Adana Denizli 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 
Çanakkale Çorum 

Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 
Ordu Stivıas 

Cengiz Ekinci Tevfik Komitan 
Kars Konya 

1. Hakkı Alaca Kubilay imer 

Kâtip 
İsparta Ankara 

Yusuf Uysal Emin Paksüt 
îataribul İstanbul 

"O. Cemal Fersoy Reşit Ülker 
Antıvtin Eırzurutn 

A. Naci Budak Sabahattin Araş 
Mardlin Nliğde 

Esat Kemal Aybar Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı i 572) 


