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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 Kanu
nun bazı maddelerinin yeniden düzenlen
mesi ile ilgili yetki kanunu tasarısı ile, 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Ku
rumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı, yapılan 
açık oylama sonunda kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'ya, dönüşüne kadar, imar 
ve İskân Bakanı Serbülent Bingöl'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgilerine 
sunuldu. 

(Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu 
maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin 72 numaralı Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair İç
işleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile, 

Eskişehir Milletvekili Seyf i Öztürk ve iki 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 81 ve mütaakıp maddelerinin değiş
tirilmesi ile ilgili kanun tekliflerinin 72 nu
maralı Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi kabul olundu. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
29 . 1 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin 59 nu
maralı Geçici Komisyona havalesins dair öner
gesi kabul edildi. 

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

Afyon Karahisar Milletvekili ISüleyman 
Mutlu'nun, haşhaş ekimi kanun teklifinin, İç
tüzük hükümlerine göre, Komisyonda zama
nında görüşülmesinden, doğrudan doğruya Ge
nel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi 
kabul edildi. 

Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balcı'nm 
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 Ataöv'ün 3/588; 
Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın 

3/602; 
Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm 3/491; 
ıSakarya Milletvekili Vedat Önsal'm 3/456; 
Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin 

3/408; 
Kars Milletvekili Veyis Koçuiu'nun 3/285; 
Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun 

3/692; 
Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 3/38; 
Yozgat Milletvekili Celâl Sunguru'n 3/40; 
ISakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm 

3/172; 
(Sivas Milletvekili Ekrem ISelçuk Kangal'ın 

3/192, 

Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 3/211; 
Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 

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

3/381; 
Ankara Milletvekili Mustafa Maden'in 

3/429; 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm 3/191; 
Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çil-

oğlu'nun 3/79; 
Ankara (Eski Aydın) Milletvekili Sinan 

Bosna'nın 3/9; 
Maraş Milletvekili ibrahim, öztürk'ün 

3/379; 
Malatya Milletvekili ismail Hakkı Şen-

güller'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; 
İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 3/22, 

3/155; 
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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'm 3/16; 
Konya Milletvekili Vefa Tanır'm 3/35; 
Masına Milletvekili Ertuğrul Akca'nm 

3/42; 
Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in 3/156; 

Ankara Milletvekili Osman ıSoğukpmar'ın 
3/189; 

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

3/320; 
istanbul Milletvekili ibrahim Abak'm 

3/466; 
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in 

3/506 sayılı yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki Anayasa ve Adalet komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
porları kabul olundu. 

Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuriyet 
ıSenatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 
10 arkadaşının, hastaların memleket içinde bu
lamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirmeleri ve dış memleketlerden getirtecek
leri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Msb-

T asanlar 
1. — Petrol reformu aknunu tasarısı (1/656) 

(Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonlarına) 

2. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(1/657) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/561) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4.1972) (GÜNDEME) 

4. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anaya-

rure Aksoley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Güm-
rük Giriş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. 
lu bölümünün değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri, ilgili Bakanın, 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla 
bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 .1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değişti
rilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına 
ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili ismail 
Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri de ilgili 
komisyonun Genel Kurulda hazır bulunmaması 
sebebiyle görüşülmesi ertelendi. 

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

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

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiH Sivas 
Vahit Bozath Enver Ak ov a 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 620) 
Dağıtma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Kubilay 
imer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/157) (S. Sayısı : 621) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

6. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/382) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

7. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı 'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

l i — GELEN KÂĞITLAR 
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misyon raporu (3/209) (S. Sayısı : 623) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

8. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/368) (S. Sayısı : 624) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

9. — Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/410) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

10. — Niğde Milletvekili Avni Kavurmacı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/228) (S. Sayısı : 626) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

11. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/558) (S. Sayısı : 627) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

12. — izmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/294) (S. Sayısı : 628) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1972) (GÜNDEME) 

13. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/645) (S. Sayısı : 629) 
Dağıtma tarihi: 20.4.1972) (GÜNDEME) 

14. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niya
zi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/621) (S. Sayısı : 
630) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

15. — Balıkesir Milletvekilli Mehmet Niya
zi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/369) (S. Sayısı : 
631) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

16. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yabama dokunulmazlığmın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet koımiiısyonlarından müre&kep Karma Ko
misyon raporu (3/370) (S. Sayısı : 632) (Da
ğıma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

17. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyızioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma, Ko
misyon raporu (3/582) (S. Sayısı : 633) (Da
ğıtma tarühi : 20 . 4 . 1972) 

18. — Adana Milletvekili Turg-ult Topaloğ-
lu'nun yasama dokunıünıazlığının kaldırılmaBi 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/620) (S. Sayısı : 634) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

19. — izmir Milletvekili Fazlı Arınç'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başlbakıanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kanma Komisyon 
raporu (3/308) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

20. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/8) (S. Sayım : 637) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

21. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğam'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılıması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/592) (S. Sayısı : 638) (Dağıma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

22. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet komdısyoaılanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/560) (S. Sayısı : 639) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

23. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
iu'nun yaşarma dokunulımazlığmın kaldırılması
na dair Başbakanlık tezıkerssi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/490) (S. Sayısı : 640) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 
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24. — Tekirdağ Milletvekili Yılmas Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/453) (S. Sayısı : 641) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

25. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmam 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/641) (S. Sayısı : 642) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

26. — izmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet koımisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/682) (S. Sayısı : 643) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

BİEİKOİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Vahit Bozatlı 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

— Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, hazır bulunan sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katıl
malarını rica ediyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —•• Samsun Milî el vekil i İlyas Kılıc'ın, Ka
rabük Demir - Çelik fabrikalarına ait Ankara'-
daki bir satış deposunun kaldırılması lıakktnda 
gündem elişi demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebini birle
şik toplantı nedeniyle Çarşamba günü yerine 
getiremedim, bu itibarla üç arkadaşı geçmemek 
üzere ve kusa sürünül kaydı ile gündem dışı ko
nuşma talebini yerine getirmeye çalışacağız. 

Sayın İlyaıs Kılıç, Sanayi Bakanlığının An
kara 'daM satış deposunun kaldırılması hakkın
da konuşma talebinde bulunmuşlardır. 

Sayın Kılıç buradalar mı? Buyurunuz efen
dim, 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Kasaca gündemi dışı söz almamın sebebi; Sa
yın Sanayi ve Teknoloji Bakanının, 25 ssneıbn 
beri Ankara'da vazife gıören Karabük - Demir -

Çelik Fabrikalarına ait deponun tamamen kapa
tılmasına dair almış olduğu karâr ve bu depo
dan istifade eden müesseseleri rencide etmesi
dir. 

Sayın arkadaşlarım, son zamanlarda memle-
katimiiz iktisadî hayatında yaratılmış olan buh
rana, Sayın Bakanın davranışı son bir halka 
daha eklemiş durumdadır. 25 seneden beri An-
(kara'da Demir ve Çelik İşletmesine ait ve 19 
vilâyetin demir ihtiyacını karşılayan Toros So
kak 2 numaradaki deposu, sokak sakinlerinden 
birisinin şikâyeti üzerine, 16 senedir aranmayan 
ruhsatın olmadığı görülmek suretiyle depo ka
patılmıştır. 

Halka, sanayiciye, inşaat sahibine., askerî te
şekküllere, özel ve Devlet sektörüne, senede 
45 ilâ 50 bin ton demir dağıtıp, Devlet hesaibı-
na sadece 1971 yılında 101 milyon küsur lira te
min eden bu dağıtım merkezinin kapatılması 
ile toptan demir satan tüccarların fiyat artırma
sına yarrdım etmiş, ayrıca perakende demir alan 
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vatandaşların da demir alma imkânlarını orta
dan kaldırmıştır. 

Biliyorsunuz, Karabük Demir - Çelik Fab
rikası 5 tondan aşağı demir veranez. Halbuki; 
vatandaşın bazen 100 kilo demire de ihtiyacı 
vardır. Bu böyle iken, bu deponun mevcut yer
den kalkması hukukî bir zorunluk olsa dahi, 
aynı deponun müsait bir yerde, meselâ; şehir 
dışında, diğer depolar gibi, çiftlik arazisi civa
rında açılması düşünülmemiş, bu istikamette 
yapılan uyanlara da Demir - Çelik fabrikaları 
genel müdürü uymamış ve bu deponun kapatıl
masını öngörmüş ve kapatmıştır. Bu depodan 
Ankara ve civarı, Muş, Sivas, Antalya, Bitlis, 
Elâzığ, Malatya, Mardin, Gümüşane, Kayseri, 
Maraş, Amtep, Konya, Tokat, Niğde, Nevşehir 
vilâyetleri perakende demir alırlar idi. Böylece, 
bu vilâyetlerden perakende demir alan vatan
daşların, bu depodan istifade eden vatandaşla
rın istifade imkânlarını ortadan kaldırmıştır. 
Bu depoda satılan malzeme, döküm piki, her 
cins inşaat demiri, çivi, fabrikalarının ihtiya
cı, sanayici için profil demirler ve her nevi saç
lar. 

Depodan malzeme alan kurumlar: Askerî 
fabrikalar, Ordonat Anadeposu, Hava Kuvvet
leri, Kara Kuvvetleri, Türkiye Elektrik Kuru
mu, Köy İsleri Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu. 
Makina Kimya, Siemens Şirketi hastane ihtiyaç
ları, Belediye ve Maden Tetkik Arama. 

Sevgili arkadaşlarım, bu depo eğer Sayın 
Bakanın haberi olarak kapatılmışsa, bu davra
nışı ile Sayın Bakan bir tezat içerisindedir. 
Şöyle M : 

Bir süre önce - radyodan dinledik, gazeteler
de okuduk; SEKA mn istanbul'da kâğıt mevzu
unda fiyat ayarlamasında bulunmak üzere bir 
depo açtığını ve bu depoda hem fiyat tanzimi 
yapacağını, hem de vatandaşın perakende ihti
yacını karşılıayacağmı bildirmekte idi. Bunu se
vinçle dinledik, okuduk ve memnun olduk. 
Buna karşılık, bununla tamamen ters dü^er ma
hiyette Ankara'daki deponun kapatılmış olması 
hem bundan evvelki tutum ve davranışı ile bağ-
daşmamıştır, hem de vatandasın ucuz ve ihtiyaç 
duyduğu miktarda demir almasına mani olmuş
tur. Ayrıca, bu depoda çalışan memurların sos
yal durumu da, bu yüzden mutazarrır olmuş ve 
böylece bu tasarruf çifta huzursuzluğun yara
tılmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu deponun kapatılma.ıındaki sebep bilin
memekte, gerekçesi açiklanmamaikta ve böylece, 
Hükümetin bütün samimiyetine rağmen, vatan
daşa, iktisadî huzur getirmediği gibi Sayın Ba
kanın davranışı Hükümet içinde de ters düş
mektedir. 

Binaenaleyh; bu hususun efkârı umumiyeyi 
tatmin edecek bir.gerekçesi yok ise ve deponun 
yerinden kalkması mutlaka gerekiyor ise, An
kara civarında, vatandaşın istifadesine salih bir 
yerde tekrar açılmasını ilgililerden temenni 
eder, saygılar sunarım. 

;.}. — Sivas Milletvekili Ekrem Kanyal'ın 
motor sanayii kurulması ve traktör ihtiyacının 
larsüanması halkında yündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, motor 
sanayii kurulması ve traktör ihtiyacının karşı
lanması hakkında konuşma talebinde bulunmuş
lardır. Buyuran efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüoe Meclisin sayın üyeleri; 

Politik tansiyonun hayli yükseldiği ve dik
katlerin belli noktalara çevrildiği bir günde, 
ben, bunların dışında teknik bir konuya değin
mek için söz almış bulunuyorum. 

Kesin inancım odur ki, teknik konularımızı 
halletmeden ve ekonomik kalkınmamızı tamam
lamadan hiçbir politik meselemize çözüm yolu 
bulmamıza imkân yoktur. 

Kısır çekişme içinde günlerimizi, aylarımızı 
ve hatta yıllarımızı kaybedeceğiz. Bu inançla, 
Saym Sanayi ve Teknoloji Bakanının, zaman 
zaman değindiği ve iki gün önce de gazetelerde 
yer alan bir demeci hakkında görüşlerimi söy
lemek istiyorum. Bu konu, zirai mefkanizasyo-
nun, özellikle motor ve traktör sanayiinin ku
rulması konusudur ve bugün Türk çiftçisinin 
içerisinde bulunduğu güç koşullardan Yüce 
Meclisinize, Yüce Heyetinize bilgi vermek konu
sudur. 

Bugüne kadar memleketimizin traktör ihti
yacının karşılanması; parçalar halinde ithal 
edilen traktörlerin memleket dahilinde monte 
edilmesi şeklinde idi. Halen de bu usul yürür
lüktedir. Bu ithal malı traktörlerin parçaları
nın birleştirilmesine bir sanayi süsü verildi ve 
bunun adına da «montaj sanayi» denildi. As
lında böyle bir sanayi dalı da yoktur. Hazırla
nan bir montaj talimatnamesine göre; bir taraf-
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tan memlekette traktör sanayiinin başladığı 
ilân edilirken, diğer taraftan daima sanayiin 
montajdan başladığı söyleniyordu, böylece her 
sene yüzde belirli bir oranda yerli imalâtın arlt-
masıyle traktörün % 100'e yakın bir kısmının 
Türkiye'de yapılacağı görüşü savunuluyordu. 
Kısaca tarihçesi bu olan montaj sanayiinin so
nu hüsranla .neticelenmiştir, asla başarılı olma
mıştır. 

Memlekette bir tane dahi traktör falbrikası 
yokken montaj talimatnamesiyle birçok müte
şebbisleri, ayrı ayrı traktör fabrikası kuracak
larmış gibi bu yöne yöneltmek, hataların en bü
yüğü olmuştur. Nitekim, halen benim bildiğiım 
kadariyle Minneapolis Maline Fabrikasında Fi
at; Makina Kimya Fabrikalarında Hannomag; 
Türk Otomotiv Endüstrisinde international 
Harvesiter; Zirai Donatım Kurumunda Fordson; 
Biritishe Motors Corperation'de Nafild ve üzer
de Ferguson olmak üzere 6 müessese traktör 
montajı yapmaktadır. Bunların, hepsi de trak
törün tamamını yapmayı hedef almışlardı. Hal
buki, memleketin yıllık traktör ihtiyacı azamî 
30 bin civarındadır. Böylece her fabrikaya yıl
lık 5 bin traktör yapımı düşmektedir. Bu mik
tarla modern bir fabrika kurulamazdı ve ran-
tabl işletme de olamazdı. Nitekim, böyle de ol
du. Bir traktörün anakısımları motor, şanzıman 
ve diferansiyel iıiıalâtma başlamadan % 50 - 60 
yerli parça yapıldığını söylemek gerçek dışı 
olurdu; ekonomik kaidelere ve teknik gerçekle
re ters düşerdi. 

Traktör montaj sanayıiinde ileri sürülen bir 
hedef de şu idi: Türk Çiftçisine umuz traktör 
vermek. Bu amaç da gerçekleşmemiş ve bir 
traktör, yoksul Türk çiftçisine asgari 60 bin li
raya satılmaktadır. Bütün aksamıyle beraber 
120 bin lirayı geçmektedir. Burada dikkatinize 
sunmak istediğim husus, şudur: 

1971 yılında traktör imalâtçısı bir firma 25 
milyon lira kazanç sağlamıştır; kimin sırtından? 
Eli nasırlı ve yoksul, her türlü medenî imkân
dan yoksun Türk çiftçisinin sırtından. Aynı 
traktörler için kurulan bir satıcı firma da bir o 
kadar kazanç sağlamıştır. O da kimin sırtın
dan? O da fakir ve eli nasırlı Türk çiftçisinin 
sırtından. Toplam 50 milyon Türk Lirası... Bir 
traktörden 14 bin lira para kazanılmaktadır. 
Bu da yetmemiş olmalı ki, traktör mp^tajı ya

pan firmalar, birlik halinde Sanayi Bakanlığı
nı tazyik etmekte ve fiyatlara zam istemekte
dirler. 

Sayın Milletvekilileri, montaj sanayii yaban
cı sermayeyle birlikte mütalaa ' edilmelidir, bir
likte de hailledilımelidir. Dünyanın uzay çağını 
yaşadığı bir dönemde motor sanayiini kurama
mış ve kurmakta tereddüt eden bir memleket
te sanayi sektörünün geliştiğmdsn söz edilemez. 
Motor sanayii, modern ekonominin de temellidir, 
ileri memleketler seviyesine ancak bu sayede 
çıkmamız mümkün olacak lir. Bu sebeple ne ka
dar yatırım yapılsa yerinde olacaktır. 

İkinci husus şudur : Bugün çiftçinin ihtiyacı 
olan. traktörü bulması ve değ^r fiyatına alması 
imkânsız olmuştur. Yıllık ihtiyaç 30 bin iken, 
halen yılda 10 bin traktör piyasaya çıkarılmak
tadır. Traktör imal eden veya satan bütün fir
maların banka kredili satış yapması zorunlu
dur. Çiftçi alacağı traktörün bedelinin % 25 
ini, banka da % 75'ini kredi olarak veriyordu. 
işte burada halka kopuyor ve firmalar banka 
kredili satışa yanaşmaktan kaçıyorlar. Zira, 
banka, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tespit 
ettiği fiyatın üzerinde bir muameleye, haklı ola
rak yanaşmıyor. Firmalar satışlarda 2 nci, 3 
neü el kullanıyorlar. Bakanlık teşkilâtı yetersiz 
olduğu için kontrol imkânı da olamıyor. Tespit 
edildiğinde ise şu söyleniyor: Vadeli satış ya
pıyoruz, vade farkı alıyoruz.» 40 bin Türk Li
rası peşin almıyor, 19 500 liralık borç için de 
40 - 45 bin Türk Liralık bono almıyor. O bono
lar da özel bankalara kırdırılıyor ve aynı amaç
la tekrar tekrar kullanılıyor. Bankalardan % 20 
ile temin edilen kredi % 100, hatta % 200 ile 
tekrar çiftçiye veriliyor. 59 496 liralık bir trak
törün, örneğin Turhallda 88 bin liraya alıcı bul
duğunu öğrenmiş bulunuyorum. Köylü 4 ve 5 
nci elden traktör alıyor. Meselâ Massey Fergu
son Uzel'e; o da Tanımal'a; o da falan mutlu 
şahsa; o da eli nasırlı Türk çiftçisine satış yapı
yor. Hülâsa, bir fasit daire ki, işin içinden çık
maya imkân yoktur. Aıma Hükümet olarak, 
Meclis olarak, Devlet olarak bu oyunu bozmaya 
ve köylünün hakkını korumaya mecburuz. 

Yüce Heyetinizi derin saygılarımla selâmla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

3. — İçel Milletvekili Tulıran Özyüner'in, Er
demli ve Silifke sahillerinin bazı teşekküller ta-
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rafından işyal edildiği hakkındaki (jündem dışı 
demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yıl
maz Akeal'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner; Erdem
li ve Silifke sahillerinin bazı teşekküller tara
fından işgal edildiği hakkında gündem dışı ko
nuşmak üzere, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; gündem dışı konuş
ma konum, «Orman ve sahil yağması» diyebile
ceğimiz bir konudur. Bunun için çeşitli Örnek
ler vermek mümkündür. Basma yansıyan bir ör
neği vermekle yetineceğim, zira 5 dakikaya an
cak bu sığabilir. 

Arkadaşlarım, İçel ilinin Silifke - Erdemli il
çeleri arasındaki Akdeniz sahili en şirin sahil
lerimizden biridir. Turistik bakımdan böyle
dir, tarihî niteliği de ayrıca vardır. Bu sahilin 
büyük bir kısmı ormanla örtülüdür. Parlak bir 
güneşin hiçbir zaman eksilmediği bu. sahillerde 
çeşitli irili ufaklı koyların bittiği yerde orman 
örtüsü, yemyeşil sırtlara kadar uzanır ve her 
bakımdan sahil turistik bir değer taşır. 

Arkadaşlarım, bu sahil. Milâttan öncelerin
den gelmek üzere bugünlere değin çeşitli me
deniyetlerin yatağı olmuştur ve türlü devirlere 
ait şehir kalıntıları mevcuttur. Bu bakımdan da 
tarihî bir önemi bulunduğunu kısaca belirtmek
le yetiniyorum. 

Arkadaşlarım, geliniz görünüz ki, gerek tu
ristik, gerekse tarihî nitelikleri bakımından bu 
derece önem taşıyan bu sahiller, bugün türlü 
zikzaklı yollarla yağma edilmektedir. Basma da 
yansıyan ve Yüce Kurulunuza getirebileceğim 
son bir örnek vardır. Ancak, bu örnekleri yüz
lerce defa çoğaltmak mümkündür. Ayrıca Mec
lis araştırması yapılmasını da talebedeceğiz. 

Bu örneklerden bir tanesi, 12 Mart 1972 ta
rihinde büyük tirajlı gazetelere yansımıştır; 
Erdemli ile Silifke arasında merkezi Silifke'de 
bulunan Boyar Şirketine yapılan bir satış do-
layısıyle açığa çıkmıştır. 

Arkadaşlarım, Erdemli - Silifke arasında sa
hil şeridi üzerinde orman vasfını taşıyan ve ta
puda 7 dönüm atik - eski dönüm olarak şüphe
siz bugünkü miktarından az eksik - bugünkü de
yimiyle 7 dönüm eski orman arazisi tapuludur. 
Bu arazi, şüphesiz orman arazisi olduğu için 
özel mülkiyete satış suretiyle intikal edemez; 

bu bilinen bir gerçektir. Hal böyle olmasına rağ
men, 7 dönümlük tapulu orman arazisi Boyar 
Şirketine, 7 dönüm gösterilerek 300 bin lira be
delle satılmıştır. Aradan çok kısa bir zaman 
geçtikten sonra Silifke Kadastro Müdürü Rem
zi Durmuş'un dahli bulunan bir işgüzarlık şebe
kesinin başardığı bu alım - satım muamelesi ne
ticesinde, 7 dönümlük bu arazinin 502 dönüme 
tevsii yapılmış ve bugünkü değeriyle, satıştaki 
değeriyle, satış esnasındaki değeri 300 bin gös
terilmesine rağmen, en azından 10 milyonun üze
rinde bir değerdeki arazi parçası böylece elden 
çıkarılmıştır. 

Arkadaşlarım, şöylece özeleyelim; Erdemli 
ve Silifke arasındaki bu sahil bandı Akdenizin 
en güzel, en şirin bölgesi, turistik bakımdan, ta
rihî bakımdan, zengin bir sahadır; ayrıca bir de 
orman değeri vardır. Şimdi böylesine bir yerin 
tapulu orman arazisi olmasına rağmen, özel mül
kiyete intikal etmesi büyük bir yolsuzluktur. 
Bu arazinin gerçek büyüklüğü 500 dönümün üze
rindedir. Kadastro Müdürlüğünün hakikaten 
ciddî ve vatanperver bazı memurları bunu be
lirtmişler; fakat buna rağmen Kadastro Müdü
rü bir işbirliği içerisinde, bu şirkete, kendisinin 
de yakınları bulunan bu şirkete, bunu 7 dönüm 
göstererek intikal ettirmiş; arkasından birkaç 
gün geçtikten sonra, el çabukluğuyla tevsi edi
lerek 502 dönüme iblâğ edilmiştir. Değeri 300 
bin gibi küçük bir rakam gösterilmiş ise de de
ğeri en azından 10 milyon liradır ve 10 milyon 
lira olduğu gazetelere yansımış olduğu ve o adı 
geçen Kadastro Müdürünün isminden de bahse
dildiği halde, hiçbir tekzip cesareti gösterileme
miştir. 12 Mart 1972 tarihli Hürriyet Gazetesi 
büyük manşet atarak bunu vermiş olmasına rağ
men hiçbir ses çıkmamış olmasını yadırgamıyo
ruz; elbette konuşacak tarafları yoktur; ama 
bizim bunu kürsüye getirmemizin sebebi şunlar
dır : 

Arkadaşlarım, tarihî önemi bulunan bu sahi
lin böyle yağma edilmesi eğer bilinmiyor ise ki, 
basına yansıdıktan sonra bilindiği kabul edilir, 
başta Millî Eğitim Bakanlığının ilgilendirmemiş 
midir? Bu bir. ikincisi turizm niteliği çok bü
yük olan bu sahilin yağma edilmesi Turizm Ba
kanlığını ilgilendirmemekte midir? 

(Avrupa Konseyi istişarî Meclisinin Siyasî 
Komisyon üyeleri diplomatik locaya girdiler.) 
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İBAŞKAN — Sayın özgüner bir saniye ko
nuşmanıza ara vermenizi rica edeceğim. 

Sayın üyeler, şu anda Avrupa Konseyi isti-
şarî Meclisinin Siyasî Komisyon üyeleri Yüce 
Meclisimize teşrif etmişlerdir. Kendilerini tanı
tırım Yüce Heyetinize. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın özgüner, 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Keza, 

orman niteliğini taşıyan bu sahilin yağma edil
miş olması, ve özellikle orman niteliğinde olan 
tapulu bir orman arazisinin özel mülkiyete in
tikali Orman Bakanlığını hiç mi ilgilendirme
mektedir? 

Basma uzak olmadığını tahmin ettiğimiz Ka
bine üyelerinin kendilerini ilgilendiren konular
da, hiç değilse meseleyi araştırmasını ve tekzi-
bedilecek bir durum yok ise, tahkiki mucip bir 
durum vardır; bunu dile getirmeleri ve tahkik 
etmeleri gerektiğini belirtir, Yüce Kurula say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın milletvekil
leri, sahil kapatmasıyle ilgili, sahil yağmasıyle 

1. — G. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay ve 
6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa, 1.3.1971 günlü ve 1377 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) bendin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/531) 
(S. Sayısı : 635) (1) 

BAŞKAN — Bir saatlik süre içerisinde gö
rüşülecek konulara geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Bunu müteakip de dokunulmazlıklarla ilgili 
hususları görüşeceğiz, onu takiben de normal 
gündeme devam edeceğiz. 

Bu kanun teklifiyle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay 

ve 6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San-

(1) 635 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ilgili olarak arkadaşımızın bahsettiği meselenin 
tahkiki yoluna tevessül edilmiştir. Kesin cevap 
alındıkta kendilerine ayrıca malumat verilecek
ti.*. 

Hatta bundan daha ileriye gidilerek, Yargı-
tayın basma da akseden sahiller hakkındaki bir 
kararı bütün vilâyetlere Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca tamim şeklinde bildirilmiş ve buna 
göre işlem yapılması istenmiştir. Kıyılar, kıyı 
şeridi ve turistik alanlar hakkındaki kanım ha
zırlanarak Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmiş
tir. Toprak reformu kanun tasarısıyle ilişkisi
nin temin edilebilmesi için toprak reformu ka
nun tasarısının müzakeresi yapılmış ve Meclise 
intikal ettirilmiştir. Bundan sonra son şekil an
cak verilebilecektir. Bugüne kadar kalmasının 
nedeni budur. 

Sayın milletvekilinin Yüce Heyetinize bildir
diği mesele, aslında bir kısım vazifelilerin yetki
lerini kötüye kullandıkları iddiasıdır. Bu iddia 
üzerinde tabiatiyle durulacaktır. 

Arz ederim efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

dığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) 
bendinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi, gündemin «Birinci görüşülmesi yapıla
cak işler» bölümünde 635 S. Sayı ile yer almış
tır. 

1377 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesin
de, belediye başkanları ve il genel meclisi dai
mî üyelerinin emeklilik ve intibak işlemleri ya
pılamadığından bunların mağduriyetlerini önle
mek ve bariz bir eşitsizliği gidermek için kanun 
teklifinin, gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin tasvi
bine sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını ka-

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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bul edenler... Raporun okunmamasını kabul 
edenler... Raporun okunmaması tasvibedilmiş-
tir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok... 
Maddelere geçilmesini tasviplerinize sunu

yorum : Kabul edenler.., Etmeyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı. Kanununa, aşağıclaki yazılı iki geçici mad
de eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Emekliliğe tabi gö
revlerde veya sosyal sigortalarla ilgili işlerde 
bulunmadan illerin daimî komisyonu üyeliğine, 
belediye başkanlığına seçilenlerden; istekleri 
üzerine, 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Kanu
nunun 12 nci maddesinin (n) bendi gereğince 
sandıkla ilgilendirilmiş olanların bu görevlerde 
geçen ve borçlandırılarak emeklilikte sayılan 
sürelerinin, 1.12 .1970 tarihine kadar olan kıs
mı 3 yılda bir terfi esasına, bu tarihten sonra 
geçen kısmı da, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 68 nci maddesi hükümlerine 
göre, emeklilik keseneğine esas derece yüksel
mesinde ve kademe ilerlemesinde dikkate alınır. 

Yukardaki fıkra hükmü, illerin daimî komis
yonu üyeliğinde, belediye başkanlığında bulun
muş olup da, halen T. B. M. M. üyesi olanlarla 
emeklilikle ilgili görevlerde çalışanlar hakkın
da da uygulanır. 

Ancak 13 . 6 . 1968 gün ve 1046 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir teklifimiz var 
efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo

rum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Belediye başkanları ve daimî komisyon üye
lerinden farksız olarak devamlı şekilde çalışan 
iller genel meclisleri ve belediye meclisleri üye
lerinin de emeklilik haklarından istifade etme
leri sosyal adalet icaplarından olduğu için, gö
rüşülmekte olan Emekli Sandığı Kanununun ge
çici 1 nci maddesinin (a) bendinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifindeki geçici 1 nci 
maddesindeki, «illerin daimî komisyonu üyeli
ğine, belediye başkanlığına seçilenlerden» cüm

lesinin «illerin belediye başkanlığına, il meclis
leri ile belediye meclisleri üyeliklerine ve bele
diye başkanlığına seçilenlerden» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim, 

Bingöl Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Mehmet Bilgin Yaşar Bir 

Kars Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Musa Doğan Sabahattin Araş 

Diyarbakır Milletvekili Kars Milletvekili 
Sabahattin Savcı Osman Yeltekin 

Maraş Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Veysi Kadıoğlu Mustafa Topçular 

Ankara Milletvekili Kars Milletvekili 
Şerafettin Yıldırım Kemal Kaya 
Kars Milletvekili Konya Milletvekili 

Lâtif Aküzüm Baha Müderrisoğlu 
Bingöl Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Sıddık Aydar Nafiz Yıldırım 
Erzurum Milletvekili Urfa Milletvekili 

Fethullah Taşkesenlioğlu Mehmet Ali Göklü 
Sinop Milletvekili Muş Milletvekili 

Hilmi Biçer Nimet Ağaoğlu 
Adıyaman Milletvekili Tokat Milletvekili 
Mehmet Zeki Adıyaman ismet Hilmi Balcı 
Diyarbakır Milletvekili Ankara Milletvekili 
Abdüllâtif Ensarioğlu Kemal Ataman 

Mardin Milletvekili 
Abdürrahim Kermooğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 

BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, takdir 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Filhal katılıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Önerge dikkate alınacaktır. 
Yalnız redakte konusunda... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, zaten bir 
değişiklik yok. Bu husus bir ilâve oluyor. 

MUSA DOĞAN (Kars) — «Filhal'i» oylar 
mısınız efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyonun, kabul edi
len önergeye göre bu maddeyi yeniden tanzim 
etmesini rica edip, diğer maddenin müzakere
sine geçeceğiz, müsaade ederseniz. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, komisyon filhal kabul etti zaten,.. 

BAŞKAN — Değişikliğe göre maddeyi yeni
den okutup oylarınıza sunacağım. Okutacağım 
şekil her 2'sini ihtiva etsin, kabul ettiğiniz met
ni de içine alsın. Bir yanlışlık yapmayalım diye 
bu şekli tatbik ediyoruz. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum efendim. 
Geçici madde 2. — 5434 sayılı Kanunun 

«Sandıktan faydalanacaklar hakkındaki» 12 nci 
maddesine 1.3.1971 gün ve 1377 sayılı Ka
nunla eklenen (n) bendinde belirtilen 6 aylık 
süre içinde müracaat edememiş olan illerin dai
mî komisyon üyeleri ile, belediye başkanları için 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden 
bir yıllık müracaat süresi daha tanınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili var mı?.. Yok... 

Verilmiş bulunan bir önerge var, onu oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yine geçici 2 nci maddedeki (illerin daimî 

komisyonu üyelikleri ile belediye başkanları) 
cümlesinin (illerin meclis üyeleri ile belediye 
meclisi üyeleri ve belediye başkanları) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bingöl Milletvekili 
Mehmet Bilgin 

Sakarya Milletvekili 
Yasar Bir 

Erzurum Milletvekili 
Sabahattin Araş 

Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm 

Kastamonu Milletvekili Konya Milletvekili 
Mustafa Topçular Baha Müderrisoğlu 
Kars Milletvekili Bingöl Milletvekili 

Musa Doğan Sıddık Aydar 
Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 

Sabahattin Savcı Nafiz Yıldırım 
Kars Milletvekili Urfa Milletvekili 

Kemal Kaya Mehmet Ali Göklü 
Kars Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Osman Yeltekin Fethullah Taşkesenlioğlu 

Maraş Milletvekili Muş Milletvekili 
Veysi Kadıoğlu Nimet Ağaoğlu 

Ankara Milletvekili Tokat Milletvekili 
Şerafettin Yıldırım ismet Hilmi Balcı 

Adıyaman Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
M. Zeki Adıyaman Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mardin Milletvekili Ankara Milletvekili 

Abdülkadir Kermooğlu Kemal Ataman 
Sinop Milletvekili 

Hilmi Biçer 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
burada belediye meclisi üyelerinin ilgisi yok. 
Daimî encümen üyelerinin ilgisi oluşu, daimî 
encümen üyelerinin emeklilik haklarının devam 
edişinden ileri geliyor. Belediye meclisi için böy
le bir şey olmadığı için, kanuna yanlış bir mad
de geçirmek istemediğimizden bu hususu ifade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 

BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, za
ten daha önce kabul buyurulan önergeyle bu hu
sus kapsama alınmış bulunmaktadır. Binaen
aleyh, aynı mahiyette 2 nci defa önerge verilmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan katılmıyoruz, 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, zaten bu konu ila ilgisi yoktur. Komis
yonlardan geçmiştir ve daha evvel kanuniyet 
kesbetmiştir. Ayrı bir şey... 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okuttuğumuz şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde eklenmesine 
dair bir önergo Vcir, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. 

Emekli Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü 
ve 1377 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 nci 
maddenin (a) bendinde değişiklik yapılmasına 
dair C. Senatosu Sivas Üyesi Adil Altay ve altı 
arkadaşının kanun teklifine, (geçici madde 3) 
olarak aşağıdaki metnin ilâvesini saygı ile arz 
ve teklif eyleriz : 

Geçici madde 3, — Halen iştirakçi olanlara, 
fiilen serbest avukatlıkta, emekliliğe veya sos
yal Sigortalara tabi olmadan, geçen sürelerini 
borçlanmak için, bu kanunun yayımlandığı ta
rihten itibaren altı aylık müracaat süresi tanın
mıştır. 
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Bunların borçlarının hesabında : 7 . 4 .1969 
tarihli ve 1136 sayılı Kanunun 26 . 2 . 1970 ta
rihli ve 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 3 ve 
4 ncü maddeleri hükümleri uygulanır. 
istanbul Milletvekili Muğla Milletvekili 
Orhan Cemal Fersoy Ahmet Buldanlı 

Balıkesir Milletvekili 
Kemal Erdem 

GEREKÇE 
Sunduğumuz işbu geçici 3 ncü maddenin 

esas gerekçesi, Sayın Altay ve 6 arkadaşının ka
nun tekliflerindeki gerekçe gibidir. Yani sosyal 
Adaletin tesisi maksadıyle temin edilmiş olan 
bir haktan, gecikmiş dahi olsa, hak sahibine is
tifade imkânı vermektir. 

Kaldı ki, teklif ettiğimiz işbu geçici 3 ncü 
madde, yeni bir hak ihdas etmeyip, hak sahip
lerine, haklarını kullanma imkânını sağlamak
tan ibarettir. Çünkü, sosyal adalet ilkesi, şu ve
ya bu sebeple hakkını istimalde gecikmiş olan. 
ve bundan ancak kendisi zarar görecek olan ka
nunî hak sahibini himaye etmeyi emreder. 

Yüce Meclisin sayın üysleılnin takdirlerine 
saygı ile arz ederiz, 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 

BİGEHAN (Balıkesir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komisyo

nun katılmış olması İtibariyle teklif edilen yeni 
geçici madde metni üzerinde müzakere açıyo
rum. 

Bu yeni geçici madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

O halde Komisyonun katıldığı, Hükümetin 
katılmadığı, saym üyelerin söz istememiş oldu
ğu yeni teklif edilen geçici 3 ncü maddeyi öner
gede okunan metniyle tasviplerinize sunuyo
rum : Kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 

BİLGEHAN (Balıkesir) — Evet efendim, fil
hal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde olarak bi
raz evvel okunmuş bulunan metni tekrar oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Geçici 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Sa
ym Başkan, müsaade ederseniz Komisyondan 
bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim. 
ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — As

kerlikte geçen hizmet sürelerinin emekliliğe sa
yılıp sayılmaması hususunda Komisyonun fikri
ni rica edeceğim. 

BAŞKAN -r- Hangi madde ile ilgiliyse soru
nuzu o maddenin müzakeresinde sorayım. Şim
di 2 nci maddeyi görüşeceğiz, onunla ilgiliyse 
metni gelsin... 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Bu
gün Plan Komisyonunda kabul edildi efendim. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddenin, kabul 
edilmiş bulunan önergeyle tanzim edilen yeni 
şeklini okutuyorum. 

Geçici madde 1. — Emekliliğe tabi görevler
de veya Sosyal Sigortalarla ilgili işlerde bulun
madan belediye başkanlığına, il genel meclis ve 
belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerden; is
tekleri üzerine, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin (n) bendi gere
ğince sandıkla ilgilendirilmiş olanların bu gö
revlerde geçen ve borçlandırılarak emeklilikte 
sayılan sürelerinin, 1 . 12 . 1970 tarihine ka
dar olan kısmı 3 yılda bir terfi esasına, bu talih
ten sonra geçen kısmı da, 657 sayılı Kanunun 
1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesi hü
kümlerine göre, emeklilik keseneğine esas de
rece yükselmesinde ve kademe ilerlemesinde 
dikkate alınır. 

Yukardaki fıkra hükmü, illerin daimî komis
yonu üyeliğinde, belediye başkanlığında bulun
muş olup da, halen T. B. M. M. üyesi olanlarla 
emeklilikle ilgili görevlerde çalışanlar hakkın
da da uygulanır. 

Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 1046 sayılı Ka
nun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Tanzim edilmiş olan geçici mad
denin yeni metnini dinlediniz. Bu haliyle geçici 
1 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 1 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Bu geçici maddeleri ihtiva eden 1 nci çerçe
ve maddeyi tasviplerinize sunacağım, ancak çer
çeve madde hakkında bir sorunuz mu vardı Ali 
Bey?.. Buyurun. 
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ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, konuşulmakta olan kanunda belediye 
reisleri, il genel meclisi daimî üyelerin askerlik
te geçen hizmet sürelerinin emekliliğe sayılıp 
sayılmayacağı hususunun komisyondan sorul
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda bir cevabınız var 
mı efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
bu konuda zaten bir kanun teklifi var, Komis
yonda kabul edildi. Kendileri emekli statüsüne 
tabi olursa o kanuna istinaden ondan 'istifade 
etmiş olacaklar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kanım, çerçeve maddenin kapsadığı geçici mad
delerden istifade edecek kaç kişi vardır? Bunun 
tarafımızdan bilinmesi, oy vermemiz bakımın
dan, lüzumludur, bunu Komisyon söyleyebilir 
mî? 

BAŞKAN — Bu konuda bir açıklamanız var 
mı efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
bunu komisyon olarak belirtmemize zaten im
kân yoktur. Komisyon olarak bunun hesabını 
yapıp yapmamak bize düşmez. 

BAŞKAN — Çerçeve 1 nci maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde metninde, şimdi ilâve edilen bir 
geçici maddeyle birlikte (2) terimi (3) olarak 
düzeltilmesi iktiza ediyor. Bir maddî hatanın 
tashihi mahiyetindedir. O itibarla, buradaki (2) 
teriminin (3) olarak düzeltilmesi hususunu da, 
Dahilî Nizamnamenin 109 ncu maddesi gereğin
ce, Genel Kurulun tasvibine sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 1' 
deki (2) deyiminin (3) olarak tashihi kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasvip edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunim başlığında da «iki geçici madde 
eklenmesi» teılmi vardır. Bunun da keza, (3) 
olarak düzeltilmesi iktiza ettiğinden, başlığın
daki bu (2) deyiminin (3) olarak düzeltilmesi 
hususunu tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kanunun tümünü tasviplerinize sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

:2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay
ini r'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından 'mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/17) (S\ Sayısı : 573) (1) 

BAŞKAN — Dokunulmazlıklarla ilgili ön
celik önergesi var, okutuyorum: 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bö

lümünde yer alan ve uzun süreden beri gündem
de bulunan 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 
580, 581, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 
iö92, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 
612, 613, 614, 615, 616, 617 ve 618 Sıra Sayılı 
yasama dokunulmazlıklarının özelliklerine bi
naen diğer işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Cevdet Akçalı 
Anyaaa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyon 
Başkanı 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu oku
tuyorum : 

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

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

(1) 573 Sıra Sayılı basmayeızı tutanağın 
sonunda eklidir. 
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3. — Yozgat 'Milletvekili İsmail Hakkı Ak
doğan ve Neşet Tanrıdağ'in yasama dokunul-
maklıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/174) (S. Sayısı: 574) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

4. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı ihakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma ko
misyon raporu (3/173) (S. Sayısı : 575) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

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

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

5. — Somsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/178) (S. Sayısı : 576) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

bar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/177) (S. Sayısı : 577) (4) 

(1) 574 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 

(2) 575 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 

(3) 576 Sıra Saydı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 

(4) 577 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 
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'BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

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

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

7. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komiyonlarından mürekkep Kar
ma Komiyon raporu (3/181) (S. Sayıı : 578) (1) 

(BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

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

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

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/222) (S. Sayısı : 579) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon rapor rnu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Raporu tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

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

9. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/223) (S. Sayısı : 580) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 578 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 

(2) 579 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 

I (3) 580 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
I sonunda eklidir. 
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10. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/372) (S. Sayısı: 581) (1) 

İBAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/704) ( S. Sayısı : 582) (2) 

(BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında BaşbakanUk tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/377) (S. Sayısı : 585) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-

lioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında BaşbakanUk tezkeresi ve Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/374) (S. Sayısı : 
586) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum : 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — SÖz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/430) (S. Saym : 
587) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/445) (S. Sayısı : 588) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

(1) 586 S. Sayılı basmayazı tutanağın xo-
nundadır. 

(2) 587 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 588 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(1) 581 S. iS ayılı basmayazı tutanağın 
sonunda eklidir. 

(2) 582 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 

(3) 585 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 
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komis-yonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/464) (S. Sayısı: 589) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

\(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce

lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarmdan mürekkep Karma. Ko
misyon raporu (3/688) (S. Sayısı : 590) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

('Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüce-

oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/367) (S. Sayısı ; 591) 
(3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/366) (S. (Sayısı : 592) (4) 

(1) 589 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 590 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 591 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 592 S. Sayılı basmayazı. tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarmdan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/219) (S. Sayısı : '593) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let .komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/210) (S. Sayısı : 594) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22. — Ankara Milletvekili İbrahim Ciiceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (2/190) (S. Sayısı : 595) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 

(1) 593 S. Sayısı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

(2) 594 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 595 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/185) (S. Sayısı: 596) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum!: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/180) (S. Sayısı : 597) (2) 

BAŞKAN1 — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum1: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN" — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
25. — 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) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 596 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 597 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 598 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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26. — 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) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması halatın
da Başbakanlık iezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/21) (S. Sayısı : 600) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28. —- Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yümaz'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/12) (S. Sayısı : 601) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29. — Çorum Milletvekili Arslan Topçuban'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık. tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

(1) 599 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 6QJ) S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 601 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
., nundadır. 
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/14) (S. Sayısı : 602 (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30. — Benizli Milletvekili Fuat Avcı'nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/15) (S. Sayısı : 603) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum: 

(Karma Komisyon raporu okundu) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum: Kabul edenle*... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31. — İzmir Millt ev ekili Sinasi Osma'nın ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/31) (S. Sayısı : 604) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler' 

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/32) (S. Sayısı : 605) (4) 

(1) 602 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

(2) 603 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

(3) 604 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

(4) 605 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33. — Konya Milletvekili (Cumhuriyet Sena

tosu eski üyesi) M. Sadi Koçaş'ın yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/36) (S. Sayısı: 606) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31. — Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-

doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/39) (S. Sayısı : 607) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN —Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
35. — İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/132) (S. Sayısı : 608) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN —Söz isteyen sayın üye var mı?.. 

Yok. 

(1) 606 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

(2) 607 S, Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

(3) 608 S- sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 
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Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem üyeler, bir saatlik süremiz dol
muş bulunuyor. Ancak, gündemde dokunulmaz
lığın kaldırılması ile ilgili 10 madde daha kal
mış bulunmaktadır. 

Tensip buyurursanız bu 10 maddeyi de bi
tirdikten sonra dün başlamış olduğumuz ve tü
mü hakkında görüşmeleri devam eden Orman 
Kanununun müzakeresine başlayacağız. 

Bu konudaki Başkanlık görüşünü tasvipleri
nize sunuyorum : 

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

36. — Mardin Milletvekili Ab dur rahim Türk' 
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/263) (S. Sayısı : 609) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37. — Mardin Milletvekili Ab dur rahim Türk'

ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/262) (S. Sayısı : 610) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum, 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38. — TJrfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/295) /S. Sayısı : 611) (3) 

(1) 609 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 610 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 611 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN -— Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karmr, Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39. — Denizli Milletvekili Mehmet Emin Du

rul'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık- tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/317) (S. Sayısı : 612) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.)* 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
40. — Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş' 

in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep» Karma Komisyon ra
poru (3/451) (S. Sayısı : 613) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
41. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (S. Sayısı : 614) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 612 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 613 S Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 614 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun d a dır. 
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42. — Bitlis Milletvekili Zeynel Ab i din înan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/257) (S. Sayısı : 615) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43. — Aydın Milletvekili Fikret Kayaalp 
TurhangiVin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/212) (S. Sayısı : 616) (2) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44. — Burdur Milletvekili M. Mukadder Çil-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/371) (S. Sayısı : 617) (3) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/380) (S. Sayısı : 618) (4) 

(1) 615 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 616 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

(3) 617 S sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 618 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46. — 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 — Bir saatlik süre içinde planla
dığımız çalışmamız bitmiş ve ele aldığımız konu
ların müzakeresi tamamlanmış olduğundan dün
kü birleşimde müzakeresine başlamış bulundu
ğumuz Orman Bakanlığı Teşkilât kanunu tasa
rısının müzakeresine devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Elimizdeki listeye göre şahısları adına söz 
almış olan sayın üyelerin isimlerini okuduktan 
sonra grup adına söz almış bulunan Sayın Ha
san Tosyalı'ya söz vereceğim. 

Şahısları adına söz almış sayın üyelerin sıra
sı şöyledir : 

Sayın Kemal Yılmaz, Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Mehmet Kazova, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Kadri Eroğan, Sayın Zekeriya Kürşat, Sayın 
Yaşar Bir, Sayın Baha Müderrisoğlu, Sayın 
Sabahattin Savcı. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ha
san Tosyalı, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Yüce Meclisimizin Sayın Baş
kanı, değerli milletvekili arkadaşlarım ve Sayın 
Orman Bakanı; 

Müzakeresini yaptığımız Orman Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Jkanun tasarısı
na Millî Güven Partisi olarak olumlu rey vere
ceğimizi peşinen bildirmekle sözlerime başlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Türkiye-
mizin 35 bin köyünün 15 bin tanesine hizmet gö
türen ve bu köylerin kalkınmasına direkt ve en-
direkt faydası dokunan Orman Bakanlığımızın 
sınaî kalkınmada kullanılacak orman ürünle-

(1) 427 ve 427'ye 1 nci ek S. Sayılı basma
yazı 75 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir, 
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rini, zatî yakacak olarak kullanılacak orman 
ürünlerini istihsal etmekte göstermiş olduğu 
gayreti takdirle karşılıyoruz. 

Orman Bakanlığı, başlıca vazife olarak, mev
cut ormanlarımızın korunmasını, yeter derecede 
olmayan orman bölgelerinde yeniden ağaçlan
dırmayı ve böylece erozyonu önlemeyi, orman 
ürünlerini, bu ürünlerin istihsal edildiği bölge
lerde gerek Devlet ve gerekse özel teşebbüs ta
rafından kurulacak fabrikalarda değerlendirile
rek, zaten çok fakir olan orman köylüsüne yeni 
iş ve geçim sahası temin edecektir. Bu arada 
Devlete ve özel teşebbüse de ilâve gelir temin 
edilmiş olacaktır. Orman Bakanlığı bu vazife
yi, bünyesinde bulunduracak Orman ürünleri 
Sanayii Gen'el Müdürlüğü vasıtasiyle yapmayı 
öngörmüştür. 

Yine takriben 15 bin orman köyüne ve 10 
milyona yakın ormaniçi ve civarında yaşayan 
köylüye hizmet götüren, onlann kalkınmasını 
sağlayacak, faaliyetleri düzenleyecek Orman ve 
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü vardır. Bu Ge
nel Müdürlüğü, bu kanun 4 ncü Genel Müdür
lük olarak bünyesine almış bulunmaktadır. Bu
nun burada yeralmasmı Millî Güven Partisi 
olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Hakikaten bu 
kanun, büyük bir boşluğu, büyük bir ihtiyacı, 
büyük bir kargaşalığı önleyecektir. 

Bu şekilde, kanunun tümü üzerinde müspet 
mütalaalarımızı genel olarak belirttikten sonra, 
Orman Bakanlığının politikası, görevleri, ve ic
raatı hakkındaki - geçici icraatı hakkındaki - dü
şüncelerimizi bu kanun münasebetiyle arz ede
ceğiz. Gelecekte bu Bakanlığa, bu düşünceleri
mizle, daha faydalı olma imkânını ve katkısını 
yapabilmek için mütalaalarımızı sırası ile arz 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ormanlık ve dağlık 
bölgeler, yurdumuzun en geri kalmış bölgeleri
dir. Geçmiş uzun yıllarda olduğu gibi, 50 yıllık 
Cumhuriyet devrinde de bu bölgelerin, karayol
ları, köy yolları, sanayiisi, elektriği, içmesuları, 
sulamaları, limanları, iskeleleri, sağlık tesisleri, 
eğitim tesisleri vesairesi bakımından en geri ol
dukları hepimizin malumudur. Bu bölgelerin bir 
varlığı vardır; o da, orman varlığıdır. Bu bölge
lerde, orman varlığına rağmen, halkımız dünya
nın en fakir, işsiz ve en perişan halkı olarak ya
şamaktadırlar. Bunları bu durumdan kurtara-
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cak yegâne amil, yegâne kaynak orman kayna
ğıdır. Bu kaynak iyi kullanılırsa evleviyetle or
man bölgesi kalkınabilir. 

Fakat tatbikat; gel, gör ki, maalesef böyle 
olmaktadır. Orman bölgelerinin kalkınması için, 
orman bölgelerinde istihsal edilen kerestelerin 
evleviyetle o bölgelerde kurulan, kurulacak olan 
kâğıt fabrikası, selüloz fabrikaları, lif ve yon
ga - levha sanayii ve diğer ağaç sanayiinde, bil
hassa kasaba ve köy marangoz atelyelerinde kul
lanılması lâzımdır. Böylece işsiz, fakir olan bu 
bölge halkına yeni iş ve kazanç sahası sağlan
mıştır. Ekonominin en basit bir prensibi; istih
sal edilen maddenin yerinde değerlendirilmesi
ni şart koşar. Bu hususa maalesef geçmiş yıl
larda riayet edilmemiştir ve bugün de aynı ria
yetsizliği görmekteyiz. 

Bu sebeple, orman bölgelerinde istihsal edi
len kerestelerin o bölgelerde kurulmuş ve ku
rulacak olan ağaç sanayiine, köy ve şehir ma
rangozlarına yeterince tahsis edilmediği için, bu 
sanayinin kapanması tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunmaktayız. Yeni kurulacak olanlar da bü
yük bir sıkıntı içinde olduklarından, kurulmak
tan sarfınazar etmek durumuna gelmişlerdir. Bu 
kötü durumu önlemek için, muhterem arkadaş
larım, bu kanun görüşülürken Orman Bakanlığı
nın şu hususları nazarı itibara almasını faydalı 
görmekteyiz. 

• Şöyleki, geri kalmış ormanlık bölgelerde kâ
ğıt fabrikası başta olmak üzere yonga - levha 
sanayii ve kontrplak fabrikalarının, köy ve şe
hir marangozlarının kullandığı ve ihtiyacı olan 
kereste zamanında, yeterince, kalitesi iyi ve da
ha ucuz fiyatla verilmesi lâzımdır. Maalesef bu, 
verilmemektedir, bu söylediklerimiz yapılma
maktadır. 

öncelikle ormanlık, geri kalmış bölgelerde 
Devlet ve özel teşebbüsün kuracağı ağaç sana
yii ile köy ve şehir marangozlarının kereste ih
tiyacını Orman Bakanlığı sağlamalıdır. Ancak 
bundan sonra ilerlemiş bölgelerin ağaç sanayii
ne tahsis verilmelidir. Ormanlık, geri kalmış böl
gelerde ağaç ve diğer nevi sanayiinin kurulma
sını ve inkişafını teşvik için, kullanacakları ke
resteler Bakanlıkça ve Hükümetçe garanti altı
na alınmalıdır, kanunî teminat altına alınmalı-
dii*. 
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Bu bölgelerde kurulacak ağaç sanayiine kre
di verilmeli, Kurumlar Vergisi, Gider Vergisi, 
gümrük muafiyeti, hammadde garantisi, elek
trik ve akaryakıtta fiyat indirimi; mamul ma
lın pazarlanması gibi hususlarda kolaylıklar 
sağlanmalıdır. Böylece çok cazip ve teşvik ted
birleri getirilmelidir. Bunlar, Orman Bakanlığı
nın başlıca görevi olmalıdır. Eğer, Orman Ba
kanlığı bunları bir görev olarak kendine almaz
sa, geri kalmış ormanlık bölgelerdeki ağaç sa
nayii ile ilerlemiş bölgelerdeki ağaç sanayiini 
eşit görürse, oralara tahsis yapar da geri kalmış 
bölgelere tahsis yapmazsa onları geri kalmış
lıktan kurtaramayız. O zaman hiç kimse Kas
tamonu'da, Sivas'ta veyahut da başka bir fakir 
bölgede ağaç sanayiini kurmaz. Çünkü nakli
yat, kalifiye işçi, kuruluş zorlukları, mamul ma
la pazar bulma bakımından hiç kimse gelip ge
ri kalmış bir bölgede ağaç sanayiini kurmaz. 
Kurulanlar da kaçar. Bu sebeple muhterem ar
kadaşlarım ; evleviyetle, yukarıda söylediğim gi
bi, geri kalmış bölgelerde kurulacak orman sa
nayiinin iptidai maddesinin verileceği kanunla 
garanti altına alınmalıdır. Bu bölgelerde bu 
nevi sanayiin, hammaddesi mevcudolduğuna gö
re, kurulmasını teşvik için, yukarıda arzettiğim 
gibi, her türlü cazip tedbirler, ilerlemiş bölge
lerde kurulana nazaran farklı olarak ele alın
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Orman Bakanlığı
nın tatbikatında görüyoruz ki, ormanlık bölge
lerdeki marangozların ihtiyaçları - kurulmuş ve
ya kurulacakların ihtiyaçları - karşılanmadan 
İstanbul, Bursa, veyahut da daha ilerlemiş böl-
ıgelerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Muhte* 
rem, arkadaşlarım, böyle olunca, 50 yıldan beri 
hiçbir hizmetin gitmediği geri kalmış bölgele
rin, aynı geri kalmışhğa d^vam, etmesi demek
tir. Hükümet, Devlet planlı kalkınma devresin
de bunu mutlaka dikkat nazara almak mecbu-
riyefcindeıdir. 

Muhterem ankadaşlanim, iki tane ağaç sana
yii fabrikası düşünelim, biri istanbul'da kuru
luyor, birisi KastamomOda kuruluyor, istanbul'
daki her türlü nakili, kalifiye işçi imkânından, 
pazar kolaylıklarından faydalanacak. Kasta
monu'daki de bu imkânlar yoktur. Zaten yol 
yoktur, binbir müşkülâtla adamcağız oraya ge
tirilmiştir. Ona da aıynı kereste, buna da aynı 
kereste verilirse haksızlık olur. istanfourdakAnin 

pazarı ayağının altındadır. Kaıtaşmonu'da yeni 
'kurulmuş veya kurulacak olanı istanbul'daki 
yutacaktır. Bu sebeple geri kalmış bölgeleri ge
ri kalmışlığına davam edecektir. Ben bu husus 
üzerinde çok fazla ve ısrarla duruyorum. Muh
terem arkadaşlarım, ormanlık bölgede yeni iş-
sahaları açmakla, orman ürünlerimi yerimde de-
ğerlenıdıirmeMe, orman varlığından yararlan
makla orman korunur ve fakirlik giderilir. Ak
si takdirde ormanı muhafaza edemeyiz. Orman 
Sajıayiinin ormanlık bölgelerde kurulması ve 
geliştirilmesi sayesinde ormanı endirekt olarak 
korumuş oluruz. 

. Simidi, kemli seçim bölgeımden baihsetiimeye-
cektdım, ama bir grup sözcüsü konuşması esna
sında bu konuya dokunduğu için ben de kısaca 
temas edeceğim. Muhterem arkadaşlarım, ma
lumu âliniz Türkiye ide 12 milyon metreküp ke
reste istihsal edilmektedir, butlun için. Bu ke
restenin 2 milyon metreküpü Kastamonu bölge
sinden istihsal edilmektedir. Kastamonu haHa 
2 milyon metreküp keresteyi kamyonların üze
rimde giderken görür. Maalesef, yıllar yılı bu 
fakir bölge, ıbir kâğıt fabrikası kurulması içdn 
varını yoğunu bu işe dökmüş olmasına rağmen, 
Orman Bakanlığı, hâlâ Türkiye'nin orman ama-
najman planını bitiremediğini envanterimi çı
karamadığını beyan ederek, üçüncü Beş Yıllık 
Planın son şeklini aldığı şu günlerde, Hükü
mete bir ışık tutamamaktadar. 

Tarkiıye'de büyük küçük herkes, Kastamo-
nutâa Türkiye'nin en büyük, en zengin orman 
varlığının olduğunu bilmektedir. Fakat bilme
yen tek bir makam var, maalesef o da Orman 
Bakanlığıdır. Bakanlığı tekrar göreve davet 
ediyoruz. 

Sebebi, orman mahsulü evleviyetle isitühsal 
edildiği bölgede kıymetlendirilemeizse, bu or
manlar korunmaz. Çünkü oradaM fakir halka 
bir dş sahası temin etmezsek, af kanununun kar
şısına çıkmakla, bütün orman bölgesinde yaşa
yan fakir halkı hapse doldurmakla çamları ko-
ruyamayız. Mutlak suretle orman suçu işleme
ye itilmiş olan orman köylüsünün iş saMİM ol
ması şarttır. Orman köylüsü bilmelidir ki, Or
man Bakanlığı kendisi için çalışmaktadır. Ken
disimin refahı ve saadeti için uğraşacaktır. Dağ, 
taş demeden, soğukta - sıcakta yüksek tahsil 
yapmış orman teknik elemanlarının köylü ile 
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içice orada bulunurunun hikmetini mevcuiiye-
ıtini, onman köylüsü kendi refah ve saadetine 
olduğuna inanması lâzımdır. Bu inanış, orman 
idaresine bir hasım olarak görmesi ile değil onu 
en az çam kadar kendisine faydalı bir camlı 
unsur olduğunu bilmıesiyle, idrak etmesiyle 
münkün olur. 

Çünkü, Anayasamızın 130 ncu maddesinin 
son fıkrası Devlete ve dolayBiyle Orman Ba
kanlığına ormanı koruma görevi vermiştir. Or
manı koruduğu kadar, ormanı geliştirdiği ka
dar, orman köylüsünün de geliştirilmesini vazi
fe olarak vermiştir. Maalesef, bu kanunda açık 
ve seçik olarak Orman Bakanlığı, hem ormam 
ve hem de orman köylüsünü korur şeklinde bir 
hüküm göremedim. Maddelere geçince bunu 
belir teceğiz, 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — öner
ge ver. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarum,; 

Muhakikak suretıte Orman Bakanlığının zih
niyetini değiştirmesi lâzımdır. Biz, en iyi kuru
luş kanununu yaparız, görevlerini en iyi tespit 
edebiliriz; fakat bu kanunu taitbik edecek yü
rek, beyin, vicdan, idrak, iz'an, anlayış, iyi ni
yet unsurları da lâzımjdır. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Kim
de? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Teşkilât
ta. 

Muhterem arkadaşlarım, 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile orman köylüsüne verilmesi hak olan 
bir % 25 1er var. Yani bunun manası şudur: 
40 metreküpe kadar istihsal yapanlara - çama 
çıkacak, budayacaık, kesecek, tomruk yapacak, 
soyacak, eliyle itecek, öküzü ile çekecek, trak
törü ile çekecek, kamyona koyacak, satış depo
suna kadar teslim edecek - 10 metreküpü geç
memek üzere % 25, o da muhammen bedel fi
yatı üzerinden verilir diiytor, kanun. 

Muhterem arkadaşlarım; tatbikatını gelin 
görün ki, - inanın şu kürsüde belki on defa, ko
misyonlarda yirmi defa, özel olarak da beş - on 
defa Bakanlığa söyledim - maalesef kanunun 
verdiği bu hakkı hâlâ benim köylüm tenıin 
edemiyor. Bir küçük misal vereceğim size. 

Küre'nin... 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Teş

kilât Kanununu görüşüyoruz. 

HASAN TOSYALI (Davamla) — Görev ko-
nuşuyoruım. Rica ederim müdahale etmeyin. 

BAŞKAN — Siz buyurun, Genel Kurula hi-
tabedin Sayın Tosyalı. Konu ile bağlantısını 
kurarsanız arkadaşların tereddüdü de zail olur 
efenirm. Buyurun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Görev, ka
nununun tatbikatında en mühim bir unsurdur. 

Efendim, mühim olan görevin icraatıdır. 
Ben, kuruluş kanununu yaparım, görevleri tes
pit ©derilim ve fakat bu görevlerin uygulaması 
kanununa uygun oimassa... 

Şimdi bir misal vereceğim: Küre'nin Ecevit 
köyünden bir mektup aldım, - Uzunöz Köyün
den - mektubu da Sayın Müsteşara verdim. 

Muhterem arkadaşlarım, adam, altmış küsur 
metreküp keresteyi istihsal etmiş, 50 metrekü
pünü depoya çekmiş, çekerken öküzünün baca
ğı kırılmış, geriye kalan 4 - 5 metreküp keres
teyi çekememiş. Oğlu da askere gitmjiş, ihtiyar 
bir adam. Gelini ve kareyle beraber kamşunun 
traktörünü kiralamışlar, son kalan 4 - 5 metre
küp keresteyi depoya çekmişler. 10 metreküp 
muhammen bedelle kereste verilecek ya, veril
miyor. Deniyor ki, «Hayır, sen komşunun trak
törü ile çektin.» Dolayısıyle bu % 25 de veril
miyor. Bu adam, orada, Küre'de uğraşıyor, Kas
tamonu'da uğraşıyor netice alamıyor. Meclise 
kadar geliyor, bizi buluyor, Orman Bakanına 
kadar gidiyoruz, bunu temin için. Gösterilmiş 
olan şu müşkülâta bakın... Onun için iz'an, insaf 
diyorum. 

Arkadaşlarım; muhakkak surette Orman Ba
kanlığı, orman - köy ilişkileri meselesine çok 
büyük önemi vermesi lâzım. % 25 1er böyle. 

'Sevgili arkadaşlarım, her zaman söyledim, 
bu kürsüden. Orman Bakanlığı, köylüye kesim 
ve çekini ücreti olarak vermek mecburiyetinde 
olduğu miktarı o şekilde tespit ediyor ki, be
nim köylümün yaması yirmiden aşağı, ondokuza 
inmliyor. Yıllar yılı böyle. Karnı doymuyor. An
kara sokaklarından kuru ekmek toplayıp, onla
rı ıslatıp dağda, bayırda yiyor, sekiz gün müd
detle. Bunu Orman Bakanlığı ve bütün teşkilâ
tı görmektedir. 

Tekraren, şu kanun münasebetiyle Orman 
Bakanlığını insafa davet ediyorum, Millet Mec
lisi huzurunda. Orman köylüsünün karnını do
yuracak nispsıtte bir asgarî ücret baremi tespit 
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etsinler. Verilmekte olanlar fevkalâde azdır. 
Tekrar tescil ediyorum; Türk köylüsüne değil, 
esirlere dahi verilmeyecek kadar ücretler asdır. 
Çok yazık oluyor. 

Köylünün, % 25 lerini, kesim, çekim ücre
tini, zatî ihtiyacımı, pazar satış odununu, kamu 
hizmetleri demek olan köy okuluna, kcy köp
rüsüne, köy earnıisiine yeiteri miktarda kereste
yi Orman Balkanlısının zamanında ve yeterince 
vermesini, bu kanun münas'elbs'iyle tekrar istir
ham ediyoruz. 

Kanunun, memlekeltiımiize ha.yırlı ve uğurlu 
olmasını diliyoruz. 

Hürmettertimle. (Alkışlar) 
BAHA MtîDERRîSOaLU (Konya) — Aley

hinde Sayın Başikan. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz, 

kaydettim. 
'Sayın Bakan, bir beyanda bulunacaksınız, 

buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Müsaade ederseniz Sayın Başikan. 
BAŞKAN — Sayın Bakamım, takdir sizin; 

fakat müsaadenizle ben bir hatırlatma yapsam 
şu yönden, bilmiyorum, uygun olur mu? 

Arkadaşlarımız, haklı olarak bildikleri, şahi-
di oldukları çeşitli konulan, teşkilâtın tümünü 
kapsayan mevzuları, bir bütçe müzakereleri öl
çüsü içinide dile getirdiler. Aslında biz, teşkilât 
kanununun kabul edilmesi gibi bir konu içinde 
kalmak durumundayız. Takdir sMndir efen
dim, cevaibı geniş tutarsınız, yalnız kanunun 
müzakeresi hudutları içinide tutarsınız, size ait 
bir konu. Yalnız, bizim kabul ettiğimiz; süratle, 
(gündemldeki bir meselenin en iyi şekilde halle-
dilmesildir. Biz Başkanlık olarak bunu arzu 
ediyoruz; faikat takdir sizin istediğiniz kadar 
konuşabdlirainiz, bir tahdit yok. Buyurun efen
dim. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının Yüce Mecliste görü
şülmeye başlanması nedeniyle kısa bir açıkla
mada bulunmama müsaadelerinizi rica edece
ğim. 

Sözlerime başlamadan önce; Hükümetçe ha
zırlanan ve Yüce Meclise sunulan tasarıyı, ge
rek Orman Komisyonunda, gerekse Bütçe Plan 
Komisyonunda değerli ve olumlu eleştirileriyle 

oluşturan ve geliştiren bu komisyonların sayın 
başkanlarına ve üyelerine huzurunuzda teşek
kür ederim. Ayrıca, burada konuşan sayın mil
letvekillerine, Bakanlığımız hakkındaki takdir-
dar sözlerinden, konumuza karşı gösterdikleri 
yakın ilgiden ve olumlu eleştirilerden dolayı da 
hassaten teşekkür ederim. 

Tasarının gerekçesinde de açıklandığı üzere, 
Orman Genel Müdürlüğü bundan 103 yıl önce 
kurulmuştur. Bu kuruluş, o tarihten bu yana çe
şitli değişikliklere uğramış, hatta 1872 yılında 
Orman ve Maadin Nezareti altında bir gelişme
ye ulaşmıştır. Daha sonraki tarihlerde muhtelif 
nezaret ve bakanlıklara bağlı bir genel müdür
lük halinde görevine devam etmiştir. 1937 yılın
da yürürlüğe konulan 3116 sayılı Orman Kanu
nu ile bugünkü ormancılık politikamızın amaç
ları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için ge
rekli hizmetleri tayin ve tespit edilmiştir. 

Bu hizmetleri görmek üzere, 1937 yılında 
çıkartılan 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanunu ile de bugünkü Orman Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Kanunun 
1 nci maddesinde Orman Genel Müdürlüğünün 
görevleri ve hukukî statüsü şöyle tespit edilmiş
tir : 

«Yurt ormanlarını korumak, işletmek, imar 
etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak 
ve orman verimlerini çoğaltmak ve bu vazifele
rin ifası için jcabeden müesseseleri kurmak, fen 
adamian yetiştirmek ve hususî kanunlarla veri
len vazifeleri ve ormana müteallik bilûmum hiz
metleri görmekle mükellef Ziraat Vekâletine 
bağlı, hükmî şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile 
idare olunur bir Orman Umum Müdürlüğü ku
rulmuştur...» 

1937 yılından bu yana memleketimizin eko
nomik, sosyal ve kültürel bünyesinde büyük de
ğişiklikler olmuştur. Nüfusun artması, buna pa
ralel olarak ihtiyaçlann çoğalması ve çeşitlen
mesi, özellikle köylü vatandaşlarımızın geçim 
sıkıntılarının kritik bir hale gelmesi, ormanlar 
üzerindeki baskının olumsuz yönde ağırlaşması
na yol açmıştır. 

Planlı kalkınma dönemine girmiş olmamız, 
millî ekonomideki genişleme, endüstriyel alan
daki gelişmeler, ormanlarımızın ileri ormancılık 
tekniği ile daha entansif bir şekilde işletilmesi 
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ve odun hammaddesine olan ihtiyaçlarımızın 
kendi kaynaklarımızdan karşılanmasını zorunlu 
kılmıştır. 

Ürettiğimiz orman ürünlerinin iç ve dış pi
yasa taleplerine göre en rasyonel şekilde değer
lendirilmesi, eskiye oranla daha da önem kazan
mıştır. Ormanların sosyal karakterdeki fonksi
yonlarını, toplum hayatındaki değişikliklere ce
vap verecek şekilde yerine getirmek kaçınılmaz 
bir görev olmuştur. 

Erozyonla mücadele, milyonlarca hektar tu
tarındaki bozuk ormanların imar ve ıslahı, mil
let ve memleketimizin geleceğini, güvenliğini 
sağlama bakımından bir yurt savunması niteli
ğini kazanmıştır. 

Özet olarak arz ettiğim bu ve benzeri geliş
meler karşısında Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilâtı, hizmetlerin gereği gibi yürütülmesinde 
yeterli olamama durumuna düşmüştür, tşte bu 
nedenle; Devletin ormancılık politikasını yürü
tecek ve uygulayacak bir bakanlık kurulması 
zarureti duyulmuş, bu zaruret eskiden bu yana 
zaman zaman meslek çevresinde, basında ve 
parlamentoda dile getirilmiştir. Nihayet 1969 
yılında Başbakanlık Makamının 7 . 8 . 1969 
tarihli bir yazısiyle Orman Bakanlığının kurul
ması yüksek tasvibe sunulmuştur. Teklif, Cum
hurbaşkanlığının 7 . 8 . 1969 tarihli yazılarıy-
le uygun görülmüş ve böylece 4951 sayılı Kanu
na dayanılarak Bakanlığımız vücut bulmuştur. 
Bu münasebetle; Orman Bakanlığının kurulu
şunda bütün emeği geçenlere şahsım ve bakan
lığım mensupları adına yürekten teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Bir hizmeti veya hizmetleri bütününü yürüt
mede ve bunun için gerekli teşkilâtı kurmada 
en başta gelen ilke, hiç şüphesiz ulaşılmak iste
nen amaçları tespit etmektir, özellikle ormancı
lıkta, istihsal müddetinin uzunluğu ve hizmetin 
geniş alanlar üzerine yayılmış bulunması nede
niyle gerçekleştirilmesi istenen amaçların, mem
leketin tabiî, ekonomik, sosyal ve kültürel ko
şullarına ve ihtiyaçlarına göre kesinlikle belir
tilmesinde zorunluk vardır. 

Bütün ileri ülkelerde olduğu gibi memleke
timizde de ormanlarımızın olumlu ve düzenleyi
ci fonksiyonlarından, ürünlerinden milletimizin 
çok yönlü, süratli ve iyi bir şekilde faydalan
ması için ulaşılması gerekli temel amaçlar, Ana-
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yasamızda, ormancılık mevzuatımızda, kalkınma 
planlarımızda ve Hükümet programlarında ta
yin edilmiş bulunmaktadır. Bunları kısaca; 

Ormanların geniş anlamda korunması, göze
tilmesi, denetimi ve devamlılıklarının sağlan
ması, 

Mevcut ormanların nitelik, nicelik bakımın
dan geliştirilmeLİ ve veriminin artırılması, 

Orman ve tarım topraklarının kaybolması
nın önlenmesi ve su toplama havzalarında doğal 
dengenin sağlanması, 

Ormanlık sahalar] n genişletilmesi, 
Devlet ormanlarının sosyal, ekonomik ve 

teknik icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi, 
Orman ve halk ilişkilerinin düzenlenmesi ve 

geliştirilmesi, 
Ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan 

köylülerin kalkındırılması için İlgili kuruluşlar
la işbirliği yapılarak ormancılık yönünden ge
rekli bütün tedbirlerin alınması ve uygulaması
nın sağlanması, 

Millî ekonominin, özellikle sanayiin odun 
hammaddelerine olan ihtiyaçlarının karşılan
ması, 

Orman ürünlerinin işlenmesi ve değerlendi
rilmesi, 

Dünya standartlarına uygun üretim yapıla
bilmesi için gerekli orman ürünleri sanayii te
sislerinin kurulması, 

İşlenmiş orman ürünlerinin ihracının artırıl
ması, şeklinde özetlememiz mümkündür. 

Orman Bakanlığının kısaca arz ettiğim bu 
amaçlara ulaşabilmesi ve bu amaçların Anayasa, 
ormancılık mevzuatı ve kalkınma planları esas
larına göre etkili, verimli ve süratli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için günün icaplarına uygun 
modern bir teşkilâta kavuşturulması zorunlu bu
lunmuştur. işte bu nedenledir ki, kaynak, İşgü
cü ve olanakları daha rasyonel bir şekilde tüm 
ormancılık hizmetlerine yönelecek bir örgütün 
kurulmasına çalışılmış ve Yüce Meclise sunulan 
tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarının hazırlanmasında modern sevk ve 
idare gereklerine, meslek, kamuoyunun görüş
lerine, özellikle Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsünün tavsiyelerine geniş ölçüde yer veril
miştir. Benzer görevler belli hizmet birimerinde 
toplanmak suretiyle teşkilâtın mütevazi ölçüler 
içerisinde kalmasına hassaten çaba harcanmıştır. 
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Bakanlığa bağlı genel müdürlükler dört ta
nedir. Bunlardan birincisi genel bütçeyle yönel
tilecek Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü. 

İkincisi, katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz 
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Mü
dürlüğüdür. 

Üçüncüsü, İktisadî Devlet Teşekkülü statü
sündeki Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu
dur. 

Dördüncüsü, 1937 yılında 3204 sayılı Kanun
la kurulmuş bulunan katma bütçeli ve tüzel ki
şiliği haiz Orman Genel Müdürlüğüdür. 

Bu genel müdürlüğün kuruluş kanunu mev-
cudolduğu için, tasarıda sadece bakanlığa bağ
landığı hakkında hüküm getirilmekle yetnllmiş-
tir. 

Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü ge
nel bütçeye tabi olacağından bu tasarıda yer al
mıştır. 

Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel 
Müdürlüğü ile Orman Ürünleri Endüstrisi Ku
rumunun kuruluş kanun tasarıları ise ayrıca ha
zırlanmış olup Yüce Meclislere sunulmuş bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
İlgili komisyonlarda bütün ayrıntıları ile in

celenmiş, tartışması yapılarak elinizdeki şeklini 
almış bulunan Orman Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanun tasarısı kısa bir süre 
içinde kanunlaştığı takdirde, ormancılık hiz
metlerimizi en iyi şekilde görmek ve yürütmek 
imkânına girmiş olacağız. 

Şimdi müsaadenizle, müzakereler sırasında 
söz alarak konuşan sayın milletvekillerinin de
ğindikleri konulara, o konularla ilgili çalışma
larımızı açıklamak suretiyle cevap arzına çalışa
cağım. 

Ancak, bu konular üzerinde bütçe müzake
releri sırasında; gerek komisyonda, gerekse Yü
ce Meclislerde yeteri kadar açıklamalarda bu
lundum. Bu nedenle vaktinizi israf etmemek 
için maruzatım çok kısa olacaktır. 

Orman içinde ve bitişiğinde oturan köylü 
vatandaşların yaşantısının istenilen düzeyde ol
madığı, ayrıca orman - halk ilişkilerinin yine 
istenilen şekilde geliştirilememiş bulunduğu bi
zim de malûmumuz. 

Ayrıca, orman korumasının sadece polisiye 
tedbirlerle sağlanamayacağı da herkesçe bili

nen bir gerçektir. İşte bu nedenledir ki, Bakan
lığımız bünyesi içinde ormanların korunması, 
geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi amaç
larını gerçekleştirmek iiçn, devlet ormanları 
içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekono
mik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve kalkınma havzalarında yapılacak etüt, araş
tırma, plan, proje ve programların hazırlanma
sı işlerine etkili kamu kuruluşları ile katılmak 
ve kendi hizmetleriyle ilgili olanlarını uygula
mak, mevcut ve tesis edilecek her çeşit kredi ve 
yardım kaynaklarını bu nitelikteki hizmetlere 
yöneltmek gayesiyle bir Orman - Köy İlişkileri 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu hizmet biri
mi, konuşmalar sırasında ileri sürüldüğü gibi, 
bir daire başkanlığı niteliğinde değil, genel mü
dürlük olarak düşünülmüş ve elinizdeki tasarı
da da öylece ifadesini bulmuştur. 

Ayrıca, köylü vatandaşlara daha çok yar-' 
dımcı olabilmek için bir de devlet ormanları 
içinde ve bitişiğinde oturan halkın kalkındırıl
ması fonu teşkili hakkında kanun tasarısı hazır
lanmıştır. Bütün bakanlıkların olumlu mütalâası 
alınmış bulunan bu tasarı Başbakanlığa sunul
muş bulunmaktadır. 

Bunun dışında yıldan yıla artan üretim ve 
diğer çeşitli ormancılık hizmetleriyle de köylü 
vatandaşlara daha da çok iş sağlanmasına ça
lışılmakta ve kalkınmalarına yardımcı olun
maktadır. 

Ormanların korunmasında, halk ve orman 
ilişkilerinin düzenlenmesinde tahdit ve ka
dastro işlerinin tamamlanmasının ne derece 
gerekli olduğunu biz de takdir etmekteyiz. Bu 
nedenledir ki, gerek daha önce yapılmış tah
ditleri revizyona tabi tutmak, gerekse henüz 
tahdidi yapılmamış olan yerlerin modern me
totlarla kısa bir sürede kadastrosunu tamam
lamak için bir kanun tasarısı hazırlamış ve 
Yüce Meclislere sunmuş bulunmaktayız. Ana
yasanın 131 nci maddesi 5 nci fıkrası hükmü
nün' uygulanmasını da sağlayacak olan bu ta
sarı halen Yüce Meclisin gündeminde yer 
almış bulunuyor. Tasarının kanunlaşması ha
linde tahditle ilgili bütün ihtilâfların yakın 
bir gelecekte sona ereceğini ummaktayız. 

[Sayın Milletvekili Hüseyin Özalp, Grubu 
adına yaptığı konuşmada, Bakanlığımız çalış
malarına temas etmiş, bu arada bazı konular 
üzerinde özellikle durmuştur. Bunlardan bir 

— 173 — 



M. Meclisi B : 76 21 . 4 . 1972 O : 1 

kısmına yukardaki maruzatımda temas etmiş 
bulunuyorum. Ancak, özellik arz eden diğer 
hususlara da kısaca değinmek isterim, önce 
orman tahdit ve amenajman işlerini ele alıyo
rum. 

1970 yılında 361 167 hektar, 1971 yılında 
da 361 438 hektarlık bir sahanın tahdidi ya
pıldı. 1972 yılında 400 bin hektarlık saha
nın sınırlandırılması programa alınmıştır. 

Yüce Meclisin gündeminde bulunan yuka
rıda işaret ettiğim tasarının kanunlaşması 
halinde, bu miktarın daha da yükseleceğini 
ve mümkün olan kısa bir sürede orman ka
dastro hizmetlerinin tamamlanacağını ummak
tayız. 

1970 yılında 3 125 000 hektar ormanlık 
sahanın amehajmam yapılmıştır. 1971 yılında 
ise, 2,5 milyon hektar programa alınmış olma
sına rağmen, 500 bin hektar fazlası ile 3 mil
yon hektarlık ormanlık arazinin amenajman 
planı gerçekleştirilmiştir. 

1972 yılında Ankara, Elâzığ ve Erzurum 
başmüdürlüklerinin ormanlarının amenajman 
planları yapılmak suretiyle bütün yurt orman
larının amenajman planları tamamlanmış ola
caktır ve önümüzdeki yıl içerisinde de kesin 
sonuçlar değerlendirilmiş bulunacaktır. 

üretim durumuna gelince : 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planına ilişkin 

Yüksek Planlama Kurulu raporunda, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan hedefinin gaye yılı 1977 
de hammadde üretiminin 20 milyon metreküp 
kabuklu gövde hacminden % 70 hesabı ile 14 
milyon metreküp yuvarlak odun alınacağı 
öngörülmüştür. 

Gerek bu raporda ve gerekse OZARA rapo
runda yer alan bu rakamın, Üçüncü Beş Yıl
lık dönem sonunda 20 milyon metreküp üretim 
hedefine göre 1970 yılı üretimi için alınması 
gerekli tedbirlerle, yatırımlara ait önrapor ça
lışmalarından alınmış olduğu anlaşılmakta
dır. Bu üretim, miktarı, o tarihte katî ame
najman planı yapılan sekiz başmüdürlükten 
elde edilen sonuçların katî amenajman plan
ları yapılmamış olan diğer ondört başmü
dürlüğe teşmili suretiyle ve tahmin yolıyle 
bulunmuştur. Halbuki, Devlet Planlama Teş
kilâtının Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
na ilişkin Ormancılık özel ihtisas Komisyo

nu raporunda ise, bugünkü amenajman plan
ları verilerine göre yurt ormanlarının üretim 
kapasitesi 15 milyon metreküp kabuklu hac-
mindedir. Bunun % 60 hesabı ile tekabül et
tiği yapacak yuvarlak odun tutan 9 milyon 
metreküptür. 

Bu miktardan % 10 millî parklar, toprak 
ve su dengesinin bozulmaması için üretime 
sokulmayan sahalar karşılığı düşülerek ve özel 
sektörün kavak üretimi de dikkate alınarak 
8,5 milyon metreküp yuvarlak odun hacmi bu
lunmuştur. 

Şimdi kısaca endüstri durumuna da de
ğinmek İsterim : 

Halen Hükümetçe kabul edilmiş bulunan 
teşvik tedbirlerinden istifade etmek isteyen 
sektörün hammadde talepleri Bakanlığımız gö
rüşüne dayandırılmaktadır. Bunun dışında 
orman ürünleri işleyen tesislerin kurulması 
bir kayda bağlı bulunmamaktadır. Hal böyle 
olunca, odun hammaddesi üretim miktarı ile 
endüstriyel kapasitesi arasında bir denge ku
rulmasına ilişkin tedbirlerin alınması zorun-
luğu görülmektedir. Aslında bugün içinde bu
lunduğumuz sıkıntılı duruma düşülmemesi için 
orman varlığımızın üretim kapasitesini daha 
önceden kesin olarak tespit etmek ve tahmin
lere dayanan rakamlara göre teşebbüslere gi
rişilmemek gerekir. 

Konuşmada, bozuk ormanların imar ve ıs
lahına da değinilmiştir. Ormanlarımızın bozuk 
olanlarının imar ve ıslahı bütçe imkânlarımıza, 
plan ve programlarımıza uygun olarak her yıl 
artan bir tempo ile devam etmektedir. 

Ormanlarımızdan rasyonel faydalanma yö
nünde gerek idare müddetleri, gerek uygulana
cak kesim metotları ve gerekse silvikültür esas
ları üzerinde kısa bir süre önce Orman Fakül
tesi öğretim üyelerinin de katılmaları suretiyle, 
görevli bütün uzmanlarımızın müştereken yap
tıkları seminer sonuçlarına ait değerlendirme ça
lışmaları halen devam etmektedir. Elde oluna
cak neticelerin süratle uygulamaya konulacağı 
şüphesizdir. Bu çalışmalar sonunda, üzerinde çe
şitli tartışmalar yapılan toplu üretim problemi 
de en esaslı bir şekilde çözümlenmiş olacaktır. 

Mesleğin bu türlü problemlerinin ilmî ve tek
nik yönüyle çözümü için bir seminer tertibine 
girişimizin sebebi, muhtemel ve tamiri çok güç 
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ve uzun yılları gerektirecek yanlış adımların 
atılmasını önlemektir. 

Sayın konuşmacı izmit Kâğıt Fabrikasına da 
değinerek, bu Fabrikanın vaktiyle hammadde 
ihtiyacının dış memleketlerden ithal edildiğini, 
halbuki şimdi yeni fabrikalar açılmış olmasına 
rağmen herhangi bir ithalde bulunulmadığını 
ve acaba bunların mevcut ormanlarımız tahribe 
dilmek suretiyle mi sağlandığını sordular. 

izmit Fabrikasının kuruluşu 1930 yıllarına 
rastlar. O tarihlerde teşkilâtımız henüz yeni ku
rulmuştur. Yol şebekemiz, makinamız, ekip
manımız ve elemanımız bu fabrikanın istihsalini 
hammadde olarak karşılayacak nitelikte değil
di. işte bu nedenledir ki, o tarihlerde izmit Kâ
ğıt Fabrikası dış memleketlerden hammaddesini 
karşılamaya çalışmıştır. Halbuki şimdi teşkilâ
tımız genişlemiş, yol şebekemiz çok daha kesif 
bir hale gelmiş, elemanlarımız çoğalmış, taşıt 
vasıtalarımız artmış ve bu sebeple mevcut or-
manlarımızdaki hammaddeyi bu fabrikalara ile
tecek duruma girmiş bulunmaktayız. Bu fabri
kaların hammadde ihtiyacını karşılamamız or
manları tahrip yolu ile değil, amenajman plan
larının öngördüğü miktarları vermek suretiyle 
olmaktadır. 

Vezirköprü projesi kereste, kontrplâk ve 
yonga levha fabrikalarını topluca bünyesinde 
toplayan entegre bir kuruluştur. Bunun projesi 
Bakanlığımızca hazırlanmıştır, Devlet Planlama 
Teşkilâtına sunulmuştur ve 1971 yıhnda da 
programa alınmıştır. 

Ancak, proje 90 milyonu aşan büyük bir 
yatırımı gerektirdiği içindir ki, daha önce ya
pılmış olan projenin çok daha çeşitli yönleriyle 
ve son bir iki sene içerisindeki değişiklikleri de 
gözönünde tutmak suretiyle daha detaylı bir şe
kilde fizibilite etütlerinin yapılarak projesinin 
yenilenmesi Devlet Planlama Teşkilâtınca isten
miştir ve Bakanlığımız da bu çalışmanın yoğun 
çabası içindedir. Umuyoruz M, önümüzdeki 
günler içerisinde bu çalışma sonuçlanacak ve ne
tice Devlet Planlama Teşkilâtına bildirilecektir. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun, kendi adına 
yaptığı konuşması arasında, Bakanlık yetkili 
memurları da dahil olduğu halde, ormancılık 
camiasını kaçakçılarla işbirliği yapma yolunda
ki suçlamasını derin bir üzüntü ile karşıladığı
mı herşeyden önce belirtmek isterim. Memleke

tin kuş uçmaz, kervan geçmez ücra köşelerin
de, dağ başlarında, hemen hiçbir kamu görev
lisinin hizmet götüremediği yerlerde binbir feda
kârlık ve feragatla, meşakkatler içinde ve hat
ta hayatı pahasına, gönlü ve kafası memleket 
ve meslek idealiyle dolu olarak hizmet gören 
bütün Bakanlîğımız mensuplarını bu çok ağır it
hamdan tenzih ederim. 

Sayın milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun 
suçlamalarının memleket ölçüsünde ihbar telâk
ki edilmesi ve Cumhuriyet savcılarının orman 
kaçakçılarıyla anlaşan, işbirliği yapan Bakanlı
ğım sorumluları ve yetkilileri kimler ise, bunla
rı kendisinden resmen öğrenip tahkikata geç
mesi gerekir. 

Bu imkânı vermediği, haklarında soruşturma 
açtırabilmem için, suçladığı kimselerin adlarını 
ayrıca Bakanlığıma bildirmediği takdirde, bu 
suç isnadı sadece bir iftira olarak kalacaktır. 
Kendilerini, müfteri durumuna düşmemesi için, 
isnatlarını ispat etmeye davet ediyorum. 

Tasarının kanunlaşması için kıymetli yardım
larınızı istirham ediyor, Yüce Meclisin siz de
ğerli üyelerini saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Son söz, Demokratik Parti 
Grubu adına Sayın Kadri Eroğan'ın, buyurun 
efendim. 

D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROĞAN 
(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimizi, 
Demokratik Parti Grubu adına ikinci kere arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurursu
nuz ki, her tasarının bir hususiyeti, yarattığı 
bir fayda, getirdiği faydanın bir şümulü vardır. 
Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz tasarı, 
bu bakımdan bütün bir vatan sathını, vatandaşı 
yakinen ilgilendirmekte ve Devletin en belli-
başlı görevi ve hatta daha açık bir ifadeyle, mil
lî bir dava mahiyetini arz edecek şümulde ken
disini göstermektedir. Hakikaten gerekçede de 
ifade edildiği gibi, ormanların binbir çeşit, say
falar dolusu ilmî gerekçesi ve faydaları izah 
edilirken, bendeniz yalnız iki gerekçeden bah
setmek ve iki hususu dikkatlerinize arz etmek 
istiyorum. 

Birincisi; yılda 400 milyon ton vatan top
raklarının denize dökülmekte olduğu felâketi 
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bildirilmekte, ikincisi de; ormanın binbir fay
dası yanında çok calibi dikkat gördüğüm yalnız 
odundan 6 000 çeşit fayda sağlanmasıdır. Muh
terem arkadaşlarım, aynen okuyorum gerekçe
den : 

«Orman ürünlerinden sadece biri olan odun 
hammaddesi için 6 000 den fazla kullanma yeri 
tespit edilmiştir. Odunun teknolojik vasıfları 
üzerinde yapılan araştırmalar, ondan sağlana
cak faydaların daha da artacağını ortaya koy
maktadır. Yeni teknoloji bu faydalanmayı odun
dan üretilen selüloz şekerinden hareketle, hay
van ve insan gıdası olarak kullanılabilen prote
inlerin elde edilmesine kadar vardırmıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bütün va
tan topraklarına bilhassa orman teşkilâtı, taş
lardan büyük yazılar yazmaktadır; «Ormansız 
vatan olmaz» çok yerinde bir teşhis. Mezardan 
beşiğe kadar her insanın muhtacolduğu bir şey; 
ormanın binbir faydası zikredilmiş. Gayet ente
resan gördüğüm iki hususu arz ettim. Yılda 400 
milyon ton vatan topraklan denize akıyor ve 
bir tek odundan 6 bin çeşit fayda elde ediliyor. 
Böylesine şümullü bir kanun. Herkes aynı İs
tekte; fakat tahakkuku, yolları başka başka. 
Bugün Türk ormanlarının kurtulmasını isteme
yen yok, ama çarelerini aramakta ve tatbikatta 
ayrı yollar var. 

Yine bu gerekçede - çok şayanı dikkattir, 
bunu Sayın Bakanın dikkatlerine arz ediyorum -
orman tahribatını Finikelilerden, Cenevizliler
den, Romalılardan, Yunanlılardan, Osmanlı im
paratorluğuna kadar uzatan gerekçede, her ne 
hal ise, sanki Hükümetin devamlılığı gibi bura
da da sorumluluğun devamı varmışçasına, yaşa
dığımız Cumhuriyet devrine ait tahribatın ha
kikî âmilleri üzerinde cesaretle durulamamış
tır. 

Ta, Finjkeliler zamanında bilmem kayıt ya-
parlarmış da, Güney sahillerinin ormanları bu
nun için tahribedilmiştir diyen Bakanlık, Cene
vizlileri, Romalıları bu işte faili aslî olarak tes
pit ederken, şu 40 - 50 senelik mesuliyetini ta
şıdığımız ve yaşadığımız devrenin tahriplerinin 
hakikî sebeplerini cesaretle ortaya koyamamış
tır ve bunu şayanı dikkat buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk ormanlarının 
eğer hakikaten tahripten korunmasını, inkişafı
nı ve yeni ormanların geliştirilmesini istiyorsak, 

| bir tek anailkeyi millete ilân etmeye mecburuz. 
O şudur : 

«Ey aziz Türk köylüsü - orman köylüsüne 
hitabederek, Devlet olarak - tapu benim, orman 
senin» demeye mecburuz. Tapu benim; fakat 
ormanın her çeşit faydası senin, Anayasanın te
minatına raptedilen haysiyetli yaşamanın vası
tasıdır. Ne olmuş? Uzun yıllar özel şahsın mül
kü olan ormanı, bir devre gelmiş ki, harabolmak-
tan kurtarmak için büyük hüsnüniyetler ile ka-
mulaştırmışız. Kamulaştırmada, (Adı üzerinde) 
zor var, zorla alma var. Gerçi para var ama, rıza 
yüzde yüz inzimam etmiyor. 

Dşvlet o tarihten itibaren büyük bir hassa
siyet ve kıskançlıkla : «Orman benimdir, sen 
yan bakamazsm» demiş, vatandaş da, «Sen be
nim elimden zorla aldın, malımdır» anlayışı 
içerisinde.. Devlet görüşüyle vatandaş menfaati 
samimiyetle bağdaştırılmadığı için yüzmilyon-
larca hektar orman yakılmış, yıkılmış ve tah
ribedilmiştir. Çok affedersiniz, darbımesel oldu
ğu için söylüyorum, vatandaş; «Devletin malı 
denizdir, ...» ve ötekini de söyleyerek devam et
miştir. 

Aziz arkadaşlarım, eğer biz Türk ormanları
nı korumak ve kurtarmak istiyor isek, yepyeni 
bir anlayış getirmeye mecburuz. O anlayış, or
man içerisinde yaşayan vatandaşların, toprak 
üzerinde yaşayan vatandaşlar gibi ağanın key
fine göre hizmet ettiği kadar menfaat sağlayan 
bir anlayışla değil, - tasarıda öyle geçiyor - or
manları işletmek için, orman içinde bulunan 
köylüler çalıştırılacaktır... Hayır.. Bu anlayış 
şu şekle çevrilmelidir : 

Orman içinde yaşayan köylü vatandaşların, 
Anayasanın teminatı altında bulunan haysiyetli 
yaşantıya yükseltilmesi için Türk ormanları, or
man ilminin, orman tekniğinin ve Devlet mu
rakabesinin emrinde bu gayeye ulaşmak üzere 
tahsis edilmiştir. Bu sahada çalıştırılacaktır. Bu 
anaprensip bizce çok yerindedir ve vazgeçilmez 
bir prensiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, ormanı muhafaza 
eden insanlar nihayet, 4ieden onlarla, yüzlerle, 
binlerle ifade ediliyor, ama ormanın içerisinde 
yaşayan vatandaşlar milyonlarla, köyler onbin-
lerle ifade ediliyor. Bir orman muhafaza me
murunun, tek başına ormanı, ne kadar hüsnüni
yetli, ne kadar vatanperverane vazifelerle dolu 

I olursa olsun muhafaza etmesi başka, milyonlar -
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ca vatandaşın, Türk köylüsünün; bu orman be
nimdir, bu orman ilerde büyüyecek, yetişecek, 
ben keseceğim, ben istif yapacağım, ben paza
ra götüreceğim. Binaenaleyh, parası bana ve ço
cuklarıma kalacak. Tapunun Devletin elinde bu
lunması bir şekilden ibarettir, aman çocuklar, 
bu ormana dört gözle bakın, sakın bir ateş dü-
şüreyim demeyin, demesi başkadır. Binlerce, on-
binlerce, milyonlarca bekçiyi Devlet bir tek an
layışla, 5 kuruş vermeden muhafız tayin etmiş 
olur. Yoksa, tutacağınız orman muhafaza me-
murlariyle hangi hiddetle, şiddetle korursanız 
koruyun neticesini alamazsınız. 

Bu bakımdan, yeni orman kanunu görüşülür
ken bu anlayışı, Devletin, Hükümetin takınması 
ve tatbik etmesinde, ormanların korunması ve 
geliştirilmesi bakımından büyük faydalar müta
lâa ediyorum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, Türk or
manlarının korunması, arzettiğim gibi, içinde ya 
şayan Türk köylüsünün birinci dereceden ihti 
yaçlarının ve nafakasının rahatlıkla sağlanma 
sına bağlıdır. Bir misal arzedeyim : 

Bir gün Uşak'ta vazife verirken, Murat Da 
ğı ormanlarında bir yangın oldu. Eşme kaza-
smdaydım, haber verdiler, Banaz'a yetiştik. Kü
tahya'dan,. civar vilâyetlerden asker istedik, 
«Büyük bir yangın» dediler. Yola düştük, üç 
gün, üç gece yangın söndürdük. İş bitti, büyük 
bir felâket önlenmiş oldu ama, orman muazzam 
bir şeldlde yandı. 

Köylülerle sohbet ederken, «Nasıl geçiniyor 
sunuz» diye sordum. Köylüler; «işte burada in
san nasıl geçinir, şu meyilli arazide nasıl rızılı 
temin ederiz. Biz ekeriz sel götürür, havayla 
kaya yalamakla geçiniriz.» dediler. Peki ne ya
pıyorsunuz, dediğim zaman içlerinden birisi, 
«Vali paşa eğer kızmayacaksan dosdoğru söyle
yeyim.» dedi. Yaşlı bir adamdı, buyur dedim, 
«Biz bu ormanı kesmeye mecburuz, yaşayama
yız, siz de olsanız yapamazsınız, Allah kimseyi 
orman köylüsü yapmasın.» dedi. 

«Neden?» dedim. «Kaçakçılık kolay iş de
ğil; bir dereye ineriz, çocukları tepede gözcü 
koruz, o ormanı aşağıda keseriz, parçalarız. Son
ra onu binbir zahmet ve rezaletle tepeye çıka
rırız, kağnılara yükleriz, Uşak ovasına düşe
rim.» 

Demin Sayın Bakan, bir arkadaşımızı ispata 
davet etti. Ben bu mevzuda Sayın Bakandan da
ha hassasım; kasdım hiçbir zaman, Devlet cami
asına girmiş, 25 yıl o çatının altında ömür çü
rütmüş bir insan olarak, Devlet memurlarını bil
meden, görmeden suçlamak değil. Fakat bu, 
vakıaları inkâr değildir Sayın Bakan. Bu kürsü
den bir milletvekiline, «Gel, ispat et.» demek ko
laydır. Belki bir arkadaşımız heyecanına kapıla
rak, vatanperverane düşüncelerle; belki de ihti
sasına binaen, yıllarca mütaahhitlik yapmış bir 
insan sıfatiyle müşahedelerini tespit etmiş olma
sı nedeniyle, ki orada kendileri tasrih etmediler, 

ên kendileri namına tasrih ediyorum, her halde 
mna izin verirler, bütün bir orman mensubunu 
rir istifham altında bulundurmaya hiçbirimizin 

hakkı yok ama, ben bir vakıayı zikrediyorum. 
Vatandaş diyor ki: «Çıkarız Uşak ovalarına, ev-
/elâ kolcular, bakım .memurları görürse, düdük-
'sri duyduğumuz zaman bize kurşundan daha 
"azla tesir eder. Yalvanr, yakanr eline birşey 
r kıstırırız.» diyor. 

BAHATTİN UZÜNOĞLU (Samsun) — Duy-
lunuz mu Sayın Bakan!.. 

D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROĞAN 
Devamla) — «Biraz daha ileri gideriz, daha 

"mvvetli bir ekip gelir, yalvarır, yakarırız, ço
luk - çocuğumuzun rızkıdır; sen olsan ne yapar
ım?..» falan diye anlatırken baktım iş ilerliyor, 
işi kapatmak için de yanımda bulunan Jandar
ma komutanına ve polis müdürüne dedim ki; 
«Bu işi burada kapatalım, sırayla bu geliyor he
pinizin üzerine.» 

Şimdi buradan bir netice çıkarmak lâzım. 
Demek ki, milyonlarca vatandaş bir rızk peşin
le Sayın Bakan, Sayın Hükümet. O rızkmı sağ
lamak için de ormandan başka bir mevzu yok. 
Çünkü tarlası yoktur; hattâ bir şeyi bilirsiniz, 
ama ben söyleyeyim : Bu memlekette, dünya
nın hiçbir tarafında mevcudolmayan, mantıken 
izahı mümkün olmayan bir konuda Türle Adli
yesine davalar açılmıştır: «Hâkim bey, benim 
gece tarlamı çaldılar.» diye. Hâkim demiş İd, 
müşabire : «Bu adam aklını mı kaçırdı, ne var>-
tı? Bir gayrimenkul, bir tarla çalınır mı?». Mü
başir hâkime demiş ki: «Sen nerelisin?» Hâkim; 
«Konyalıyım.» demiş. Onun üzerine mübaşir; 
«öyle ise sen bilmezsin, burada çalınır hâkim 
Bey, bizim Karadeniz'de çalınır.» demiş. 
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Ben Gümşane Valiliği de yaptım, biliyorum, 
gözümle gördüm; adam üç kilometre, beş kilo
metre aşağıdan sırtında fıçılarla, çoluk - çocuk 
canları çıkarak, toprağı taşıyorlar, gidip kaya
ların üzerine koyuyor, ikiyüz, beşyüz fici. Baş
ka yerde dekarla ölçülen arazî orada ayakla öl
çülüyor; benim beş ayak tarlam, on ayak tar
lam var, diye. Hele adım dedi mi, o zengin de
mektir; tarlasını ayakla ölçmüş, adımla değil... 

Böyle bir zaruretle karşı karşıya bulunulan 
bir memlekette muhterem arkadaşlanm, biz tek 
taraflı, yalnız orman ürünlerini istihsal edip, ben 
yılda şu kadar metreküp ürettim, şu kadar bil
mem ne yaptım, şu kadar milyon elde ettim, de
mek doğru değil, yanlış bir görüştür. 

Ey işletme müdürü, ey başmüdür!.. Bulun
duğun mıntakada köylülere ne kadar zatî, ne 
kadar da kullanacak makta verdin? Ondan be
nim köylülerim ne kazandı? 

Burada bir hâtıram canlandı yine, Bakanlık 
erkânına armağan ediyorum: Saray'da kayma
kamdım, çalışkan bir İşletme Müdürü vardı, İs
mail Toprak. Şimdi nerededir bilmem, gayretli 
bir insandı. Köylüler geldiler, 200 - 300 kadar 
varlardı, dediler ki; «Efendim, biz bu işletme 
Müdürünün yaptığı işleri beğenmiyoruz, isyan 
ediyoruz.» falan.. «Durun bakalım, nedir aslı, 
astarı?» dedik. Amenejman planlarına göre şu 
derede, şu vadide denmiş, bir plan yapılmış. Kâ
ğıda göre hakikaten o sene kesilecek. KöylüU-r 
iddia ediyorlar, diyorlar ki; «A, Müdür Bey, se
nin bu gösterdiğin yerdeki ormanlar daha genç, 
körpe, gelişmemiş. Bizim köyümüze yedi - sekiz 
kilometrede daha çok gelişmiş ormanlar var.» O 
da bölge şefini çağırıyor, harita açılıyor, ben 
de kaymakam olarak başlarmdayım; hakikaten 
öyle. Dedim ki; «ismail Bey, sen buraya bizzat 
git, köylüler de deli değil ya, buraya 200 - 300 
kişi gelmiş, sen 35 kilometre öteyi gösteriyor
sun, bunlar yakını kesecekler, Devlet otoritesi 
de kalmayacak, sana da itimat kalmayacak.» 

Arkadaşımız hakikaten kalktı gitti, geldi, 
benden özür diledi. Belki amenejman planları 
yanlış yapılmış, belki tabiat onu çabuk inkişaf 
ettirmiş. Bunun aksi iddia edilmezki. 

Buradan şunu söylemek istiyorum: Ormanla 
uğraşan bir yüksek mühendis veya mühendisler 
veya baştakiler; «Benim asli vazifem, evvelâ bu 
asil Türk köylüsünün nafakasını rahatlıkla te

min etmektir.» diye bir anlayışa sahibolursa, 
Türk ormanları kurtulur. Yoksa, hangi kanunu 
yaparsanız yapınız, kurtaramazsınız aziz arka
daşlarım. 

Arz ettim, tam yüz sene evvel 1872 de (Or
man ve Maadin Nezareti) kurulmuş. Yeni bir 
icat yapmıyoruz. Demek ki, yalnız bir kuruluş, 
davayı halletmiyor. 

ikinci mühim mesele muhterem arkadaşlar, 
evvelâ ormanı tahripten kurtaracağız. Çok hay
ret ediyorum, kim kaleme almışsa, «Orman ve
bası» dediğim şu kıl keçisi için 12 seneden beri 
şu kürsülerde feryadederim, gerekçede bu keçi
nin adı geçmiyor, orman tahribi konusunda. Ne
dense korkülmuş, belki de, yeni bir kanun gele
cektir, oraya dokunmayalım, denmiş olabilir. 
Hadi gelmiş geçmiş politikacılar vatandaşla çok 
ilgilidir, orman köylülerinden hakikaten kor
karlar ama, hiçbir parti ile alâkası olmayan bu 
Hükümet neden çekinir? Bunu anlamak müm
kün değil 

Muhterem arkadaşlarım, dikkatlerinize arz 
ederim, dünyada bir tek şeyde birinciyiz, o da 
kıl keçisi. 800 milyon nüfuslu Çin dahil, kıl ge
çişi sayısında Türkiye birinci. Bu memlekette 
baltalık orman diye bir şey yaşar mı? Yazılmış 
burada, Hükümet kendisi bildiriyor : Bir mil
yon 750 bin hektar normal, altı milyon 700 kü
sur bin hektar anormal bozuk baltalığım var, 
diyor. Neden oluyor? Elli seneden beri kıl ke
çisi davasını halledememiş. Türk ormanları kur
tulmaz tabiî... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Oy me
selesi oldu da ondan, 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın özdenoğlu'nun söylediği gibi 
oy meselesi olmuştur, doğrudur. Vaktiyle ben 
burada yedi - sekiz sene evvel kıl keçisi hak
kında uzun ve ağır bir konuşma yaptım. Çıktı
ğım zaman arkadaşlarım yarı şaka, yarı ciddî 
dediler ki, «Siz Sayın Eroğan, eğer Antalya'ya, 
Çorum'a falan gelseydiniz omuzlarda taşınırdı
nız ama, kıl keçisinin aleyhinde bulundunuz, 
bundan sonra vilâyete uğramayın. Biz, keçile
rin ayağına patik yaptıracağız, diye buraya gel
dik,» 

Burada derin bir iş var muhterem arkadaş
larım, kimseyi kimseye şikâyet etmiyorum. Mil
yonlarca vatandaşımız kıl keçisi ile nafakasını 
sağlıyor. Şimdi bizi dinleyenler de var. Kıl ke-
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çişini bir anda bir askerî emirle, «Teslim et, 
mahvedeceğim» diye yok edemezsiniz. Kıl keçi
sinin temin ettiği menfaatten daha büyük men
faati planlamayan elli yıllık, yirmibeş yıllık hü
kümetleri ben burada tatbik ediyorum. Kıl ke
çisini alacak, bir program yapacak ve köylü va
tandaş memnuniyetle getirip keçisini teslim 
edecek. Onun yerine inek mi ikame edecek, me
rinos mu ikame edecek, bilmem halıcılık mı ya
pacak; ama o menfaati o köylü vatandaş gözü 
ile görecek şekilde devlet adamı ispat edecek. 
Yoksa bu hatır için olmaz. 

Hattâ burada bir hususu ben ormancı arka
daşlarıma yine armağan ediyorum. Burada da 
feryadı koparan, yine bu işten işin kaymağını 
alarak ormanı tahribeden sürü sahipleridir. Her 
orman köylüsü vatandaşın binlerce keçisi yok
tur. Onun; yine o zavallının bir veya iki keçisi 
vardır veya yoktur ama, o binlerce keçisi olan 
insan, milyonlarca vatandaşı tahrik etmesini 
bilmiştir. Siz köylünün elindeki o üç - beş kıl 
keçisi yerine bir malta keçisi verin sütü, geliri, 
gideri hesabedilmiş, kıl keçisini seve seve geti
rir verir. 

Binaenaleyh, Orman Bakanlığı kurulurken, 
Orman Bakanlığının vazifesi ve gayesi tespit 
edilirken, ormanların tahribi düşünülürken 
ormanı tahribeden, «orman vebası» denil
meye hak kazanmış olan kıl keçisinin başına bir 
çorap örmek, fakat kıl keçisinden nafakasını 
sağlayan vatandaşların düşüncelerine şüphe ge
tirmeden, «Biz vatandaş değil miyiz, hicret mi 
edelim, başka memleketlere mi gidelim, dağ, 
taş mı yalayalım.» diye mübalâğalı, dalgalı te
sirlere kapılmalarına imkân vermeden, bir se
çim meselesi, bir oy meselesi yapmadan, akıllı
ca <Bunlar düşünülmüş, taşmılmıştır, peyder
pey ordunun et ihtiyacını sağlamak üzere.» di
ye alıp bedelini peşin verip yapmak lâzım. Bu
nu tatbik edenler de vardır. Divriği Kaymaka
mı bu hususta muvaffak olmuştur; 12 köyün 
kılkeçisi derdini, hiçbirinizin haberi olmadan, 
tereyağından kıl çeker gibi halletmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bir hususa daha temas 
edeceğim. 

«Orman yetiştirilmesi» diye bir madde var. 
Burada da ağır bir tenkitte bulunuyorum. Sa
yın Orman Bakanı ve mensupları şu kürsüye ge
lirler de, «Biz şu kadar bin hektarlık bir suni 

orman yetiştirdik, işte gidin, görün.» derlerse 
çok memnun olacağım, 

Orman yetiştirme, dikme faaliyetleri vardır, 
ormanla yakından alâkalıyım. Ancak, şayanı ib
rettir, yahudiler Telaviv'de (Atatürk ormanı) 
diye bir orman yetiştirmişlerdir. Her yahudi 
vatandaşı bir yılda beş fidan dikmeye ve tuttur
maya mecburdur. Bunu yedi yıl devam ettir
mek mecburiyetindedir. Eğer gelecek sene ku-
rumuşsa, onu da yeniden dikecek, sulayacak, ye
tiştirecek. Adı da (Atatürk ormanı), çöllerde... 

Muhterem arkadaşlar, bir yabancı gelse de, 
Cumhuriyetten bu yana ağaç bayramları müna
sebetiyle dikilen ağaçların Dahiliye Vekâletin-
deki dosyalarını açsa, der ki; «Türkiye'de ağaç
sız bir karış arazi kalmamış.» Her sene ağaç 
bayramı yapılır, büyük merasimler, büyük mas
raflar, büyük emekler... Fakat ertesi sene dikti
ğiniz fidanları göremezsiniz. Binaenaleyh; Sa
yın Bakanın ve bütün bakanlık erkânının, eğer 
hakikaten Türkiye'de bir suni orman yetiştirme 
politikaları olacaksa; ona bu 50 senelik anlayı
şın dışında başka bir anlayış ve tatbikat getir
melerini tavsiye ediyoruz. Bu mevcut tatbikat
la hiçbir netice alınmamıştır, alınamaz da muh
terem arkadaşlarım. 

Bir hususu daha arz etmek isteriz : Orman 
Bakanlığı kurmakla Türk ormanları kurtulmaz. 
Devlet orman politikası tespit ve tesis edilmek
le, Devlet orman politikasının evvelâ parlamen
to tarafından yüzde yüz benimsenmesiyle «yurt
ta sulh, cihanda sulh» vecizesi gibi değişmiyen 
bir ilke olarak, hangi parti iktidara gelirse gel
sin oraya asla el sürmemek şartıyle büyük bir 
anlayışla bu konunun millî bir dava olduğunu 
bilerek milletle Devletin elele bağdaştırılması 
suretiyle tahakkuk edeceğini asla İhmal etme
den yapılacak bir tatbikatla Türk ormanları 
kurtulabilir. 

Yoksa; tek taraflı olarak bir baka^m şahsî 
görüş ve tatbikatıyle (kendini helak etse de 
oelki mmtıkavi olarak muvaffak olabilir ama, 
şümullü bir tesiri olmaz) bu konuyu halletmeye 
imkân yoktur. 

Parlamento olarak büyük bir vebal taşıyo
ruz; 7 sene evvel çıkardığımız bir kanunla bu 
konuda bütçeye her sene 50 milyon lira tahsi
sat koymak suretiyle orman içinde yaşayan va
tandaşlarımızın ıstırabını gidermek için bir ça
re aramış ve meseleyi kanunlaştırmışız.. Ggl gör 
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ki, hükümetler bunu hasır altı etmiş, hiçbir tah
sisat konmuyor. Nerede Büyük Meclis, niçin 
bunları sormuyor, niçin mesul hükümetleri so
rumlu tutmaz? Milyarlık bir varlık, millî bir 
hazine, bitmeyen bir hazine, hiçbir şeye benze
meyen bir hazine olan ormandan 50 milyon esir
gemişiz. «Ne verdin ki, bana ne sunayım sana?» 
Niçin yılda 500 milyon veya 1 milyarlık bir ya
tırım yapılmaz? Nerede bu anlayış? Böyle yep
yeni bir anlayışla bir kanun geliyor, ancak böy
le bir anlayışın sonunda millî bir dava olarak 
başta Devlet Başkanı ve ondan daha sorumlu 
olan Parlamento ve Hükümet, hatta millet ola
rak konuya bu gözle bakıp, bu anlayışla ele al
madığımız müddetçe Türk ormanlarının kurtu
lacağını tahmin etmek hayal olur ve bu isa vu
kufsuzluk olur. 

Biz, Demokratik Parti olarak bu anlayışın 
hâkim kılınmasını, Devlet ve millet olarak ko
nunun bu zaviyeden ele aknıp Türk ormanları
nın ihya edilmesini canı gönülden temenni edi
yoruz. Birçok eksiklerine rağmen bu kanunun 
süratle çıkmasını da dileriz. 

Hürmetlerimi takdim ederim. 
BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, yal

nız ondan önce Dahilî Nizamnamenin... 
BAHATTİN UZUNOĞLÜ (Samsun) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakan beni ispata davet et
tiler. Bu konuda bir sataşma olduğunu kabul 
ettiğimden dolayı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de o konuda bir açıklama 
yapmak ihtiyacını duymuştum. Siz hakkınızı 
kullandığınıza göre, size söz vereceğim. 

Bir sataşma olduğunu kabul ediyorum ve bu 
kabil galiz mahiyetteki sözlerin Genel Kurulda 
sarf edilmemesini rica edecektim, fakat buna 
lüzum kalmadı. 

Sataşmanın hudutları içinde kalınması şar-
tıyle buyurunuz efendim. 

BAHATTİN UZUNOĞLÜ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Bakan konuşmalarımı her halde yan
lış anlamış olmalılar ki; kaçakçılığın nasıl ya
pıldığı hususundaki verdiğim bilgiden dolayı 
bana teşekkür etmesi gerekirken, beni bir müf
teri olarak ilân ettiler ve ispata davet ettiler. 

Cemiyetimizde birçok suçlu delil kifayetsiz
liğinden bugün elini kolunu sallayarak gezmek
tedir. Ama bu suçlular amme vicdanında mah
kûm olmuşlardır ve suçlu olarak tanınırlar. 
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Sayın Eroğan'a teşekkür etmek isterim; be
nim burada noksan söylemiş olduğum hususları 
kendileri ifade etiller. Bendeniz konuşmamda 
asla bütün Orman Bakanlığı mensuplarını bu it
hamın altında tutmadım. Elbette ki, memleketin 
en ücra köşelerinde çalışan çok namuslu, çok 
dürüst ormancılarımız vardır. Bu vatanperver, 
bu çalışan insanları biraz önceki sözlerimden 
tenzih etmek isterim. Ama biraz evvel Sayın 
Eroğan'm da 'ifade ettikleri gibi istisnalar da 
vardır. 

Mesleğim dolayısıyla bunların birçoklarına 
gerek sohbetlerimde, gerek vakıa olarak şahi-
dolmuşumdur. Ben burada, 12 Marttan sonra iş
başına gelen Sayın Bakanın bakanlığı zamanın
da Orman Teşkilâtında bu gibi kaçakçılık vaka
ları olmuştur ve Orman Teşkilâtı mensupların
dan bazıları ila işbirliği yapmak suretiyle bun
lar olmuştur, demedim, öteden beri orman tah
ribatında, bazı yetkililerin, Orman Teşkilâtına 
mensup olanların kaçakçılarla teşriki, mesai yap
ması suretiyle bu işler olmuştur dedim. Yoksa 
Bütün Vekâlet mensuplarını böyle bir ithamın 
altında bulundurmak için akıldan yoksun ol
mak lâzımdır. Hele, hele benim gibi senelerini 
onlarla geçirmiş, çok namuslularını, çok fazi
letlilerini tanımış ve takdir etmiş olduğum bu 
insanların böyle bir itham altında bulundurma
ya asla vicdanım razı olamaz. Ben hayatta hiç
bir zaman müfteri olmadım, hatta onlarla mü
cadele etmiş bir insanımdır. 

iSayın Bakan belki fakülteden mezun ol
duktan sonra mühendis olarak çalışmıştır, 
ama ondan sonra uzun süre hocalık yapmıştır. 
Benim gibi, ormanda saçını ağartmış bir bölge 
şefi gibi tatbikatı ve ormanda nelerin oldu
ğunu pek bilemez. 

Aziz arkadaşlarım; 
ISohbetlerde dinleriz ve bizzat görürüz ki, 

adam 50 lirayı alır ve kamyonun arkasın
dan 3 tane de Devletin mermisini atar, ziyan 
eder. Halbuki salan kendisidir. Muhafaza me
murluğunu bırakıp da bugün kereste tüccar
lığından milyonlar kazanan insanlar vardır. 
Bunlar bugünkü iktidar zamanında olmuş de
ğildir, öteden beri devam edegelen şeylerdir., 
Ama İSayın Bakan, Orman Umum Müdürlüğü 
kurulduğu tarihten bugüne kadar böyle hareket
lerinden dolayı işine son verilmiş bölge şefi 
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veya muhafaza memuru kadrosunda bu gibi 
durumlar mevcudolmamış olsaydı, bana karşı 
bu şekilde konuşmakta haklı olabilirdi. 

Eğıer Orman Teşkilâtında çalışmış olup da 
sonradan işine son verilmiş olanların listesini 
çıkarıp da bakacak olurlarsa; benim haklı ol
duğumu elbetteki göreceklerdir. Yok mu di
yorlar? Ben, arzu ederlerse isim verebilirim, 
ama şu anda isim vermedim, savcı da sorsa 
yine vermem, kimsenin ekmeğine de mani ol
mak istemem. Ama iSaym Bakan, Orman Ba
kanlığı Teşkilâtının dosyalarına bakar da va
zifelerine son verilen muhafaza memuru, böl
ge şefi, işletme müdürlerinin işlerine no se
beple son verildiğini, teşkilâttan niçin uzak
laştırıldığı hususunda bir tetkikte bulunur
larsa, benim muhbir olmama hiç sebebolma-
dan falan iktidarın zamanında falan, falan 
adamların işlerine son verilmiş der ve gerçeği 
de bu suretle ortaya koyar. Benim itibarıma 
neden lüzum hissediyorlar? Eğer ekmekle oy
namak icabediyorsa (ki, ben buna asla tenez
zül etmem) biz bunlardan bazılarını söyledik 
ve onların yerleri değişti, maalesef Saym 
Bakanım o tip insanları tekrar eski vazife
sine aldı. Ne imiş? Adalet Partisi iktidarı 
zamanında gitmişler ve ondan. 

Konuşmamda «Minareyi çalan kılıfını ha
zırlar» «Çatalsız orman olmaz» «Her cemiye
tin içinde bu tip insanlar vardır» dedim. 
Olmaması mümkün değil, bu bir realite. Ama 
bunu söylerken bütün orman camiasını kas-
detmiş değilim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Sayın Bakan konuşmalarımı yanlış anla

mışlardır. Zabıtlar meydandadır, bu memle
kette realiteyi dile getirmek maalesef suç olu
yor. Ben inandığım, gördüğüm ve bildiğim 
şeyi bu millet kürsüsünden millet adına söy
leyeceğim ve söylemekte de devam edeceğim. 
Orman Bakanlığına da hiçbir iş için gitmeyece
ğim. Milletin işi olursa onu da Sayın Bakanla 
icabederse kavga da etmek suretiyle almaya 
çalışacağım. 

Hepiniz milletvekilisiniz, Türk Milletinin 
huzurunda bu kürsüden size soruyorum; hangi 
milletvekiline Orman Teşikilâtınm yetkili 
memurlarından bazıları hakîanda şikâyet vaki 
olmamıştır? Var mı olmayan, soruyorum? 
Varsa böyle şanslı arkadaş içimizde söylesin. 
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Hepimize binlerce şikâyet olmuştur, ama bun
ları bütün vesaiki ile ispat etmek, suçluyu 
yakalayıp hapse attırmak mümkün değildir. 

Onun için, (Sayın Bakan benim konuşma
mı yanlış anlamışlardır, bana teşekkür et
mesi lâzımdır. Bu kürsüden eğer bana teşek
kür etmezse; kendilerini bu kabil suçluları hi
maye eden bir Bakan olarak Türk kamuoyuna 
ilân edeceğim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Dahilî 
Nizamnamemizin 93 ncü maddesi; «Galiz ma
hiyetteki sözlerin karşılıklı sarf edilmemesini» 
amirdir. Gerek Sayın Bakan, gerekse Sayın 
Uzunoğlu sözlerinin sonunda daha yumuşak 
kelimeler kullanmaları gerekirken bu lâsi-
meye riayet edemediler. 

Bunun, karşılığı yanlış anlamadan doğ
duğu kanısındayız. Çünkü; Sayın Uzunoğlu'-
nun dünkü konuşmalarını Başkanlığım sırasın
da dikkatle takibettim, hatta bir arkadaşın 
yerinden müdahalesi üzerine açıklamak lü
zumunu duyarak dediler ki; «çok arz, ender» 
bunların hepsi zapta geçti, yani tümünü kap
sayan bir beyanda bulunulmadı, her halde 
yanlış bir zehaptan doğdu. 

Bunu burada bırakarak müzakereye devam 
ediyoruz. 

Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Orman Bakanlığı Teşkilât kanun tasansı-

sının tümü üzerindeki müzakerelerin, konu 
aydınlanmış bulunduğu sebeple kifayetini say
gılarımla öneririm. 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAHA MÜDERÎtiSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, kifayetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BAHA MÜDEERİSOĞ-LU (Konya) — Sayın 

Başkan, muıatersiin arkadaşlair, 
Mecîıİ!>e geMiğiım gümden bugüne kadar, mu

ayyen kanunlar üzerinde gruplar adıma muay
yen ş-ahıslar konuıjtuMan sonra her n^iense 
bir yeterlik önergesi gelir ve kişisel görüşlerini 
bildirmefk isteyen parlameniter arkadaşlar bir 
türlü görüşlerini bildiremezler. 
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Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kımdaki kanun tasarısı bir sene evvel Meclis® 
sevk edilmiş ve Birinci Nihat Erim. HüMimıeti 
tarafından geri alınmış, bir sene bekletildikten 
sonra aynı kanun sevk edilmiştir. Eğer bu ye
terlik önergesini kabul etmezseniz bunun neden 
bir sene bekletildiği hakkındaki görüşlerimizi 
bildirmek imkânına sahip oluruz. 

Sayın Bakanın da konuşmasında belirttiği 
gibi, Anayasamızın 131 nci maddesindeki deği
şikliğe paralel olarak hazırlanan tatbikat ka
nunu Meclise sevk edilmiş ve yine Birinci Ni
hat Erim Hükümeti tarafından geri alınmış ve 
«sasımda değişiklik yapılmadan, bir sene bekle
tildikten sonra tekrar Meclise sevk edilmiştir; 
Meclis gündemindedir. Bunun nedeni hakkında 
da açıklamalar yapabilmemiz için yeterlik öner
gesinin aleyhinde oy kullanmanızı istirham ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bazılarının yap
tığı gilbi, yeterlik önergesinin aleyhinde söz alıp 
esas hakkında bütün söyleyeceklerini söyleyen 
bir durumda olmayacağım. Bu bakımdan, kişi
sel görüşlerimizi söyleyeMhnemiz içıin yeterlik 
önergesinin aleyhinde oy kullanmanızı rica 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Gtenel Ku
rulun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeler üzerindeki müzakerenin süresiyle 
ilgili bir önerge vardır, okultuyoruım, 

Sayın Başkanlığa 
Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak

kındaki kanun tasarısının maddeleri ikerinde-
ki görüşmelerin; gruplar adına 15, şahıslar adı-
nar 10'ar dakika ile sınırlandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

iSaygılaomla. 
Nevşehir MlletveMli 
Büsamelttin Başer 

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

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş, amaç ve görevler 

Madde 1. — «Orman Bakanlığı» adı ile bir 
.•«aıkanlık kurulmuştur. 

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

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul efcneyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Orman Bakanlığının kuruluş 

amaçları şunlardır: 
1. Ormanların geniş anlamda korunması, 

gözetilmesi, 
2. Onman topraklarının kaybolmasının ön

lenmesi ve su toplama havzalarında doğal den
genin sağlanması, 

3. Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik 
icaplara göre yöneltilmesi ve işletmesi; 

4. Ormanların nitelik ve nicelik itibariyle 
geliştirilmesi ve üretimin, devamlı, verimli ve 
rasyonel bir şekilde artırılmasının sağlanması, 

5. Orman sahalarının genişletilmesi, 
6. Ormanların korunması, geliştiriılıınesi, is

letilmesi ve genişletilmesi amaçlarının gerçek-
leı|t'irilmesi için Devlet ormanları içinde veya 
bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması 
bakımından ilgili kamu kuruluşlariyle işbirliği 
yapılarak, gerekli tedbirlerim alınması ve hiz
metleriyle ilgili olanlarının uygulanması; 

7. Memleket sanayiinin, onman ürünlerine 
olan ihtiyacının karşılanması, orman ürünleri 
sanayiinin geliştirilmesi ve yurft içi tüketicim faz
lasının işlenmiş olarak ihracının sağlanması; 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde buyu
run Sayın Ülker. Malumunuz; konuşmalar on 
dakika ile sınırlıdır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, ikinci madde amaçları göstermekte 
olup, böylece kanunun tümüne ışık veren bir 
maddedir. Yalnız, bu konuda fikirlerimi ifade 
etmeden evvel bir noktayı hatırlatmak istiyo
rum. 

Bugün Mecliste kanunları takibetmeye im
kân kalmamıştır. Gündemde belli olan şu kanun
lar görüşülecek diye hazırlık yapıyoruz, dosya
larımızı alıyoruz, geliyoruz; hiç ummadığımız 
başka bir kanun birden bire karşımıza çıkıyor 
ve bizi hazırlıksız yakalıyor. Bunun neticesinde 
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de yanlış kanun çıkarıyoruz. Kimse konuşamı
yor, yanlış kanun çıkıyor. Sonra kamuoyu aya
ğa kalkıyor ve Parlamentonun itibarı sarsılıyor. 
İstirham edeceğim; Meclisin bu konuda yerleş
miş geleneği vardır; konuşulacak konular parti
ler arasında tespit edilir, bir listesi yapılır; ko
nuşmak isteyecek üyeler o listeyi bilirler ve o 
sıra içerisinde takibetmek imkânını bulurlar. 

Şu kanun için bütün evrakım vardı. Dünkü 
toplantıda bana konuşma sırası gelmiş olsaydı 
kafamda olanlarla konuşmak mecburiyetinde 
kalmış olacaktım. Bu noktayı bilhassa belirt
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde ve kanunun 
tümü esas itibariyle çok iyi hazırlanmıştır. Ger
çekten son zamanlarda kanunların gayet kısa 
gerekçeyle, hatta gerekçe denmiyecek birkaç 
satırla geçiştirilmesi âdet haline geldi. Günü 
geldiğinde kendimiz ve ilgililer bunların gerek
çelerini arayıp; bunların anlamı nedir, hangi 
maksatla getirilmiş diye araştırma yapmakta
dırlar ve yapmaktayız. Hepimiz biliyoruz. 

Bu kanun gerçekten ciddî bir çalışma mah
sulü olarak ve mükemmel bir gerekçeyle getiril
miştir. Bakınız gerekçede şu amaçla ilgili ola
rak ne deniyor : 

«Türkiye genel olarak ormanın yetişmesi ve 
yetiştirilmesi için elverişsiz bir iklim kuşağın
da bulunmaktadır. Bilhassa ormanların varlık 
ve gelişmelerinde büyük rol oynayan rutubet ve 
yağış ilişkileri bakımından, lokal şartlar müs
tesna, yurdumuz genel olarak Kuzey ve Orta 
Avrupa memleketlerine nazaran optimal şartla
rın sınırlarında yer almış bulunmaktadır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu dört satırdan iba
ret ama, hepimize ışık tutacak, Türk ormancı
lığı bakımından hepimize dayanak olacak bir 
açıklamadır. Hepimiz zamanı gelince deriz ki; 
işte Almanya'da ormanlar nasıl yemyeşil, İsviç
re'de şöyle... Buraya bilimsel olarak konulan şu 
ibare, Türkiye'nin orman yetiştirilmesi bakı
mından nasıl bir durumda bulunduğunu realist 
bir şekilde, ortaya koymuş bulunmaktadır ve 
hepimize ilerdeki çalışmalarımız için ve orman 
konusunun her alanına ışık vermektedir. 

Ben bu ibareyi bir örnek olarak aldım. Di
ğer konularda da yazılmış olanlar hakikaten if
tihar edilecek bir niteliktedir. Bundan dolayı 
bu kanunu hazırlayanlara, başta bakan olmak 
üzere, teşekkür etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, burada ikinci madde
de; «Orman Bakanlığının kuruluş amaçları şun
lardır» diye ifade edildikten sonra : 

«1. Ormanların geniş anlamda korunması, 
gözetilmesi, 

2. Orman topraklarının kaybolmasının ön
lenmesi ve su toplama havzalarında doğal den
genin sağlanması, 

3. Ormanların ekonomik, sosyal ve teknik 
icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi, 

4. ' Ormanların nitelik ve nicelik itibariyle 
geliştirilmesi ve üretimin devamlı, verimli ve 
rasyonel bir şekilde artırılmasının sağlanması, 

5. Orman sahalarının genişletilmesi, 

6. Ormanların korunması, geliştirilmesi, iş
letilmesi ve genişletilmesi amaçlarının gerçek
leştirilmesi için Devlet ormanları içinde veya bi
tişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ba
kımından ilgili kamu kuruluşlarıyle işbirliği ya
pılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve hizmet
leriyle ilgili olanlarının uygulanması..» şeklin
de amaçlar sıralanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım burada dünden beri 
birbirinden değerli fikirler söyleyen arkadaşla
rımız oldu. Fakat hepsi de bir noktada birleşti
ler : Orman köylerinin kalkındırılması... Bura
sı Türk Parlamentosu : Türk halkının ıstırap
larını, dertlerini, köy köy, mahalle mahalle, dağ 
tepe, orman içi orman dışı diye ifade edilen ve 
bu görüşleri dinleyen milletvekilleri o ıstırapla
rın temsilcileri olarak burada bir nokta üzerin
de birleştiler. Bunları ben de dahil - bundan 
sonra söyleyeceklerim de dahil - çok iyi ifade 
etmemiş olabiliriz. Fakat iyi ifade etsek de et
mesek de hepimizin söylemek istediği bir şey 
var; bütün bunlar Türk ormanlarının korun
ması, Türk ormanlarının içinde ve. yakınında 
yaşayan Türk köylüsünün kalkmdırılmasıyle 
ilgilidir ve Türk Parlamentosunun her kanadı
na mensup milletvekilleri bu noktada birleşmiş
lerdir. Zaten Anayasamızın Parlamentoyu belli 
niteliklerde kurmuş olmasının sebebi bu. Hal
kın temsilcileri gelecekler, o ıstırapları som bir 
şekilde ortaya koyacaklar; işlenmiş şekilde de 
ortaya koyabilirler ama, işlenmemiş bir şekilde 
ortaya koyacaklar, işlenmemiş bir şekilde, som 
olarak konulduğunu kabul buyurun; işbaşında 
bulunan görevliler de bizim buradaki feryatla
rımızdan Türk Milletinin bu isteklerinden ge 
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rekli anlamı çıkaracaklar ve Türk Milletinin 
gerçek ihtiyacının ne olduğunu tespit edecekler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, şu Orman Bakanlığı
nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısında amaçlar sıralanmıştır, istanbul'da tam 
bir orman bölgesidir. Benim orman köylülerim 
de Sinop'taki gibi, Kastamonu'daki gibi sefalet 
içindedir. Benden evvel konuşan arkadaşlarım 
buraların durumlarını belirttiler. Sıralanan 
amaçların hepsi de önemlidir. Ancak, bu du
rum karşısında, benim siyasî tecrübem, köylüle
rimle yaptığım temas, oralardan aldığım intiba 
- diğer arkadaşların da intibaı aynıdır - bu 
amaçların en önemlisi, orman ve dağ köylerinin 
kalkındırılması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ormanların memleketi sellerden, çöllerden 
ve birçok bakımlardan nasıl koruduğu, nasıl 
koruyacağı; Türk tarımına nasıl faydalı olacağı 
konusunda söz söyleyecek değilim. Arkadaşla
rım ve 'Sayın Bakan bunları söylemişlerdir; 
bunlar gerekçelerde ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakika süreniz var Sayın 
Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Fakat bugün 
ormanları koruyabilmek için yapılacak en önem
li iş, bu orman içindeki ve civarındaki köylüle
rin kalkındırılmasıdır. Nitekim italya'nın bir 
bölgesi şartları itibariyle bize çok benzemekte
dir. İtalya 1952 yılında çıkardığı özel bir bölge
sel kalkınma planıyle orman ve dağ köylerinin 
kalkındırılmasını planlamıştır. Bendeniz yalnız 
orman köylerini almıyorum. Bilimsel olarak or
man ve dağ köylerinin bir arada mütalâa edil
mesi gerekir. Orman ve dağ köylerinin kalkın
dırılması bir plan içine sokulmadıkça bizim bu 
konuşmalarımız da boşa gidecektir; yapılan bü
tün çalışmalar da büyük ölçüde boşa gidecek
tir. 

Onun için, ben buradaki ikinci maddenin al
tıncı bendinin «orman ve dağ köyleri» şeklinde 
değiştirilmesini teklif etmekteyim. 

Nitekim Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Ka
nunu da buradan geçmiştir. Onun ilgili madde
sinde «Orman ve dağ köyleri» terimi kullanıl
mıştır. Bu, daha geniş bir terimdir. İkisi birbi
rinin içindedir . birbirinden ayrılıp sökülmssi 
mümkün değildir. Diyebilirler ki, «biz dağ köy
leri ile ilgili değiliz, biz Orman Bakanlığı teş
kilâtıyız.» Ama yapı itibariyle bunlar birbirinin 

içinde bulunmaktadır. Bunların burada göste
rilmesi gerekir inancındayız. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Başkan, şunu da 
ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bir mutlulu
ğu vardır, o da; sessiz sedasız Türk ormanları
nın savunucusu, ülkücü ormancıların bulunma
sıdır. Sessiz sedasız bu uğurda mücadele eden, 
sonsuz gayretler gösteren Jcabında canîarmı ve-
r3n, bu ideale bağlanmış insanlar vardır. 

Türk Parlamentosu ile, yani halkm içinden 
gelen sesle bu idealist insanlar fikirlerini bir
birlerine karıştırıp ortasını buldukları zaman, 
orman davasının hallerîilmemesi diye bir mese
le yoktur. Bunu ancak elbirliği ile, gÖr,ül bir
liği ile hallederiz. Bu kanunun da şu sırada bü
tün kanunların önüne geçirilerek getirilmesini 
takdirle karşılıyorum. Hepimizin üzerinde ıs
rarla durduğumuz bir ihtiyacı öne alan bakan
lığı takdirle karşılıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ülker'in ka

nunların görüşülmesine ilişkin düzen bakımın
dan olan ifadelerine cevap arz etmek isterim. 
Kendisinin hazırlıksız yakalandığını ifade eden 
bir beyanda bulundular. Kendileri her halde ha
tırlamaları lâzımdır. Bu konuyu biz bir Genel 
Kurul kararma bağladık. Elimizdeki gündem 
içinde kalmak kaydı ile çalışıyoruz. Gündem dı
şından herhangi bir konuyu ithal etmek olana
ğımız da yoktur. Gündem dışından bir konuyu 
alamadığımız gibi, gündemin içindeki konuların 
bugün görüşüleceği, her sayın üye tarafından 
bilinmektedir ve bu sayın Ülker'in de bildiği 
bir husustur. 

Ancak, gündemin içerisinde pek çok konu
nun bulunması itibariyle bunlardan hangisinin 
ivedilik ve öncelikle görüşülüp görüşülmeyeceği 
konusunun uzun süreden beri devam etmekte 
olduğunu kendileri de bilmektedir. 

Parlamentonun bütün gruplarının, Hükü
metin müştereken meydana getirdikleri bir ku
ruluş; kanunların süreli oluşu, acele oluşu gibi 
hususları nazarı itibara alarak, hangilerinin ön
celikle görüşülmesi gerektiği mevzuunu tespit 
ederek, ona göre öncelik ve ivedilik önergeleri
ni işleme koymaktadır. 

Bu itibarla -bilmiyorum - uzun süre tecrü
besi olan bir arkadaşımızın şimdiye kadar baş
ka bir hal çaresi bulmuşlarsa, Başkanlığa iletir
lerse, bunu derhal tatbik ederiz. Ama kendileri-
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nin muttali olmasını temin eden bir önerge var
dır, ayrıca grubun bilgisi vardır. Her konuyu 
mutlaka gruplara ayrıca iletiyoruz. Bunu arz et
mek istemiştim, efendini. 

Şimdi, söz sırası Sayın Gıyasettin Karaca' 
nmdır, buyurun efendim. Süreniz 10 dakikadır, 
malûmunuz. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa-
y:n Balkan, sayın milletvekilleri; 

Bendeniz, müzakeresi yapılan tasarının 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendi üzerinde çok fosa bir 
açıklama yapmak üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Bu maddenin 6 ncı bendinde; «Ormanların 
korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişle
tilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi için, Dev
let ormanları içinde veya bitişiğinde yaşayan 
köylüleıln kalkındırılması bakımından ilgili ka
mu kuruluşları ile işbirliği yapılarak, gerekli 
tedbirlerin alınması ve hizmetleriyle ilgili...» 
şeklinde yazılmıştır. Şüphesiz ki, madde bu met
ni itibariyle yerindedir, güzeldir ve faydalıdır. 
Ama öyle anlıyoruz ki, güzel ve yerinde olması
na rağmen noksandır. Bu kanun tasarısından 
evvel veya buna yakın bir zaman içerisinde Yü
ce Meclise gelmiş, 584 Sıra Sayılı gerek Hükü
met tarafından ve gerekse milletvekilleri tara
fından verilmiş bir kanun tasarısı veya teklifi 
elimizde mevcuttur. Bu Hükümet tasarısı met
ninin 2 nci maddesinde deniyor ki, «... bilim ve 
fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş yerlerden : 

a) 'Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan ve imar, ıslah 
edilerek devamlı ürün alman verimli kültür ara
zisi haline gelmiş tarla, bağ, meyvalık, zeytin
lik gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta 
kullanılmasında toplum yararı bulunan otlak, 
kışlak, yaylak haline gelmiş yerler; 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının (dağı
nık evlerle her çeşit yapı ve tesisler harlcolmak 
üzere) toplu olarak bulunduğu yerleşim saha
ları; 

Orman sınırları dışına çıkarılabilir.» Yani 
ormanların kadastrosu ve sınırlama planları ya
pıldığı zaman, orman dışına çıkarılır denilmek
tedir. 

Şimdi hal böyle olmasına rağmen, mademki 
bu Orman Bakanlığının kuruluş amaçlarını gös
termektedir ve bunun tümü görüşülürken ve 

bundan önce bu bakanlığın bütçesi görüşülür
ken grup sözcülerinin belirttiği gibi, - genel ola
rak dahil olmak üzere - ormanların tam ve kâ
mil anlamda millete ve vatana faydalı olabil
mesi için, orman içerisindeki ünitelerin, yerleş
me yerlerinin mümkün mertebe, planlı bir şe
kilde orman içerisinden çıkarılması ile mümkün 
olacağı ifade edilmiştir ve edilmektedir. 

Hal böyle olduğuna göre, bu 2 nci mad "enin 
6 ncı bendinde sadece orman içinde ve bitişiğin
de yaşayan köylülerin kalkındırılması ile ilgili 
faydalı tedbirler alınmaktadır. Bununla birlik
te gerekiyorsa, gerektiğinde imkânlar hâsıl ol
duğu takdirde orman İçerisinde bulunan yerleş
me ünitelerinin de bu ormandan ayıklanması 
lâzımdır. Yani ormanın köyden, köylüden mes
kûn mahalden arındırılması lâzımdır. Bu kıs
mın da 6 ncı bende ilâve edilmesi gerekir. 

Ayrıca şimdi Toprak Reformu Kanun tasa
rısı komisyonlarda görüşülmektedir. Toprak re
formu, toprağı olmayan veya yeteri derecede 
toprağı olmayana toprak dağıtılması mevzuuba-
histiı*. 

Demin Demokratik Parti Grubu adına konu
run Sayın Eroğan, çok güzel ve nefis bir konuş
ması ile konuyu hakikaten anlıyabileceğimiz, ina
nacağımız bir şekilde dile getirdi. Bu arada 
kılkeçisinden de bahsettiler. Doğru, ciddî, insan 
köyde yaşadığı müddetçe, arkadaşımızın güzel 
bir ifadesine rağmen, bu lolkeçisinden ormanla
rı kurtarmak kolay olmayacaktır. O halde insan 
köy içerisinde, orman içerisinde yaşadığı müd
detçe, orman içerisinde köy kaldığı müddetçe, 
orman bir yerleşme ünitesi olduğu müddetçe or
manları tam ve kâmil anlamda bu tasalluttan, 
bu zarardan kurtarmak mümkün olmayacaktır. 

Şu halde yapılacak toprak reformu ile da
ğıtılacak toprakları Devletin ve bütçenin imkân
ları gözönünde bulundurulmak şartı ile, ilk ön
ce orman içerisinde yaşayan köylerin veya yer
leşme yerlerindeki vatandaşların hakları ve hu
kukları, genel hukuk kaideleri içerisinde ve bu 
hak ihlâl edilmemek kaydiyle foirinci derecede 
buralara tahsis etmek gerekir. Orman içerisinde 
bulunan köylerin ve buralarda yaşayan vatan
daşların ormandan tahliye edilerek toprak re
formu ile bunları orman dışarısına çıkarılması 
hususu bu madde içerisinde, yani 6 ncı bent içe
risine alınması lüzumuna inanmaktayım. 
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Zira Millet Meclisine sunulan ve 584 SıravSa
yılı metinde bu kabil yerlerin de orman içerisin
den çıkarılması derpiş edilmiştir. Şimdi oradaki 
madde metni ile, buradaki madde metni arasın
da bir koordinasyon yapılması lâzımdır. Toprak 
reformunda da bu kabil yerlere öncelik hakkı ve
rilmesi suretiyle, mehmaemken, mümkün olduğu 
mikyasta orman içerisindeki köyleri tahliye et
menin yollarını bu şekilde bulabileceğimize inan
maktayım. 

Maruzatım bundan ibanettir. Saygılarımı su
narını. * 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Zeki Çeliker, buyurun efendim. Süreniz 
15 dakikadır. 

D. P. GRUBU ADINA ZEKİ ÇELİKER (Si
irt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki kanun tasarısının 1 nci maddesi üzerin
de Demokratik Partinin görüşlerini arz etmek 
üzere yüce huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Millet hayatında orman varlığının büyük bir 
unsur olduğu hiçbir suretle, hiçbir kimse tara
fından inkâr edilemeyeceği hepimizin malumu
dur. Partimiz adına görüşlerini izah eden arka
daşımız, gayet güztel bir tarzda ifade ettiler. Be
şikten mezara kadar insan günlük ihtiyaçlarının 
görülmesiyle ilgili olarak orman mahsulleriyle, 
ormandan istihsal edilen maddelerle haşir ne
şir olmak mecburiyetini hissetmektedir. 

Bu itibarla orman varlığının bu ehemmiyeti 
muvacehesinde maddede dercedilen ormanların 
korunması keyfiyeti mühim bir durum arz et
mektedir. Ancak, kitabî bir tarzda «ormanları 
koruyacağız» demek de kâfi değildir. Ormanla
rın korunması için lüzumlu olan sosyo - lekono-
mik tedbirlerin getirilmesi şarttır. Bu vesile ile 
orman içi köylüsünün kalkındırılması, ormanın 
orman köylüsü tarafından benimsenmesi ve hi
maye edilmesi, orman varlığının kendisi için mü
him bir unsur olduğunu kabul etmesi şartlarının 
ortaya konmasıyle kaimdir. 

Bugüne kadar yapılan ormancılık tatbikat
larında muhterem Orman Bakanlığının mün-
tesipleri bu hastalığa teşhis koymuş, ancak teş
kilâtın maddî imkânları nispetinde buna hal ça
resi bulmaya çahşmışlarsa da bu işin politikası 
Devlet politikası olarak tespit edilemediğini ve 

bu ihtiyacın karşılanmasının tamamen Orman 
Genel Müdürlüğüne ve bugün için de Orman Ba
kanlığına tahmil edildiğini müşahede ediyoruz. 

Halbuki orman içi köylüsünün kalkındırılma
sı, sadece Orman Bakanlığına tahmil edilen bir 
keyfiyet halinde mütalâa edilmemelidir. Çünkü 
Orman Bakanlığı mevcut olan, hizmetine terke-
dilen ormanların bekasını temin etmek, orman
ların vüs'atini artırmak ve bu ormanları vatan
daş hizmetinde en rasyonel, en rantabl bir şe
kilde geliştirip, işletmek vazifesiyle mükellef 
olduğuna göre, mevcut orman servetini tama
men orman köylüsünün hizmetine terketmek 
doğru değildir. Haddi zatında orman içi köylü
sünün kalkındırılması her ne kadar orman var
lığının korunması için bir sebep teşkil ediyor
sa da, Devletin, bütün kamu kuruluşlarının or
man içi köylüsünün kalkındırılması ile ilgili ola
rak tam bir iştirak halinde bulunması ve bu böl
geler için detaylı planlar teşkil edilerek, bunla
rın tatbik safhasına konmasıyle mümkün olaca
ğı kanaatindeyiz. 

Demin bir arkadaşımız ormanların korunma-
sıyle ilgili olarak koruma teşkilâtının zaman za
man vazifesini suiistimal ettiğini ifade buyur
dular ve burada Sayın Bakan ile kendi araların
da hoşumuza gitmeyen bazı nahoş ifadelerin 
kullanılmasına sebebiyet verildi. Benim şahsen 
kanaatim budur; öteden beri, orman ve orman
cılık camiasının ismi etrafında bu gibi kötü de
dikodular yapılmaktadır. Ama, bu camianın es
ki bir mensubu olarak şunu ifade edebilirim ki, 
eğer ormancılık camiasında bir nebze bu kabil 
hadiseler cereyan ediyorsa; diğer camialarda-
kiyle kıyas kabul etmeyecek derecede cüzidir. 
Ancak, bunun bir vaka olduğunu da inkâr et
mek mümkün değildir. 

Bu maddede, orman sahalarının genişletilme
si durumu, maddenin beşinci fıkrasında yer al
maktadır. Bugün için Türkiye'de amenejman 
planları, üç başmüdürlük hariç, bütün başmü
dürlüklerde tamamen tekemmül etmiş vaziyette
dir. Bizim kanaatimize ve daha doğrusu yapı
lan tespitlere göre orman varlığımız 18 milyon 
200 bin hektar civarındadır. Fakat kabili isti
fade olan ve bugün işletilen ağaçla örtülü olan 
orman miktarı gayet azdır. Bu itibarla Orman 
Bakanlığının bu kuruluşa gittikten sonra acık 
olan sahaların teşciri cihetine süratle gitmesin-
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de ve teşcir edilen sahaların geliştirilmesinde ve 
burada yapılan teşcirin isabetli olması için ge
rekli çabanın sarf edilmesinde fayda umuyo
rum. 

Memleket sanayiinin geliştirilmesi için orman 
hammaddesinin Türkiye çapında büyük bir ih
tiyaç maddesi olduğu inkâr edilmez bir hakikat 
halini almıştır. 

Ormanlarımız tam kapasite ile en verimli bir 
şekilde işletilecek olursa; iç tüketimi karşıladık
tan sonra, kanaatimizce yılda beş milyon hatta 
yedi milyon metre mikâp ihracatı temin edecek 
kapasiteyi iktisabedecektir. 

Bu madde üzerindeki görüşlerimiz kısaca 
bundan ibarettir. 

Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu, buyu
run efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına söz istiyorum. 

ŞINASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım; 

Üzerinde görüşmekte olduğumuz 2 nci mad
de içerisinde Türkiye'nin tüm orman politikası 
yatıyor. Gerçekten, dün biz de arzettik, arkadaş
larımız da buradan isabetli şekilde ifade buyur
dular, bilhassa Sayın Eroğan da dokundu. De
ğerli arkadaşlarım, gerçekten Türkiye orman
larını kurtarmak istiyorsak, vatan ormanlarını 
bu milletin büyük hazinesi, ölümsüz hazinesi ha
line getirmek istiyorsak eğer, önce bu politikay 
millî hedeflere doğru, millî bir ormancılık po
litikası olarak ve fakat hiçbir siyasal partinin 
dokunamıyacağı, dokunulmaz bir politika ola
rak değerlendirmek ve kabul etmek mecburiye
tindeyiz. Şimdi bu olmadıkça da bunun uygu
lanması bahis konusu olmaz ve Türkiye'de bu iş
ler birtakım kişilerin, siyaset adamlarının, Dev
let adamlarının, siyasî partilerin günlük çıkar
ları ve oy avcılığı vasıtası haline getirilir. Geç
mişteki acı derslerden de faydalanmak, suretiy
le, tekrar istirham ediyorum ve bilhassa söz al
mış oluyorum, maddedeki bu millî hedefler -
ki tavibetmemek mümkün değil - belki ufak te
fek metin hataları, yazılış hataları olabilir; ama 
tümüyle isabetli bir şekilde gösterilmiştir. Bu he
deflere varılması için Bakanlıkça bir millî poli
tikayı bu hedeflere tevcih etmekte zorunluk var
dır ve bunda gecikilmemesi elzemdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi, bu 2 nci maddede orman politika

mız, dolayısıyle Orman Bakanlığımızın kuru
luş amaçları içerisinde gösterilmekte olan bu 
hedefler arasında üzerinde dikkatle durmak 
istediğim bir nokta vardır, beşinci bentteki 
«Orman sahalarının genişletilmesi» ibaresidir. 

Bir şüphe üzerine, belki de yeteri derece
de açıklık olmadığı için Sayın Bakana, Sayın 
Komisyona da sordum; ama yine de bu kürsü
den kesinlikle açıklığa kavuşturulmasında za
ruret var. Orman sahalarının genişletilmesi de
diğimiz zaman; yeniden ağaç dikmek suretiy
le, yeniden orman yetiştirilmesi amacı kaste
diliyor mu edilmiyor mu? 

Şimdi, metne bakacak olursak; yazılış şek
li itibariyle «orman sahasının ya da sahalarının 
genişletilmesi» deniyor. Takdir buyurursunuz 
ki, boş arazide de yeniden ağaç dikilebilir ve 
orman yetiştirilebilir. Orman sahasının geniş
letilmesi suretiyle ormanlarımızı genişletmek 
istiyorsak; o takdirde mevcut orman sahasını 
genişletmek, mevcut orman içerisine, onun 
civarına, onun sınırlarına ağaç dikmek gibi 
bir anlamla karşı karşıya kalıyoruz; ama Sayın 
Bakan, özel olarak lütfettiler aydınlattılar, 
bu itibarla bu madde üzerinde vermeyi düşün
düğüm önergeyi vermekten vazgeçiyorum. Bu
na mukabil bu kürsüden de bu beşinci bent 
içerisinde, yeniden ağaç dikilmesi suretiyle or
man yetiştirilmesi hedefinin de saklı olduğu
nun açıklanmasında zaruret görüyorum, 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu vesileyle, yeniden ağaç dikilmesi işi gi

bi hayatî bir konu üzerinde zannediyorum Or
man Bakanlığı büyük gayret sarf etmelidir. 
Bunun da Sayın Bakan tarafından açıklanma
sından şahsen huzur duyacağım. 

Dün, Sayın Hüseyin Abbas, bu kürsüden 
çok masumane bir temennide bulundu. Arka
daşımız dedi ki: «Türk gençleri, işsiz Türk 
gençleri, çalışmak suretiyle ağaç diksin. Or
man yetiştirilmesinde, ağaç yetiştirilmesinde 
katkıda bulunsun.» Bu, aslında fevkalâde ma
sum bir temenni idi; fakat başka bir arkada
şımız, sanki Türk gençliğinin çalışmak suretiy
le, boş zamanlarım değerlendirmek suretiyle 
ağaç dikmesi suçmuş gibi bu fikrin karşısına 
çıkmıştır. 
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Arkadaşlarım, şimdi Dünyanın her tara- 1 
fında gençlik ağaç dikiyor. Akla yalnız demir
perde gerisi gelmesin; demokratik ülkelerde 
bütün gençlik ağaç dikiyor. Şimdi size Fransa' 
daki gençlerin bu konudaki çabalarından kü
çük bir örnek sunmak istiyorum: Fransa'da, I 
Avrupa Konseyinin yardımıyle açılan kampan
ya içerisinde «Doğayı Koruma Gönüllüleri» di
ye bir örgüt kurulmuştur. Bunlar, tıpkı izciler 
gibi büyük bir örgüt olarak bir araya gelmiş, 
güç kazanmışlardır. Fevkalâde etkili çalışma
ları var bu Doğayı koruma gönüllülerinin. 
Yaptıkları işleri, çok ilginç bulduğum için 
kısaca okuyorum. Ve gençler ağaç diksin, or
man yetiştirsin, bu işte çalışsın diye çok sa
mimî ve içten temennileri yanlış anlamaya ça
lışanlar için de zannediyorum en iyi bir cevap 
teşkil edecektir. 

«Bu gençler, bitki ve yabanî çiçekleri ko
ruyacaklar, ekimli arazinin, manzaraların ve 
doğal görüntülerin çirkinleşmesine imkân ver
meyeceklerdir. 

Bu gençler, ormanlan koruyacaklar ve or
man yangını olmasın diye alman bütün ted
birleri destekleyeceklerdir. 

Bu gençler, kuşları hem tanıyacaklar, hem 
de koruyacaklardır. 

Bu gençler, vahşi hayvanların da yaşama
ya hakları olduğunu kabul ederek, cinsleri aza
lan vahşi hayvanları koruyacaklardır. 

Bu gençler deniz kenarlarını, nehirleri, 
köyleri hiç bir surette kirletmeyecekler, kirlen
miş olanları görüp ilgilileri uyaracaklardır. 

Bu gençler, çürük yapraklan toplayacak
lar ve ormanları yahut tarlaları temizlemek ve 
gerektiği zaman bu temizlik işlerine fiilî olarak 
tereddüt etmeden katılacaklardır. 

Bu gençler, doğanın sükûnetini bozmaya
caklardır. 

Bu gençler, bilgisiz olduklarından yukar-
daki hususlara saygı göstermeyenleri uyaracak
lardır. 

Bu gençler, tarihî ve arkeolojik kıymetlere 
büyük bir itina göstereceklerdir. 

Ve nihayet bu gençler, doğayı koruma yo
lunda her türlü girişimi destekleyeceklerdir.» 

Şimdi, bütün dünya gençliğinin ve bu ara
da demokratik ülkeler gençliğinin de boş za
manlarını ağaç dikmek suretiyle ve tabiata sa
hip çıkmak suretiyle değerlendirdikleri bir j 

dünya üzerinde yaşadığımız şüphesiz. Biz de 
dünyanın şerefli bir üyesi olarak, daha güzel 
bir tabiata, daha güzel bir dünyaya yönelmiş 
insanlar olarak ağaç denilen cenneti, ağaç de
nilen âlemi elbette gençlerimize sevdirmeye 
ve onun zenginliklerine ve güzelliklerine katkı
da bulunmaya mecburuz. 

işte bu nedenle, bütün siyasal partilerimizin 
ortak olarak desteğini kazanan bu tasarının 
görüşülmesi vesilesiyle Orman Bakanlığımızın, 
boş zamanları değerlendirerek, tatillerde çalış
mak imkânlarına sahibolan gençlerimizi çalış
tırmak suretiyle, gönüllü olarak, ya da az bir 
ücret mukabilinde; -bunun şekli, şartı elbette 
bulunabilir - ama mutlaka ağaç dikme ve Tür
kiye ormanlarını genişletme ve yeniden orman 
yetiştirme seferberliğinde, kampanyasında, 
genç ve zinde güçlerden faydalanmasını bilhas
sa tavsiye etmek isterim. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun 
efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Anayasamızın 130 ncu maddesi, Orman Ba
kanlığının kuruluş gayesi olarak bu Bakanlı
ğa, hem ormanların ve hem de orman köylü
sünün korunması ve geliştirilmesi vazifesini ay
nı zamanda vermiştir. Tasarıyı tetkik ettiği
miz zaman görüyoruz ki, maalesef ne kuruluş 
gayesinde ve ne de görevleri maddesinde bu 
şekilde açık ve seçik olarak Orman Bakanlığı
nın ormanları ve orman köylüsünü koruma ve 
geliştirme gayesi ibaresi yok. 

Bu sebeple bir önerge takdim edeceğiz 2 nci 
maddenin birinci fıkrası olarak; «ormanların 
ve orman köylüsünün korunması ve geliştiril
mesi» ibaresine maddede yer aldıralım arkadaş
larım. Bu bir Anayasa emridir, Anayasanın 
vermiş olduğu bir görevdir. 

Biz, Orman Bakanlığının kuruluş gayesinde 
böyle bir ibareyi ihtiva ettirmez isek, Orman 
Bakanlığını şimdiye kadar olduğu gibi (yalnız 
ormanı koruma, ormandan yalnız kendi nam 
ve hesabına faydalanır) havasından kurtara
nlayız. Orman köylüsüyle orman aynı zaman
da korunmalı ve aynı zamanda geliştirilmelidir. 
Birinci nokta bu. 
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İkinci nokta muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye'nin var olabilmesi için, mutlak surette 
mevcut ormanları korumakla beraber yeniden 
ağaçlandırmak ve orman yetiştirmek mecburi
yetindeyiz. Türkiye elden gidiyor. Haricî düş
manlarımız gibi bir de iklim düşmanımız var; 
erozyon, iklim şartları, yağış' rejimi. Biz ye
ter miktarda ve kısa zamanda büyük mikyasta 
orman yetiştiremezsek Türkiye'mizin iklimi, ya
ğışı aleyhimize olarak değişecektir. Bu sebep
le bu maddeye 2 nci bir fıkra eklenmesini çok 
lüzumlu görüyorum. Bunun da şöyle olması 
lâzım: 

«Kendi özel tapulu arazisinde veya kamu 
arazisinde, Devletçe kendisine tahsis edilecek 
arazide, özel orman yetiştirenler, yetiştirdik
leri ormandan Orman Bakanlığının gözetim ve 
denetiminde kendi malı gibi faydalanır.» Bu 
şekilde bir fıkra koyarsak Devletin yeniden 
ağaçlandırma gayretine milletimiz de iştirak 
eder. Bu rejimimizin de bir icabıdır. Çünkü, 
karma ekonomi sistemi içerisinde geri kalmış 
olan memleketimizi hem Devlet eliyle hem de 
özel teşebbüs eliyle geliştirmek nasıl rejimin 
bir icabı ise, memleketi yeniden ihya etmeye 
de, orman yetiştirmeye de özel teşebbüsü, şah
sın faaliyetini katmamız lâzımdır. Bu tasan
da böyle bir hüküm yok; bunun eklenmesi mem
leketimizin halk eliyle ormanlaştınlması için 
çok faydalı neticeler verecektir, önerge veri
yorum, bilhassa bu 2 önergeye iltifat buyur
manızı saygılarımla arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Şimdi Sayın Bakan, Sayın Özdenoğlu'nun 
zannediyorum bir soruları oldu. Bu soruları 
yanlış tespit etmediysem, 2 nci maddenin 4 ncü 
bendinde yeni orman yetiştirme... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 5 nci.. 

BAŞKAN — Bir dakika arz edeyim. Yeni 
orman yetiştirme konusunda tereddüte düşü
yoruz diyorlar Bilhassa 4 ncü bentte «nitelik 
itibariyle geliştirilmesi» terimi kullanılıyor ve 
ayrıca 5 nci bentte de «orman sahalarının ge
nişletilmesi» deniyor. Bütün bunlar mevcut 
bir ormanın genişletilmesi mahiyetinde, o mâ
naya geliyor diyorlar, halbuki yeni orman sa-
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halan da ihdas edilebilir. Bu konuyu kapsamı
yor; bilhassa amaç maddesi olması itibanyle 
öğrenmek istiyorum dediler konuşmalarında. 
Bir cevabınız varsa rica edelim, bir açıklama 
yapacaksanız. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Efendim orman sahalarının genişletilmesi den
diği takdirde anlaşılan şey, memlekette mev-
cudolan orman sahalannm metrekare, dekar, 
hektar olarak vüsatinin artınlmasıdır. Bu ba
kımdan buradaki deyim bu anlamı ifadeye ye
terlidir. Bu tasan Orman Fakültesinin bütün 
meslek teşekküllerinin, Orman Bakanlığı çeşit
li hizmet birimlerinin müşterek çalışması sonu
cu meydana getirilmiştir. Ayrıca komisyonlar
dan da bu şekilde geçmiş ve hiç bir tereddüt 
husule gelmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim yanlış anlaşıldı gali
ba, müsaade ederseniz.. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Yani, yeni orman yapmayı tamamen kapsar. 
Yeniden ağaçlandırma yapmak suretiyle orman 
sahasının genişletilmiş olması manasını kapsar. 
Bu bakımdan bir değişiklik yapmaya lüzum 
yoktur. Kendilerine de zaten arz ettim, eğer 
mevcut orman sahalannm genişletilmesinin da
ha da açmak suretiyle ifade etmek gerekirse, 
bu ormanın sunî mi, tabiî mi; sunî veya tabiî 
ise ekimle mi, dikimle mi v. s. şekliyle olması 
gibi.. 

BAŞKAN — Saym Bakan onunla ilgili değil 
efendim. Onunla ilgili değil, şimdi efendim 
arkadaşlarımızın.; 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Kürsü
den ifade buyursunlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika. Arkadaşımızın izah etmek istediği konu, 
mevcut ormanın geliştirilmesi değil; hiç orman 
bulunmayan bir saha, orman sahası, orman 
ihdas etmek, yeniden orman yapmak istiyor
sunuz; bu madde onları -M, şimdi ben de tet
kik ettim - hep mevcut ormanın geliştirilmesi, 
mevcut ormanın genişletilmesi deyimi var, iler
de madde böyle çıkarsa yeni bir orman yap
mak isterseniz bu madde size o imkânı vermez 
diyor arkadaşımız. Arkadaşımızın uyarısını 
ben öyle anladım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bu 
yüzden önergemi de geri aldım. Bu son dere
ce önemli bir konudur. 
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ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Hayır Sayın Başkan bu verir; orman olmayan 
(bir yerde bir sabanın yeniden ağaçlandırılma
sı bu fıkra içerisinde mündemiçtir. Zira, or
man sahasının genişletilmesi demek, bir mem
lekette mevcudolan orman sahasına yeni saha
ların eklenmesi demektir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon var 
mı bu konuda bir beyanınız? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVN1 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Hayır efendim, 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın özdenoğlu, orman adedini çoğaltma

yı da kapsadığını ifade ediyorlar Sayın Bakan. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununun 2 nci 

madde 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ©derim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Madde 2. — Fıkra 1. — Ormanların ve or
man köylüsünün korunması ve geliştirilmesi.» 

BAŞKAN — Burada fıkra yok, 7 tane bent 
var Sayın Tosyalı. 

BASAN TOSYALI (Kastamonu) — 2 nci 
madde 1 nci fıkra var ya. 1 nci bent, onu çı
karıp yerine bunu koymak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki bir dakika, siz 6 nci ben
di tetkik ettiniz mi, «orada orman içi köyle
rin kalkındırılması bakımından ilgili kuruluşla 
işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak, ken
dilerine taallûk eden, yani orman idaresine, 
Orman Bakanlığına taallûk eden bu konudaki 
işleri yapmak» diyor burada. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kâfi 
gelmiyor bu efendim. Bunları okudum, yalnız 
Anayasanın 131 nci maddesinin, son fıkrasın
daki Orman Bakanlığı, hem ormanları, hem or
man köylüsünü aynı zamanda koruyacağı anla
mındaki ibaresinm açık seçik alarak burada 
yer alması lâzım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVN1 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
gerek ifade buyurduğunuz gilbi 2 nci maddenin 
6 nci bendinde; gerekse mütaakıp 3 ncü mad

denin 18 nci bendinde, raporumuzda da açık
ça ifade ettiğimiz şekilde Anayasanın 131 nci 
maddesine paralel bir şekilde, orman köylüsü 
ve orman ilişkilerinin tanzimi hususunda yeter
li hükümler mevcuttur. Bu itibarla katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTIN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılmıyorlar. Sayın Tosyalı'nın önergesi
ni Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Okunmuş bulunan 2 nci maddeyi bu haliyle 
Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... 2 nci madde ka-
Val 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 ka
dastrosunu yapmak; 

3. Ormanlarda vasıf tâyini ile Devlet or
manlarına ilişkin irtifak hakkı tesisine ve izne 
ait işleri ve mülkiyetin muhafazası işlerini yü
rütmek, 

4. Ormanların imar, ıslah ve bakımını sağ
lamak; 

5. Ormancılıkla ilgili her türlü ağaçlandır
ma planını düzenlemek ve bu planın 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 vasıflan bozul
muş orman alanlarında orman tesisi için, yer
li ve yabancı türlerle ağaçlandırmalar yapmak, 
özel mevzuatına göre orman rejimine alınacak, 
yetişme muhiti şartları elverişli ve ekonomik 
icapların 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 dahilinde, doğal denge 

j üzerinde ormanların olumlu etkilerini gerçek-
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leştirecek, toprak aşımına ve taşınmalarını 
önleyecek teknik ve kültürel tedbirleri almak, 
rüzgâr erozyonu ile savaşmak, sahil ve kara 
kumullarını tespit etmek, çığ teşekkülünü ön
lemek, ayrıca tarım alanlarında verimi artır
mak gayesiyle ilgili kuruluşlarca tesis edilecek 
koruyucu orman şeritlerinin plan ve projeleri
ni yapmak ve uygulamada teknik yönden yar
dımcı olmak, 

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 yardım
cı olmak, her türlü orman ağacı fidanı, tohum, 
çelik ve diğer üretim maddelerini yurt içinden 
ve gerektiğinde yurt dışından sağlamak ve se-
leksiyonunu, denemesini kontrolünü yapmak 
ve bu hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli te
sisleri kurmak, orman içi mera ıslahı için lü
zumlu tohum ve diğer üretim maddelerini özel 
mevzuatına göre sağlamak ve gerektiğinde 
üretmek, yurt dışına ihraç ve yurda ithal edi
lecek orman ağacı fidan, tohum ve diğer orman 
üretim maddelerinin menşe ve kalitelerini bel
gelendirmek; 

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 kişi
lere her türlü teknik yardımda bulunmak ve bu 
ağaçlandırmaları yapacaklara, özel mevzuatı 
gereğince, mevcut veya teşkil edilecek kay
naklardan verilen kredi ve yardımlara ilişkin 
iş ve işlemleri yapmak; 

11. Yurtta orman ve ağaç sevgisini artır
mak için köy, kasaba ve şehirler dolayında ge
rekli koşullar bulunduğu takdirde, örnek ni
telikte ağaçlandırmalar yapmak ve yapacakla
ra yardımcı olmak; 

12. Orman amenajman plânlarını ve orman 
envanterini yapmak; tüzel kişiliği haiz kamu 
kurumları ormanlarayle özel ormanlara ait ame
najman planlannı ve orman . envanterini de 
yaptırmak veya yapmak; 

13. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği 
nitelik ve nicelikte harita ve hava fotoğrafları

nı sağlamak, ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşılayamaması hainde bu hizmetleri yapmak 
veya yaptırmak; 

13. Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği 
nitelik ve nicelikte harita ve hava fotoğrafları
nı sağlamak, ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşılayamaması halinde bu hizmetleri yapmak 
veya yaptırmak; 

14. Toplumun, ormanların kolektif hiz
metlerinden ve ürünlerinden çok yönlü, sürek
li, düzenli bir biçimde yararlanmasını sağla
mak amaciyle 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 kulla
nılmasının azaltılması ve önlenmesi amaciyle il
gili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli bü
tün tedbirleri almak; 

17. Ormanların korunması, geliştirilmesi* 
işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarını gerçek
leştirmek için Devlet ormanları içinde veya bi
tişiğinde oturar: köylülerin ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişimlerini sağlamak maksadiyle, 
kalkınma havzalarında yapılacak etüt, araştır
ma, plan proje ve programlarının hazırlanması 
işlerine katılmak ve hizmetleriyle ilgili olanla
rını uygulamak; 

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 kaynaklanmn en iyi şekil
de bu nitelikteki hizmetlere yöneltilmesi ve 
Devlet ormanlarının korunması, ormanlık sa
haların genişletilmesi ve gözetümesiyle işletil
mesinde Devletle köylülerin işbirliğini sağlayı
cı gerekli tedbirleri almak ve uygulamak. 

19. Bulundukları yerlerde kaldındınlmala-
rma imkân olmadığı yapılan etütler sonunda 
anlaşılan ve başka yerlere nakillerine karar ve
rilen orman içinde veya bitişiğinde oturan köy
lülerin bıraktıkları, orman bütünlüğünü sağ
lama yönünden gerekli görülen, taşınmaz mal
larının kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlem
leri yürütmek; 

20. Orman ürünleri sanayiinin millî eko
nominin gereklerine göre kurulup geliştirilme-
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sine iügkin politikanın uygulanmasını gözetip 
kontrol etmek, uzun vadeli sanayi planını ha
zırlamak ve orman ürünlerinin rasyonel ve eko
nomik olarak değerlendirilmesi için memleket 
koşullarının gerektirdiği yeni teknolojiyi uy
gulamak ve uygulatmak. 

21. Orman ürünleri sanayii mamullerine 
olan yurt içi ihtiyaçlarını bol, ucuz, yerinde, 
zamanında karşılamak, karşılatmak ve kendi 
kuruluşlarına aidolanların etüt ve planlarını 
yapmak gerektiğimde lüzumlu tesisleri kurmak 
ve işletmek; 

22. Orman ürünleri sanayinin hammadde 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin her çeşit 
etüt, plan, proje ve programlan yapmak, yap
tırmak ve uygulamalarını izlemek; 

23. Orman ürünleri sanayii alanında 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 ihracı 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 
edilecek mesireleri özel mevzuatına göre planla
mak, bu plana göre kurulmasını ve işletilmesi
ni düzenlemek; 

26. Memleketin kara kaynakları ile, sportif 
amaçlara uygun olarak, orman içi dere ve göl
lerine ilişkin envanter ve planlamayı 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 
açmak, yurt içinde ve dışında personel yetiş
tirmek, 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; 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEVNİ 
NEDtMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
26 ncı bentde bir kelime noksanlığı vardır. 
«Memleketin kara kaynakları» diye okundu, 
«Kara av kaynakları» olacak. Bunun tavzih 
edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu madde üzerinde söz alan sayın üyelerin 

isimlerini arz ediyorum: O. H. P. Grubu adına 
Sayın Ömer Buyrukçu, M. G. P. Grubu adına 
Sayın Hasan Tosyalı. Şahısları adına ise, Sa
yın Baha Müderrisoğlu, Sayın Mustafa Kap
tan, Sayın Şinasi özdenoğlu. 

Vaktin bitmiş olması nedeniyle 24 Nisan 
1972 Pazartesi günü saat 15,00't© toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

\>&<i 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanım unun 
.74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. İn Oe~ 
cici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 ^ 
(Dağıtma tarihî : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilaçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanım teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi .-
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

3. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 

komisyonları raporları (1/5IİIİ) (ıS. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci <e!k) (Dağıtma tarihleri : 
.'l'Q . '10 . .191711'; (9 . M . >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 
içişleri 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'm, 
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 Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 161 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 Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'kı, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 1 5 . 6 . 1 9 7 1 ve 4 . 2 . 1972) 

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

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



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

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat 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. Sayıları : 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 tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. (Sayıları 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 memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (ıS. 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 haikkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (iS. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu 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 
AMan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 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 hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : '372 ve 372 ye 1 nci elk) (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. Sayıları : 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 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilin!esine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. (Sayıları : 381 ve 381 e 1 nei 
elk) (Dağıtma tarihileri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 402) (Da
ğıtma tarihi : 1 6 . 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 raa'd d elerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — izmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
vc 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 Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası-
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mıı kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve ! 
Adalet Komisyonu raporu (2/236, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . o . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/59-1) (S. Sayısı : 3.11 e 2 ne i 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — îstanlbul Milletvekili Meıhmet Ali Ay-
bar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/17) (S. Sayısı : 573) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

23. — Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Ak
doğan ve Neşet Tanrıdağ'm yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/174) (S. Sayısı : 574) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1972) 

24. — Samsun Milletvekili Kânıran Evliya-
oğlu'ııun yasıama dokunulmazlığının kal dır si
ması hakkında (Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
nı a Komisyon raporu (3/173) (S. Sayısı : 575) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Samsun M ili e ti vekili Kanaran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ye Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/178) (S. Sayısı : 57G) (Da
ğıtıma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

26. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ııı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbaikanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/177) (S. Sayısı : 577) (Da
ğıtma-tarihi : 14 . 4 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Albdurrahman 
Şeref Lâç'm yasama dokunulınazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/181) (S. Sayısı : 
578) (Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

.38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün 
yar-ama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
dj Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

J k ^misyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/222) (S. Sayısı : 579) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başljakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyon]arından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/223) (S. Sayısı : 580) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 4 .1972) 

30. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/372) (S. Sayılı : 581) (Dağıtma ta-
ri'hft 117 . 4 . 1972) 

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysals 

ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın! 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/704) (S. Sayısı : 582) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

32. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon rapora (3/377) (S. Sayısı : 585) 
Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

33. — îstanlbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/374) (S. Sayısı : 
586) (Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

34. — istanbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/430) (S. Sayısı : 
587) /Dağıtma tfanihi : 17 . 4 . 1972) 

35. — istanbul Milletvekili Tekin Ererin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/445) (S. Sayısı : 588) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 4 . 1972) 
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3!6. — îstadbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından ımünekkep Karma Komisyon 
raporu (3/464) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma ta-
r » : 17, 4.. .1072) 

37. — Kayseri Milletivekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/688) (,S. Sayısı : 590) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1972) 

38. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüıce-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/367) (S. Sayısı : 591) 
(Dağıtıma tarihi : 17 . 4 . 1972') 

319. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
lu'nun 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) 

40. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergüll'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) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun 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) 

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

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

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

45. — 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) 

46. — 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) 

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

48. — Balıkesir Milletvekili Meivlüt 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) 

49. — Çorum Milletvekili Arslan Topçulbaşı'-
nın 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) 

50. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/15) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi :18 . 4.1972) 

Öl. —• İzmir Milleitlvekili Şinasi Osmalıın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresti ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/31) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 19 . 4 . 1972) 



ı5l2. — Kayseri Milletvekili Mehme* Yüceler'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık Itezfkereısü Anayasa ve'Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/32) (S. Sayısı : 605) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1972) 

93. — Konya Milletvekili (Cumhuriyet Se
natosu eski üyesi) M. Sadi Koçaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis-
yonlıarınıdan müırelkkep Kanıma Komisyon raporu 
(3/36) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1972) 

ı54. — Yozgat Milleitvekili ismail Hakkı Ak-
doğan'm 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) 

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

56. — Mardin Milletvekili Abdurrahim 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 : 18 . 4 . 1972) 

57. — Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/262) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1972) 

58. — Urfa Milletvekili Mehmeit Aksoy'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırüması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/295) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma 
teriha : 18 . 4 .1972) 

59. — Denizli Milletvekili Mehmeit Emin 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
ma tanM : 18 . 4 .1972) 

60. — Kırşehir Milletvekili M. Kemal 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 
tarihli : 18 . 4 .1972) 

611. — Konya Milletvekili Necmettin Erfca-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/601) (S. Sayısı : 614) (Da-
ğutma (tarihi : 18 . 4 .1972) 

|Q2. — Bitlis Milletvekili Zeynel Âbidin înan'-
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) 

03, — Aydın Milletvekili Fikret 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) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1972) 

'64. — Burdur Milletvekili M. Mukadder Çil-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/371) (S. Sayısı : 617) (Da-
ğutaıa tarihi : 18 . 4 .1972) 

05. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/380) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 .1972) 

66. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu1 

raporları (5/20) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma 
tarihi : 1'7. 4..1972) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadıın'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân koımilsy onlar ıradan seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(iS. Sayısı : 136 ya 1 mci <ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . ö . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, taram ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, 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 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi . Rifat 
Özıtürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon rapora (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikiaci dağıtma tarihi : 29,11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

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 : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 213 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhan ettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei 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 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. —• Edirne'nitı Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, oilıt 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 Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
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) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, erit 5 ve sayla 3Üİ. numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğ'iu, Nccibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin üren'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/4S) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

110. — Boğaızluyan ilçesine hağlı Yeni Fakılı 
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) 

(1(1. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Melrmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 



Sayısı : 349 ve 349 a 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — 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 Oelik'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) 

13. — Zile ilçesinin iğdir 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 Koınis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — îstaolbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
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 15. — 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. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — 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) 

17. — 1076 sayıllı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun tasarıları ve Mil î Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Meüımet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki 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 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlumun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 
nei maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mililî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi - . 4 . 2 . 1972) 

X 211, — Niğde (milletvekilleri Mervlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlıı'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) 

22. — 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 . 1 9 7 2 ) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, eil't 13 ve 
sayfa 9'2 numarasında nüfus siciline kayıtlı 



Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık, tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9'8;4) (S. Sayısı : 5111) 
(Dağıtana tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X '25. — Toprak ve Tarım, reformu önted-
birlcr kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 . 1972) 

'26. — 1!602 sayılı Askerî Ceza Kanunutıun 
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) 

27. — '24 . '5 . 1/9107 tarihli ve 8Ö8 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 .1972) 

X 28. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

29. — 393 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı mıadde-

8 — 

J ilerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Danıışîtay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna 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: 
14 . 4 . 1972) , 

X 311. — '683)1 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 

I madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 

I eklenmesine daiir kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komiteyon 

I raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

3İ2. — C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay 
ve 6 arkadaşımın, 5434 sıayılı T. C. EanekM San
dığı Kanununa, 1 . ,3 . 1971 günlü ve 1377 sa
yılı Kannınüıa eklemen geçidi 1 nei maddenin (a) 
bendimde değişiMlilk yapiimıasana daiir kanun 

} tieikM. ve MJaMyıe vte Plân feamJisyonÜ'ari rapor-
lıam ) 2/531) (S. Sayışa. : .635) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1972) 

33. — Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin ftıan'm ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Baışıbakanlık tczfeeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (S/7980 (IS. Sayısı : 060) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 19712) 

E K M B * 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/17) 

T. a. 
Başbakanlık 4.8. 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 7574 

Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'-
m yasama dokunulmazlığı, 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

19 . 2 . 1969 tarihinde yayınladığı basın bülteni ile Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tah-
kir ve tezyif ettiği iddia olunan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar hakkında Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alı
nan 30 . 7 . 1960 tarihli ve 31875 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 80 . 7 . 1969 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 31875 

Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'-
ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

19 . 2 . 1969 tarihinde yayınladığı basın bülteni ile Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir 
ve tezyif ettiği iddia olunan İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması istemini hâvi İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 7 . 7 . 1969 gün ve 969/176 Hz. sayılı 
yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

T. C. Kanununun 160 ncı maddesi gereğince takibat yapılmasına Bakanlığımızca izin verilmiş 
olduğundan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Millet
vekili Mehmet Ali Aybar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gere
ğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 
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Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep (Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 6 . 4 . 1972 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/17 

Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Kjetnidiijsiiınje HıüMimieitıim ınânteıvii şıailiisiijyeftiiaıii afaıeu tahkir ve (tezyif suçu feffiaidedMjddğii içim Başbsaikaınılığm 
4 . 8 . 1969 tarihli ve 6/2 - 7574 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve 
Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Milletvekili M. Ali Aylbar hakkındaki 3/17 
esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddele
ri1 uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı gecen 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 
koımiısyonlarınıclau mürekkep 
Karıma Komisyon Başkanı Sözcü 

Adana Denizli 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Çanakkale Corum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurralunan Güler 

Ordu Sivas 
Cengiz Ekinci Tevfik Koraltan 

Kars Konya 
/ . Hakkı Alaca Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta Ankara, 

Yusuf Uysal Emin Paksüt 
İstanbul İstanbul 

O. Cemal Fersoy Reşit Ülker 
Artvin Erzurum 

A. Naci Budak Sabahattin Araş 
Mardin Niğde 

Esat Kemal Aybar M e ulut Ocakcıoylu 

Millet Meclisi (S. Sayısı :' 573) 



Donem : S 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /174) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 1 . 1970 

Özlük ve Yazı tşl-eri : 6/2 - 856 
Konu : Yozgat Milletvekilleri İsmail Hakkı Akdo
ğan ile Neşet Tanrıdağ'ın yasama dokunulmazlık-, 

~" lan. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeli memura hakaret etmek suçunu işledikleri iddia olunn Yozgat Milletvekilleri ismail 
Hakkı Akdoğan ile Neşet Tanndağ haklarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 24 . 1 . 1970 tarihli ve 2664 
sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 24 . 1 . 1970 

Ceza îş. On. Müdürlüğü 
Sayı : 2864 

Konu : Yozgat MÜUleltveikn!İıleni İsımıaiM Hakiki Akdo
ğan ile Neşet Tanndağ'm yasama dokunulmazlı
ğı Hk. 

Başbakanlığa 
Vazifeli memura hakaret suçunu işledikleri iddia olunan Yozgat Milletvekilleri İsmail Hakkı 

Akdoğan ile Neşet Tanndağ'm yasama dokunulmazlıklarının 'kaldırılması istemini hâvi Yozgat 
Cumhuriyet Savcılığının 10 . 1 . 1970 gün ve 2/1545 sayılı yazısı örneği ile hu husustaki hazırlık 
soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türikiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Yozgat Milletvekilleri İs-
mail Hakkı Akdoğan ile Neşet Tanndağ'm yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin ta'kdir buyurulımasma delâletleri arz olunur. 

Y. Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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- 2 -
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep 'Karma Komisyonu 
Esas No. 3/174 
Karar No. 43 

6.4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendilerine vazifeli memura hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 29 . 1 . 1970 ta
rihli ve 6/2 - 856 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınız
ca Komisyonumuza tevdi edilen Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ile Neşet Tanrıdağ 
haklarındaki 3/174 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
mütaakıp maddeleri uyarınea işleme taObi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyloınfumuzeıa, adı geçen amJifllleltlve(kiiilJlerliın|in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ucu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Gen el Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayalsa ve Adalet 
laoımiföyonlarıajdan mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 
Çanakkale 

Kemal Bağcıoğlu 
Ordu 

Cengiz Ekinci 
Kars 

/. Hakkı Alaca 

Söızeü 
Denizli 

Fuat Avcı 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
SİVtiB 

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 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı t 574) 



Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 575 
Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/173) 

T. G. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı tşUH : G/2 - SC>D 
29 . 1 . 1970 

Konu : Samsun Milletvekili Kâmran EvHyaog 
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28 . 11 . 1967 tarihli ve 6/2 -10884 sayılı yazımız. 
3 . 9 . 1967 tarihli Ulus Gazetesinin 2 nci sayfa seçmene mektup sütununda (Demirel birader

ler) ve 12 . 9 . 1967 tarihli Ulus Gazetesinin aynı sütununda (hodri meydan) başlıklı yazılan ile 
Turizm ve Tanıtma ©ski Bakanı Nihad Kürşad'a vazifesinden dolayı neşren hakarette bulunduğu 
iddia olunan Samsun Milletvekili Kâmuran Evli/aoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair bu kere Adalet Bakanlığından alınan 
24 . 1 . 1970 tarihli ve 2862 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pu-
sıüasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 2862 

24 . 1 . 1970 

Konu : Samımın MilötvekiifM Kâırunaın Evlıiyaoğ-
lu'jıım yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : Neşriyat ve Müdevvenat Gn. Md. ifadeli 4 . 11 . 1968 gün ve 2253 sayılı yazıları. 
3 . 9 . 1967 tarihli Ulus Gazetesinin 2 nci sayfa seçmene mektup sütununda (Demirel birader

ler) ve 12 . 9 . 1967 tarihli Ulus Gazetesinin aynı sütununda (hodri meydan) başlıklı yazıları ile 
Tıiııiiam ve Tamıffcmıa ejsikii Baıkıanı Nibad Kürşıald'ıa vaaitfeısiiınldeaı dlolayı neşren hjateratte baıfliinnıdıuğıu iilddia. 
dliumiaın SıafniiSfiun MftlilleıivlelkıiM Kâınınan Evlliyaioğllfu'tnaıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini 
hâvi Ankara Cumhuriyet. Savcılığının 13 .1.1970 gün ve 3/10698 - 491 sayılı yazısı örneği ile bu 
husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Samsun Milletvekili 
Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Ikomisyonlanndaıı miiıreMitep (Karma Komisyonu raploru 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/173 
Karar No. 50 

6 . 4 . 1972 

Yüfcsek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 29 . 1 . 1970 tarihli ve 6/2 - 859 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen Samsun Milletvekili Kâmran Evliya oğlu hakkındaki 3/175 esas numaralı dosya 
muhteviyatı ve Ihzarî Komisyon raporu, İçtüzüğün. 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi 
tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli. 2 uei Birleşiminde tetkik ve müzakere 
(olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nen maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Grenci Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Çanalklkale 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Ahdur rahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakiki Alaca 

ıSivas 
T ev f ih Komitan 

Kanıya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ainkara 
Emin FahsiU 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüi Ocdkcıoğlu 

Millet M'eclisi (S. 'Sayısı : 575) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'mın yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /178) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 2 . 1970 

özlük ve Yazı İsleri : 6/2 - 977 
Konu : Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-
lu'ıran yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27 . 9 . 1966 tarihli Ulus Gazetesinin 2 nei sayfası Seçmene Mektuplar Sütununda (Olaylar ve 
Demirci) başlığı altında yayımlanan yazısı ile Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tez
yif ettiği iddia olunan Samsun Milletvekili Kamran Evliyaoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
27 . 1 . 1970 tarihli ve 3061 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pu-
sulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 27 . 1 . 1970 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3061 Konu : Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : Neşriyat ve Müdevvenat G-n. Md. ifadeli 25 . 10 . 1968 tarih ve 2163 sayılı yazıları. 
27 . 9 . 1966 tarihli Ulus Gazetesinin 2 n-ci saysafı seçmene mektup sütununda (Olaylar ve De

mirel) başlığı altında yayımlanan yazısı ile Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif 
ettiği iddia olunan Samsun Milletvekili Kâmran Evliya oğiu'nım yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istemini hâvi Ankara Cumhuriyet Savcılığının 13 . 1 . 1970 gün ve 3/10706 - 495 sayılı ya
zısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Samsun Milletvekili 
Kâmran Evliya o ğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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— 2 — 
Anayasa ve Adalet Ikoımsıyıonlanridan müırekikep IKannıa İKonLİsyionu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyona 
Esas No. 3/178 

Karar No. 49 

6 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif suyu isnadedildiği için Baş
bakanlığın 2 . 2 . 1970 tarihli ve 6/2-977 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
isitenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen -Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu 
hakkındaki! 3/178 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
ı2 ııci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, aidi 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 sunular. 

Anayasa ve Adalet 
koinıisyonlarınidan mürekkep 

ıKaıtma Komisyon Başkanı 
Adama 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

iSiÖıZCÜ 

Denizli 
Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdur rahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

iSivas 
Tevfik Kor attan 

Koınytı 
Kubilay tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal E er soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Ma rdi a 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

-Millet Meclisi (S. Sayısı : 576) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 577 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /177) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı işleri : 6/2 - 978 
2.2. 1970 

Konu : Istaribııl Milletvekili Mehmet Ali Aybar'-
m yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bir yazarın îstanlbul Emniyetince nezaret altına alınması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Genel 
Merkezi Basın Bürosundan 16 , 7 . 1967 tarihinde basına verilen demeci ile Hükümetin mânevi şah
siyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği iddia olunan istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ayîbar hakkın
da Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından ahnan 27 . 1 . 1970 tarihli ve 3096 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık 
sokuşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3056 

27. 1 . 1970 

Konu : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : Neşriyat ve Müdevvenat Gn. Md. ifadeli 1 . 11 . 1968 gün ve 2235 sayılı yazıları. 
(Bir yazarın İstanbul Emniyetince nezaret altına alınması sebebiyle Türkiye İşçi Partisi Genel 

Meıikezi Basın Bürosundan 16 . 7 . 1967 tarihinde basma verilen demeci ile Hükümetin mâ-nevi 
şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği iddia olunan İstanbul Mlletvelrili Mehmet Ali Aybar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara Cumhuriyet Savcılığının 13 . 1 . 1970 
gün ve 3/10695 - 490 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulımıştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili Meh
met Ali Aybar'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 



~ 2 — 
Aaiıayıaisa ve AJdalet fcomisıyonlanııJdan mliLrekfkiep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan 

mürekkep Karma Komisyonu 
E$a>s No. 3/177 
Karar No. 48 

6 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif suçu isnadedildiği için Baş
bakanlığın 2 . 2 , 1970 tarihli ve 6/2 - 978 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Milletvekili M. Ali Ayibar hak
kındaki 3/177 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyomımuzun 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 
koalisyonlarından mürekkep 

Kanma Koımisyon Başkanı 
Adama 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Siüzeü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

iSivas 
Tevfik Koraltan 

Konya, 
Kubilay tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

mtm 

Millet ıMeolisi (S. 'Sayısı i 577) 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Lâç'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /181) 

T. C. 
Ba§bakanlih 3.2. 1970 

Özlük ve Yazı Meri : 6/2 -1052 
Konu : İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç'ın yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yarigıtay Ceza Gıenel Kuruluna ifa ettiği vazifeden dolayı neşren hakaret suçunu işlediği iddia 
olunan istanbul Milletvekili AJbdurraJhman Şeref Laç hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilime nne dair Adalet Bakanlığından alınan 29.1.1970 
tarihli ve 3591 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
(birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. €. 
Adalet Bakanlığı 29 . 1 . 1970 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3591 Konu : İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 

Lâç'ın yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : Neşriyat ve Müdevvenat Gn. Md. ifadeli 25 . 10 . 1968 gün ve 2153 sayılı yazıları. 
Yargıtay Ceza Genel Kuruluna ifa ettiği vazifeden dolayı neşren hakaret suçunu işlediği iddia 

olunan İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Lâç'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istemini havi Ankara Cumhuriyet Savcılığının 21 . 1 . 1970 gün ve 3/723 sayılı yazısı örneği ile 
bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olara'k birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili Ab
durrahman Şeref Lâç'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği
nin. takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

578 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclis-i 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/181 
Karar No. 46 

6.4. 197.2 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine Yargıtay Ceza Cfene! Kuruluna ifa ettiği vazifeden dolayı neşren hakaret suçu isna-

dedildiği için Başbakanlığın 3 . 2 . 1970 tarihli ve 6/2 -1052 sayılı yazısı ile yasama dokunulmaz
lığımın kaflldiHiHimıalsii liflemen ve B*aişjklatnEığmızca Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Milletvekili 
A'bdurrahman Şeref Lâç hakkındaki 3/181 esas numaralı dosya muhteviyatı ve thzarî Komisyon 
raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumu
zun 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 
kamiısyonlarınldan miürekkep 

Kanma Koımisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

iSÖıZCÜ 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Ah dur rahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

ıSivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğdo 
Mevlüt Ocakcfoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 578) 



Dönem : 3 
Toplanüı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 579 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /222) 

T. C. 
^ Başhakarilik 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 • 2528 
17 . 3 . 1970 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hakaret suçundan Mehmet Ergül hakkında Bilecik Toplu Balsın Asliye Ceza MahkemesinSde ya
pılan yargılama sırasında, adı geçenin Bilecik Milletvekili seçildiği anlaşıldığından bahsile, hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alınan 11 . 3 . 1970 tarihli ve 8213 sayüı tezkerenin sureti ile ilişiği yargıla
ma dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 8213 

11 . 3 . 1970 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Hakaret suçundan Mehmet Ergül hakkında yapılan yargılama sırasında Bilecik ilinden millet
vekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldırılması zımnında dosyanın Cuonhu-
riyet Savcılığına tevdiine Bilecik Toplu Basın Asliye Ceaa Mahkemesince karar verilmesi üzenine, 
Bilecik Cumhuriyet Savcılığının 25 . 2 . 1970 gün vie 28;6 sayrıla, yıa-zasınm bağlı olanak -ailınıaın yargı
lama dosyası ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştı!*. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bilecik Milletvekili Meh
met Ergül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
Duyurulmasına 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. 3/222 
Karar No. 41 

6 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
(Kendisine hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 17 . 3 . 1970 tarihli ve 6/2 - 2528 sayılı 

yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen vo Başkanlığınızca Komisyonumuza tev
di edilen Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül hakkındaki 3/222 esas numaralı dosya muhteviyatı 
ve .İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme ta'bi tutularak: 
Karma Komisyonıumu'zun Ü'S' . '2 . 110712 tarihli '2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geeen 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 lAidale't 
köimisyonlarınidan mürekkep 

Kanma Komisyon Başkam 
Adama 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

ıSwzcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

•Konıya 
Kubilaj./ îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğdo 
ılfevlüt Ocakcıoğhı 

Millet Meclisi (S. Sayısı :• 579) 



Dönem : 3 
Toplana :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /223) 

T. C. 
Ba§bakankk 17 . 3 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 2529 
Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Memura vazifesi sırasında vazifeden dolayı hakaret ve müessir fiil suçlarını işlediği iddia olunan 
Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 11 . 3 . 1970 tarihli ve 8212 
sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Grereğinıe müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

İ 11 . 3 . 1970 

Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

«Başbakanlığa 

İlgi : Neşriyat ve Miidevvenat G-ıı. Md. ifadeli 28 . 10 . 19Ö8 tarih ve 2214 sayılı yazıları. 
Memura vazifesi sırasında vazifeden dolayı hakaret ve müessir fiil suçlarını işlediği iddia 

olunan Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini 
ihtiva eden Tomarca Cumhuriyet Savcılığının 23 . 2 . 1970 tarihli fezlekesini havi olarak Kay
seri Cumhuriyet Savcılığının 25 . 2 . 1970 gün ve 336/93 sayılı yazısıyle alman hazırlık soruştur
ması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hüikmü dairesinde Kayseri Milletvekili Meh
met Yüceler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza î§. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 8212 



_ 2 — 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adal&t komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/223 
Karar No. 42 

6 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine memura vazifesi sırasında vazifeden dolayı hakaret ve müessir fiil suyu isnadedil-
eliği için Başbakanlığın 17 . 5 . 1970 tarihli ve '6/2 - 2529 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Kayseri Milletvekili Meh
met Yüceler hakkındaki 3/223 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzü
ğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2,1972 
tarihli 2 nei 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; 
koımisyonlarınıdan mürekkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adama 

Cevdet Akçalı 

Çanakikale 

iSıöize ii 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Halikı Alaca 

ıSivas 
Tevfik Kor alt an 

Kanıya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum. 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Me vlüt Ocahcıoylu 

• > • • • < « 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 580) 



Dönem : 3 
Toplantıı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 581 
Bursa. Milletvekili Ertuğrul M at'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /372) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 7328 
1 . 8 . 1972 

Konu : Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'm yasa
ma dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçundan Ertuğrul Mat hakkında Bursa Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde ya
pılan yargılama sırasında, milletvekili seçildiği anlaşılan aJdı geçen hakkında Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adatet Bakanlığından alı
nan 29 . 7 .1970 tarihli ve 28817 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıy-
le birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza 1§. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 28817 

29 . 7 . 1970 

Konu : Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat'ın yasa
ma dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Neşren hakaret suçundan Ertuğrul Mat hakkında yapılan yargılama sırasında milletvekili se
çildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaHırıdması ızımtıında gereğine ıteıvessül edilme
si için dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Bursa Toplu Asliye Ceza Mahkemesince karar 
verilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Savcılığının 15 . 7 , 1970 gün ve 2264 sayılı yazısı iilıe ahmıam 
yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bursa Milletvekili Ertuğ
rul Mat'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasma 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. 3/372 
Karar No. 45 

6 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 1 . 8 . 1970 tarihli ve 0/2 - 7328 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen Bursa Milletvekili Ertuğrul Mat hakkındaki 3/372 esas numaralı dosya muhtevi
yatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutu
larak 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 nen maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koımilsıyonlarından mürekkep 
Kanma Koimisyion Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

SÖıZCÜ 

"Denizli 
Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrakman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
T ev f ih Komitan 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İatambul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

•<« ..+.. 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 581) 



Dönem! : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak-
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla

rından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /704) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 12 . 1971 

özlük ve Yazı İşleri : (i/2 - 9896 
Konu : Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama 
dokunulmazlıkları. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde bulunan görevli memurlara hakaret ve görevlerini yapmak
tan men ve mukavemet suçlannı işledikleri iddia olunan Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz AlpaJslan haklarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 6 .12 .1971 tarihli ve 54212 
sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği soruşturma evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6 . 12 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 54212 

Başbakanlığa 

İlgi : Özlük ve Yazı İsleri ifadeli 23 . 11 . 1971 ^üıı ve G/2 - 9374 sayılı yazıları. 
İlgideki yazıları ekinde alınan Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Tekirdağ Milletvekili 

Yılmaz Alpaslan haklarında tanzim olunan soruşturma evrakı birlikte sunulmuştur. 
Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde bulunan görevli memurlara hakaret ve görevlerini yapmak

tan men ve mukavemet suçlarından dolayı adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasının Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 10 . 11 . 1971 gün ve 1971/2552 S. Ü. 7. sa
yılı yazısıyle talebedildiği anlaşılmakla; 

İncelenen dosya münderecatına göre ve tesbit edilmiş bulunan deliller muvacehesinde Sıkıyö
netim Komutanlığı emrinde bulunan görevli memurlara hakaret ve görevlerini yapmaktan men 
ve mukavemet suçlarını işledikleri iddia olunan 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan haklarında takibat yapılabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesi hükmüne tevfikan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılma
ması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

582 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet koniisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. 3/704 
Karar No. 44 

6 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendilerine Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde bulunan görevli memurlara hakaret ve görevle
rini yapmaktan men ve mukavemet suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 11 . 12 . 1971 tarihli ve 
6/ı2 - 9896 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Bakanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi edilen Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan haklarındaki 3/704 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzü
ğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınea işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2.1972 
tarihli 2 ııei Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Kamlisyoınıuttnuızoa, adı geçen mliflıleltvelkEtlieuiiıruıln, 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 Koimisyıon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

.Söızeü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

•Sivıas 
Tcvfik Komitan 

Konya 
Kubilay tiner 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakc'ioğl 

'Millet Meclisi •(S. Sayısı : 582) 



Donem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Konya Milletvekili Necmettin Erhakan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /377) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 10 . 1970 

Özlük ve Yazı îtleri : G/â - 9183 
Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret sucunu işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Necmettin Erbakan hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet 
Bakanlığından alınan 28 . 9 . 1970 tarihli ve o637o sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği, şikâyet 
dilekçesi, Sorgu Hâkimliği Kararı ve Büyük Doğu Dergisi, dizi pnsnlasiylo 'birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

28 . 9 . 1970 

Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erbaıkau'm 
dokunulmaz]ığı î lk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Neşren haikanot sucunu işlediği iddia olunan Konya Milletvekili Neeniötitin Erbaıkan'ın yasama 
dokunulunazlığının, ikaldınbnası istemini üıavi İstanbul C. Saıvcılıği'nm 20 . 4 . 1970 gün ve 970/89 (sa
yılı yazısı ö'nııeği ile ilmi ıhnisustaikıi şikâyet dilekçesi Sorgu Hâkimliği kararı ve Büyük Doğu Dergisi, 
dizi listesine bağlı 'ok* m'aile l/niiıkıte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhur i yeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü (dairesinde, Konya Mi İlet vekili Necmet
tin. Erbakaniın yasaıma. ddcuuukmızlığının kaldırılıp kaldırılmaniiası hususunda, gereğinin takdir bu-
yurulımasma ;delâ'leitleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

585 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza t§. Ch. Müdürlüğü 
Sayı : 36373 



Anayiaisa ve Aldaliet Icoımis^ontatödaaı anatoieikikıep Katrana Koimisıyioaı/u raporu. 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/377 
Karar No. : 73 

10 . 4 . 1972 

Yli 

Kendisine neşren hakaret sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 2 . 10 . 1970 tarih ve 6/2 - 9483 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen Konya Milletvekili Necmettin Erbakan hakkındaki 3/377 esas numaralı dosya muh
teviyatı ve ihzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi 
tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 ııcl Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına geneli 
olmadığına, Anayasanın 79 neu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere iışjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koimisyonlarınldan! mürekkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu Aban 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

ıSıöizcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
-rahman fiiller 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Kanıya 
Kuhilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fcrsoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Faksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevliil Ocakcıoğlu 

» > • • < « « • — * • • 

Millet Meclisi ;S. Sayısı : 585) 



Dönem : 8 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğlu ?nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkmda. Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /374) 

T. e. 
Başbakanlık 27 . X . 1970 

Özlük ve Yazı İtleri : 6/2 - 808 i 
Konu : İstanbul Milletvekili İlhan Darondeli-
oğluîıun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bizim Anadolu Gazetesinin 28 Nisan 1970 tarih İi nüshasının 1 ued sayfasında (Batıyormuyuz) 
başlığı allında, yayımlanan yazısı alo kanunin! ciirüm. saydığı fiilî övmek ve kesinleşmemiş mahke
me karan hakkında, mütalâada, bulunmak suelarım islediği iddia olunan İstanbul Milletvekili İlhan 
Darendelioğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neıı maddesine tevfikan bir karar 
verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 18 . 8 . 1970 tarihli ve 3]585 sayılı tezkerenin su
reti lilo ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

T. t 
Adalet Bakanlığı 18 . 8 . 1970 

Ceza İş. On. Müdürlüyü 
Sayı : 31585 

Konu : İstanbul Milletvekili İlhan Darondelioğlıı'-
;ıun yasama dokunulmazlığı ilk. 

B ASBAK ANLIĞA 

.Bizini Anadolu (hızelesimim 28 Nisan 1970 tarihli nüshasının 1 nel sayfasında (Batıyormuyuz) baş-
ilığı altında yayımlanan yazısı ile kanunun cürüm saydığı fiili övmek ve kesinleşmeıtııiş mabkeıme ka
rarı hakkında, mfltaihîada bulunmak suelaıvını işlediği iddia,, olunan İstanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması, istemini hav! İstanbul C. Saveılığnıın 20.7.1970 
ig'ün ve 970/350 Hz. sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nen madde-ü hükmü dairesinde İsba.nbul 'M. illet vekil i İlhan 
Darendelioğlu n un. yasama dokunulmazlığının kaldırılıp k aidinim anı a.sı hususunda gereğinin takdir 
buyurıılmasiına dolfdotleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

586 
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AnayaJsa ve AldialM feioımlisytoııla/rıındam omüınelkkefp Kavmia KoimıilsiyfoflijU raploru 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 'komisyonlarından. 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/374 
Karar No. : 68 

10 . 4 . 1972 

Kendisine ikainuıımın cüraım. ısıayidığı fiili övmJelk ve kesinleşmiş mahkeme kararı hakkında mü
talâada bulunmak suçu isnadedıldiği için Başbakanlığın 27 . 8 . 1970 tarihli ve '6/2 - 8084 sayılı 
yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tev
di edilen İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğlu hakkındaki .'>/:>74 esas numaralı dosya muhtevi
yatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178. ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tu
tularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına genek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koımisyonlarınidan mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı S»ız.eü 
Adama Denizli 

Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoglu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Çorum. 
A hdurrahman Güler 

Sivas 
T ev f ih Koraltan 

Konya 
Kııbilay tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Pahsüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde " 
31evlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi ;S. Sayısı : 580) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /430) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 1 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 981 
Konu : İstanbul Milletvekili İlhan Darendeli
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ceza kovuşturmasına ait bir iddianameyi aleni duruşmasında okunmasından önce 26 . 9 . 1970 
tarihli Bizim Anadolu Gazetesinin 1 nesi sayfası mücadele sütununda (bir iddianame) başlığı al
tında kaleme aldığı yazısiyle yayımlamak suretiyle Basın Kanununun 30 ncu maddesine muhalefet 
ettiği iddia olunan İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
25 . 1 . 1971 tarihli ve 3310 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusu-
lasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 1 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3310 

Konu : İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğ-
lunun yasama dokunulmazlığı ıHk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Ceza kovuşturul asına ait bir iddianameyi alenî duruşmasında Oilcunmasından önce 26 . 9 . 1970 
tarihli İBizim, Anadolu Gazetesinin 1 nci sayfası mücadele sütununda (Bir iddianame) başlığı al
tında kaleme aldığı yazısiyle yayımlanmak suretiyle Basın Kanununun 30 ncu maddesine muha
lefet leıttiği iddia olunan İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğlu'nun yasamda dokunulmıazlığı-
nın kaldırdim-am istemini havi İstanbul C 'Savcılığının 24 . 12 . 1970 -gün ve 970/640 sayılı yıaaısı 
örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili İlhan 
Darendelioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaMırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasına delâleti eli arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

587 
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Anayasa ve Adalet kraam^oıılarmıdaîi aniiMdkepi Kajrma Komııisyxxau raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/430 
Karar No. : 69 

10 . 4 . 1972 

Yüksefk 

Kendisine Basın Kanununun 30 ncu maddesine muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlı
ğın 29 . 1 . 1971 tarihli ve 6/2 - 981 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza rtevdi edilen İstanbul Milletvekili İlhan Darendelioğlu hak
kındaki 3/430 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
mütaaıkıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvefeninin vasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işibu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koımisyonlannldan, m/ürakkep 

Kanma Komisyon Başkanı 
Adan® 

Cevdet Akçalı 

ÇamaSsfealte 

Sıöizcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağüioğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubüay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Brzuruım 
Sabahattin Araş 

Niğıde 
Mcvlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 



Dönem : S 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Tekin firer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /445) 

T. C 
Başbakanlık 26 . 2 . 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -1632 
Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığı 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Son Havadis Gazetesinin 25 Eküm 1970 tarihli nüshasının 3 ncü sayfa Günün Akisleri sütunun
da (Hâkimlere dikkat) başlığı altında yayımlanan yazısı üe kesinleşmemiş mıahkeme hükmü 
hakkında mütalâa yayımlamak suretiyle Basın Kanununun 30/2 nci maddesine muhalefet ettiği 
iddia olunan İstanbul Milletvekili Tekin Erer hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine daıir Adalet Bakanlığından alman 22 . 2 . 1971 
tarihli ve 8621 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusuliasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 2 . 1971 

Ceza İş. €h. Müdürlüğü Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa-
Sayı : 8621 ma dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Son 'Havadis Gazetesinin 25 Ekim, 1970 tarihli nüshasının 3 neü sayfa günün akisleri sütunun
da (Hakimlere dikkat) başlığı altımda yayımlaman yazısı ile kesanleşmemiş mahkeme hükmü hak
kında mütalâa yayımlanmak suretiyle Basın Kanununun .'30/2 nci ımjaddeısine muhalefet ettiği 
iddia olunan İstanbul Milletvekili Telkin Erer'in yasama dokunulmazlığının kalidırılinıası istemini 
havi lıstanlbul *C. Savcılığının 23 . 1 . 1971 'gün ve 1970/710 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki ha
zırlık sotruşturmıası levraıkı dizi üstesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde tsıtanbul Milletvekili Tekin 
Erer'in yasama dakunulmıazlığınm kaldırılıp kaldırılmamjası hususunda gereğinin takdir buyurul-
masına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

588 



— 2 — 

Aaaiysm m AidiaM Ikkmılisyoinlaafimldaaı nnürelklkıefp Kanma Kosmiısyoaııu rtajporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/445 
Karar No. : 70 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Basın Kanununun 30/2 nci maddesine muhalefet suçu isnadedildiği için Başıbakan-
lığın 26 . 2 . 1971 (tarihli ve 6/2 -1632 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul ıMilletvekili Tekin Erer hakkındaki 
3/445 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 Bir
leşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasam,a 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 
koımiısyonlarınidan mürekkep 
Kanma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Söacü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

ıSivas 
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 Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 588) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Osman Özer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /464) 

T. G. 
Başbakanlık 13 . 3 1971 

özlük ve Yazı t§leri : 6/2 • 2141 
Konu : İstanbul Milletvekili Osman özer'in 
yasama dokunulmazlığı 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vazifeli memura hakaret suçunu dşlediğd iddia olunan İstanbul Miilletvekili Osman Özer hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncıı maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alınan 30 . 3 . 1971 tarihli ve 11875 sayılı tezkeremin sureti dle ilişiği hazırlık 
soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 10 . 3 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 11875 

Konu : İstanbul iMilletvekili Osmajı (özer'in yasa
lına doikunulmıazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Vazifeli memura (hakaret iSiıçunu işlediği iddia olunan İstanbul MiUetveikili Osman Özer'in ya-
sıamja dokunulmjazhğmm kaldırılması istemini havi İstanbul IC. Savcılığının 17 . 2 . 1971 gün ve 
1971/887 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soraşturmjaısı evrakı dizi listesine bağlı olar 
ralk birlikte srınulmuştur. 

Türkiye Cıımhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde tsıtanıbu! Milletvekili Os
man 'özer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmjaması ihusujsunda gereğinin takdir bu-
yuralmıasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adale/t Bakanı 
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Anayajsa ve Adalet komisyonlajuıdaaı müreMcep Kamma Komiayooıu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/464 
Karar No. : 74 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Ba^kaaltğa 

Kendisine vazifeli memura hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 13 . 3 . 1971 tarihli 
ve 6/2 - 2141 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca 
Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Milletvekili Osman özer hakkındaki 3/464 esas numaralı dos
ya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca isleme 
tabi tutularak (Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasamda dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işlbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Söacü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

ıSivas 
Tevfik Koraltan 

» Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

îstıanlbul 
0. 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. Sayısı : 589) 



Dtt&ânı : S 
Toplantı : 3 M İ L L E T MECLİSİ S. Sayısı : 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /688) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 9591 
Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'-
in yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Görevld trafik polis memuruna tokat atmak suretiyle görevli memura fiil ika etmek suçunu işle
diği iddia olunan Kayseni Milletvekili Mehmet Yüceler hakkında Türkiye Cıımhurliyeti Anayasa
sının 79 ucu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 25 . 11 . 1971 
tarihli ve 52258 sayılı tezkerenin sureti ile 'ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

Prof. Dr. Nüuxt Erim 

T, C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 11 . 1971 

Ceza, İş. Genel Müdürlüğü 
Sağı : 52258 

Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevli' trafik polis imemuruına tokat atmialk sıu retiyle ıgöneıvli memura müessir fiil ika etmek 
suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Mehmet Yücelenin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 4 . 11 . 1971 gün ve 971/21126 - Uz. sayılı ya
zısıyla alman bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine ıbağlı olaraık birlikte sunul
muştur. 

Türkiye lOumlhuriyettıi Anayasasının 79 ncu maddesi Ihükmiü dairesinde Kayseri Milletvekili 
Mehmet Yüceler'in yasama doikunuknazlığının kaldırülmam'ası hususunda gereğinin takdir bu-
yurulmasına delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlanıudan mürekkep Karma Komisyoaıu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/688 

Karar No. : 61 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine görevli memura fiil ika etmek suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 1 . 12 . 1971 ta
rihli 6/2 - 9591 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınız
ca Komisyonumuza tevdi edilen Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler hakkındaki 3/688 esas 
numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarî Komispon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri 
uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tet
kik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çanakkale Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars -
/. Hakkı Alaca 

iSivas 
Tevfik Koraltan 

^ Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. 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. Sayısı : 59Ü) 



n&um : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S t S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/367) 

T, C. 
Başbakanlık 26 . 10 . 1970 

ödük ve Yazı İşleri: 6/2 -10388 
Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'mm yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim Cüceoğlu hakkın
da Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında Milletvekili seçil
diği anlaşılan adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan 
bir karar verilmesine daıir Adalet Bakanlığından alman 19 . 10 . 1970 tarihli ve 3S854 sayılı tez
kerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 10 . 1970 

Ceza İş. €hn. Müdürlüğü 
Sayı : 38854 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim. Cüccoğlıı'nun 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim, Cüeeoğlu hakkında 
yapılan yaırgılaıma sırasında Milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kal-
dırcknaısı zımnında gereğine tevessül edilmesi için dosyanın C. Savcılığına tevdiine Ankara Toplu 
Basın Asliye Ceza Mathkem.esinee karar verilmesi üzeıinc- Ankara C. ISaveılığının 8 . 10 . 1970 gün 
ve E : 1969/146 saydı yazısı ile alınan yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara 'Milletvekili İbra
him Cüceoğlu'nun yasama döiknnulmazhğının kaldırılıp ikaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulm'asına delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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A n a y a s a Ye AıdiaM Ikomli^anlarıınıdaııı muü̂ neCkSkjeıp iKaonmıa ıKKwıifljsyıoaMi î iapora 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/367 

Karar No. : 67 

10 . 4 . 1972 

Yüksds Baakanlığ-a 

Kendisine tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kaınaınfumia mıuhıaılefet suçu isnaıdedı'ılıdiği içki Başba
kanlığın 26 . 10 . 1970 tarihli ve 6/2 -10388 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara Milletvekili İbrahim Cüce-
oğiu hakkındaki 3/367 esas numaralı dosya ımühteviyatı 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 neu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
emisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon Başkanı 

Adana 
' Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

ı Konya \ 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstıanıbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Eraurutnı 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi '(S. Sayısı : 591) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /366) 

26 . 10 . 1970 

Konu : Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lıvnun yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim Cüceoğlu hakkında 
Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında Milletvekili seçil
diği anlaşılan adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan 
bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 19 . 10 . 1970 tarihli ve 38852 sayılı tez
kerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 10 . 1970 

Ceza 1§. Gn. Müdürlüğü 
Savı : 38852 

Kona : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tekmbi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim Cüceoğlu hakkında 
yapılan yargılama, sırasında Milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması ziflnjmııda gereğine tevessül edilmesi için dosyanın C. Savcılığına tevdiine Ankara Toplu 
Basın Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine. Ankara € . Savcılığının 8 . 10 . 1970 gün 
ve E. 1969/5 sayılı yakısı ile «alınan yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türikiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi .»vükmü dairesinde Ankara Milletvekili İbra
him iCüceoğlu'mun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğimin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlanadan mürekkep Karma KomdayociAi raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/366 
Karar No. : 62 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Baştaılığa 

Kendisine tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet isnadedildiği için Başba
kanlığın 26 . 10 . 1970 tarihli ve 6/2 -10387 sayılı yazıısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istenıen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu 
hakkındaki 3/366 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
nıütaakıp maddeleri uyarınca işleme ta'bi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığıma, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyomlarımidan mürekkep 
Karana Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

'Çorcum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

ıDrdu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

iSivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Aiftvin 
A. Naci Budak 

Maırtün 
Esat Kemal Aybar 

Ankara, 
Emin Paksüt 

\ İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

»••« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 592) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/219) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 3 . 1970 

özlük ve Yazı işleri: 6/2 - 2274 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün 

yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçundan Mehmet Ergün hakkında Eskişehir Toplu Basın 2 nci Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, adı geçenin Bilecik Milletvekili seçildiği anlaşıldığın
dan bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar 
verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 2 . 3 . 1970 tarihli ve 7089 sayılı tezkerenin sureti 
ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 2 . 3 . 1970 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 7089 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Neşren hakaret suçundan Mehmet Ergül hakkında yapılan yargılama sırasında Bilecik ilin
den Milletvekili seçildiği anlaşıldığından adı geçeıün yasama dakunulmazbğının kaldınlmiasa için 
gerekli işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Eskişehir Toplu Ba
sın 2 noi Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Eskişehir C. iSavcılığınm 16 . 2 . 1970 
gün ve 970/418 sayılı yazısına bağlı olarak alman yargılama dosyası ile C. Savcılığının yazısı ör
neği birlükte takdim, kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bilecik Milletvekili Meh
met Ergül'ün yasama dakunulmazbğının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

593 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet ıkoonisyonlarıınıdain. mürekkep Kanıma KomıüsytoaMi rtaıporu 

. Mület Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

* mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. ; 3/219 

Karar No. : 76 

10 . 4 . 1972 

Yülkisak Baişlkaaılığ'a 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 9 . 3 . 1970 tarihli ve 6/2-2274 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldınlması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen Bilecik Milletvekili Mehmet Erıgül hakkındaki 3/219 esas numaralı dosya muhtevi
yatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutula
rak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuş
tur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

'Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere inibu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasave Adalet 
komisyonlarından [mürekkep 
Kanma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 

Sözcü 
DenizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Kemal Bağcıoğlu Abdurrahman Güler 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

< Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

(Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

Istadbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mcvlüt Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 593) 



Dönem : 3 
TVypiaom : 3 M Î L L E T M E G L İ S İ S Sayısı : 

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/210) 

4 . 3 . 1970 

Konu : Ankara Milletvekili ibrahim Cüeeoğ-
lu'nıın yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçundan İbrahim Cüceoğlu hakkında Ankara Toplu Asliye Ceza Mahkemesin
de yapılan yargılama sırasında, adı geçenin Ankara'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından ba
hisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncıı maddesine tevfikan bir karar verilmesine 
dair Adalet Bakanlığından alman 23 . 2 . 1970 tarihli ve 6066 sayılı tezkerenin sureti ile .ilişiği 
yargılama dosyası, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. . .. . • 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Nüleymar, .1) emir el 

Başbakan 

23 . 2 . 1970 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğîıv-
nuıı ya sama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Neşren hakaret suçundan İbrahim Cüeeoğlu hakkında yapılan yargılama sırasında Ankara'
dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 
gerekli işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Anka.m Toplu Asliye 
Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Anka a, C. 'Savcılığının 2 . 2 . 1970 gün ve 1967/431 Hz. 
sayılı yazısına bağlı olarak alman yargılama <dos; ası ile C. Savcılığının yazısı örneği birlikte taık-
dinı kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu m adi leşi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili İbra
him Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal 1 irilip kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Yusuf Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

594 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 2124 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüyü 
Sayı : 6066 
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A n l a s a ve AdaM laMmay<>nlarMdaaı aryü êMcep Kanma Koanâsyomı raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/210 
Karar No. : 66 

10 . 4 . 1972 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 4 . 3 . 1970 tarihli ve 6/2 - 2124 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu hakkındaki 3/2)10 esas numaralı dosya muh
teviyatı ve İhzarî 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 mületvekilinin 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 
fcomissyöoıilarmıidaın [mürekkep 
Kaauna Komisyon Başkanı Sözcü 

Adama Denizli 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Çanakikatle 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

ıSivas 
Tevfİk Koraltan 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
O. Cemal E er soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Uesit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kaırs 
î. Hakkı Alaca 

x Konya 
Kubilay İmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi ;S. Sayısı : 594) 



Ddnem : 3 
Toplantı : s M i L L E T M E C L i S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /190) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 2 . 1970 

özlük ve Yazı İğleri : 6/2 -1292 
Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim Cüceoğlu hak
kında Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yapı/lan yargılama sırasında, adı geçenin 
Ankara'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
2 . 2 . 1970 tarihli ve 4450 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği, yargılama dosyası, dizi pusulaşıyle 
birilikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

2 . 2 . 1970 

Konu : Ankara Milletvekilli İbrahim Cüceoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim Cüceoğlu hakkın
da yapılan yargılama sırasında Ankara'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından adı geçenin ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması için gereküi işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuri
yet Savcılığına tevdiine Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine 
Ankara Cumhuriyet Savcılığının 21 . 1 . 1970 gün ve 1969/215 Hz. sayılı yazısına bağlı olarak 
alman yargılama dosyası ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili İbra
him Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet /Bakanı 

595 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4450 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/190 
Î Karar No. : 63 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçu isnadeddldiği için 

Başbakanlığın 9 . 2 . 1970 tarihli ve 6/2 - 1292 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazHığmın kaldı
rılması istenen ve Başbakanlığmızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara Milletvekili İbrahim Oüce-
oğlu hakkındaki 3/190 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarî Komisyon raporu, İçtüzüğünün 
178 ve müteakip 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 il© sunulur. 

Anayasa ve Adaleıt 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkalo 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
L Hakkı Alaca 

Sözcü 
DenıizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik KoraMan 

Konya 
Kubilaa İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal E er soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

îstamıbui 
Reşit Ülker 

Brznırum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 595) 



Donem : 8 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /185) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 2 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-1063 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet suçundan İbrahim Cüeeoğlu hak
kında Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, adı geçenin 
Ankara'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verillmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
30 . 1 . 1970 tarihli ve 3651 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği, dosya, dizi pusulasıyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Bemirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 30 . 1 . 1970 

Ceza İş. Qenel Müdürlüğü 
Sayı : 3657 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa mahalefet suçundan İbrahim Cüeeoğlu hakkın
da yapılan yargılama sırasında Ankara'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından adı geçenin ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuri
yet Savcılığına tevdiine Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinoe karar verilmesi üzerine 
Ankara Cumhuriyet Savcılığının 21 . 1 . 1970 gün ve 1969/186 Hz. sayılı yazısına bağlı olarak alı
nan dosya ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örnağıi birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili İbra
him Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Kakanı 

596 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Bleclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/185 
Karar No. : 64 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine tekzibi neşretmemek suretiyle Basın Kanununa muhalefet isnadedıildiğıi için Başba

kanlığın 4 . 2 . 1970 tarihli ve 6/2-1063 sayılı yazısı 'ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
tenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğlu hak
kındaki 3/185 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
müteakip 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 Adaleıt 
emisyonlarından mürekkep 
Karma Konmayan Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çoruan 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilaıı İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Püksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Eoraurutm. 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 596) 



Dönem : 3 
Tbptats 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /180) 

T. C. 
Başbakanlık 3.2. 1970 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-1050 

Konu : Ankara Milletvekilli İbrahim Cüceoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hâkimin karar ve işlemleri hakkında mütalaa yayımlamak suretiyle Basın Kanununa muhale
fet suçundan İbrahim Cüceoğdu hakkında Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
yargılama sırasında, adı geçenin Ankara'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından bahisle, hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alınan 29 . 1 . 1970 tarihli ve 3600 sayılı tezkerenin sureti ile ekleri dizi 
pusulasryle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29 . 1 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3600 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lunun yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Hâkimin karar ve işlemleri hakkında mütalâa yayımlamak suretiyle Basın Kanununa muhale
fet suçundan İbrahim Cüoeoğlu hakkında yapılan yargılama sırasında Ankara'dan Milletvekili se
çildiği anlaşıldığından adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin ya
pılması zımnında evrak örneklerinin Cumhuriyet Savcılığına "tevdiine Ankara Toplu Basın Asliye 
Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığının 21 . 1 . 1970 gün ve 1968/102 
Hz. sayılı yazısına bağlı olarak alman evrak örnekleri ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili İbra
him Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri' arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakana! 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlara dan 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/180 
Karar No. : 65 

10 . 4 . 1972 

Yü&sek Başkanlığa 

Kendisine hâkimin karar ve işlemleri hakkında mütalaa yayımlamak suretiyle Basın Kanununa 
muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 3.2.1970 tarih ve 6/2 - 1050 sayıllı yazısı ile yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara 
Milletvekili İbrahim Cüeeoğlu hakkındaki 3/180 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komis
yon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyo
numuzun 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 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

*Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilau İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

- * * » i 

(M. Meclîsi S. Sayısı : 597) 



Dönem : S 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 5 9 8 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /41) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-11515 
2 . 10 . 1968 

Konu : Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Hakaret ve mıüeslsir fiil suçlarını işlediği iddia olunan Yozgat Milletvekili Celâl Sungur hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair 
Adalet Bakanlığından alman 25 . 9 . 1968 tarihli ve 37923 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazır
lık soruşturması evrakı, dizi pıısulasıyle birlikte bağlı olarak sunuıllmiuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 37923 

25 . 9 . 1968 

Konu : Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Hakaret ve müessir fiil suçlarını işlediği iddia olunan Yozgat Milletvekili Celâl 'Sungur'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması Yozgat C. Savcılığının 10 . 8 . 1968 gim ve 2/993 sayılı ya-
zısıylle alman soruşturma evrakı fezlekesinde talebölünmüştür. 

Cumhuriyet Savcılığının yazıısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturtoası ıevrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi 
hükmlü dairesinde Yozgat Milletvekili Celâli Sungur'un yasamla dokunulmazlığının kaldırılıp kal
dırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurul masına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Balkanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/41 
Karar No. : 75 

10 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine hakaret ve ımlüessir fiil suçu istinad edildiği için Başbakanlığın 2 . 10 . 1968 tarihli 
ve 6/2 - 11515 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırıilmaisı istenen ve Başbakanlığınız-
ca Komisyonumuza tevdi edilen Yozgat Milletvekili Celâl Sungur hakkındaki 3/41 esas numaralı 
dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca 
işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . ,2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve 
müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen ımilletvekilinin 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 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizlıi 

Fuat Avcı 

Çorumı 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilaıt îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankana 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Be§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

^•»» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 598) 



Dönem : 3 
Toplantı : s 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 /23) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 5 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5477 
Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama doknuknazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Tekin Erer'ıin İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, İstanbul Milletvekili olduğu anlaşıldığından hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesine tevfikan bir karar verilmesine daiir Adalet ' 
Bakanlığından, alman 4 . 5 . 1968 tarihli ve 1633 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği evrak, dizi 
pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğime müsaadelerini arz ederim,'. 
SüleymanDemirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 4 . 5 . 1968 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 16433 

Konu : İstanbul Millet vekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Telkin Erer hakkında yapılan yargılama sırasında 
İstanbul Milletvekili olduğu anlaşıldığından yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli 
işlemin yapılması zımımında evrak örnekleri İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesince 
Cumhuriyet (Savcılığına tevdi edilmekle adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair İstanbul Cumhuriyet (Savcılığının 19 . 4 . 1968 gün ve 968/3604 sayılı yazısına bağlı olarak 
alman evrak ile Cumhuriyet Savcılığının sureti birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cuımıhuriydti Anayasasının 79 ncu :miaddesi hükmü dairesimde Istanfbuıl Milletvekili 
Tekin Ener'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaıması hususunda gereğinin tak
dir 'buyurulmasına delâletleri arz olunur. 
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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. : 3/23 
Karar No. : 71 

10 .. 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisinje neşren batkariet suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 8 . 5 . 19G8 tarihli Ve '6/2-15477 
yazılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonufmu-
za tevdi edilen İstanbul Mülletvekili Tekin Erer hakkındaki 3/23 esas numaralı dosya muhtevi
yatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme taibti tu
tularak Karma Koımıisyonumuzun 18 . 2 . 1972 taıih-ld 2 neiı Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurullun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komi^oaıiarındıain mürekkep 
Karana Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçal% 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Chxta 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakk% Alaca 

Sözcü 
DenizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kuibilan İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

tstanıbull 
Reşit Ülker 

Brzuruan 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 599) 



Toplanto : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Tekin Ererin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /21) 

8 . 3 . 1968 

Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçunu işlediği şahsi dava dilekçesi lüle iddia olunan İstanbul Milletvekili Te
kin Erer hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar veril
mesine dair Adalet Bakanlığından alınan 4 . 3 . 1968 tarihli ve 8200 sayılı tezkerenin sureti ile 
ilişiği fezlekeli evrakı, dizi pusulasayle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

4 . 3 . 1968 

Konu : istanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmaizliğı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Neşren hakaret suçunu işlediği şahsi dava dilekçesi ile iMdia olunan İstanbul Milletvekili Te
kin Erer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması için görekli işlemin yapılması zımnında evrak 
örneklerinin C. Savcılığına tevdiine Ankara 2 nci sorgu hâkimliğince karar verilmesi üzenine adı 
geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Ankara C. Savcılığının 23 . 2 . 1968 gün 
ve 968/87 sayılı yazısına bağlı olarak alman evrak ile C. Savcılığının yazısı sureti birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili Te
kin Erer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir bu-
yurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı îşleri : 6/2 - 2923 

T. G. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 8200 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/21 
Karar No. : 72 

10 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine neşren hakaret suçu isnadedildi'ği için Başbakanlığın 8 . 3 . 1968 tarihli ve 6/2 - 2923 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilen İstanbul Milletvekili Tekin Erer hakkındaki 3/21 esas numaralı dosya muhteviyatı 
ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak 
Karma Komisyonumuzun 18 . 2 .1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen ımıilletvekilinin 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 Adalelt 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Hakkı Alaca 

Sözcü 
DenıizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Kordttan 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

"*•»« n ~-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 600) 



Donam : 3 
Toplam**: 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /12) 
Komisyon raporu (3 /36) 

T. C. 8 . 3 . 1968 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 2926 
Konu : Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz' 
m yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek şekilde vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Balkanlığmdan alman 1 . 3 . 1968 tarihli ve 7944 
sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturm,ası evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

1 . 3 . 1968 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara C. Sav
cılığının 14 . 2 . 1968 gün ve 967/21000 sayılı yazısıyle talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi 
hükmü dairesinde Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 7944 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/12 
Karar No. : 80 

11 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek şekilde vasıta sevik ve idare etmek suçu 
isnadedildiği için Başbakanlığın 8 . 3 . 1968 tarihli v,e 6/2 - 2926 sayılı yazısı ile yasama doku
nulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Balıkesir Mil
letvekili Mevlüt Yılmaz hakkındaki 3/12 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon ra
poru, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonu
muzun 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 Kurullun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyoailariınidian mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilai' İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Brzuruım 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

• * • » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 601) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Çorum Milletvekili Arslan Topçubaşının yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /14) 

T. C. 
Başbakanlık <4 . 6 . 1968 

Özlük ve Yazı İsleri : 6/2 - 6586 
Kamı : Çorum Milletvekili Arslan Topçubaşı'nm 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecelk surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olu
nan Çorum Milletvekili Arslan Topçubaşı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmnı 79 ncu 
maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 29 . 5 . 1968 tarihli 
ve 20640 sayılı tezkerenin sureti ile iMşiğıi hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

29 . 5 . 1968 

Konu : Çorum Milletvekili Arslan Topçubaşı'nm 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olu
nan Çorum Milletvekili Aralan Topçubaşı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara C. 
Savcılığının 17 . 5 . 1968 gün ve 968/3914 Hz. sayılı yazısıyle talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuş olmalda, Türldye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi 
hükmü dairesinde Çorum Milletvekili Arslan Topçubaşı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir bııyurulimasına delâletleri arz olunur. 
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T. C. 
Adalet Bakanhğı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 20640 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 11 . 4 . 1972 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/14 
Karar No. : 81 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
mek suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 4 . 6 . 1968 tarihli ve 6/2 - 6586 sayılı yazısı ile yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Çorum 
MiUetveMlM Arslan Topçubaşı hakkındaki 3/14 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komis
yon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularaik Karma Komis
yonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen nıdUetvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Geneû Kurullun tasvibine,arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adaleti 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

. Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizid 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilasj tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

îstanibul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğl 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 602) 



Dönem : S 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/15) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 10 . 1968 

Özlük ve Yazı Meri : 6/2 - 11516 
Konu -. Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn ya
sama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Memura hakaret, Anayasa Mahkemesine hakaret ve 38 sayılı Kanuna muhalefet suçlarını isle
diği iddia olunan Denizli Milletvekili Fuat Avcı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 25 . 9 . 1968 
tarihli ve 37940 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

2\ C. 
Adalet Bakanlığı 25 . 9 . 1968 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 37940 

Konu : Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Memura hakaret, Anayasa Mahkemesine hakaret vo 38 sayılı Kanuna muhalefet suçlarım işle
diği iddia olunan Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn yasama dokunulmazlığının kaldırılması Çal 
C. Savcılığının 5 . 8 . 1968 gün ve 1604 sayılı yazısıyle talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi lis
tesine bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi 
hükmü dairesinde Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına dalâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

603 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/15 
Karar No. : 77 

11 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine memura hakaret, Anayasa Mahkemesine hakaret ve 38 sayılı Kanuna muhalefet suyu is-
nadedildiği için Başbakanlığın 2 . 10 . 1968 tarihli ve 6/2 - 11516 sayılı yazısı ile yasama douknul-
mazlığınm kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Denizli Milletvekili 
Fuat Avcı hakkındaki o/]5 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzü
ğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2.1972 
tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştu]'. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasaınn 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurallım tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı Kati]) 
Adana İsparta 

Cevdet Akçalı Yusuf Uysal 

Corum 
ı bdur rahman Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fcrsou 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
T e vfik Komitan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilay İmer 

Mardin 
Esat Kemal Ay bar Mevlüt Ocakoğlu 

' * • > • 

Millet Meclki (S Sayısı : 603) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /31) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 5 . 1969 

Özlük ve Yazı İsleri : 6/2 - 4250 
Konu : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu 
işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Şinasi Osma hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 neu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 28 . 4 . 1969 
tarihli ve 18189 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazrılık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demir el 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanhğı 28 . 4 . 1969 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 18189 

Konu : İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği iddia olunan İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istemini havi İzmir C. Savcılığının 13 . 3 . 1969 gün ve 1836/1008 sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anaaysasmm 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurul-
nıasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Din cer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ananasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. :. 3/31 
Karar No. : 82 

11 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 5.5.19G9 tarihli vo G/2 - 4250 sayılı yazısı ile yasama dokunul
mazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İzmir Millet vekili 
Şinasi Osma hakkındaki 3/,'U esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzü
ğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2.1972 
tarihli 2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen 'Milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ucu .maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurul!un tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ilo sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koı t ıisyotular ından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
, Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Hagcıoğlu, 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakki Alaca, 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Oürrunı 
)dıırrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilaa İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Istanlbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ea'ztıruinı 
Sabahattin Araş 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

mmtm 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 604) 



D4mm : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 6 0 5 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /32) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı Meri : 6/2 -11514 

2 . 10 . 1968 

Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Yücel er'in 
v-asaınva dokunuhnazilığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Kayseri MilletveMIi Mehmet Yüceler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi
ne tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 25 . 9 . 1968 tarihli ve :17921 
sayılı teskerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturma evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleytnan Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 37921 

25 .9 .1968 

Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 
yasama dokunulmazlığı İlk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike vereceik surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Kayseri MilletveMIi Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara C. Savcılı
ğının 26 . 8 . 1968 gün ve 968/12951 sayılı yazısıylo taleholuımıuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuş olma'kla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü 
dairesinde Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılma
ması hususunda gereğinin takdir buyuıulmasma 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. : 3/32 

Karar No. : 81 

11 .4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahıslanın, ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek su
cu isnadedildiği için Başbakanlığın 2 . 10 . 1968 tarihli ve 0/2 - 11514 sayılı yazım ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Kayseri Millct-
vcikili Melrmet Yüceler hakkındaki o/o 2 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon rapo
ru, içtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 
1 8 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nen maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Gene] Kuruilun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
koınisyoınlarından mürekkep 
Karma. Komisyon Başkanı Sözcü 

Adana Denizli 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
Ankara 

Emin Paksüt 

Çanakkale 
Kemal Bageıoğlu 

Çorum 
A b dur vah man Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

İstanbul 
Kesit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kars 
/, Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilaıt İmer 

Mardıin 
Esat Kemal Aybar Mevlüt Ocakctoğlu 

«* •» • 

Millet Meclisi (S. Sayış < : 605) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Konya Milletvekili (C. Senatosu eski Üyesi) M. Sadi Koçaş'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarmdan mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3 /36) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 11 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-10559 

Konu : Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Konya 
Milletvekili M. Sadi Koçaş'ın yasama dokunul
mazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olu
nan Cumhuriyet Senatosu eski Üyesi M. Sadi Koçaş'm 12 Ekim 1969 tarihinde Milletvekili seçil
mesi sebebiyle yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosyanın gönderildiğine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığından alınan 23 . 10 . 1969 tarihli vo 2005/9311-5366/3872/9720 sayılı tezkerenin 
suretiyle eki dosya bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu 
G.enel Sekreterliği 23. 10.1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2005/9311; 3872/9720 - 5366 

BAŞBAKANLIĞA 

îlgıi : Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md. 15 . 10 . 1968, 27 . 3 . 1969 tarih ve 6/2-11916, 6/2-2777 
sayıilı yazılar : 

İlgide belirtilen yazılarınız ile Başkanlığımıza havale edilmiş olan Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Üyesi Sadi Koçaş'm yasama dokunulmazlığı hakkındaki 2 adet dosya, adı geçenin 12 Ekim 
1969 tarihli seçimlerde milli et vekilliğki'e seçilmiş ô mvnsı sebebiyle ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/36 
Karar No. : 85 

11 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve teşyanm emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
suçu isnadcdildiği için Başbakanlığın 4 . 11 . 1969 tarihili 6/2-10559 sayılı yazısı ile yasasına doku
nulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığımiızca Komisyonumuza, tevdi edilen Konya Millet
vekili Al. Sadi Koçaş halkkmdaki :>/36 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon rapo
ru, İçtüzüğün 178 ve ınmteakıp ınadde'lerıi uyarınca işleme tabi tutularak Kaımna Komisyonumuzun 
18 . 2 . 1972 tarihili 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Koınisyoıuıımuzea, adı gecen (milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gere'k 
olmadığına, Anayasanın 79 neu (iınaddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel K liralım tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve A da lort 
vömisyonlarından ınürefckep 
Karım: Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkalo 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çoruma 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
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 

Erzaırıım. 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

• * • » • 

Millet Meclisi (S. Sayıcı 606) 



Dönem : 3 
Toplantı : 8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

( 3 / 3 9 ) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 7 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 0/2 - 964 
'Konu: Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak
doğanın yasama dokunulmazlığı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işle
diği iddia olunan Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 79 neu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Hakanlığından alman 21.1.1969 
tarihli ve 2350 sayılı tezkerenin sureti ile bu ise ilişkin hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusula-
sıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

T. V. 
Adalet Bakanlığı 21 . 1 . 1969 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayt : 2350 Konu: Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Ak-

doğan'm yasama dokunulmazlığı Hak. 

Başbakanlığa 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işle
diği iddia olunan Yozgat Milletvekili. İsmail Hakkı Akdoğan'in yasauna, dokunulmazlığının kaldırılma
sı istemini havi Ankara C. Savcılığının (i . 1 . 1969 gün ve 969/11 Uz. sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Yozgat Milletvekili İsmail 
Hakkı Akdoğan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Din çer 
Adalet Bakanı 

607 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından il . 4 . 1972 
mürekkep Karma Komisyonu 

. Esas No. : 3/39 
Karar No. : 83 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 

suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 25 . 1 . 1969 tarrhli ve 6/2 - 1964 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaklınlması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Yozgat Mil
letvekili İ. Hakkı Ak'doğan hakkındaki :>/39 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon 
raporu, içtüzüğün 1.78 ve müteakip maddeleri uyan-nea işleme tabi tutularak Karma -Komisyonumu
zun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı «'ecen milletvekilinin yasama, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol
madığına, Anayasanın 79 ucu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

• Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
konirsyonla r ı1«1 a n mü rekkep Kâtip 

Karma, Komisyon 'Başkanı 'Sözcü İsparta Ankara. 
Adana, Denizli Yusuf Uysal Emin Paksilt 

Cevdet Akçalı Fuat Avcı İmzada bulunamadı 

Çanakkale Corum tıs* l .a nb ut uıta nbul 
Kemal Bağcıoğlu Ahd ur rahman güler O. Cemal Fersoıj Kesit Vlker 

Ordu Sivas Artvin Erzurum. 
Cengiz Ekinci Terfik Komitan A. Naci Budak Sabahattin Araş 

Kars Konya Mardin M iğde 
/. Hakkı Alaca Kubıiay İmer Esat Kemal Aybar M evi üt Ocakcıoğhı 

Mi'llet Meclisi (S. Savısı : 607) 

Millet Meclisi (S. Sayısı -. 607) 



Dön&m : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 608 

İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Ka rma Komisyon raporu (3 /132) 

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı îşleri : 6/2 -12245 
22 . 12 . 1969 

Konu : İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek sucunu işle
diği iddia olunan İstanbul Milletvekili Rıza Kuas hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 nen maddesine tevfikan bir karar verilmesine dai'r Adalet Bakanlığından alman 15 . 12 . 1969 
tarihli ve 49861 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 49861 

15 . 12 . 1969 

Konu : İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın ya^ 
sama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işle
diği iddia .olunan İstanbul Milletvekili Rıza Kuas'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini 
havi Altındağ C. Savcılığının 29 . 11 . 1969 gün ve 969/82 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki 
hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili Rıza 
Kuas'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyuru 1-
masına delâletleri1 arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet 3Ieclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından * 11 . 4 . 1972 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/132 
Karar No. : 89 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
suçu isnacledildiği için Başbakanlığın 22 . 12 . 1969 tarihli ve 6/2-12245 sayılı yazısı ile yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul 
Milletvekili Rıza Kuas hakkındaki 8/132 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon ra
poru, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Ko
misyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen (milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına «'erek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

GeneL Kuruilun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa -ve Adalet. 
'kamisymıltarındaTL mürekkep 
Ka,rma. Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Gitler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubil.au tmer 

Kcâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Ayoar 

Ankara 
Emin Pak süt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Aîevlüt OcakcMğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı :608) 

http://Kubil.au


Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 609 
Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/263) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 4003 
29 . 4 . 1970 

Konu : Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk' 
ün yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 22 . 4 . .1970 tarihli ve 
14991 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 11991 

22 1970 

Konu : Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Mardin Milletvekili Abdurrahim Türkün yasama, dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi An
kara C. iSavcıhğınııı JO . 4 . 1970 gün ve 970/4220 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 Ab
durrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğuıin takdir 
buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Acialet Bakam 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 11 . 4 . 1972 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/263 
Karar No. : 88 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 29 . 4 . 1970 tarihli ve G/2 - 4003 sayılı yazısı ile yasama do-
kunulmazlığmın kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Mardin Mil
letvekili Abdurrahim Tük hakkındaki 3/263 esas numaralı dosya, muhteviyatı ve İhzari Komisyon 
raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonu
muzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 ııci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen (milletvekilinin yabama 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 
komisyonla rmdıaıiı mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Adana Denizli İsparta Ankara 
Cevdet Akcah Fuat Avcı Yusuf Uysal Emin Paksüt 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Çorum 
Ab dur rahman Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kara 
/. Hakkı. Alaca 

Konya 
Kubilaı/ İmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 609) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 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 (3/262) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 4 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 3704 

Konu .- Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk' 
ün yasama dokunulmazlığı hakkında. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve 'eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek sucunu is
tediği, iddia olunan Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 16.4.1970 
tarihli ve 14172 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 16 . 4 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 14127 

Konu : Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk' 
ün yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve 'eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare 'etmek suçunu iş
lediği, iddia olunan Mardin Milletvekili Abdurrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istemlini havi Ankara C. Savcılığının 2 . 4 . 1970 gün ve 970/3545 Hz. sayılı yazısı ör
neği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birilikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Mardin Milletvekili Ab-
durrahim Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 'kaldırılmaması hususunda gereğimin tak
dir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

610 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/262 
Karar No. : 87 

11 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
mek suçu isnadedildiğıi için Başbakanlığın 24 . 4 . 1970 tarihli ve 6/2 - .°>704 sayılı yazısı ile yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Mardin 
Mıiilletvekiıli Abdürralıim Tüıik hakkındaki 8/262 .esas numaralı dosya muhteviyatı ile Izharî Ko
misyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 'müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Ko
misyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşimimde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nen maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurullun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adaletti 
komisyon! arından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı Sözcü 

Adana Denizli 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
Ankara 

Emin Paksüt 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Corum 
Abdurrahman Güler 

İstanibul 
O. Cemal Fersoy 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ord,u 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

•Kara 
/. Hakkı Alaca 

. Konya 
Kubilan İmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar Mevlüt Ocakcıoğlu 

>*•»-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 610) 



Dönemi : 3 
Toplat : 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 /295) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5677 
Konu : Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un 
yabama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyamın (.emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini ika 
ettiği iddia olunan Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ucu madde'Sİne tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet iBakanlığmdaın alman 12 . 6 . 1970 
tarihli ve 21209 sayılı • tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasayle 
birilikte bağılı olarak sunulmuştur. 

Gereğime müsaadelerimi rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı , 12 . 6 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 21209 

Konu : Urfa Millet ve İdili Mehmet Aksoy'un yasa
ma dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini ika 
ettiği iddia olunan Urfa .Milletvekili Mehemet Aksoy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
temini havi Ankara C. Savcılığının 20 . 5 .. 1970 gün ve 970/8312 sayılı yazısı öroreği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Urfa Milletvekili Mehmet 
Aksoy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasMia delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
ı Adalet Bakanı 
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— 2 -— 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon? raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/295 

Karar No. : 86 

11 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısları ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
suçu isnadedikliği için Başlbakanlığın 19.6.1970 tarihli ve 6/2 - 5677 sayılı yazısı ile yasama doku
nulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonuımuza tevdi edilen Urfa Milletve
kili Mehmet Alksoy hakkındaki 3/295 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon rapora, 
İçtüzüğün 178 ve miltaaıkıp maddeleri uyarınca işleme taıbi tutularak Kamna Komisyonumuzun 
18 . 2 . 1972 tarihli 2 noi Birleşiminde tetkik ve müzakere okınımuşıtur. 

Komisyonumuzca, adı geçen 'milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gere'k 
olmadığına, Anayasanın 79 neu .maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
toıııisyonlarımdan mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcroğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
i. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Kor attan 

Konya 
KuMlau İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

E'rmıruan 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

•*+• ^»m 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 611 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durul'un yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /317) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 7 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 6569 

Konu : Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durul' 
im yasama dokunulmazlığı. 

MİLUET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Denizli Milletvekili Mehmet Emin Dural hakkımda Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
7 . 7 . 1970 tarihli ve 25235 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği, hazırlık soraşturnıası evrakı, dizi pu-
sulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 7 . 7 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 25235 

Konu : Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durul' 
un yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fitillini işle
diği iddia olunan Denizli Milletvekili Mehmet Emin Durul'un yasama dokunulniıazlığının kaldırıl
ması isiteminli havi Ankara C. Savcılığının 22 . 6 . 1970 gün ve 197ı0/10782 sayılı yazısı örotıegıi ile bu 
husustaki hazırlık soruşturması evrakı diai listesine bağlı olarak birlikte suınulmugtur. 

Türkiye Oumlıuriyeti Anayasasının 79 nen maddesi hüikmü dairesinde Demiizlıi Milletvekili Meh
met Emin Durul'un yasama dokunulma.zlığının kaldırılıp kaldınlınıaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur, 

Ziya Önder 
Adıalet Bakanı 

612 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/317 

Karar No. : 79 

11 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa; 

Kendisıine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
suçu isnaıdeıdilıdiği için Başbakanlığın 10 . 7 . 1970 tarihli ve 6/2 - 6569 sayılı yazısı ile yasama doku
nulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Denizli Millet
vekili Mehmet Emin Durul hakkındaki 3/317 esas numaralı dolsya muhteviyatı ve İhzari Komisyon 
raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Koınisy o nümü
zün 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geq&ıı milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu .maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Grenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından ınür>ekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağaıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Hahk% Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubila^ hner 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Pak-süt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcwğl 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 612) 



Dönem : 3 
Toplantı: s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /451) 

4 . 3 . 1971 

Konu : Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş'in 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş hakkımda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 79 ucu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
26 . 2 . 1971 tarihli ve 9458 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturma evrakı, dizi pusu-
lasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 2 . 1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9458 

Konu : Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş'in 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

ıŞaıhıslarm ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
isteğini havi Ankara C. Savcılığının 15 . 1 . 1971 gün ve 970/26563 sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Kırşehir Milletvekili M. 
Kemal Güneştin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmaisına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

613 

T. C. 
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Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -1871 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve. Adalet komisyonlarından 11 . 4 . 1972 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/451 
Karar No. : 78 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare eftmek 
suçu isnadeldildiği için Başjbafoanlığııı 4 . 3 . 1971 .'tarihli ve 6/2 - 1871 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Kırşehir Mil
letvekili M. Kemali Güneş hakkımdaki 3/451 esas numaralı dosya muhteviyattı ve İhzari Komisyon 
raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyo
numuzun 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 Adalelt 
kamisyanlannıdan mürekkep 
Karana Komıiısyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
AbdurraJıman Güler 

Sivas 
Tevfik Korabtan 

Konya, 
Kubilaıı hner 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğl 

'>»«<« 

Millet Meclisi ;S. Sfiyısı : 613) 



Dönem : 3 
Topî tı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/601) 

T. G. 
Başbakanlık 21 . 7 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-5702 

Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erba
kan'ın yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefette hnlunımak suçunu işlediği iddia olunan 
Konya MilletveMli Necmettin Erbakan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu mad
desine göre bir karar verilmesine dair Adalet Balkanlığmdan alınan 16 . 7 . 1971 tarihli ve 33814 
sayılı teskerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuş
tur. 

•Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 16 . 7 . 1971 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 33814 

Konu : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan Necmettin Erbakan hakkında 
yapılan yargılama sırasında Milletvekili olduğu anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kal-
dıriktmsı zımnında gereğine tevessül edilmesi dosya içinde mevcut Ankara Trafik İşlerine yetkili 
8 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 21 . 6 . 1971 gün ve 969/2486 sayılı tezikeresi ile istenilmesi üzerine 
Ankara C. Savcılığının 29 . 6 . 1971 gün ve 5/45408 sayılı yazısı ile alınan yargılama dosyası bir
likte sunulmuştur. 

Tüîikiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu maddesi hükmü dairesinde Konya Milletvekili Nec
mettin Erbaikan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurülmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

614 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/601 
Karar No. : 90 

11 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefette bulunmak suçu isnadedildiği 
için Başbakanlığın 21 . 7 . 1971 tarihli ve 6/2 - 5702 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kal-
dırıllması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan hakkındaki 3/601 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzü
ğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.2.1972 
tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kalMırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
ramisyoınlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kana 
î. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahmam Gider 

Sivas 
Tevfik KoraMan 

Konya 
Kubilaıı İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

istanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

istanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

• * • » -

Millet Meclisi (S. Sayısı : 614) 



Dönem : 3 
Toplan** : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan'ın, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/257) 

T. C. 
Ba§bakanhk 21 . 4 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-3677 

Konu : Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan'm 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısları ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işle
diği iddia olunan Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 13 . 4 .1970 
tarihli ve 13596 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 13 . 4 . 1970 

Ceza îş. Genel Müdürlü ğjl 
Sayı : 13596 

Konu : Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan'm 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işle
diği iddia olunan Bitlis Milletvekili Zeynel Abidin İnan'm yasama .dokunulmazlığının kaldırılması 
istemini havi Ankara C. Savcılığının 26 . 3 . 1970 gün ve 970/4327 sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bitlis Milletvekili Zeynel 
Abidin İnan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir bu-
yurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

65 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/257 
Karar No. : 100 

12 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 21 . 4 . 1970 tarihli ve 6/2-3677 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Bitlis Millet
vekili Zeynel Abidin İnan hakkındaki 3/257 esas numaralı, dosya muhteviyatı ve îhzarî Komisyon 
raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumu
zun 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 Kurullun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adale,! 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
î. Hakkı Alaca 

Ankara 
Emin Paksüt 

Çorum 
Ab dur rahman Güler 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Konya 
Kubilau İmer 

«*•» 

(Millet Meclisi (S. Sayısı : 615) 
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Toplu* 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Aydın Milletvekili Fikret Kayaalp Turhangil'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /212) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 3 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-2122 
Konu : Aydın Milletvekili Fikret Kayaalp Tur
hangil'in yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçundan 
Fikret Kayaalp Turhangil hakkında Afyon 2 nei Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sıra
sında, adı geçenin Aydm'dan Milletvekili seçildiği anlaşıldığından bahsile, hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan 23 . 2 . 1970 tarihli ve 6150 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusu-
lasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman T) emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23 . 2 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 6150 

Konu : Aydın Milletvekili Fikret Kayaalp Tur
hangil'in yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçundan 
Fikret Kayaalp Turhangil hakkında yapılan duruşma sırasında Aydın'dan Milletvekili seçildiği 
anlaşıldığından adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin yapılması 
zımnında dosyanın C. Savcılığına tevdiine Afyon 2 nci Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmesi 
üzerine Afyon C. Savcılığının 28 . 1 . 1970 gün ve 969/1261 -137 sayılı yazısına bağlı olarak alı
nan yargılama dosyası ile C. Savcılığının yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Aydın' Milletvekili Fik
ret Kayaalp Turhangil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

616 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 12 . 4 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/212 
Karar No. : 99 

1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisin e' şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike vereeck surette vasıta sevk ve idare etmek, 
suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 4 . 3 . 1970 tarihli ve 6/2 - 2122 sayılı yazısı ile yasaıai'a Ğo-
feunulm'azıhğıııın kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Aydın Mil
letvekili Fikret Kayaalp Turhangil hakkındaki 3/212 esas nulmiaralı dosya muhteviyatı ve îhzarî 
Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma 
Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 ııci Birleşiminde tetkik ve ımüzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının 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 
kamisyoıniların'daın mürekkep 
Karına Komisyon Başkanı 

Adana; 
Cevdet Akcah 

Çanakkalo 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekin ci 

Kara 
/. Hakkı, Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
T evfik Kor alt an 

Konya 
Kubilau İmer 

t Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
SabaJıattİ7i Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

>«•»• 

Millet- Meclisi (S. Sayısı : 61f>) 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Burdur Milletvekili M. Mukadder Çiloğlu'nun, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/371) 

T. C. 26 .10. 1970 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İsleri: 6/2 -10381 Konu : Burdur M^ictveklli A. Mukadder Çil
oğlu'nun yasasına dcluımıliınaiziığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta seVk ve idare etmek fiilini işlediği 
iddia olunan Burdur Milletvekili A. Mukadder Çiloğiu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasiıiım 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Balkanlığmdan alman 19 . 10 . 1970 ta
rihli ve 38870 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soraşturması evraikı, dizi pusulasıyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuş t-ur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 38870 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işlediği 
iddia olunan Burdur Milletvekili A. Mukadder Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
istemini havi Aııkara C. Savcılığının 2 . 10 1970 g'ün ve 970/16666 sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 'bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Burdur Milletvekili A. Mu
kadder Çiloğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldııılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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19 . 10 . 1970 

Konu : Burdur M'Ci^rekill A. Mukadder Çil
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı ilk. 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/371 

Karar No : 97 

12 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek, 
suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 26 . 10 . 1970 tarihli ve 6/2 - 10384 sayılı yazısı ile yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınıza tevdi edilen Burdur Milletvekili A. Mu
kadder öiloğlu hakkındaki 3/371 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İç
tüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca, işleme talbi tutularak Karma Komisyonumuzun 
18 . 2 . 1972 .tarihli 2 nci Biri esiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen 'milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncıı maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisy'oınlarındıa.n mürekkep 
Karma Komıisyon Başkanı Sözcü 

Adana Denizld 
Cevdet Akçalı Fuat Avcı 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
Ankara 

Emin Paksüt 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Çanını 
Abdurrahman Güler 

İstanıbul 
O. Cemal Fer soy 

İsıtaıiibull 
Re§it Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kara 
1. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubüau tmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar Mevlüt Ocakcıoğlu 

•«!•>» 

Millet Meclisi ;S. Sayısı : 617; 



Donam : 3 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/380) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 10 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -10386 

Konu : Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in yasa
ma dokunulmazlığı. 

.MİLLET .MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Niğde Milletvekili Haydar Özal]) hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 ncu 'maddesine tevfikan bir karaı* veriknesine dair Adalet Bakanlığından alman 19 . 10. 1970 
tatıîhli ve 38851 saydı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 10 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 38851 

Konu : Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in yasa-
sama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve ieşyanm emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare 'etmek fiilini işle
diği! iddia olunan Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
temlini havi Altındağ C. Savcılığının 6 . 10 . 1970 gün ve 6/3085 sayılı yazısı örneği ile bu husus
taki hazırlık soruşturması evraki diki listesine bağlı olarak: birlikte sunulmuştur. 

TürMye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 'maddesi hükmü dairesinde Niğde Milletvekili Hay
dar Özalp'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması huşunda gereğinin takdir bu-
yııralması«na delâletleri arz olunur, 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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— 2 — 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/380 
Karar No. : 95 

12 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisime şahısların ve eşyanın -emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
mek, suçu isnadedildiğıi için Başbakanlığın 26 . 10 . 1970 tarihli ve 6/2 -10386 sayılı yazısı ile ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması liistenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Niğ
de Milletvekili Haydar Özalp hakkındaki 3/380 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komis
yon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Ko
misyonumuzun J 8 . 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 
komi^oaılarından mürekkep 
Karana Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
î. Hakla Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Ab dur rahman Gü le r 

Sivas 
Tevfik Kor oltan 

Konya 
Kubilcj îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
Ö. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğl 

9>-®*<S£»— 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 618) 



Dönem: 3 C D E 
Toplantı: 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O û O 

C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay ve 6 arkadaşının, 5434 saydı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 saydı 
Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a ) bendinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân Komisyonları 

raporları (3 /531) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11420 -11739 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu iSivas Üyesi Âdil Altay'ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 
1 . 3 . 1971 ıgünlü ve 1377 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) bendinde değişik
lik yapılmasına dair kamun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anhurun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

CUMHUİRİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 sayılı Kanunla ekle
nen geçici 1 nci maddenin (a) bendinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz gerekçesi ile 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
3 . 6 . 1971 

Sivas Senatörü 
Âdil AMay 

GEREKÇE 

Memleketiimiızde, vatandaşın sosyal güvenliğine lâyık lOİduğu ehemmiyetin benimsenmesinde 
gecikilmiş bulunduğu bir vakıadır. 1961 Anayasasının bu hayatî meseleye geniş yer vermesi üze
rine Devletin malî imkânları ölçüsünde ve hattâ biraz da bu imkânları zorlamak suretiyle belirli 
hizmet ve meslek sahiplerimin sosyal güvenlik haklarına kavuşturulmasını kanun vâzıı ele almış 
bulunımaktadır. Bu cümleden olarak senbest meslek sahibi olmakla beraber özel kanunlarında ka
mu hiızmeıtlisi oldukları belirtilen avukatlar ile serbest tabiplerin sosyal güvenliğinin tanınmıa-
sımıdan sonra 1377 sayılı Kanunla da serbest seçimler neticesinde kamu hizmetleri başına getirin 
len ve devamla aynı zamanda komtoollu mesai yapmak yükümlülüğü altında tutulan T. B. M. M. 
üyeleri ile belediye başkanları ve illerin daimî komisyonu üyelerinin sosyal güvenlik haklan ka

bul edilmiştir. 
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Bütün vatandaşların sosyal güvenlik haklarımın 'temimi hedefine yönelip bu istikamette yol alı
mınken aynı ölçülere riayetkar kalmanın ve tanınan hakların toplum seviyesinde tatmin ediciliği-
nin gıözıden uızak tutulmamasının ehemmiyetime işaret, etmek isteriz. Bu, sosyal adaletin asıgari 
ölçüde 'hukuk mantığının zıorunlu kıldığı bir mesele olsa /gerektir. 

Hal ve keyfiyet ıböyle olması gerekmesine rağmen T .0. Emekli1 Sandığı Kanunundaki bâzı 
çelişkiler tatbikatta tatminsizliklere meydan vermektedir. İşte tatbikatta hatalı gördüğümüz bir 
hususun ve hattâ haksızlığın telâfisi arzusu bu kanun teklifimizin sebebini teşkil etmektedir. 
Şöyle ki; Belediye başkanHan ve illerin dailmî komisyonu üyeleri bu görevde geçmiş hizmetlerin
den âzami onlbeş yılını borçlanmalarımda bu müddet fiilî hizmetlerine sayılıyor veya ekleniyor 
ancak kıdemlerinde hesaba katılmıyor. Bu ise bir mağduriyetin ifadesi olmaktan kurtulamıya-
ealktır. 

Bu kimseler memuriyet sitatükosu içerisinde hizmet görmekte, devamlı ve aynı zamanda kont
rollü mesai yapmak yükümlülüğü altında tutulmaktadırlar. Yegâne fark zamanında kendilerim
den emekli keseneğinin kesilememıiş olmasıdır. Bu kesenek tutarını da toptan T. C. Emekli Sandı
ğına ödemeleri karşısında bu fark da ortadan kalkıyor demektir. Böylece bir farksızlığın kabul 
edilmesi durumu doğuyor demektir. Bundan dolayıdır ki, fiilî hizmetlerine sayılan veya eklenen 
âzami on beş yılın kıdemlerine de sayılması, görev veya hizmet aylıkları ile emeklilik keseneğine 
esas aylıklarının da yükseltilmesi hukukî ve mantıki bir zaruretin ifadesi haline geliyor. 

Ealdı ki, bu hak, kamu hizmeti görmekle beraber serbesti içerisinde hareket eden avukatlara 
ve serbest tabiplere bir ölçüde tanınmış bulunmaktadır. Belediye [Başkanı ve illerin daimî ko
misyonu üyeleri bir memur gilbi tam ve kontrollü mesaiye tabi tutulmakta olduklarından fiilî 
hizmete sayılan veya eklenen 'hizmet sürelerimin tamamının kıdemlerine de sayılmasının isabetli 
olacağı hususunda ki, kanaatimizi Millet Meclisi /ve Cumhuriyet Senatosu sayın üyelerinin takdir
lerine saygiyle arz eideriz. 

3 . 6 . 1971 

Sivas Senatörü Malatya Senatörü Sivas Milletvekili Sivas Senatörü 
Â. Altay N. Akyuri V. Bozatlı H. öztürk 

Hakkâri Milletvekili Yozgajfc Milletvekili İstanbul Milletvekili 
A. Zeydan 1. Kapısız H. özdemir 

Maliye Komisyonu raporu 

Mîllet Meclisi 
Metliye Komisyonu 25 . 2 . 1972 
Esas No. : 2/531 
Karar No. : 14 

YÜKSEK İB&ŞOiNLI&A 

Cumhuriyet tSenaltosu İSivias tîyesi iÂdil Altay ve '6 arkadaşının, 5484 ısayıdı (T. ıC. lEmekli San
dığı Kanununa, ( 1 . 3 . Jll9ı7ll Igünlü Ve 13.77 sayılı Kamınla eklenen geçici 'lı nci maddenin (a) ben
dinde değişiklik yapalmasına ıdair kanun teklifi, ilgili Ibakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komis-
yonumuuzda tetkik ive ımüizakere «dildi. 

Gerekçede arz /ve İ2!aJh olunan (hususlar, komisyonumuzıca da uygun görülerek aynen kalbul 
edilmiştir. 

Millet Meelisi (S. Sayısı : 635) 
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Havalesi ıgereğnice JPlân (Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko'miisyoLm 
Muğla 

A. Buldanlı 

Aydın 
1. Sezgin 

Başkanı Sözcü 
Çorum 

A. Güler 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

İsparta 
Y. Uysal 

Adana 
A. R m Güllüoğlu 
İmzada bulunam'adı 

Erzincan 
N. Yıüıdınm 

İmzada bulunamsadı 

Muğla 
1. Oktay 

Ankara 
A. tâakıp ÜHçerimez 

ıHaibay 
T. Köseoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No: 131 

Karar No: 2/531 

14 .4 . 1972 f 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay 
ve 6 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli SandığıKanununa 1 . 3 . 1971 günlü ve 1377 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) bendmde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile 
önhavalesi uyarınca Maliye Komisyonunca düzenlenen rapor, Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulundukları birleşi'mde görüşüldü. 

Memleketimizin imkânları ve ekonomik gücü ölçüsünde belirli hizmet ve meslek sahiplerinin 
sosyal güvenliği sağlanmaktadır. Hattâ ser'best meslek sahibi olmakla beraber özel kanunlarında 
kamu hizmetlisi oldukları belirtilen avukatlar ile .serbest tabiplerin sosyal güvenliğinin tanınma
sından sonra, 1377 sayılı Kanunla T. B. M. Meclisi üyeleri ile Belediye Başkanları ve illerin daimî 
komisyonu üyelerinin sosyal güvenlik haklan kabul edilmiştir. 

Sosyal güvenlik haltlarının genel olması için her gecen gün çalışmalar yapıldığı bir vakıadır. 
Hal böyle olmakla beraber yapılan çalışmaların asgari ölçüler içerisinde ve hukuk mantığına uy
gun olma gerekliliği de muhakkaktır. 

Söz konusu kanun teklifi, âdil ve hukukî bir netice getirecektir. Örneğin, belediye 'başkanla
rı ve illerin daimî komisyonu üyeleri bu görevde geçmiş hizmetlerinden âzami! 1'5 yılını borçlan
maları halinde bu hizmetler fiilî hizmetlerine sayıldığı halde kıdemlerinde nazara alınmamakta
dır. 

Kanun teklifi bu duruma bir çözüm yolu getirdiği gibi bariz bir eşitsizliği' de gidermek gaye
siyle hazırlanmıştır. 

Yukarıda özet olarak arzına çalışılan hususlar muvacehesinde teklifin tümü üzerinde sayın üye
ler kişisel görüşlerini ifade etmiş, «Sosyal adalet ilkesi* nih (hâkim kılınması yolunda Anayasamı
zın vaz'ettiği bariz icaplardan bir örnek olarak teklifin mütalâa edilmesi hususunda hâsıl lolan 
genel görüşme sonucu Hükümet ilgili temsilcilerinin de verdikleri izahat yeterli görüldüğünden 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 635) 
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Genellikle 1377 sayılı Kanuna atıfta bulunularak hazırlanan teklif, mahiyeti dolayısiyle yeni
den iki madde tedvinini gerektirdiğinden, başlığı buna göre yeniiden düzenlenmiş, bir çerçeve ve 
«İki geçici» madde ile yürürlük ve yürütme maddelerinden müteşekkil olarak tedvini uygun görü
len kanun teklifinin 1 nci geçici maddesi, emekliliğe tabi görevlerde veya Sosyal Sigortalarla il
gili işlerde bulunmadan illerin daimî komisyon üyeliğine, Belediye Başkanlığına seçilenler ile bi-
lâhara emeklilikle ilgili görevlerde çalışanlar ve illerin daimî komisyon üyeliği veya Belediye1. 
Başkanlığında bulunup da halen T. B. M. M. Üyesi olanlardan 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 12 nci maddesinin (n) bendi gereğince Sandıkla ilgilendirilmiş olup ve dolayısiyle borç
landırılanların hizmet sürelerinin değerlendirilerek terfii erine sayılması kususu esasları tesbit edil
miş, 

«Geçici 2 nci madde» ile de 1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen 12 nci maddenin 
(n) bendinde belirtilen «6» aylık süre içerisinde müracaat edemiyenler için yeniden bir yıllık mü
racaat süresi tanınmıştır. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri ise teklifteki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Ankara Malatya Adana Afyon Karahfisar 

M. K. Yılmaz A. Karaaslan S. Kılıç II. Hamamcıoğlu 

Amasya 
Y. Acar 

Bdlu 
/ / . /. Cop 

Hatay 
/ / . Özkan 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunalmadı 

Manisa 
• H. Okçu 

İmzada Ibulunaonadı 

Amasya 
S. Aygün 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İçel 
C. Okyay uz 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada ıbulunamadı 

Niğde 
N. Kodamanoğllu 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Durakoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Erzurum 
R. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

İmzada Ibulunalmadı 

Eke 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. Z. Köseoğlu 

Tralbzon 
E. Dikmen 

Aydın 
N. Menteşe 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

İzımıİT 
A. N. Üner 

İmzada bulunamadı 
Konya 

B. Müderrli&öğlu 
İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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C. S. SİVAS ÜYESİ ÂDİL AL-
TAY VE 6 ARKADAŞININ 

TEKLÎFÎ 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa, 1.3. 1971 gün
lü ve 1377 sayılı Kanunla ekle
nen geçici 1 nci maddenin (a) 
bendinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 
O. Emekli Sandığı Kanununa, 
1 . 3 . 1971 gün ve 1377 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 1 nci 
maddenin (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

a) 1 nci maddede yazılı 
görevlerden, belediye başkanlı
ğında ve illerin daimî komis
yonu üyeliklerinde bulunan
larla, bu görevlerden ayrılıp, 
emeklilikle ilgili görevlere geç
miş bulunanların; belediye baş
kanlığında ve illerin daimî ko
misyonu üyeliklerinde geçmiş 
olan hizmet sürelerinden onbeş 
yılını, 5434 sayılı Kanuna ek 
23 . 2 . 1965 günlü ve 545 sayı
lı Kanun hükümlerine göre, bu 
kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir yıl içinde T. C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendiril
melerini istemiş bulunmaları 
şartı ile; borçlandırılarak, 
emeklilik fiilî hizmet süreleri
ne eklenir. Şu kadar ki, bu 
kimselerin adlarına borç kay
dedilecek miktar, borçlandırı
lan sürenin geçtiği tarihlerde 
kesilen kesenek ve karşılıklar 
oranına göre tesbit olunacağı 
gibi hizmetin geçtiği tarihte 
geçerli bulunan kanun hüküm
lerine göre intıibaklarmdan da 
sayılır ve böylece görev veya 
hizmet aylıkları ile emeklilik 
keseneğine esas aylıkları yük
seltilir. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
METNÎ 

C. S. Sivas Üyesi Âdil Altay ve 
6 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa 

-1.3. 1971 günlü ve 1377 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 1 
nci maddenin (a) bendinde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici iki madde eklenmesi hak

kındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 
O. Emekli Sandığı Kanununa, 
aşağıda yazılı iki geçici madde 
eklenmiştir : 
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(C. S. Üyesi Âdil Altay ve 6 
arkadaşının teklifi) 

Mezkûr görevlerde bulunmuş 
olup da halen açıkta olanlar
dan, bilâhara belediye başkan
lığına veya illerin daimî komis
yonu üyeliklerine seçilenlerle, 
emeklilikle ilgili bir göreve 
geçmiş bulunanlar da yukarda-
ki hükümlerden faydalanırlar. 

— 6 — 

{Maliye Komisyonunun metni) (Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştir işi) 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Emek
liliğe tabi görevlerde veya sos
yal Sigortalarla ilgili işlerde 
bulunmadan illerin daimî ko
misyonu üyeliğine, belediye 
başkanlığına seçilenlerden; is
tekleri üzerine., 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 
12 nci maddesinin (n) bendi 
gereğince sandıkla ilgilendiril
miş olanların bu görevlerde ge
çen ve borçlandırılarak emek
lilikte sayılan sürelerinin, 
1 . 12 . 1970 tarihine kadar 
olan kısmı 3 yılda bir terfi esa
sına, bu tarihten sonra geçen 
kısmı da. 657 sayılı Kanunun 
1327 sayılı Kanunla değişik 68 
nci maddesi hükümlerine göre, 
emeklilik keseneğine esas de
rece yükselmesinde ve kademe 
ilerlemesinde dikkate alınır. 

Yukardaki fıkra hükmü, il
lerin daimî komisyonu üyeli
ğinde, belediye başkanlığında 
bulunmuş olup da, halen 
T. B. M. M. üyesi olanlarla 
emeklilikle ilgili görevlerde ça
lışanlar hakkında da uygulanır. 

Ancak, 13 . 6 . 1968 gün ve 
1046 sayılı Kanun hükümleri 
saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 
sayılı Kanunun «Sandıktan 
faydalanacaklar hakkındaki» 
12 nci maddesine 1 . 3 . 1971 
gün ve 1377 sayılı Kanunla ek
lenen (n) bendinde belirtilen 
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(C. S. Sivas Üyesi Âdil Altay 
ve 6 arkadaşının teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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{Maliye Komisyonunun metni) 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirici) 

6 aylık süre içinde müracaat 
edememiş olan illerin daimî ko
misyonu üyeleri ile, belediye 
başkanları için bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren bir 
yıllık müracaat süresi daha ta
nınmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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