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risoğlu'nun yasama dokunulmazlığmın kal-
dmlmasma dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
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37. — Antalya Milletvekili îns^n Ata-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürek
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sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/24) (S. 
Sayısı : 659) 364 

40. — Millet Meclisi, Cumıhurlbaşkanlığı 
ve Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhe-
sabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/20) (S. Sayısı : 
560) 364:365 

41. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna iki ek ve bir 
geçici madde ile 44 sayılı Anayasa Mahke
mesinin kuruluş ve yargılama usulleri hak
kındaki Kanunun 18 nci maddesinin (B) 
fıkrası ve 58 nci maddesinin değiştirilme-
miesine dair kanun tasarısı ile Malatya 
Milletvekili Mustafa Kaftan'in, 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu mad
desinin (b) bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin ve 2 arkadaşının, 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 79, 80, 82 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve 81 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından seçilen 4,er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) 365 

42; — Orman Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Orman 
ve Plân komisyonları raporları (1/511) 
(S. Sayısı : 427 ve 427'ye 1 nci ek) 365:382 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı uzun sürdü

ğünden; 4 . 5 . 1972 Perşembe günü saat 15,00' 
te toplanılmak üzere Birleşime saat 20,19'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Oh 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 
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SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'm, 
bir gencin polis tarafından copla öldürüldüğü 
hakkındaki bir gazetenin haberine dair sözlü 
soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/227) 

Yazılı sorular 
1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

kız teknik okullarında uygulanan Pfaff biçki 
sistemine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1065) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Erzurum'da mukim bir şahsın İstiklâl 
Madalyası almak için yaptığı müracaata dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1066) 

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Per
sonel Kanunu uygulamasından doğan aksaklık
ların ve çelişkilerin yetki kanunu ile giderilme
si için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/1067) 

Teklif 
1. — Bursa Milletvekili- Barlas Küntay ve 

11 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/673) (Maliye ve Plan ko
misyonlarına.) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

2. — Seyahat Acentalan ve Seyahat Acen-

talan Birliği kanunu tasarısı ve 66 No. lu Ge

çici Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı: 664) 

»>••< 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılim,a saaiti : 15,00 

BAŞKAN : -Bâ kamv akiüi Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Kenad Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 83 ncü Birlo § "anini açıyorum. 

III .— YOKLAMA 

Başkanlığa başvursunlar. Biz onu yoklama, def-BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama sırasında burada bu-

terime imleyeceğiz. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görülmelere 

lunaımayan arkadaşlarım birer yazı ile lütfen başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başbakan Vekili ve Millî Savunma Ba
kam Ferid Melen'in, THY. na ait uçağın Bulga
ristan'a kaçmlışı, yolcularla, mürettebat ve uça
ğa herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde kurta
rılmaları için yapılan çalışmalar hakkında gün
dem dtşı demeci. 

BAŞKAN — Başlbakan Vekili Sayın Melen, 
buyurum. 

BAŞBAKAN VEKİLİ VE MİLLÎ SAVUN
MA BAKANI FERİD MELEN (Cumhuriyet 
Senatosu Van üyıesi) — Sayın Başkan, muhte
rem milletıvekilleri; 

3 Mayıs 1972 Çarşamba sabahı saat 9,35 te 
Ankara'dan istanbul'a gitmekte olan Türk Ha
va Yollarıma ait TK - 111 sefer sayılı «Boğazi
çi» aJdlı DO - 9 yolcu uçağının, istanbul'a inme
ye hazırlandığı bir sırada zorla Sofya istikame
time yömeMmekte olduğu haber alınmıştır. 

Bumun üzlerime Dışişleri Bakanlığınca, uçak 
Sofya istikametime uçmaktayken derhal Sofya 
Büyükelçiliğimizle temasa geçilmiş ve Biiiyükel-
çiımiae, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile müm
kün olan süratle temas ©denek, uçak ve yolcu-
ların salimen ve en kısa zamanda Türkiye'ye 
iadelerimin temini için teşelblbüstıe bulunması ve 
Bulgar makamlarımın alacakları tedbirlerde ica-
Ibımlda yardımcı olması içim bizzat kendisinin ve 
Büyükelçilik mensuplarının her an hazır butaı-
ımaları yolunda talimat verilmiştir. 

Bİlâhara Türk Hava Yollanandan, Ulaştırma 
Bakanlığımdan ve Sofya Büyükelçiliğimizden 
alınan teknik bilgilere göre, uçağiimız saat 11,04 
ite Sofya Hava Alanına inmiştir. 

Uçakta 3 mürettebat, 3 hostes ve 61 yolcu 
(bulunmaktaydı. Yolculardan bir kısmı yabancı 
uyrukludur. Uçağıma hava alanının talî pistine 
çekilmiş, yanıma yaklaştuılam bir merdivenden 
uçağı kaçıranlardan biri yere indirilerek Bul
gar makamları ile temas etmiş ve uçağın için
deki yolcuların serbesit bırakılmaları maksadıy-
le bazı şartlar ileriı sünmüşitür. 

Bulgar ımakamlarımm, şartlarım yazılı olarak 
verilmesini istemeleri üzerimle, hava korsanı 
şartları yazılı olarak vermiştir. Şartlar aynen 
şöyledir : 

A)' Deniz Ctezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin 
İnan, Kâmil Dede, Neomi Demir ve Ziya Yıl-
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GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

I maz derhal serbest bırakılarak Sofya'ya gönde-
I rileoek, 

B) Bütüm Türkiye İde işçi sınıfı üzerindeki 
baskı ve grev yasağı kaldırılacak, 

C) Köylünün 3 bin liraya kadar olan bor
cu alınmayacak, 

D) isteklerimiz TRT nin haber bültenlerin
de aynen okunacak. 

Bunlarım kabul edilmesi için. saat 19,00 a ka
dar möhiıl verilmiştir. Aksi takdirde uçağın yol
cuları ile birlikte havaya uçurulacağımı söyle
mişlerdir. 

Sofya Büyükelçimiz aldığı talimat üzerine 
Bulgaristan Hariciye Nazırı Birinci Yardımcısı 
Luiben Petrof ile temasa geçerek, uçağın ve yol-* 
cülarım salimen Türkiye'ye iadesi esbabının te
minini istemiş ve bu işlerin tamaımlanmasını 
müteakip de hava korsanlarının iadesini bekle-
diğimfrzi söylemiştir. 

Bulgaristan Bakan Yardımcısı Büyükelçimi
ze verdiği cevapta, 1970 Eylülünde yine Sofya' 
ya kaçırılan Türk Hava Yolları uçağı hadisesin
de olduğu gibi, bu sefer de uçaktakilerin cam-

• larını korumsak ve uçağı, hasara uğramadan 
iadeye çalışmak hususlarına dikkat edecekleri
ni, Bulgaristan'ın Birleşmiş Milletler himayesi 
altında hava korsanlığına karşı yapılmış olan 
sözleşmemin muımzisi bulunduğunu ve Türkiye 

I dile iyi komşuluk gereklerinin yerine getirilmesi 
yanımda, bu sözleşmeyle yükümlendikleri mil
letlerarası mükellefiyetleri müdrik bulunduk
larını beyan etmiştir. 

Talepleri üzerine Bulgaristan makamlarıma 
yolcularımızın, bir listesi verilmiştir. Bu ilk ge-

! üşmelerden sonra Bulgaristan Dışişleri Bakan
lığı Genel Müdürü G-acev ve Türkiye Masası 
Müdürü Vemev'i Büyükelçiliğimiz de Müsteşar, 
Ataşeımiıliter ve Mahallî Kâtibi hava alanına 
göndermişleridir. 

Büyükelöimiz Dışişleri Bakanlığındaki gö-
rüşımeleri taınamladıktan sonra, bizzat hava ala
nıma giderek orada bir odada bulunan korsanla 
alan yetkililerinin, Bulgar milisinin, Dışişlerin
den bir memurun ve Büyükelçilik erkânının ya
nında konuşarak kendisini iknaa çalışmıştır. 

Büyükelçiliğimiz korsanla yaptığı bu ko-
I nuşmaidan edindiği intibaı anlatırken, hava kor-
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sanını sinıMi, karadı ve müıtecaviz olarak tarif 
etmiş, korsanın: «Onlar bizden 45 kişiyi öldür
dü, faiz de uçaktaki 60 kişiyi öldürürsek çok 
olmaz. Türkiye diye bir şey tanımıyoruz. Bi
zim davamız milletlerarası davadır. Ezilenleri 
korumaktır. Emperyalizmle mücadele etmek
tir. Ben bu mücadelenin neferiyim.» diye ifa-

. delerde bulunduğunu nakletmiştir. 
Uçağı kaçıranların hüviyetleri hakkında 

elimizde bilgiler bulunmakla beraber, bu kim
seler hakkında tamamlayıcı malumat temin ede
ne kadar şimdilik bir açıklama yapmamak da
ha doğru olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bakanlar Kurulu aynı gün saat 16.00'da top

lanarak durumu ve alınacak tedbirleri tezekkür 
etmiş ve müzakarelere saat 18,00'dan itibaren 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında ve 
Millî Güvenlik Kurulu üyelerinin de iştirakiyle 
devam etmiştir. Müzakereler sırasında Sofya 
Büyükelçiliğimiz ve onun vasıtası ile Bulgar 
makamları ve Ankara 'da/tti Bulgaristan Büyük
elçisi ile devamlı temas ve istişareler devam et
tirilmiştir. 

Bu arada uçak yolcularından ismet Altın-
göz'ün kalb hastası olması nedeniyle uçaktan 
inmesine, saat 18,00'de tekrar uçağa dönmek 
şartı ile müsaade edildiği bildirilmiştir. 

Çeşitli kaynaklardan alman bilgilere göre, 
uçağı kaçıranlar dört kişidir. Ellerinde tahrip 
bombaları ve büyük boy tabancalar vardır. 
Uçağa bir siyah çanta ile binen korsanlar Ye
şilköy için ilk iniş anonsu verildiğinde, ellerin
de büyük boy tabancalarla ayağa fırlamışlar 
ve Türk semalarını terk edinceye kadar yolcu
ların ellerini başları üzerinde tutturmuşlardır. 

Saat 18,00'den sonra Büyükelçimizden alınan 
telgraflara göre, Bulgaristan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı müddetin uzatılmaya çalışılmasını 
bir düşünce olarak ileri sürmüştür. 

Toplantı halinde bulunan Hükümetimiz, 
müddetin uzatılmasında fayda mülâhaza ede
rek, bu yola gidilmesini terviçetmiş ve Sofya 
Büyükelçiliğimize gereken talimatı göndermiş
tir. Bunun üzerine Bulgar makamları, kor
sanlara, işin tezekkürü için zamana ihtiyaç ol
duğunu söylemişlerdir, ifadelerine göre, kor
sanlar kendilerine siyasî iltica hakkı tanımak 
şartiyle müddetin uzatılmasına razı olmuşlardır. 
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Bulgarlar'da, korsanlara bu hakla vermek su
retiyle saat 19,00 olarak konmuş olan zaman 
kaydının, 4 Mayıs 1972, yani bugün saat 00,06' 
ya kadar uzatılması temin edilmiştir. 

Korsanlar ayrıca 70 kişilik yemlek gönderil
mesini istemişler ve bu istekleri de yerine geti
rilmiştir. 

Uzatmayı mütaakıp, Bulgaristan Dışişleri 
iBakanhğı Büyükelçimize bir muhtıra vererek 
aşağıdaki hususları beyan etmiştir: 

«Türk Havayollarına ait DO-9 yolcu uçağı
nın zorla Sofya'ya indirilmesiyle ilgili olarak, 
Bulgar makamları bahse konu uçağın havaya 
uçurulmasını önlemek üzere gereken her şeyi 
yapmıştır. 

insanî düşüncelerle hareket eden Bulgar Hü
kümeti, can kaybına meydan vermemek uğrun
da silâhlı dört kişiye iltica hakkı tanımak zo
runda kalmıştır. 

Siyasî iltica hakkının verilmesini mütaakıp 
Bulgar tarafı, ülkesinde Bulgar kanunlarının 
ihlâli dolayısiyle kovuşturma hakkını mahfuz 
tutacaktır.» 

Konunun müzakeresi neticesinde, Bakanlar 
Kurulunca Bulgar Hariciyesine bildirilmek 
üzere Sofya Büyükelçiliğimize gönderilen ta
limatta, Hükümetin bu durumdaki tutumu te-
yidedilmiştir. Ancak durumun vahameti ve 
yolcuların hayatlarının kurtarılması gözönünde 
bulundurularak Bulgar Hükümetinin korsanla
ra tanıdığını bildirdiği iltica hakkının anlayış
la karşılandığı bildirilmiştir. 

Ayrıca «uçak yolcuları ve mürettebatın kur
tarılması mesuliyetini taşıyan Bulgaristan Hü
kümetinin kazanılan ilâve zaman ve fırsat içe
risinde gerekli tamamlayıcı bütün tedbirleri 
almasını beklemekteyiz.» denilmiştir. 

Görüşmelerin bu ilk kısmını saat 20,15'te ta
mamlayan Bakanlar Kurulu saat 22,00'de ye
niden toplanarak konunun bütün veçhelerini 
ve muhtemel neticeleri üzerinde tetkiklerini 
saat 24.00'e kadar devam etmiştir. Dün gece 
sabaha kadar Dışişleri Bakanı ve bazı bakan 
arkadaşlarla durumu adım adım ayrıca ta-
kibettik. 

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri, Sov
yetler Birliği, Federal Almanya, Fransa ve Ja
ponya hükümetleri ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri nezdinde de teşebbüse geçilerek uçak 
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yolcularının hayatlarının kurtarılması yolunda 
çalışmalarımıza yardımcı olmalarının teminini 
rica ettik. 

Yukarda sayılan memleketlerin Birleşmiş 
Milletlerdeki temsilcileri de, Genel Sekreter 
Waldheim nezdinde teşebbüslerde bulunmuşlar
dır. Genel Sekreter konuyu Beynelmilel Kızıl
haç Teşkilâtma intikal ettirerek bu teşkilâtın 
da ilgi ve yardımlarını davet etmiştir. 

Bu sabah durum şöyle idi: 
Rahatsızlık geçiren 9 kişi uçaktan çıkarıla

rak hava alanı hastanesine kaldırılmışlardır. 
Sofya Büyükelçimiz bu sabah hastaları hasta
nede ziyaret etmiştir. 6 kişinin kalp hastası 
olduğu, birinin mide spazmı geçirdiği, 2 hoste
sin de sinir hastalığına uğradığı tespit edilmiş
tir. Büyükelçi her bir hasta ile görüşerek, 
Türkiye'deki adreslerine göndermek istedikleri 
mesajları almıştır. Mesajlar Dışişleri Bakan
lığımızca yerlerine ulaştırılmıştır. Büyükelçi
miz bu sabah uçaktan çıkan hastalardan aldığı 
bilgilere göre, uçak içinde tansiyon gevşemiş
tir. öğrenildiğine göre korsanlar, zaman za
man yloculan hava aldırmak için 15 kişilik 
gruplar halinde uçak kenarına silâh altında çı
karmaktadırlar. Uçağa sabah kahvaltısı almış
lar, öğle yemeği de istemişlerdir. 

Bu arada, korsanların Bulgar yetkilileriyle 
görüşmeleri fasılalarla devam etmektedir. Hü
kümetimiz olayı, olayın başından beri bu me
selenin bir tek can kaybı dahi olmaksızın neti-
celendirilmesi için mümkün olan bütün gayreti 
sarf etmektedir. Can güvenlikleri, Bulgar Hü
kümetinin teminatı altında olan Türk Havayol
ları uçağının yolcu ve mürettebatının hayatla
rının kurtarılması yolunda Bulgar Hükümeti 
ciddî çaba harcamaktadır. 

Bakanlar Kurulu durumu hassasiyetle ve 
yakından izlemektedir. Yeni gelişmelere göre 
bugün de iSayın Cumhurbaşkanımızın başkan
lığında tekrar toplanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda arkadaş
larımdan bir ricada bulunmak istiyorum. Gê  
rek Hükümetimizce, gerek Bulgar makamların
ca sürdürülmekte olan gayretlerin güçlüklerle 
karşılaşmaması için, bugün ilcin bu konuda bir 
görüşme yapılmamasını ve Hükümetten sual 
sorutmamasını istirham ediyorum. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Görüldüğü gibi muhataralı bir konu ile meş
gul bulunmaktayız. Masum vatandaşlarımı
zın, yabancıların hayatlarının vikayesi söz ko
nusudur. Şüphesiz ilerde meseleyi her yönü 
ile görüşmek mümkün olacaktır. Ancak bugün 
için sizlerden bu ricamı mazur görmenizi 
ümidederim!, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

(A. P. sıralarından «öbür hâdise ne oldu, 
(bir hâdise daha var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Melen bir izahat mı ver
mek istiyorsunuz? 

BAŞBAKAN VEKİLİ VE MİLLÎ SAVUN
MA BAKANI FERİD MELEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAŞBAKAN VEKİLİ VE MİLLÎ SAVUN

MA BAKANI FERM) MELEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Sayın arkadaşlarım, bugün bir 
tecavüz hâdüse&j daha olmuştur. Ancak ope
rasyon devam etmektedir, bu husustaki! bilgi
ler tam değildir, izin verirseniz bunu-mütaa-
kip celsede arz edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
2. — İzmir Milletvekili Muzaffer Fazlı 

Arınç'ın İzmir'de Mobil şirketine ait LPG de
posunda meydana gelen yangın hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fazlı Armç> izmir'de 
vuku bulan yangın felâketi dolayısıyle kısa be
yanda bulunacaksınız, buyurunuz. 

MUZAFFER FAZLI ARINÇ (izmir) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

2 Mayıs 1972 Salı günü izmir'de vuku bulan 
Mobil Şirketine ait LPG tüp deposunun yangını 
hepinizin malumudur. Bu yangını bizzat müşa
hede etmiş bir arkadaşınızım. Yangın 50 m. 
ötedeki benzin deposuna sirayet etmediyse bu, 
kıymetli Ordumuzun Çiğli'deki Ana Jet Üssün
den gelen ilk köpük teşkilâtını havi yangın eki
bi ve İzmir Belediye İtfaiyesinin fedakâr, kah
raman erlerinin hayatları pahasına çalışmala-
rıyle olmuştur. 

Az işçi ve personel ile çalışmayı neden 
âdet edindiği bilinmeyen ve kâfi itfaiye malze
me ve elemanı bulundurmayan Mobil Şirketi 
yangında sadece seyirci kalmıştır. Henüz sa

botaj veya kaza olup olmadığı ilgili makamlar
ca tahkik mevzuu olan yangının daha büyüğü 
ve Önüne geçilmesi imkânsız: olur düşüncesiyle 
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güzel izmir'imizi her an tehdideden akaryakıt 
depolarının yıllardır kaldırılması düşünülmek
te olduğu ilgili makamlarca söylenir ise de bu
güne kadar hiç bir teşebbüse geçilmemiştir. 

Bu depoların tehlikesiz bir bölgeye her hal
de nakli için Hükümetin derhal harekete geçme
sini ikaz eder muhterem Meclisi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay?.. Yok. 
3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme

sine dair Başkanlık tezkeresi (3/811) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bazı 
milletvekillerine izin verilmesine mütedair 
Başkanlık Divanı kararı var takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 4 . 5 . 
1972 tarihli toplantısında uygun mütalaa edil
miştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Sivas milletvekili Enver Akova 20 gün has
talığına binaen 27 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 

Trabzon milletvekili Mehmet Ali Oksal 10 
gün hastalığına binaen 3.5.1972 tarihinden iti
baren 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar 20 gün ma
zeretine binaen 27 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran 20 gün 
mazeretine binaen 3 . 5 . 1972 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

iSivas Milletvekili Enver Akova 20 gün has
talığına binaen 27 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 

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

Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Oksal 10 
gün hastalığına binaen 3.5.1972 tarihinden iti
baren 

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

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar 20 gün ma
zeretine binaen 27 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 

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

Siirt Milletvekili Selâhattin Oran 20 gün 

mazeretine binaen 3 , 5 . 1972 tarihinden itiba
ren 

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

4. —- Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 
için Cumhuriyet Senatosu Üyesi Suad Hayrı 
Ürgüplü'nün Başbakan olarak görevlendirildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/809) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
bir yazıda, istifa etmiş bulunan Bakanlar Kuru
lunun yeniden teşkili için Cumhuriyet Senato
su üyesi sayın Suad Hayri Ürgüplünün başba
kan olarak görevlendirildiğine ait bilgi var, onu 
Yüce Meclisin bilgisine sunuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 Nisan 1972 tarihli ve 4-415 sayılı 

yazımız. 
ilgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar 

Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 102 nci maddesi gereğin
ce; Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Suad 
Hayri Ürgüplü'yü Başbakan olarak görevlendir
dim. 

Atanacak Bakanların ayrıca bildirileceğini 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

5. — Vazife İle yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Suat Bilge'ye, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı İlhan Öztrak'm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/810) 

BAŞKAN — Diğer bir Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Teşki

lâtı Devletler Hukuku Komisyonunun Cenevre' 
de yapacağı toplantıda hazır bulunmak üzere, 
yurt dışına gidecek olan Adalet Bakanı Prof. Su
at Bilge'nin dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Prof. ilhan öztrak'm vekillik 
etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arzederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lun. 

6'. — Avrupa Konseyi İstişarî Meclisinin 24 
ncü döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil etmek üzere siyasî parti gruplarınca aday 
gösterilen üyelere dair Başkanlığın sunuşu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hepi
nizce de malûmdur ki, Avrupa Konseyinin ku
rulması hakkında imzalanmış olan statünün 
onanmasına dair muaddel 6022 sayılı Kanunla 
değişik 25 nci madde üyelerin seçimlerini, 26 
ncı maddesi de Türkiye'nin 10 üye ile temsilini 
öngörmüştür. 

Ayrıca, Yasama Meclislerinin »dış münasebet
lerini düzenleyen 378 sayılı Kanun ve bu ka
nun tatbikatında uygulanan yönetmelik hüküm
leri uyarınca Avrupa Konseyi istişarî Meclisi ve 
benzeri kurullarda Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin temsilini mümkün kılmak üzere siyasî 
partilerin kuvvetleri oranında parti gruplarınca 
gösterilen adayların Meclislerin Genel Kurulla
rında bilgiye sunulmaları ile seçilmesi, hepiniz
ce malumdur, üyelik süresi, Avrupa Konseyi 
İçtüzüğü hükümlerine göre, bir âdi oturumun 
başında başlar, diğer bir âdi oturumun sonuna 
kadar devam eder. Buna göre, Avrupa Konse
yi istişarî Meclisinin 24 ncü döneminde Türki
ye Büyük Millet Meclisini temsil edecek olan, 
siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen 
üyelere ait listeyi takdim ediyorum. 

Avrupa Konseyi istişarî Meclisinin 24 ncü 
döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek olan ve siyasî parti gruplarınca aday 
olarak gösterilen üyelere ait liste : 

Asil üyeler : 
Esat Kıratlıoğlu (A. P. Nevşehir Milletve

kili), 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı (A. P. istanbul 
Milletvekili), 

Cemal Külâhlı (A. P. Bursa Milletvekili), 
Nihat Bayramoğlu (A. P. Bolu Milletvekili), 
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Muallâ Akarca (C. H. P. Muğla Milletvekili), 
Ali Rıza Güllüoğlu (C. H. P. Adana Millet

vekili), 

Prof. Turhan Feyzioğlu (M. G. P. Kayseri 
Milletvekili). 

Yedek üyeler : 

Ertuğrul Akça (A. P. Manisa Milletvekili), 
Orhan Oğuz (A. P. Eskişehir Milletvekili), 
Cevdet Akçalı (A. P. Adana Milletvekili), 
Ali ihsan Balım (A. P. İsparta Milletvekili), 
Ekrem Kangal (C. H. P. Sivas Milletvekili), 
Nejat Çuhadar (C. H. P. Maraş Milletvekili), 
Emin Paksüt (M. G. P. Ankara Milletvekili). 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Arkadaşlarım, şu andan itibaren Yüce Mec
lisin bilgisi tahtında Avrupa Konseyi üyeliğin
de görevlendirilmiş olacaklardır. 

7. — Dışişleri Bakam Halûk Bajjülkcn'in, 
Bulgaristan'a kaçırılan THY. uçak ve yolcuları
nın serbest bırakıldığına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir ha
yırlı haber olarak sunuşta bulunmak gereki
yor. Henüz gündeme geçmedik. O vesile ile arz 
ederim. 

Şimdi aldığımız bilgiye göre, Sofya'da bulu
nan uçak serbest bırakılmış... öyle mi efendim? 
Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı zannediyo
rum bilgi verecek. Buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Şimdi beyanatı verdikten sonra kapıdan çı
karken Hariciyeden telefon ettiler, haber ver
diler; bir telgraf gelmiş. Bulgaristan Dahiliye 
Nazırı, Büyükelçimize yolcularımızın serbest bı
rakıldığını ifade etmiş. Haberin teferruatını bek
liyorum. Fakat ilk hayırlı haber, bütün yolcula-
sın salimen serbest bırakıldığıdır, efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğ-
lunıın yasama dokunulmazlığınm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/561) (S. Sayısı: 619) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon Başkanı 
yerine Sözcü Fuat Avcı tarafından bir önerge 
gönderilmiştir, önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Bir defa görüşülecek işler» bö
lümünde yer alan ve uzun süreden beri gündem
de bulunan 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 
ve 659 S. Sayılı yasama dokunulmazlıklarının, 
özelliklerine binaen, gündemdeki sair işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

yerine Sözcü 
Fuat Avcı 

BAŞKAN — önergede bahis konusu edilen 
hususa göre, gündemde mevcut dokunulmazlık 
dosyalarının fevkalâde fazlalaşmış olduğu cihet
le, biran önce görüşülmesi ve Meclisçe karara 
raptı arzu edilmektedir, öncelik teklifini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her şeye takdimen görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum; bir saatlik süre zarfında. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

önergede yazılı sıra dahilinde gündemdeki 
nizamına göre, her dosya ayrı ayrı okunup Yüce 
Meclisin oyuna sunulacaktır. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

(1) 619 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen? 
Yok. Raporu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şeydi-
beyoğlu'nun yasama d okunul mazi iğinin kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma' 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 630) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

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

yın milletvekili? Yok. Rapor muhtevasını Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buna göre, adı geçen milletvekilinin doku
nulmazlığının kaldırılmasına lüzum olmadığı 
karargir olmuştur. 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Kubilay 
İmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/157) (S. Sayısı : 631) (3) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Karma Komisyon, adı geçen 

milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması
na mahal olmadığına karar vermiştir. Bu kararı 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hali ile dokunulmazlığın kalkmasına lü
zum olmadığı kararlaştırılmıştır. 

4. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından mürekkep Kurma Komisyon raporu 
(3/383) (S. Sayısı : 633) (3) 

(1) 630 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 631 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 633 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon kararını Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Komisyon kararı kabul edilmiştir. 
Ve adı geçen milletvekilinin dokunulmazlığının 
kaldırılmasına mahal olmadığı Yüce Meclisçe 
kararlaştırılmıştır. 

5. — Adana Milletvekili Cevdet Ak çalı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresin e Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/209) (S. Sayısı : 623) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon kararı üzerinde söz 
istayen?... Yok. Kararı Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dolayısiyle adı geçen milletvekilinin doku
nulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığı 
kabul edilmiştir. 

6. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/368) (S. Sayısı : 624) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon kararı üzerinde söz 
isteyen?... Yok. Kararı Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buna göre, adı geçen milletvekilinin doku
nulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığı 
Meclisçe kabul edilmiştir. 

(1) 623 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu- I 
na eklidir. 

(2) 624 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu- I 
na eklidir. j 

7. — Maraş Milletvekili Mehmet ÖzdaVın ya
sama dokunulmazlığının kaldırüması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/410) (S. Sayısı : 625) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. Komisyon kararını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığı 
Meclisimizce kabul edilmişt'ir. 

8. — Niğde Milletvekili Avni Kavurmacıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/228) (S. Sayısı : 626) • (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okunu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

9. — Konya Millevekili Baha Müderrisoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/558) (S. Sayısı : 627) (3) 

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

yın milletvekili?.. Yok. 

(1) 625 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 626 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 627 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.. 

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

10. — İzmir Milletvekili Orhan Demir Sor-
guç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/291) (S. Sayısı : 628 (1) 

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

yın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

11. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/615) (S. Sayısı : 629) (2) 

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

yın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

12. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/621) (S. Sayısı : 630) (3) 

(1) - 628 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 629 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 630 S. Saydı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

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

yın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

13. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 631) (1) 

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

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 
* Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

14. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/370) (S. Sayısı : 632) (2) 

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

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

(1) 631 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 632 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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15. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığın in kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/58,2) (S. Sayısı: 633) (1) 

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

yın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

16. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
luuun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Ad (d et komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/620) (S. Sayısı : 634) (2), 

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

yın jnilletvekili?.. Yok. 
Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

17. — izmir Milletvekili Fazlı Arınc'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/306) (S. Sayısı : 636) (3) 

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

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. 

(1) 633 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu- | 
mt eklidir. 

(2) 634 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(3) 636 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. , . | 
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Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

18. '•— 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. Sayısı : 637) (1) 

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

yın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon kararını Yüce Meclisin oyuna su

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

Karar uyarınca adı geçen milletvekilinin do
kunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulunma
dığı kabul edilmiştir. 

19. — Elâzığ Milletvekili Saınet Güldoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adcdet 
komisyonların dan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/592) (S. Sayısı : 638) (2) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/560) (S. Sayısı : 639) (3) 

(1) 637 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 638 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 639 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

21. — Ankara Milletvekili İbrahim Ciiceoğ-
l \Cn un yasama dokunulmazlığının ketidir il ması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma Ko
misyon raporu, (S/490) (S. Sayısı : 640) (1) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

22. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunuhn azlığının kaldınumasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/45,3) (S. Sayısı : 641) (2) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

23. — JTrfa Milletvekili Necmettin Cevheri'-
uiıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

(1) 640 S. Sayılı basmayazı tutanağın <so-
nuna eklidir. 

(2) 641 \S'. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.. 

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/641) (S. Sayısı : 642) (1) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

24. — İzmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç/un yasama dokunulmazlığının kaldırılnmsı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adedet komisyonlarından mürekkep Jiarma Ko
misyon raporu (3/682) (S. Sayısı : 643) (2) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

25. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nm yasama dokunulmazlığının keddırıl-
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/647) (S. Sayısı : 644) 
(3) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

(1) 642 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 643 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 644 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

26. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/313) (S. Sayısı : 645) (t) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
- Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

27. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
Ul'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/384) (S. Sayısı : 647) (2) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

28. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/383) (S. Sayısı : 648) (3) 

(1) 645 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna. eklidir. 

(2) 647 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 618 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

29. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim BayazıV-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/201) (S. Sayısı : 650) (2) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

30. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'-
. in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/201) ((S. Sayısı : 650) (1) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon karannı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

(1) 649 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 650 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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31. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim BayazıV-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/365) (S. Sayısı : 651) (1) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

32. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bay azıt'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/179) (S. Sayısı : 652) (2) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

33. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve • Ada
let komisyonlarından mürekkep Karm,a Komis
yon raporu (3/565) (S. Sayısı : 653) (3) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

(1) 651 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 652 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 653 S. • Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

34. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbaaknlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/459) (S. Sayısı : 654) (1) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

35. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/431) (S. Sayısı : 655) (2) 

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

rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. •% 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

36. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nım yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/213) (S. Sayısı : 656) (3) 

(1) 654 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 655 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 656 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/10) (S. Sayısı : 657) (1) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

38. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/20) (S. Sayısı : 658) (2) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

(1) 657 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 658 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

39. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep - Karma Komisyon 
raporu (3/24) (S. Sayısı : 659) (1) 

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

BAŞKAN — Karma Komisyon raporu üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karar uyarınca, adı geçen milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal bulun
madığı kabul edilmiştir. 

40. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/20) (S. Sayısı : 560) (2) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hakkında, Mec
lis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporunun 
öncelikle görüşülmesini öngören bir önerge var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin bir defa görüşülecek işler bölü
münün 22 nci sırasında yer alan, S. Sayısı : 560 
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 'Sayıştay 
Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporları
nın özelliğine binaen, gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Başkanı yerine 

Sözcü 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 659 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 560 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Önce Millet Meclisi 1970 malî yılı Kesinhesa-
bma alt raporu, onu takiben Cumhurbaşkanlığı 
1970 malî yılı raporu ve ondan sonra da Sayış
tay 1970 malî yılı raporunu takdim edeceğim. 

Millet Meclisi 1970 malî yılı raporunu okutu
yorum. 

(Rnpor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen?... 

Yok. Genel Kurulun bilgilerine bu şekliyle arz 
olunur. Muhasebei Umumiye Kanununun 127 
nci maddesinin son fıkrası uyarınca aidolduğu 
Hazine hesabı umumisine katılmak üzere Hü
kümete bu şekliyle gönderilecektir. 

Cumhurbaşkanlığı 1970 malî yılı Hesabı ka
tisi hakkında düzenlenen raporu takdim ediyo
rum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. Genel Ku
rulun bilgilerine sunulur. Muhasebei Umumiye 
Kanununun 127 nci maddesi uyarınca; son fık
ra gereğince aidolduğu Hazine hesabı umumisi
ne katılmak üzere Hükümete bu şekli ile gönde
rilecektir. 

Sayıştay 1970 malî yılı Hesabı katisine ait 
düzenlenen raporu takdim ediyorum : 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. Yüce Ge
nel Kurulun bilgilerine sunulur. Muhasebei 
Umumiye Kanummım 127 nci ma^des'nm son 
fıkrası uyarınca aidolduğu Hazine Hesab* Umu
misine katılmak üzere Hükümete aynen gönde
rilecektir. 

BARKAN — Saym il*an Ersoy? 
İT.HAN ERSOY (Kütahya) — Buradayım 

efendim. 
BAŞKAN — Bir saatlik süre zarfında görü

şülmesi gereken kanunlar için ayrılan müddet 
dolmuş olduğu için, önergenizi bu Birleşim ele 
alamayacağım, çünkü statü öyledir, mazur gö
rünüz, Gelecek Birleşim, (Cumhuriyet Senato
sundan gelme bir değişiklik olduğu için, esasen 
en başta sırayı işgal etmektedir) ona göre tak-
dimen arz edeceğim. 

İLHAN ERSOY (Küthaya) — Estağfurul
lah efendim, hay hay. 

BAŞKAN — Bu şekilde, «Bir saatlik süre 
zarfında görüşülecek kanunlar» in müzakeresi 
sona ermiştir. 

41. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna iki ek ve bir geçici madde ile 44 
sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci mad
desinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ile Malatya Mil
letvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 arkadaşı
nın, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 79, 80, 
82 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 81 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Adalet, Anayasa ve Plan komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu 72 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/611, 2/659, 2/666) 
(S. Sayısı : 661) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlanm, 
geçen Birleşimden devam ettiğimiz gündem 
maddelerine geçiyoruz. 

Geçen Birleşim, Siyasî Partiler Kanununun 
görüşülmesi sırasında konuşmaların tahdidini 
mutazammm bir önerge gelmiş, önergenin oyla
ması sırasında, çoğunluğun olmadığı iddiası 
üzerin* yapılan yoklamada, çoğunluğun bulun
madığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Siyasî Par
tiler Kanunundan başlıyoruz. 

Yetkili komisyon buraca mı? («Yok» sesle
ri) yetkili komisyon yok. Olmadığına göre, di
ğer kanma geçiyoruz. 

42. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun t-asarısı ve Orman ve Plan 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 427 
ve 427'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı Teşlkilâıt Ka
nununun mıüzakereısdıne devam ©diyoruz. Onman 
Bakanlığı Teışlküâlt Kanununun yetkiM komisyo
nu lütfen yerini alsın efendim. 

Sayın Bakan da buradadır, lütfen yerinizi 
alınız efendim. 

Muhitlerim milleltvekillier'i.; Orman Bakanlığı 
Teşfkiilât Kanununun 11 nci maddesine kadar 
geçen Binleşimlde görüşüılıdüğü yüce malüımu-
nuzdıur. 11 nci madde, geçen birleşimde göırü-

(1) 427 ve 427'ye 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı 75 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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fülmıüş, verilmiş bulunan 3 önerge okunmuştur. 
Bu önergelerden bir tanesi, 11 nci maddenin 
komisyona iadesini öngörmekte idi. Bu önerge
nin oylanacağı sırada, bazı milletvekilleri yok
lama islemiş ve eksısıriyeltdın bnluimiıamıası üzeri
ne, önerge oya konulamamıştır. Şiimdi tekrar 
önergeyi Yücie Meclis huzurunda okutuyorum: 

iSayın Başkanlığa 
Tasarının 11 nci maddesinin komisyona ia

desini eterliyorum, 
iSaygılanımıla. 

içel 
Turban öagfüner 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu elemdim? 

PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 
KEVNİ NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kalbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Orman Bakanlığı Kuru
luş vte görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
Bütçe vıe Plân Koımisyonumun değiıştUiriısinin 11 -
nci maıddeısiniın aşağıdaki şekilde değiştMıItnö-
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
tamdır 

Burbanettim Asutay 
«Madde 11. — Bakanlık teknik hizmetlerine 

ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli mes
lekî öğretimini bütarmiş, ilkokul mezunu, çırak
lık eğitiminden geçmiş, diploma veya şahadet
name almış olmaları şarttıtıır.» 

Diğer paragraflar aynen kalacak. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 

KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmı
yoruz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — öner
gem dolayısiyle söz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, önergemiz dola
yısiyle mücmelen beyanda bulunmak isitiyorau-
nuz, buyurunuz. Komisyon önergeye katılmıyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (iamir) — Sa
yın Başkan, değerli miileftvekileri; 

Orman Bakanlığı teknik hikmetlerinde çalış
tırılacak kimseler için, ortaokul ve yüksekokul 
mezunu olması ve bu okullardan bir şahadetna
me veya belge alma/sı kanun tasarısında derpiş 
edilmiştir. 

önergemizde arza çalıştığımız ve geçen top
lantıda etraflı olarak beyana uğraştığımız hu
sus komisyonca kabul edilmemisitdir. Komisyon
ca kabul edilmeyişinin sebebini anlamak müm
kün değildir. Yüce Meclis «Çıraklık Kanunu» 
ismi ile bir kanun çıkardı. Çıraklık Kanunun
da, ilkokulu bitiren, yiüksiek okulda okumak 
imkânını bulamayan kimseleri, işyerlerinde ve 
işkallarında binHeşitıirmiek, çalıştırılmak, usta ha
line geltirebilmek için; asgarî ücreltiten m'ahrum, 
iş Kanunu dışında; hafta tatilinden, yıllık iznin
den mahrum olmak suneitiyle cüzi ücretlerle 
7 - 8 senelik, işyerine bağlayabilecek hükümler 
getirdiniz. Bu çıraklar işyerinde çalışırken, us
tasının alimış olduğu ücretim % 10 unu alacak. 
Ustası 70 lira alınca 7 lira; ustası 40 lira alın
ca, o 4 lira alacak ve günde 11 saat çalışmayı da 
kanunda hükme bağladınız. Burada bu işçiler 
ve çıraklar 5 - 6 sene çıraklık eğitimi görecek-
ler, sonra bir imtihana girecekler; imltihanda 
kalfalığa ve ustalığa geçebilmek için şahadet
name alacaklar. 

Şimdi biz diyoruz ki; Orman Bakanlığının 
teknik hizmetlerinde çalışan, okumak imkânın
dan mıahruım, bir sanat okuluna gitmekten yok
sun olan kimseler, fiilen işbaşında çalışarak, 
isanat okullarımdan mezun olanlara taş çıkarta
bilecek derecede yeterli sanat sahibi olmaları
na rağmen; neden bu vekâlet bizımeltinde istih
dam edilmekte sakınca görüMyor? Bunu anla
mak mümkün değildir. 

Orman Bakanlığının teknik işkolları neler
dir? Makama., tatmliri. kereste ve sair sanata ta
allûk eden hikmetlerdir, ille diyorsunuz ki, «ıBu 
işlerde istihdam edilecek kimselerin £iönevinji sa
nat okulları mezunlarımdan gayrisine vermem» 
O halde imhanın aklıma bir soru gelir: Neden 
çıraklık müssıseöesıini kurdunuz? Neden ilkokul
dan sonra, onîa okulu mecburî hale getirebile
cek kanunu çıkarmadınız? ilkokul mecburiyeti 
var; o halde ortaokul mecburiyeti de olmalıdır. 
imkânsız olan vatandaşların çocuklarını orta
okullarda bedava, yatılı okutmalısınız, ondan 
sonra bu mjüesısteselerde onlara hizmet Vermıelsi-
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niz. Bunu demiyor ve okullarda okutmak için 
imkânlar vermiyorsunuz. Çıraklık müessesesin
de her türlü teminat haklarından mahrum ola
rak günde 11 saat çalışıyor, kalfa ve usta olu
yor. Ondan sonra bunları Orman Bakanlığının 
teknik işkolunda çahgrtmmıyorsunuz. Bunun 
adı, benim anlayışıma, göre, insafsızlıktır. 

Biz diyoruz ki; çıraklık okullarından me
zun olup da usta veya kalfa diplomasına saîıibo-
lanlar, teknik işkolunda vazife alsın. Koonisyon 
buna neden iştirak etmez, bunu anlayamıyo
rum. Komisyonun bu meseleye «Ben kaUbmıyo-
rum» deımesinin bir manası yoktur. Komisyon 
bu kürsüye gelmleli ve: «Biz, çıraklık okulların
dan yetiştirilen çocukları, kaydı hayat şartöyle 
Devlet memuru yapmayacağız. Onların, aileleri
nin imkânsızlıkları sebebiyle sürünmelerini, ha
yatlarının sonuna kadar devam ettineoeğiz. Burs
ları bu vekâletin teknik kadrolarında hiamıetıe 
almanın adaletli olmadığına kaniiz» diye izah 
etmelidir. 

Sayın milletvekilleri; ilkokul mezunu olan 
arkadaşlar, bir sanat okuluna girdikleri zaman 
4 sene makina üzerinde çalışırlar, telindik biıîgi-
leri yoktur. Bunlar makina başına g l̂dükl'Siri za
man, okullardan almış oldukları bilgiyi, fiilî ça
lışmalarda yeıS&rli noktaya kadar getdrememiş-
lerdir ve getirememektedirler. Yüksek teknik 
okullarına gitme zorunluğu da bundan tevellü-
deıîımekfcedir. Halbuki çıraklar böyle değildir. Çı
raklıktan geçmiş, ustalık ehliyetine sahiboldu-
ğu tescil edilmiş olan kimseleri, nereye gönde
rirseniz gönderin, teknik okulundan mezun olan 
arkadaşlardan daha yeterli, daha yerinde ve sa
natı fiilen icra ettiği ve işlerini yaptığı tescil 
ve tespit edilmiştir. 

Lütfetsin komisyon, gelsin buraya anlatsın: 
«Çıraklık okullarından ve çıraklık eğitiminden 
geçmiş, kalfa olmuş kimseler; bu teknik okul
lardan mezun olan arkadaşlardan ehliyet bakı
mından zayıftır, yeterliliği yoktur. Bunları bdz, 
işte tş Kanunundan, sosyal sigortalardan, haf
ta ve bayram tatillerinden mahrum ötmek için 
böyle bir kanun getirdik. Bunu Orman Bakanlı
ğında kullanmaya lüzum görmüyoruz.» desin. 
iSonra, biz oy kullanalıım,. 

iz^an, vicdan ve insafınıaa dayanarak konu
şuyorum. Kanunu çıkarmışız ve ücretsiz, beda
va çalıştırılacak bir müessese kurmuşundur. 
Bu mıüeısseseden mezun olanların, Orman Ba

kanlığının teknik islerinde kullanılması için bir 
imkân veriniz, önergemizde öyle diemosşâız; Çırak
lık okullarından diploma almaş, çıraklık mües
sesesini bitirmiş, kalfalık ve ustalığa hak ka
zanmış olan; yelt erlilikleri teısçü edilmiş olan 
'kimselerin bu müıasısesade vasife almasını - lüt
fen - sağlayalım. Bunu sağlayalım ki; komisyo
nun meseleyi derinliğine teltMk eitmıeden, «Ha
yır, kaitıtayoruz» dsmjekle bir kamunda&i hak
kı bertaraf etmeye yeterli farz edilen bir görü
şün isabteltl olmadığı tasçil edilmiş olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — MuhtsıTem arkadaşlarım; bu 12 
ve .13 ncü maddelerle ilgili olarak yerilmiş bu
lunan önergelerin, açık oylamaya sunulmasını 
öngören bir önerge var, bu önerge geçen birle
şimden kalmıştır. Yalnız önergede imzası bulu
nan arkadaşlar şu anda Meclilsite, yani bu salon
da hazır bulunmamaktadır, önergede imzaları 
bulunan sayın milletvekillerinin isimlerini oku
yorum: 

Sayın özgüner? Yok. 
• Sayın Mustafa Ok? Yok. 
Sayın Selçuk Erverdi? Yok. 
Sayın Musltafa ttetündağ? Yo-k. 
Sayın Yılmaz Alpaslan? Yok. 
Sayın Osm ân Soğukpmar? Yok. 
Sayın Sakıp Hiçerimlez? Yok. 

. Sayın Ahmet Durakoğlu? Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu? Yok. 
Sayım Mehmet Aytuğ? Yok. 
Sayın Memduh Efkşi? Yok. 
Sayın Bahir Ersoy? Yok. 

. Sayın Vehbi Meşhur? Yok. 
Açık oylama talebindıe bulunan milletvekil

lerinin burada hazır bulunması gerekir. O ba
kımdan muameleden kaldınyorum. 

Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
ısunuyoruim; kabul edenler... Etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir, dikkat nazara almamak kay
dı üs. 

Komisyon olarak filhal katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU BU RAPOE SÖZCÜSÜ 

KEVNÎ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Kaitalıyorsunıuz. 
Komisyon fühal katıldığına göre madde içe

risinde nemlen bunu deroeltmeniz imkânı varsa 
lütfediniz redakte etmiş olduğunuz madde şek-
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linde Meclise sunayım, daJha kolaylık arz eder, 
gönderiyorum önergeyi bu madde metnine lüt
fen. monte ediniz. 

Lütfen monte ediniz. 
Diğer bir önerge var, onu takdim ediyorum 

bu madde ile ilgili. 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Bakanlığı görev ve kuruluş Kanunu
nun 11 nci maddesine 4 ncü fıkra olarak aşağı
daki bendin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

«Orman Ameliyat Mektebi ile Orta Orman 
okullarını bitirenler, kanunların uygulanmasın
da, Orman Tekniker okullarını bitirenlere tanı
nan hak ve yetkilere sahiptirler.» 

BAŞKAN — Bir müşabehet var önergeler 
arasında, Yelnız bilmiyorum beyanınız ne ola
cak, bu önergeye ne dersiniz (Sayın Komisyon 
Başkanı? 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ
SÜ KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O halde bı» 
önergeyi de size göndersem bu muhteva dahilin
de mi alırsınız? 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ 
SÜ KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Eve* 
efendim, bu önergeyi de alalım komisyona, ona 
göre maddeyi yeniden düzenleyelim. 

BAŞKAN — Bu önergeyi de göndereyim. B-
önergenln ışığı altında maddeyi düzenleyiniz. 
peki efendim. 

Komisyon önergeyi talebediyor, önergeyi 
göndereceğim kendisine, ona göre değerlendir
sin. 

Diğer maddeye geçiyorum. 

Madde 12. — Orman Bakanı, merkezden yö
netim ve yerinden yönetim esaslarına göre, Ba
kanlık hizmet ve görevlerinin gerektirdiği bi
rim ve müesseseleri kurmaya ve kadroları ihti- . 
yaca göre dağıtmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

12 nci maddenin komisyona iadesini öngö
ren bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin komisyona ia

desini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — önerge sahibinin kendisi de 
yok. 

önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ-

1Ü KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Ka
rımıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Tabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

12 nci maddeyi tasarı metninde yazılı sek
i l e oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 12 nci madde aynen kabul edilmiş

tir. 
Çeşitli hükümler 

Madde 13. — 6831, 3204 ve 3904 sayılı ka
nunlar ile orman hizmet ve konularına ilişkin 
7:ğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve bun-
'arın ek ve değişikliklerinde, Tarım Bakanına 
-^ya Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetki-
^ r Orman Bakanına veya Bakanlığına geçmiş
tir. 

Orman hizmetlerine ilişkin konular dışında 
^alan diğer hizmet ve konulardan Tarım Ba
kanlığı kuruluşlarına ilişkin olanlar hakkında 
özel kanunlarda yazılı hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
leyen sayın milletvekili?... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
"'nergesi, komisyona iade şeklinde tecelli etmek-
'edir; takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 13 ncü maddesinin komisyona iade

sini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

İçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, bura
da yoklar. •» 

Önergeye komisyon katılmamakta, önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

13 ncü maddeyi tasarı metninde yazılı şek-
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liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 13 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, geçici maddelere 
geçmeden önce Samsun Milletvekili Sayın Ba
hattin Uzunoğlu, tasarı metnine 1 maddenin 
ilâvesini öngören önerge göndermiştir Başkan
lığa. Şayet Yüce Meclis bu önergenin kapsadığı 
şekli kabul eder ise, tahmin ©diyorum, bu bir 
madde numarasıyla ilâve olacaktır, 14 ncü mad
de olarak. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, yeni bir önerge gönderdim. Madde
ye o şekilde ilâvesini rica ediyorum ve kısaca 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu tara
fından verilmiş bulunan madde ilâvesi hakkın
daki önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununa son 

madde olarak aşağıdaki teklifimin ilâvesini arz 
ederim. 

'Saygılarımla. 
Samsun 

Bahattin' Uzunoğlu 
Orman içi ve civarındaki köy muhtar ve ihti

yar heyetleri ormanın korunması ve gözetilme
sinde görevlidir. Orman Bakanlığınca orman 
içinde yaptırılan bilûmum işlerden sağlanan ge
lirden, muhtar ve ihtiyar heyetlerine tüzükle 
tayin edilecek miktarda prim verilir. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek istiyor
sunuz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Evet. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. Zaten önerge 

müzakereye tabj. Bu, herhangi bir değişiklik 
önergesi değil, bir madde ilâvesi. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında mı? 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Talbiî efendim. Yani bu öner

ge maddede değişikliği öngören önerge mahi
yetinde telâkki edilmez. Bu, tasan metnine bir 
madde ilâvesini öngördüğü için üzerinde ta-
mamıyle müzakere açılmasını icabettirir. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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Hepimizin malumudur ki, Orman Bakan
lığı ormanların denetilmesi, gözetilmesi ve ko-
runmasıyle görevlidir ve bunun için Orman Ba-
kamlığı teşkilâtında vazifeli orman muhafaza 
memurlan vardır. Bunlar ormanın içinde ge
ce - gündüz bilfiil yatamamaktadırlar, muay
yen bölgelerde, muayyen yerlerde ikâmet et
mektedirler. Hepinizin malumudur ki, orman 
içi köyleri çok dağınıktır. Muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimleri yapılırken ihtiyar heyetleri 
daha ziyade her mahalleden olmak üzere birer 
kişi tensübedilir, ihtiyar heyeti bu şekilde te
şekkül eder ve muhtar, ihtiyar heyeti köyün 
tümünü hu şekliyle temsil ederler. 

Şimdi merkezden beri; bölge şefi, işletme 
müdürü veya muhafaza memurunun bulundu
ğu yerden beri elinde dürbün yak ki ormanı gö
zetlesin, denetlesin. Ancak, tesadüfi veya ihbar 
üzerine orman suçlularını yakalayabilir; fa
kat bizatihi ormanın içinde oturan köylüler 
ve bilhassa her mahalleden ayrı ayrı seçilen 
ihtiyar heyetleri ve muhtar ormanda en utak 
bir dal dahi kesilse, bir çalı kesilse, bir ya
bancı girse bundan haberdardır. Şayet Ba
kanlık münasip görür de orman içinde yapılan 
İstihsal, imal ve bütün işlerden dolayı elde 
ettiği gelirlerden muhtar ve ihtiyar heyetle
rine, (ve hatta önergeme şunu da ilâve etmek 
isterim; köy bekçisine) bekçiyi de dâhil et
mek suretiyle bu istihsallerden elde edilecek 
gelirden tüzükte tâyin edilecek bir miktar 
prim; muhtar, iJhtiyar heyeti ve köy bekçisi 
dahil olmak üzere bunlara verildiği takdirde 
ormanın korunmasında, gözetilmesinde bü
yük menfaat sağlanacaktır. Bu bir teşvik 
maddesidir. Köylü kendi ormanını hiçkimseye 
kestirmemek için gayret sarfedecektir. Bu ba
kımdan bu maddenin Orman Bakanlığı Kuru
luş Kanununa ilâvesinde büyük faydalar var
dır, Yüce Meclisinizin bu teklifime iltifat gös
tereceğini ümideder, hepinize saygılar suna
nın. 

Takririme bekçinin de ilâvesini tekraren 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Saym özdenoğlu. 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 

Başkan, çok değerli arkadaşlanm; 
Sayın Uzunoğlu arkadaşımızın önergesiyle 

ayn bir madde halinde görüşülmekte olan bu 
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teklife katılmamaya imkân yoktur. 

iSayuı arkadaşlarım, gerçekten Türkiye or
manları tam bir sorumsuzluk içerisinde yan
gınlara terkedilmiş bulunuyor. Şimdi dikkat 
buyurun, yangın kulesinden orman bakım 
memuru gözetleyecek, kaç kilometre mesafe
de .. 25 kilometre mesafede, 35 - 40 kilometre 
mesafede. Yangını Ihalber alıp da mahalline ha
ber verinceye kadar zaten orman yanmış, kül 
haline gelmiş olur. 

Bu memleketin gerçeğini yaşayan arkadaş
larım, ollup bitenleri çok iyi bilirler. Bugünkü 
koruma metotlariyle Türk ormanı kurtarıla-
maz ve korunamaz değerli arkadaşlarım. Bu 
memleketin ormancılık geleneğinde bir esas 
vardır, - ormancı arkadaşlarım pek tabiî bi
lirler - köylü, kendi korunmasında, kendi gö
zetiminde olan koruluk ormanlarına daima 
sahip çıkmıştır, baltalık ormanlar daha bü
yük hasar görmüştür. Niçin?.. Çünkü koruluk 
•ormanı o köyün servetidir, her şeyidir; ihti
yacını oradan giderir, öyleyse kendi ma'ma, 
Devletin malından daha çok sahip çıkar. 

Köyün koruluk ormanını köy idareyi ka
dar ciddiyetle koruyacak bir organ olsun aa. 
Yani kim?.. Muhtar. Kim?., ihtiyar kurulu üye
leri. Kim?.. Köy bekçisi, öyleyse bu, ©ok ger
çekçi bir görüş olacaktır değerli arkadaşla
rım. Ama, arz «ittiğim gibi görevini yapıp yan
gın çıkarmayacak olan, ya da çıkmış o'an 
yangını anında önleyecek olan muhtara ya da 
ihtiyar heyeti üyesine vereceksiniz bu primi. 
Bu teşvik primidir; hakedene, köyünde, köy or
manında yangın çıkarmayan muhtara vere
ceksiniz. Bu şartla bu hükmün kabulünde isa
bet vardır değerli arkadaşlarım. Bu bir. 

İkincisi; sayın arkadaşlarım, bu vesileyle 
birkaç rakam arz edecektim; ama, hepsini be
yana lüzum görmüyorum. Gerçekten orman 
yangınlarımız, bilhassa 1971 yılı içinde - On» an 
Bakanlığından aldığımız bir rakamı burada 
açıklamak istiyorum - bir rekor seviyesine 
yükselmiş Türkiye'de 1971 yılı içinde 69 bin 
orman suçu işlenmiş. Yine 1971 yılı içinde 635 
orman yangını çıkmış, 41 791 000 liralık zarar 
tespit edilmiş. Bu tabiî maddî hasardır ar
kadaşlarım. Bunun yanında, yetiştireceğiniz or
man için sarf edeceğiniz masraf nedir? Şade
deceğiniz parayı da hesaba katarsanız astro
nomik rakamlara ulaşmamak mümkün de- | 

ğil. Düşünmek lâzım iki, bir tek ağaç yetiştir
mek için 60 ilâ 100 yıl beklemek icaibediyor 
ve bir hektar orman yetiştirmek için de en 
az 4 bin lira harcamak gerekiyor. Demek ki. şu 
hesaba göre 1971 yılı içerisinde yanan orman
larımız takriben 7 bin hektar olduğuna göre 
aslgarî bir hesapla yanan ormanlarımız yetine 
yeniden orman yetiştirmek için 28 milyon lira 
da ayrıca harcamamız gerekiyor. 

Şimdi bütün bunlar, Sayın Uzumoğlu arka
daşımızın önergesine haklılık kazandırıyor. 

Şimdi sözlerimi toparlıyorum : 
Orman Bakanlığı, ormanların korunması ile 

görevlidir. Başlıca koruma görevi bakanlık ör-
gütünündür. Bunun yanında valilerin, kayma
kamların ve bucak müdürlerinin orman yan
gınlarına karşı mücadele etmek ve gerekli ted
birleri alıp önlemek ve söndürmek görevleri 
vardır. Ama, bütün bunlara rağmen görünen 
manzara nedir arkadaşlarım? Görünen man
zara şudur: 

Tasarının tümü üzerinde konuşurken de 
söylediğim deyimle, maalesef Türkiye ormanla
rı bir «Neron sadizmi içinde» yakılmaktadır. Bu, 
Türkiye'nin en büyük dramıdır. Ormanı koru
mak lâzımdır. Bugünkü koruma teşkilâtımız 
yetmemektedir, çoğu kez mesele ciddiye alın
mamaktadır. Öyle ise, en yakın gerçeği tespit
le 'bundan hareket etmeye mecburuz. Köyün 
koruluk ormanını köy idaresi bekleyebilir, köy 
idaresi koruyabilir. Köy idaresinin başında muh
tar olduğu için muhtarı sorumlu tutmuşuz ama, 
muhtar da, ihtiyar kurulu da görevini gereği gi
bi yapmamaktadır, öyle ise, teşvik fonu olarak 
harcanacak bu paradan belli sürede köyünde or
man yangını çıkmaması için tedbirler alan ve çı
karmayan, bunda başarı kazanan köy muh
tarlarına, köy ihtiyar kurulu üyelerine ve köy 
bekçilerine belli bir prim verilmesinde fayda 
görmekteyim, teklif herhalde Yüksek Heye
tinizce de ilgi görecektir. Saygılar sunarın. 

BAŞKAN —- Sayın Yılmaz söz istemiştir)iz, 
!Saym Türkay siöz istediniz, şimdi Sayın Buy
rukçu geldi o da söz istedi. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayım Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Arkadaşımız Uzunoğlu'nun önergesi, üze

rinde ciddî olarak durulmaya değer. Bana gö-
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re bu, gerçekçi bir nitelik taşıyor Benim ya- I 
pabildiğim gözlemlere göre; köylü, günlük ya
şama kavgası içinde olduğundan, ormanın, ge
nellikle memleketimize getirdiği faydaları bir 
kenara itmekte, o günkü yasamı için geçim 
kavgası içerisinde bulunduğundan, o şartlar
la ormandan nasıl faydalanabilirim diye dü
şünmektedir. Yani daima yakın menfaatini ter
cih etmektedir. 

Bu görüşle müşahede etmişimdir; çam or
manına karşı insafsız olan köylü, ıneyva vsren 
ağaçlara karşı s/on derece şefkatlidir. Meselâ; 
zeytin ormanlarının, incir ağaçlarının veya 
elmalıkların yandığı görülmemiştir. Ama, çam 
ormanları yanmaktadır, yakılmaktadır. Bu, 
Türk halkının yaşama kavgasının bir gereği- I 
dir. i 

Şimdi, ona istediğimiz kadar ormanın fay
dasını anlatalım, istediğimiz kadar biMun 
memleket ekonomisi için taşıdığı önemi anla
talım, istediğimiz kadar gelecek kuşaklara 
daha güzel bir yurt bırakmak zorunluğuncan 
baihsedelim, ama gerçekçi olamayız, köylü ya
şama kavgası içindedir. 

Şu halde, yanıbaşmda veya içinde yaşa
dığı ormandan ona günlük bazı menfaatler sağ
layabilirsek, bunu ne kadar fazla yapabilirsek 
ormanla köylü arasındaki mesafeyi kapatmış 
oluruz. Köylü, ormana daha çok bir velinimet 
gîbi bakacak, ormanı daha çak benimseyecek 
ve âdeta orman üzerinde köylünün dolaylı 
bir mülkiyet hakkı tesis edilecek. 

Sayın arkadaşlarıma bir müşahedemi anlat
mak isterim. Aydm'da güzelim bir orman yan
mıştı, jandarmalar orman yangınını söndür
mek için köylü toplamaya çalışıyorlardı ve maa
lesef bütün köy boşalmış ve köylüler kaçmış
tı. Ben, o zaman - belki biraz insafsızca ama -
kınamıştım. 

Demek ki; ormanla köylü arasında bu dtre-
ce bir sezgi noksanlığı, bu derece bir gevşek 
bağlılık meydana gelmiş. Bunu ortadan kal
dıracak olan, ormanla köylünün menfaatini 
bir araya getirici her tedbire Yüksek Mecli
sin yürekten katılacağına inanıyorum, Hatta 
(Sayın Uzunoğlu'nun önerdiği konuda, sayın 
Bakanlığın yapacağı bir yönetmelikle daha 
ileri tedbirler de alabilir. Orman söndürme iş
lerine katılanlara emeklerinin karşılığı neden | 
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verilmesin? Bir ormanı söndürmek için haya
tını verircesine olağanüstü fedakârlık teste
ren insanlara, ister o köyden olsun, isterse ya
kın birliklerden olsun - orman söndürürken ha
yatını veren bazı askerlerimiz dahi olmuştur -
bunlara neden bir yönetmelikle prim yerilme
sin, mükâfat verilmesin Orman yangınını der
hal haber veren, ilgili makamlerı uyaran bir 
köylüye neden mükafat vermeyelim? 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde alacağı
mız psikolojik terbirlerle ormanı daha iyi ko
ruyabiliriz, aksi halde ağaç başına bir bekçi 
dikseniz, korkarım ki korumak mümkün olma
yacaktır. Gerçekçi olmamız lâzım. Sonra, or
man idaresinin, orman içinde bulunan köyle
rin kalkınmasına kamu hizmetleri götürmek 
suretiyle de katkısını çoğaltmak lâzımdır. Ba
zı orman köylerini orman idaresi yapıyor, ne
den orman içi köyünün okulunun donatılması 
ve tamirine katılmayasınız, neden orman içi 
köyünün camiinin tamirine katılmayasınız, ne
den orman içi köyünün içme suyunun getiril
mesine, elektriğinin getirilmesine katkıda bu-
lunmayasınız? Zaten Köy işleri Bakanlığı köy
den katkı istiyor, orman içi köyleri fakir, 
fakir köy kendi hissesine düşen elektrik, su yol 
parasını nasıl verebilir? Bu şekilde akılcı, ger
çekçi ve psikolojik verilere uygun yaklaşım
larla ormanı köylünün seveceği, muhafaza ede
ceği bir servet haline getirebiliriz. 

Bu bakımdan, ben bu önergeye yürekten 
katılıyorum, hatta Orman Bakanlığındaki de
ğerli, seçkin uzman arkadaşların bunu daha 
da genişleterek, birçok tedbirler alacaklarına 
inanıyorum. Bir yönetmelikle bu sağlanabilir. 
Köylünün ormana bakışı değişebilir, ormana 
«Loşluğu artırılabilir, ormana sahip çıkabilir. 
önergeye iltifat buyurulması çok yerinde ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Türkây, buyuru

nuz. 
HASAN TÜRKÂY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 

Bir Bakanlığın Teşkilât Kanunu görüşülü
yor. Eğer biz, bir Bakanlığın Teşkilât Kanu
nuna, bu Bakanlıkla ilgili olan birtakım kim
selere bu şekilde bir ücret, bir prim vermeye 
kalkarsak, bunu israf etmeye kalkarsak; ya-
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îin Turizm Bakanlığının Teşkilât Kanunu gel
diği zaman turistik yerleri de muhafaza etmek 
için, o bölgedeki muhtarlara ve ihtiyar heyet
lerine hattâ biraz daha genişletmek suretiyle 
bazı kişilere prim verirler, diye bir ilâve hü
küm için bir kapı açmış oluruz. 

Kaldı ki, bu para ile ilgili bir konu, yani 
kanunun tekniğine uyar mı, uymaz mı bunu 
yetkililer daha iyi takdir ederler. Şimdi deni
yor ki; «orman içinde veya dışında bulunan 
köylerin muhtar ve ihtiyar heyetlerine» E, pe
ki, bir ormanı yangından kurtaracak olan sa
dece muhtar ve ihtiyar heyeti midir? Yoksa, 
o köyün halkının elbirliği ile yapmış olduğu bir 
teşebbüs müdür, çalışma mıdır? Binaenaleyh; 
böyle bir madde ile sadece muhtar ve ihtiyar 
heyetlerine, (ki arkadaşımız bekçileri de ilâve 
ediyor) münhasır olmak üzere verilecek bir 
teşvik primi köylüler arasında da birtakım çe
lişmeler, çekişmeler, birtakım kargaşalıklar 
çıkarır ortaya. Köylü, haklı olarak der ki, so
nunda, sadece muhtar ve ihtiyar heyeti bundan 
faydalanacak o halde muhtar ve ihtiyar heyet
leri gitsin ıb uyangım söndürsün. Bence bu, sa
kat bir hüküm olur ve bundan sonra, Orman 
Bakanlığına benzer birtakım bakanlıkların teş
kilât kanunlarında bu şekilde maddeler ilâvesi 
kapısı açılmış olur. 

Ben bunu hem teknik yönden mahzurlu te
lâkki ediyorum, hem de Maliye ile ilgili, bütçe 
iıle ilgili bir konu olduğu içi nbunun kabulünü 
ben şahsî kanaatime göre doğru bulmuyorum, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu, buyu
runuz efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — ıSayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Sayın arkadaşımızın yapmış olduğu madde 
teklifi, şöyle, haricen okunduğu zaman gayet 
güzel ve faydalı gibi gözükmektedir. Fakat, 
evvelâ size şunu arz etmek isterim; bu gibi 
maddelerin konacağı yer, Orman Bakanlığı Teş
kilât Kanunu değildir, bunu önce iyi tespit 
etmek mecburiyetindeyiz. 

6831 ısayılı Orman Kanununda buna dair 
çok geniş maddeler mevcuttur. Şimdi, biraz 
sonra okuyacağım maddelerde bir değişiklik 
yapmak suretiyle, şayet bu yükümleri getirmiş 
olsa idi, belki buna iştirak edebilirdik. Ama 

burada hiç alâkası olmayan yerde ve Orman 
Bakanlığının Kuruluş kanun tasarısı konuşu
luyor diye orman problemimizi, ormanı koru
ma problemimizi veyahut da orman yangınları
nın önlenmesi problemini hâl için buraya bazı 
hükümler koyarsak, kanun tekniği bakımından 
tamamiyle uygunsuz ve çelişki içerisinde bir 
maddeyi burada tedvin etmiş oluruz. 

Bakın şimdi size bunlarla ilgili olan 6831 sa
yılı Kanunun maddelerini okuyorum. Bu mad
deler belki kifayetsizdir ama, bu maddelerde 
yapılacak değişikliklerde bu gibi hükümler koy
mak daha uygun olur. 

«Madde 81. — Orman içinde veya civarın
da bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar mecli
si, kendi hudutları içinde bulunan Devlet or
manlarının muhafazasında orman teşkilâtı ile 
işbirliği yapmakla vazifelidir.» 

Bakınız, bu vazifeler içerisinde orman yan
gınlarını söndürme, yangın çıkartmama gibi 
haller de mevcuttur ve buraya bir fıkra ekle
nebilir. Biz deriz ki, orman yangınlarında fê  
dakârlık gösterenlere veyahut da orman yan
gınlarının söndürülmesinde vazifesini hakikiyle 
yapan bir köy muhtarına veya köy bekçisine şu 
haklar tanınır, şu primler verilir veyahut da 
ormanın derecesine göre ona bazı haklar ta
nınabilir. Kaldı ki, Türkiye'de, neresinin or
man olmadığı halen halledilmiş bir problem de
ğildir. Acaba, çıkan bir yangın orman sahasın
da mıdır orman sayılmayan bir yerde midir? 
Bugün bu dahi kolaylıkla tespit edebileceğimiz 
bir husus değildir, bu yönden de bu madde
nin burada tedvini çok sakıncalıdır. 

Şimdi diğer bir madde olan ve Orman yan
gınlarını nsöndürülmesi ile ilgili 69 ncu madde
yi okuyorum: 

«Orman yangınlarımda yangına civar köy ve 
kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldur
mamış bütün erkek nüfusu, beraberlerinde mev
cut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın 
söndürmeye yarayacak aletleriyle yangın yeri
ne gitmeye, yangını söndürmeye mecburdurlar. 

ıSöndürme işine gelenler yangını söndürmeye 
kâfi gelmezse, daha ilerideki köy ve kasaba 
halkından mükellef olanlar da yangın yerine 
gönderilirler. 

Aynı şekilde; vali, kaymakam, nahiye mü
dürü ve köy muhtarları ve civardaki asker ve 
jandarma birlik kumandanları yangın mahal-
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line yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye 
mecburdurlar. 

Yangın söndürülmesinde çalışanların, bu 
yüzden hasara uğrayan zatî eşya ve tesisatla
rını, Devlet ormanlarında Orman idaresi, di
ğer ormanlarda alâkalıları tanzime mecburdur
lar.» 

Bakınız bu maddede bir fıkra yer alabilir. 
Yangının söndürülmesinde gayreti görülen köy 
muhtarı ve bekçileri, yangın söndürüldükten 
sonra yangınin derecesine veyahut da ormanın 
kıymetine göre bir prim alabilirler; buna bu
gün için belki bu maddede bir şey diyemeyiz. 

Bir hususu daha hatırlatmak isterim: Bu
gün Türkiye'de çıkan orman yangınlarından 
yüzde 99'unun faili bulunamamakta, kimler 
tarafından yakıldığı bilinememektedir. Şimdi 
tasavvur ediniz ki, bir adamın kendi menfaa
tine, prim alacağım düşüncesiyle -böyle bir 
insanı tasavvur dahi edemiyordum, ama hatıra 
gelebilir- kendisine uygun bir yerde bir or
man yangını çıkarmayacağını garanti edemeyiz. 
Sonra, köy muhtarı veya köy bekçisi prim al
dıktan sonra, yangının söndürülmesinde canla 
başla çalışan köyün diğer mükellefleri onlara 
karşı bir kıskançlık duyabilirler. Bu gibi mad
deleri tedvin ederken bunların yerlerini iyi 
takdir etmek, miktarını, ne şekilde ödeneceğini 
çok iyi saptamak lâzımdır. Bir fıkrayı tedvin 
ederken, memleket ormanlarına, millete, mem
lekete büyük faydalar getireceğine inanmış 
olmamız lâzımdır. 

iSon olarak şunu tekrar ediyorum: Bu mad
denin görüşüleceği yer, bu maddenin tadadedi-
leceği yer burası değildir; 6831 sayılı Orman 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair bir kanun teklifi yakında Meclisimize ge
lecektir, gündemimizde mevcuttur. Orada bu 
husus bahis mevzuu edilebilir veyahut da yeni
den bir kanun teklifi verilmek suretiyle 69 ncu 
madde, 80 nci madde istenilen şekilde değişti
rilebilir; komisyonlardan geçer, Meclisimize 
yeniden gelebilir. 

Onun için, önergenin reddini, gerek or
mancılık, gerek memleket menfaatleri ve ge
rekse kanun tekniği yönünden istirham ediyo
rum. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurunuz 

efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
milletvekilleri; 

Meseleyi, en küçük bir tereddüde mahal ver-
miyeeeık açıklıkta tespit etmek lâzım. 

Ne istiyoruz biz, ne istiyor Sayın Uzunoğlu 
önergesiyle?... Ormanların her türlü yangından, 
tahripten korunmasını temin edenlere bir teş
vik priminin verilmesini... 

Şimdi, zannediyorum M, Sayın Buyrukçu 
arkadaşımıza mesele gerektiği gibi izah edile
medi : Çıkmış olan yangınları ihbar etmek değil 
arkadaşlarım, yok böyle şey. Gerçekten bu 
önergenin hedefi, yangını önleyecek olan ve bel
li bir süre köyünde, köy ormanında, kendi böl
gesindeki ormanda yangın çıkmasını önleyecek 
olan köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleriyle 
bekçilere prim verilmesidir; çok rica ederim 
önce bunu tespit edelim, yoksa içinden çıka
mayız. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Teşkilât 
mı bu?.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, şimdi oraya geliyorum. 

Ormanların korunması, yalnız 6831 sayılı 
Orman Kanununda yazılmaz; Orman Bakanlı
ğı Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısının 2 nci madde 6 ncı bendini okuyaca
ğım, göreceksiniz oraya da hüküm olarak ko
nulmuştur: «Ormanların korunması, geliştiril
mesi, işletilmesi...» «Ormanların korunması» 
deyimiyle neyi anlıyorsunuz, neyi anlayacağız? 
Bunun içerisinde «yangınlardan korumak» yok 
mudur; elbette vardır. Yangından korunmak 
için gerekli tedbirleri, şu «ormanların korun
ması» deyimi ihtiva eder beyefendi . 

Şimdi, Teşkilât Kanununda prensip konur, 
yönetmelikle bunun nasıl tanzim edileceği, han
gi esaslara göre verileceği, kime verileceği Or
man Bakanlığının takdirine terk edilir, ama 
kanun koyucusu olarak sizler prensibi koyar
sınız arkadaşlarım. 

Şimdi, bütün mesele şu: Bu prensibi, bu 
hükmü koymakla Türkiye ormanlarına yararlı 
bir iş yapacak mısın, yapmayacak mısınız; me
sele buradadır, inancımıza göre çok yararlı 
bir iş yapacaksınız. 

Sayın Buyrukçu arkadaşımız yıllarca or
man teşkilâtında hizmet vermiş bir arkadaşı
mızdır ve yüksek orman mühendisidir; ama 
çok rica ederim, ben de yıllarca idarecilik yap-
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nıış bir arkadaşınızım. Hep biliriz, memleket
ten yetiştik, ayaklarımız çok şükür Türkiye 
topraklarına değmiş, havada gezmemişiz. 6831 
sayılı Orman Kanununun şu hükümleriyle şim-
jdiye kadar Türkiye ormanlarını koruyabildiniz 
mi?.. Size rakamlar arz ettim, bu rakamların 
daha etraflısı sizlerde vardır. Türkiye'de ya
nan, yakılan ormanlara ait rakamları burada 
arz ettik; 1971 yılı içinde 7 bin küsur hektar 
orman yanmıştır. 

Şimdi, köylü diyor ki, «Başkası gelip ken
di ormanımı yakacağına, tahribedeceğine ben 
kendi ormanımı yakarım, yer açarım, tarla 
açarım, kendi günlük ihtiyacımı oradan temin 
ederim.» Bütün bunları demiyor mu; diyor. 
öyleyse, köylüyü kendi ormanına sahip çıkar
manın mücadelesini yapmaya ve bunu temin 
edecek tedbirleri de burada hükümler olarak 
koymaya mecburuz. Orman Bakanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki kanun tasarısına 
bu prensibi koymamızın ne mahzuru var arka
daşlarım? Zaten koymuşsunuz, 2 nci maddede 
«Ormanların korunması» demişsiniz. Prensibi, 
arkadaşımızın verdiği önerge çerçevesinde, o 
istikamette bir hükümle koruz ve takdir hakkı
nı yönetmelikle gerçekleştirmek üzere Bakan
lığa bırakırız. 

Şimdi, Sayın Orman Bakanı tarif etsin, çık
sın buradan söylesin, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun biraz önce Sayın Buyrukçu arkadaşı
mızın söyledikleri maddesinin değiştirilmesi 
konusunda bir tasarı getireceklerse mesele yok, 
ama bizim milletvekilleri olarak yapmış olduğu- ; 
muz tekliflerin hangi handikaplarla karşı kar- ! 

şıya kaldıklarını Sayın Buyrukçu daha iyi bi
lir. Milletvekilinin verdiği teklifle, Hükümet
ten gelen tasan arasında kabul şansı bakımın
dan fark vardır arkadaşlarım. 

Şimdi, bu kadar ciddî bir konuda, Devlet 
ormanlarım korumak istiyorsak eğer, bizzat 
Antalya ormanlarında da geçenlerde 860 deka
rın yanıp kül olduğuna dair gazete haberleri 
var, okumayacağım. «Antalya'nın Asar orman
ları yanıyor» Cumhuriyet Gazetesinde yazıyor. 
«Antalya bölgesinde orman yangınlan yayılı
yor...» «Yurtta orman yangınlan başladı» Bun
ların hepsi koleksiyonumuza girmiş. «Erdemli'-
de orman yağma ediliyor, şu kadar kişi tutuk
landı..» «Gülnar'da orman kalmıyor...» Orman
cı arkadaşlarım benden daha iyi bilirler. Bun
lara bir çare bulmak lâzımdır değeri arkadaş
larım. Buna çare bulunması imkânı şimdi eli
mizdedir şu kanun görüşülürken lütfedilsin bir 
prensip konulsun, buna ait yönetmeliği de et
raflı şekilde, Türkiye'nin şartlarına göre Or
man Bakanlığı hazırlayıp getirsin. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
verilmiş bulunan önerge, mevcut kanuna bir 
maddenin ilâvesini öngörmektedir. Konuşma
ların seyrinden, meselenin müzakereye tabi 
olması zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu müza
kerenin daha salim bir plâtformda cereyan ede
bilmesini temin için Birleşime 20 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Araverilmiş bulunan 83 ncü 
Birleşimin 2 nci oturumuna başlıyoruz, 

Orman Bakanlığı Kuruluş ve G-örevieri hak
kındaki kanun tasarısının müzakeresine devam 
ediyoruz, 

Tahmin ediyorum bu ara içinde arkadaşları
mız, tasan metnine 14 ncü madde olarak ilâvesi 
öngörülen önerge üzerinde daha genişliğine bir 
müzakereyi aralarında yapmış olsalar gerek. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu, buyurunuz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Vermiş olduğum önergenin bazı arkadaşlar-
ca yanlış anlaşıldığı kanısındayım. Orman Ba
kanlığı Kuruluş Kanununda bu teklif ettiğim 
madde, en hayırlı bir maddedir, öyle bir madde 
ki, vaktiyle birçok çevreler, ormanların köylü
nün himayesine, korunmasına bırakılması gerek
tiği hususunda fikirler beyan etmişlerdir ve bu 
suretle ormanların daha iyi korunacağı fikri 
yaygındır. Biz, Orman Bakanlığı Kuruluş Ka
nunu ile ve bundan sonra gelecek olan 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hususundaki tekliflerle maalesef arzu 
edileni yapamıyoruz. Yani, ormanların korunma
sı, gözetilmesi, tahribatın önlenmesi, osman yan
gınlarının önlenmesi için ormanları köylüye tes
lim edemiyoruz. Ama, benim önergemle biraz
cık olsun, köyü temsil eden muhtar, ihtiyar he
yetleri ve bökçiyi bu işte vazifeli kılıyoruz, so
rumlu kılmıyoruz, «Vazifelidir» diyoruz ve diyo
ruz ki: Orman içi ve civarında yaşayan köyle
rin muhtar, ihtiyar heyeti ve bekçileri yapılacak 
olan istihsalden - Orman Bakanlığınca yapılacak 
olan tüzükte - tüzükle tâyin edilecek bir miktar 
bunlara teşvik primi olarak verilir.» E, bu na
sıl verilir? Bir fon teşkil edilir, verilir ve bura
da yapılacak istihsalden sağlanacak gelirden ve
rilir. Bu mallar, bu emval satılırken üzerine ko
nacak % 1 fiyat farkı, yani bunlara verilecek 
prim bu suretle de karşılanır. Bunu alacak olan 

da, «Niçin bu farkı koydunuz?» diye de hiç iti
razda bulunmaz. 

Bu madde ile ormanın korunmasında büyük 
faydalar sağlanacaktır. Benden evvel konuşan 
Sayın özdenoğlu ve diğer arkadaşlarım bu mad
denin çok lüzumlu bir madde olduğu kanısında 
olduklarını söylediler. Kendilerine teşekkür ede
rim. 

Efemdim, bu burada olmazmış da, 6831 sayılı 
Kanunu değiştiren - işte, kanun geliyormuş, yol-
daymış, gündemdeymiş - kanunda olurmuş... Pe
ki burada neye olmasın, neye şekle bağlanalım? 
Yani burada olmasının mahzuru nedir? Efen
dim, kanun tekniğine uymazmış. E, koy, bak... 
Bu yalnız Komisyon Başkanının veya Sayın Ba
kanın demesiyle mi, yoksa Heyeti Umumiyenin 
reyieriyle mi olur? 

Ben milletin temsilcisi olarak burada bu 
önergeyi verdim. Bu ormanların korunmasında, 
tahribinde, yakılmasında bu faydalı bir madde
dir diye verdim. Heyeti Umumiye reyleriyle bu
nu tayin eder. 

Bir sayın arkadaşım «Efendim, zaten vazi
felidir 6831'de bunlar.» dedi. E, peki, orman 
yanmaya başladıktan sonra kazma, kürek götü
recek ; bunun için vazifeli, görevli, sorumlu olan
lar. Biz, orman yandıktan sonra değil, tahribe-
dildikten sonra değil, tahribedilmeden, tahribe-
dilmesini önlemek için muhtar, ihtiyar heyeti ve 
bskçinin bunları gözetlemede görevli olmasını ve 
burada bu orman içinde yaşayan orman içi ve 
civanaıdalzi köylerin ihtiyar heyeti, muhtar ve 
bekçilerine bunun karşılığı olarak tüzükte tayin 
edilecek muayyen bir miktarda prim verilmesi
ni istiyoruz. Bakanlık ne tensibeder, o belli de
ğil. Eğer istihsal yapılırsa verecek bunu, yapıl
mazsa vermeyecek. E, bu maddeyi koymak fay
dalı değil midir, bu teşvik maddesi değil midir, 
bu ormanların korunmasında faydalı bir madde 
değil midir? 

- 375 



M. Meclisi B : 83 4 . 5 . 1972 O : 2 

Efendim buraya uymazmış... Bir arkadaş çı
kıyor; Komisyon Başkanı uymaz, Bakam uymaz. 
E, biz de onların dediğine, bunlara uymaya mec
bur değiliz. Benim vicdanî kanaatim var. Ben ne 
Bakanı temsil ediyorum, ne Komisyonu, beni 
gönderen Türk Milletini temsil ediyorum, onun 
hissiyatına uygun şekilde burada konuşuyorum. 

Takdir Yüce Meclisindir. Madde konulursa 
bal gibi olur. 

Sayglıar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım yalnız, 

Uzunoğlu'nun beyanına bir noktada işaret et
mek isteyeceğim taraf var : 

Elbette bu Meclis herşeye kadir. Ancak, Ko
misyon da kendisine göre bir yetkiyi kullana
cak, Bakan da kendi görüşünü savunacak ve so
nunda Yüce Genel Kurul ita edeceği oyla mese
leyi halledecek... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ben 
de onu arzetmek istedim. 

BAŞKAN — Evet efendim tabiatiyle, bili
yorum. 

Sayın Abidin İnan Gaydalı, buyurunuz efen
dim. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Orman Teşkilât Kanunun
da, ormanlarımızın korunmasını öngören tedbir
ler meyanında arkadaşımız Sayın Uzunoğlu' 
nun tekliflerinin samimî bir dileğin ifadesi oldu
ğuna inancım vardır. Ancak, bu önergenin ka
bulünden, umulan faydadan çok mahzurları da 
vardır. 

Bu konuda sayın arkadaşımız Buyrukçu'nun 
açıklamaları, gerekli açıklığı getirmiştir. Bun
dan böyle bendeniz de bu önergenin aleyhin-
deyim. 

Ormanlarımızın geleceği için muayyen bir 
mesahanın üstünde koruluk tesis etmiş veya ede
cek olan şahıs ve köy hükmî şahsiyetine ait ça
lışmaların primlerle teşvik edilmesinin en isabet
li bir davranış olacağı kanısındayım. 

Yangın söndürmek millî vazifemizdir. Millî 
-bir görev için prim beklenmez. Ağaç dikmek, 
millî servete katkıda bulunmak demektir. Bina
enaleyh, millî servete katkıda bulunanlara teş
vik primleri verilmesi yerinde olduğu kanısın
dayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuda Yüce 
Meclise izahat verecek misiniz?.. 

ORMAN BAKANI SELÂHATT1N İNAL — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OEMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesiyle, omiıan için

de ve kenarında oturan köylü vatandaşlara, bu 
ormanların korunmasında geçen hizmetleri kar
lılığı bir yardım yapılmak isteniyor ve bu yar
dım öncelikle köy muhtarına, köy ihtiyar heye
tine veya mümkünse köy bekçisine de olsun, 
deniyor. 

Yürürlükteki Orman Kanunumuz 40 ncı mad
desiyle orman içindeki ve kenarındaki köylüle
rin her türlü orman işinden faydalanmasını, ön
celikle amir bir hüküm olarak getirmiştir. Ay
nı kanunun 31, 32, 33, 34 ve 35 nci maddeleri, yi
ne bu çevreler içinde oturan köylü vatandaşla
rımıza, ormanların asli ürünlerinden yapacak 
odun olsun, yakacak odun olsun çeşitli şekiller
de faydalanmasını öngörücü hükümler getirmiş
tir. Bu hükümleriyle yerine göre 1/10 tarife ile 
veya tam tarife bedeli ödenmek suretiyle zatî 
ihtiyaçları, müşterek ihtiyaçları ve bunun dışın
da pazar satış ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ay
rıca, Orman Kanunumuzun 37 nci maddesi, or-
maların yan ürünlerinden de, yine bu çevreler 
içinde oturan köylü vatandaşlarımızın çeşitli şe
killerde faydalanmasını mümkün kılıcı hüküm
ler getirmiştir. 

Bu çok çeşitli faydalanmalara karşılık, yine 
aynı kanunumuz bu çevredeki ormanların ko 
runmasıyle ilgili olarak köylü vatandaşlara ko
ruma vazifesi de tevdi etmiştir. 

Kanunumuzun 81 nci maddesi şöyle der : 
«Orman içinde veya civannda bulunan köy

lerin muhtar ve ihtiyar meclisi, kendi köy hu
dutları içinde bulunan Devlet ormanlarının mu
hafazasında orman teşkilâtıyle işbirliği yapmak
la vazifelidir. 

Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı 
salâhiyetleri, orman teşkilâtı memurlarıyle bir
likte veya Ziraat Vekâletince belirtilecek esas
lar dahilinde ayrı olarak kullanırlar.» 

Sayın Uzunoğlu konuşmalarında: «Biz, or
manların korunmasında bu önergemizle köylü 
vatandaşları sorumlu değil, vazifeli kılmak is-. 
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tiyoruz.» buyurdular. Halbuki Kanunun 81 nei 
maddesi, köylü vatandaşlarımızı, esasen çok açık 
ve seçik bir şekilde vazifeli kılmıştır. 

Bu yönüyle, köylü vatandaşlarımızın esasen 
çevrelerindeki ormanlardan çeşitli şekillerde 
faydalanma imkânları sağlanmış, bu faydalan
malar karşılığı, ki kendilerinin devamlı fayda
lanma kaynaklarını teşkil ettiği içindir ki, bun
ların muhafazası için de ayrıca kanun kendileri
ne bir de vazife vermiştir. Bunun içimdir ki, Ol
man Kanununda mevcudolan bir hüküm var 
iken, yeniden teşkilât kanununda, bu köylü va
tandaşları bu ormanların koruıımasıyle görev
lendirmeye gitme, kanımca zait bir hüküm olur. 

Bir diğer yönüyle; kendileri de değindiler, 
diğer sayın konuşmacılar da değindiler; bu, ka
nun tekniğine de aykırı olur. Çünkü, Orman 
Bakanlığının görüşmekte olduğumuz kuruluş 
ve görevleri kanun tasarısı, kısa deyimiyle bir 
teşkilât kanunudur. Halbuki, bu türlü hüküm
ler, gerek hazırlanarak bir süre sonra huzuru
nuza gelecek olan orman içindeki ve civarında
ki köylülerin kalkındırılması ile ilgili fon tesisi 
kanun tasarısında yer alabilir, oraya pekâlâ böy
le bir hüküm konabilir veyahut 6831 sayılı Or
man Kanununun değiştirilmesi, yine burada mü
zakere edilirken yine böyle bir hükmü oraya 
koymak da mümkün olabilir. Binaenaleyh, bu 
tedbirler oralarda düşünülmek gerekir. 

Bu kısaca arzetmis olduğum nedenlerle biz 
Orman Bakanlığı olarak bu önergenin bu teşki
lât kanununda yeri olmadığı, binaenaleyh biraz 
önce söz konusu etmiş olduğum diğer kanunlar 
üzerinde durulup, düşünülerek oralarda bu tür
lü hükümlere yer verilebileceği kanısındayız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, buyurunuz. 
Sayın Buyrukçu, grup adına konuşacağınızı 

beyan etmişsiniz. Grup yetkililerinin müsaade
sini almadan size grup adına söz veremem. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Bu kanun
da... 

BAŞKAN — Bu kanunda tümü üzerinde grup 
adına yetkilisiniz, yazılı. Peki öyleyse grup adı
na buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Biraz evvel yapmış olduğum konuşmaları 
tekrar edecek değilim. Daha bazı hususları bu
rada sizlere izah etmek isterim. Evvelâ, tekrar 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür diliyorum. 

Şimdi, evvelâ şunu söylemek isterim : Or
manların korunması bu şekilde muhtara, bil
mem ihtiyar heyetine ve köy bekçisine verile
cek primle tahakkuk ettirilmez. Evvelâ, köylü
de orman sevgisinin yerleşmiş olması lâzımdır 
onun, ormanları koruduğu takdirde şahsen ken
disi, ailesi ve memleketi için büyük faydaların 
sağlanabileceğine inanmış ve o seviyeye gelmiş 
olması lâzımdır. Yoksa prim tedbiriyle bunları 
tahakkuk ettirmek mümkün değildir. 

Şunu burada açıkça söylemek isterim ki, ar
kadaşlarım; biz bugün orman köylüsünün or
manlardan lâyıkı veçhile istifade ettiği kanaa
tinde değiliz. Bunu başlangıçtaki konuşmamda 
da, yani kanun tasarısının tümü üzerinde yap
mış olduğumuz konuşmada da izah ettim. Or
man köylüsü, ormanlarımızdan bugünkünden 
daha çok istifadeler elde edebilir. Onların ne 
şekilde olacağını, o zaman da söylemiştim; ay
rıca şöylece izah etmek isterim : 

Bugün ormanlarımızdan elde edilen istifade 
ve imkânları, orman köylüsünden başkaları, 
farzedelim ki, ormanla hiç alâkası olmayan nak
liyatçılar, orman tüccarları gibi kimseler elde 
->der. Orman köylüsünün ormanlardan elde etti-
°"i istifadeler, bize göre az ve yetersizdir. Bütün 
•stifadenin orman köylüsüne hasredilmesi v,a or-
"ian köylüsünün bu şekilde kalkındırılması ka
naatindeyiz. 

Şimdi, ormanlardan elde edilen ürünlerden 
yapılan satışlardan % 3 oranında bir payı özel 
idareye bir kanunla hak tanımışızdır. Acaba 
özel idareden orman köylüsü ne istifade eder? 
Bakınız, her birimiz buraya çıktığımız zaman 
«orman köylerine Devlet tarafından yol, okul 
yapılmamıştır.» Yani, Devletin imkânlarından 
en az orman köylüsü İstifade etmiştir.» deriz. 
Ama ormanların gelirinden % 3 oranında özel 
idareye milyonlarca lira pay veririz. Acaba, bu 
payları orman köylüsüne versek, daha faydalı 
olmaz mı? Faydalı olur. Değil öyle bekçiye, ih
tiyar heyetine ve muhtara prim vermek; asıl bu 
gibi kanunlarla özel idarelere vermiş olduğu
muz hisseleri, o ormanları koruması icabeden 
ve «koruduğum zaman bana, bir zaman sonra 
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köyüme bir gelir olur ve Orman idaresi bana 
bir pay verir» diyerek, ormanların yangınlarını 
söndüren ve ormanları daha rahat koruyan köy
lüye bu hisselerin verilmesinde büyük fayda gö
rürüz. Hatta ormanla hiç ilişkisi olmayan bele
diyeler de bundan büyük çapta İstifade eder. 
Zira belediyeler arasında büyük bir mücadele 
vardır; sen fazla aldın, ben fazla aldım; senin 
hakkındı, benim hakkımdır, diye,.. Belediyeler 
arasında, bu orman satışlarmdaki % 3 paydan 
dolayı büyük bir mücadele vardır. Orman köy
lüsü buna iştirak dahi edemez arkadaşlarım. 
Asıl orman köylüsüne, o şekilde istifadeler sağ
layabilecek kanunî tedbirleri getirmemiz lâzım
dır. Prim şeklinde değil; bu şekilde ormanlar
dan elde edilen gelirin orman köylüsüne hasre
dilmesi, orman köylüsüne aktarılması, özel ida
relere % 3, belediyelere % 3 olarak verilen his
senin, orman köylüsüne verilmesinde ben büyük 
yararlar görürüm. Bunun yeri burası değildir. 

Eğer böyle bir çığır açarsak arkadaşlarım, 
bu da bir zaman sonra gelir; orman kaçakçılı
ğını önleyecek tedbirler alan muhtarlara prim 
verilsin; orman açmalarını önleyen bekçilere 
prim verilsin, diye bunlar tevali edebilir. Şimdi 
şu kamuna bütün bunları sığdırmak mümkün 
müdür? Bunlar bizim büyük orman problemle
rimizdir. Yoksa, burada küçük bir problemi 
halledelim veyahut da bir problemi halledelim, 
diye buraya bir ek madde, hiç ilgisi olmayan, 
yeri ve gereği olmayan yere bîr madde koymak, 
fayda getirmez ve büyük mahzurlar getirir. 

Arkadaşlarım, bir noktayı daha izah edece
ğim. Bugün köylerimizin ormanlarda sınırları 
dahi tespit edilmiş değildir. Çıkan bir yangının, 
benim köyümde mi çıktı, sizin köyünüzde mi 
çıktı, yani muhtar olarak ben mi bundan prim 
alacağım, diğer muhtar mı prim alacak? Buyu
run bakalım, iki muhtar «benim hududumda, 
yok senin hududunda» diye davalar ve mahke
melere kadar gidebilir. Zira, köylerimizin or
man mıntakalarmda hudutları dahi tespit edil
miş değildir ve bu maddenin konmasında bun
dan dolayı büyük mahzurlar vardır. 

Onun için önergenin reddini istirham eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlarım; tasa
rı metnine ithali öngörülen bu önergenin üze

rinde yapılan müzakerenin yeterliliğine ait bir 
önerge gelmiştir; takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ederim. 

Hakkâri 
Ahmet Zeydan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Saym Bahattin Uzunoğlu'nun önergesine 
benzer bir önerge de Sayın Mustafa Kemal Yıl
maz (Aydın Milletvekili) tarafından verilmiş
tir. önce, Sayın Uzunoğlu'nun, sonra da Sayın 
Yılmaz'm önergesini okutacağım. 

Sayın Bıaşkanlığa 
Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununa son 

nıadıde olarak, aşağıdaki teklif imin ilâvesini arz 
sdıerim. 

Saygüarıtmla. 
ıSamısun 

BaJhaıtıtin Uzunoğlu 
«Orman içi ve civarındaki köy muhltar ve 

ihtiyar heyetleri ile köy bekçileri ormanın ko
runması ve gözetilmesinde görevidir. Orman 
Bakanlığınca ortman içinde yaptırılan bilûmum 
iğlerden sağlanan gelirden, bu muhtar ve ihti
yar heyetlerine, tüzükte tayin edilecek miktar
da pirim verilir.» 

BAŞKAN — Bu da aynı mahiyette olmakla 
iberaiher, daha başka türlü yazılmıştır. Bu öner
geyi de takdim ediyoru/m. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin tasarıya eklenmesini 

arz ve teklif ©deriın. 
Aydan 

Mustafa Kemal Yılmaz 
«Madide — Ormanların korunması, , yeni 

ormanlar yetiştirilmesi ve yangın söndürülmesi 
işlerinde köylünün katılmasını ve ilgisini sağla
mak maıksadıyle, köy muhtar, ihtiyar heyeti ve 
bekçilerine, orman emvali gelirlerinden pirim 
verilmesini teminen bir fon kurulur. Bu fon, 
orman köyleüMn kamu ihtiyaçlarının gideril
mesinde de kullanılır. Bu husus yönetmelikle 
idare edilir.» 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, önerge ülserinde bir -cümle ile 
açıklama yapmaıma izin verir misiniz? 

BAŞKAN — önergeyi oya koyarken açıkla
tırım, bir dakika efendim. 

— 376 — 
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Sayın Bahaifctin Uzunıoğlu tarafımdan veril
miş önergeyi tekrar okutup, Yüce Meclisim oyu
na sunacağım,. 

(Samısun Milletvekili Bahattin Uzunıoğlu' 
nun önlerigfe&i tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın. Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜSÜ 
KEVNt NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katıl
amıyoruz elemdim. Çünkü kanun tekniğime aykı
rıdır, yeıt burası değildir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye kalalııuyor. 
Sayın Uzunoğlu, önergesini daha önceden izan 
etmişlerdi, önergeyi Yüce Meclisim oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul ©tmleyenler... Ka
bul edilmeımıişitir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum1: 
(Aydın Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz' 

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZGÜSÜ 

KEVN1 NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Aynı 
gerekçe ile katalmuyoruz efendim, 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye de ka
tılmıyor. 

Sayın Yılmaz, mücmelen beyanda buluna
caksınız. Çünkü değişik bir tatbikat yapıyoruz. 
Üzerimde çok konuşuldu ve bu, bir madde üze
rimde değişiklik önergesi değil, malûmuâliniz 
bir ilâve maddeyi öngörüyor. 

Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Tarfaşmalardan edindiğimi bir inttıüba var. 

Bütün arkadaşlar, komisyon ve Hükümet de 
dahil, ihtiyaç üzerimde bir ihtilâf içimde değil
ler. Köylümün ormanı benimıseımiesimi, ormandan 
yakın menfaat sağlamasını kabul ediyorlar. Yal
nız, kanun tekniği bakımımdan bunun yeri bu
rası değildir, deniyor. 

Benim önergemin bariz özelliği şudur: Mak
sadı anlattıktan sonra, bir fon tesisini öneriyo
rum. Burada Teşkilât Kanununu konuşuyoruz. 
Bir fon tesisi de bir teşkilât işidir. Benıüm, öner
gem, sadece Bakanlığa bir direktif veriyor. Ba
kanlık bu direktif içerisinde bir fon kurar, ile
ride diğer mevzuatı tashih eder, geliştirir; onu 
ben bilmem. Ama, mademkü hizmeti kabul edi
yoruz, bütün arkadaşlar hizmjet üzerimde hem-
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fikirdirler; o halde, Teşkilât Kamumu içerisin
de, yine bir teşkilât denmek olan bir fon tesisini 
öngören bu önergeyi kabul edebiliriz, zannede
rim. Bunun kanun tekniğime de aykırı olamaya
cağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuma 
isumuyoruım. Kabul edemler... Kabul eltameyemiler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; simidi tasarı met
ilimde yazılı 11 mci madde, Yüce Meclisçe kabul 
edilmiş bulumam değişiklik önergeleri muvace
hesinde Komisyonca yeniden yazılmış ve Baş
kanlığa gönderilmiştir. Yemi 11 mci maddeyi 
takdim ediyorum. 

ıSayın Buyrukçu, bu konuda sizim de bir 
önergeniz vardı, bu 11 mci m,adde ile ilgili bir 
Ömerge vermiştiniz. Zatıâliniz yoktunuz, önerge
mizi okuttum, komisyon, önergenin kendisine 
havalesini istedi, havale ettim. Tahmin ediyo
rum, onu da kapsar mahiyette, maddeyi düzen
lemiştir. Lütfen dikkat ©diniz. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Hay hay 
efendim. 

Madde 11. — Bakanlık teknik hizmetlerine 
ilk gireceklerin, yüksek veya orta dereceli mes
lekî teknik öğrenimini bitirmiş veya ilkokul 
mezunu çıraklık eğitiminden geçmiş diploma ve
ya şahadetname almış olmaları şarttır. 

Orman mühendisliği yapabilmek için yüksek 
orman mektebini veya orman fakültelerini bitir
miş olmak şarttır. 

Yabancı memleketlerden diploma almış olan
ların Türkiye Orman fakültelerinde verecekleri 
(Kollegyum) sınavını başarmış olmaları şarttır. 

Kazanılmış haklar saklıdır. 
Orman ameliyat mektebi ile orta orman okul

larını bitirenler, kanunların uygulanmasında or
man tekniker okullarını bitirenlere tanınan 
hak ve yetkilere sahiptirler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 11 nci 
madde bu şekilde düzenlenmiştir. Maddeyi ye
ni şekli ile Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 11 nci mad
de değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici madde 1. — 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun 134 ncü maddesi gereğince 
düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar 
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Bakanlık disiplin kurulu, müsteşar yardımcıla
rından birinin başkanlığında, teftiş kurulu baş
kanı, hukuk müşaviri ve personel ve sosyal işler 
dairesi başkanından veya yokluklarında ken
dilerine vekâlet edenlerden kurulur. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi ta
sarı metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 2. — Orman Genel Müdürlü

ğü katma bütçesi ile döner sermayesine aidolup, 
halen Orman Bakanlığında kullanılan her çeşit 
taşınır mallarla taşıt araçları ve sair araç ve 
gereçler Orman Genel Müdürlüğünden bedelsiz 
olarak Orman Bakanlığına devredilir. Devlet 
Orman işletmeleri döner sermayesine ilişkin 
olanlar Devlet Orman İşletmeleri döner sermaye
sinden, mukayyet kıymetleri üzerinden, düşülür. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Geçici 
2 nci maddeyi, tasarı metninde yazılı şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Geçici 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe gler. 
BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 15. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lehinde, aleyhinde, oyunu izhar yö
nünde son sözü vereceğim. Sayın Yılmaz, «Son 
sözün tarafıma verilmesini isterim», Sayın öz-
denoğlu da, «Oyumun rengini belirtmek üzere» 
diye söz istemişlerdir. Hanginiz evvel söz iste
diniz? 

MUSTÂFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Lehinde ben söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde bir kişiye lehte 
söz vereceğim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ben 
aleyhte söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Peki, aleyhte sizin hakkınız ba
kidir. 

Lehte Sayın Yılmaz, buyurunuz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; Orman Bakanlığı 
teşkilâtının kurulması bir ihtiyacın zorlaması 
ile oldu. Gecikerek de olsa Teşkilât Kanununun 
Büyük Meclise getirilmiş olmasından şahsan bü
yük bir memnunluk duymaktayım. Bakanlığın 
yönetim sorumluluğunu taşıyan seçkin arkadaş
lar ve özellikle Bakanlığın başında bulunan de
ğerli ilim adamının katkısı ile önümüze bir ta
sarı getirilmiştir. Mecliste bulunan orman uz
manı arkadaşlarımızın da bu kanuna büyük öl
çüde değerli katkıları olmuştur. 

Öte yandan dikkatimi çeken bir husus, bü
tün milletin temsilcisi olan siz arkadaşlarım, or
man köylüsünün çekmiş olduğu ıstırapları bü
yük bir gerçekçilikle buraya getirmiş bulunu
yorsunuz ve bunu da Sayın Bakanlığın önüne 
sermiş bulunuyorsunuz. Bütün bu katkılarla ta
sarı büyük ölçüde geliştirilmiş ve mükemmel bir 
hale getirilmiştir sanırım. 

Yalnız, tasarının tümü üzerinde arkadaşla
rımın dile getirdikleri dertler ne kadar tekrar-
lansa hiç şüphesiz Bakanlığa ışık tutacak nite
liktedir. Mükemmel kanunlarımız vardır, fakat 
bu mükemmel kanunları uygulama esnasında 
gördüğünüz zaman bazan onları tanınmaz halde 
görüyoruz. Ben bu kanunun lehinde oy verece
ğimi belirtirken 7 yıllık millet temsilciliği göre
vim sırasında edindiğim gözlemleri çok kısa 
olarak tekrar Sayın Bakanlığın, icra görevini 
taşıyan Bakanlığın gözleri önüne sererek bazı 
tekrarlara kaçmaktan kendimi alamıyorum. 

Bu bakımdan arkadaşlarımdan özür dilerim. 
Orman Bakanlığının büyük bir şansı var. 

Burada grupları adına ve kendi adlarına konu
şan arkadaşların hepsi de orman köylüsünün 
dertleri üzerinde birleştiler. Şu halde bu Ba
kanlık, yarın meselelerini halletmek için yeni 
mevzuata ihtiyaç duyduğu takdirde, Büyük 
Meclisten her türlü yardımı göreceğini sanırım 
ki, anlamış olmalıdır. Bu bakımdan gayretli ça
lışmaları Meclisten büyük destek görecektir. 
Bu, öyle zannediyorum M, hiçbir Bakanlığa na-
sibolmamış bir şanstır, büyük bir mazhariyet
tir. 
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Muhterem arkadaşlarım; öyle orman köyleri 

gördüm ki, Ege bölgesinde, bereketli topraklar 
üzerinde, çoğu zaman, Eğeyi tanımayan arka
daşlarımızın, bütün meselelerini halletmiş bir 
bölge olarak gördükleri Ege bölgesinde öyle 
orman köyleri gördüm ki, bunlar âdeta bir esir 
kampı hayatı yaşıyorlardı. Kelimeyi mübalâğa 
ederek söylemiyorum, gerçekten bir esir kampı 
hayatı içindeydiler; yetiştirdikleri meyva ağaç
larından faydalanamazlar, ormandan ot, man
tar toplamak için dahi orman bekçisinin, orman 
muhafaza memurunun insafına kaderlerini terk 
etmiş köyler gördüm, köylülerle tanıştım. 

Şimdi bu insanların nasıl yaşayacağını, na
sıl karnını doyuracağını, nasıl geçineceğini söy
lemeden; dünyanın en mükemmel kanunlarını 
getirsek, dünyanın en kuvvetli hükümetlerini 
başa getirsek sanırım ki sonuç alamayacağız. 
Bu gerçeği, orman davasına yürekten inanmış, 
ormancı arkadaşlarımın hiçbir zaman gözleri
nin önünde uzak tutmaması gerektiği kanısın
dayım. 

Öyle çaresizlik içinde orman köyleri gördüm 
ki, ovada beş veya altı liralık bir hizmet için 
iki saat yürüyerek iniyorlardı, üç saat yürüye
rek köylerine çıkıyorlardı. 

Şimdi bu köylülere kendi köylerinde eminim 
üç liralık, bir yevmiyelik iş temin edilebilse bu 
köylü ormanı da koruyacak ve Orman Bakanlı
ğı ile işbirliği halinde olacaktır. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Üç lira
ya kimse çalışmıyor beyefendi. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; Çine'nin bir köyünde, bir 
perişan köylünün bana verdiği örneği Yüksek 
Meclise anlatmadan geçemeyeceğim. Çırayı be
bek gibi kundaklayıp karısının sırtına verip ka
sabaya giderken çocuğu sanki ağlıyormuş gibi 
rol yaparak, kasabaya âdeta bebeğini götürü
yormuş gibi davranmak suretiyle ekmeğini ka
zanan köylüler bulunduğunu, hem de Ege'de 
görmenin üzüntüsü içindeyim. 

Şimdi bütün bu ıstıraplı hayat kavgaları 
karşısında insanı yok farz ederek ağaç diye tut-
turursak, bir ağacın başına bir asker diksek or
manı korumanın mümkün olacağına inanmıyo
rum. Bu, bir ölüm - kalım savaşı şeklinde devam 
edip gidecek. Bunun korkusunu çekiyorum. 

Yine Karacasu'nun bir köyünde şu cümleyi 
hiç unutamıyorum; «Biz köycek orman memu

runun insafına, merhametine sığınarak yaşıyo
ruz. O müsaade ettiği kadar ormandan ot top
luyoruz, onu kuzu besler gibi besliyoruz.» Ar
kadaşlar, bu yazının bir tek kelimesi benim de
ğil. 

Şimdi bunun yanında ormanı korumak için 
canlarını veren, şehit olan dürüst memurlarımız 
var, Orman Bakanlığının yayınlarından öğren
dim. O halde bu kanun temenni ederim ki, 
halkla Devletin kavgasını durdursun, tam bir 
barış içerisinde orman köylüleri Bakanlığa yar
dım etsinler. 

Muhterem arkadaşlarım; orman sorununun, 
bu ekmek sorununun bir oy toplama metaı ola
rak kullanılmamasını, hiçbir siyasî kişinin buna 
tenezzül etmemesini de halisane bir temenni ola
rak burada belirtmek istiyorum. 

Orman köyîeri fakir köylerdir, biraz önce 
arz ettim; bu köylerin ihtiyacı olan kamu hiz
metlerinin görülmesinde orman idaresinin köy
lüye el uzatmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz; biliyorsunuz bu 
110 ncu maddeye göre yeni bir temenni, yeni bir 
teklif yapmak mümkün değil, hangi gerekçeler 
yönünden oyunuzu lehte kullanacaksınız onu 
lütfedeceksiniz. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Şimdi, 
özetlemeye çalıştığım bütün bu meseleleri çöze
ceğine inandığım için, bu konuda ümit besledi
ğim için ve bu kanunun Türk köylüsüne, or
man köylüsüne faydalar getireceğini zannetti
ğim için kanunun lehinde oy vereceğim. Kanu
nun Türk milletine, özellikle orman köylülerine 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahattin Uzunoğlu, bu
yurunuz, zatıâliniz de aleyhte. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Orman Bakanlığı kuruluş kanununa şu ge
rekçeyle aleyhte oy vereceğim : 

Bundan evvelki celselerimizde Orman Ba
kanlığı kuruluş kanunu hakkında bir konuşma 
yapmış ve bu konuşmamda Orman Bakanlığı ve 
teşkilâtı içinde bazı şahısların kaçakçılarla iş
birliği yaptığı hususunu belirtmiş, Sayın Orman 
Bakanının dikkatlerine arz etmiştim bunu. Bu 
husus o günkü celseyi idare eden Sayın Başkan-
vekili Vahit Bozatlı tarafından da tespit ve tes-
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çil edilmesine rağmen, Sayın Bakan konuşmacı
ların konuşmalarına cevap verirken benim ko
nuşmama verdiği cevapta, zaptı hiç tetkik et
meden, okumadan (ki sarahat var, tamamını 
kasdetmedim, «bazı Orman Bakanlığı teşkilât 
mensupları» demiştim, zaptın suretini de çıkar
dım, aldım tetkik ettim. Sayın Başkan da tek
rar Sayın Bakanın da konuşmasından sonra 
ifade ettiler, tümünü kasdetmediğim halde) Sa
yın Bakan her ne sebeple ise; eline yazılmışta 
mı verilmiş, zaptı okumadan ne maksatla yaptı 
ise veyahut da muayyen çevrelere tekrar ba
kanlıkta kalabilmek için bir selâm mı gönder
mek için bu konuşmayı yaptı, beni bir müfteri 
olarak burada itham etti. Bendeniz de çıktım 
dedim ki, ben bu şekilde bir konuşma yapma
dım. Sayın Bakanın bana teşekkür etmesi gere
kirken, bizde bu mevzuda çok hassasız, Sayın 
Uzunoğlu'na teşekkür ederiz demesini bekler
ken böyle bir ithamın altında kalışıma hayret 
ettim dedim ve konuşmamın sonunu şöyle bağ- -
dım : «Sayın Bakan bu şekildeki ithamından 
dolayı çıkıp bu kürsüden benden özür dilemez 
ise kendilerini suçluların hamisi bir bakan ola
rak Türk kamuoyuna ilân ediyorum.» demiş
tim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bu kanunla 
bunun ilgisi ne? Gerekçe, gerekçe... 

BAHATT1N UZUNOĞLU (Devamla) — 
Evet; işte neden rey veremeyeceğimi arz ediyo
rum. Sayın Başkan. Evet, maalesef üzülerek ifa
de edeyim, son Anayasa değişikliği ile ve çıkar
dığımız TRT Kanunu ile tarafsızlığından şüp
hem olmayan TRT, Sayın Bakanın bana yapmış 
olduğu ithama cevap teşkil eden biraz evvel 
arz ettiğim o cümleyi maalesef vermedi, ama 
Sayın Bakanın konuşmalarını kelimesi kelime
sine, harfi harfine verdi. 

Gene üzülerek ifade edeyim ki, TRT bu mev
zuda tarafsız davranmadı. Eğer.... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, TRT Kanunu
nu görüşmüyoruz, Orman Kanununu görüşüyo
ruz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Evet, tamam, görüşmüyoruz. 

Şimdi neden aleyhte rey kullanacağımı izah 
edeceğim. 
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Sayın Bakan için fırsat vardır, fırsat geçme
miştir, ilk konuşmam zabıtlarda mevcuttur. Ba
kanın, bütün orman camiasını kapsamayan ko
nuşmamı orman camiasını kapsıyormuş gibi, tu
tup beni itham etmesi, benim hakkımda Türk 
kamu oyunda küçültücü beyanlarda bulunmuş 
ve bunu da TRT arz ettiğim şekilde vermiştir. 
Sayın Bakan çıkıp da; «Evet hakikaten ben 
sonra zabıtları tetkik ettim, Sayın Uzunoğlu 
bunu böyle kasdetmemiş, biz de bu nevi suçlu
lar veya suça tevessül edenler hakkında çok 
hassas davranıyoruz, bundan sonra daha da has
sas davranacağız» demezler ise, bu kuruluş ka
nunu dolayısıyle, Sayın Bakan böyle demediği 
takdirde Sayın Bakan bu kanunu yürütecek 
kabiliyet ve ehliyette olmadığı için bu kanuna 
aleyhte rey vereceğim. 

BURHANETT1N ASUTAY (izmir) — Ha
karet etmeye hakkınız yok. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Devamla) — Ha
yır... Kanuna, sadece Bakanın bu tutumu ve 
davranışı ile bu kanunu yürütemeyeceğinden 
dolayı alejhte rey vereceğim. Burada yanlış an
lama olduğunu Sayın Başkan da ifade ettiler; 
«Bir yanlış anlamadan dolayı bu konuşmalar, 
çatışmalar olmuştur, ben dikkat ile takibettim» 
dediler, zabıtlarda mevcuttur bunlar. 

Onun için Sayın Bakandan bunu bekliyorum. 
TRT'de de, o ithamına karşı verdiği cevabı, ya
ni benim o günkü söylediğim sözlerin son cüm
lesini aynen vermezse kendilerini kanun yolu 
bunu verdirmeye mecbur kılacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle Yüce 
Meclisin işari oyuna tabidir. Kanun tasarısını 
tümü itibariyle Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanun memleket ve millet için 
hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiş bu
lunduğu cihetle, Birleşimi, 5 Mayıs 1972 Cuma 
günü saat 15,00'te toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,46 

— 382 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 5 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
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 Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

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

3. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/5111) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
1!9 . 10 . 197tL; 9' . 112 . 1971) 

X 4. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin, kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin1 

(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Setzgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01)1, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİRJDEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1971, 29 . 12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
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 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161, 1:61 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 Tu rai ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, 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 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

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

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, 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 eık) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — iSafcarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
©ezalarının 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 hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

1.1. — 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 Tuneeli Üyesi 
Arslan Bora'nm, 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 bulunmıyan 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 eik) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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. Sayılan : 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 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilımesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
e!k) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Yilâyat 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 : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. —• C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan 
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be-



lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tariki : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutaj 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu -Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

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

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

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/20) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 4 . 1972) 

'23. —• Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'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) 

24. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'nun yasama .dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

25. — Konya Millet vekili Mustafa Kubilay 
İmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanlılk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarınldan ımiürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/157) (S. Sayısı : 621) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

26. — 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) 

27. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/209) (S. Sayısı : 623) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

28. — 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) 

29. — Maraş Milletvekili Mehmet özdaFın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın. 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/4:10) (S. ıSayısı : 625) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 4 . 1!972) 

30. — Niğde Milletvekili Avni Kavurma-
cıoğlu'nun yasama ^dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başlbalkanlik tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet ıkomisyonlarmdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/228) (S. Sayısı : 
6g-6) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

31. — 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) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

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



33. — Balıkesir Milletvekili.Mehmet Niyazi 
Güreı^iııı yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na ilişiklin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adaletkoımisyonlarıtndam mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/645) (S. Sayısı : 629) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

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

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

36. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasama dakunulmazlığmm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/370) ('S. Sayısı : 632) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

37. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/582) (ıS. Sayısı : 633) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

38. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'mun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
misyom raporu (3/620) (S. Sayısı : 634) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

39. — îzmir Milletvekili Fazlı Armç'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/306) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

40. — 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. Sayısı : 637) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1072) 

41. — Elazığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyomlarındam mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/592) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 4 . 1972) 

42. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/560) (S. Sayısı : 639) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

43. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyomlaırımdam mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/490) (S. Sayısı : 640) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyomlarındam mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/453) (S. Sayısı : 641) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 4 . 1972) . 

47 . — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70 e 1 nci ek; Milliet 
Meclisi S. Sayısı : 137 ye 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 5 . 1970, 5 . 5 . 1971, 21 . 4 .. 1972) 

48. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

45. — Urla Milletvekili Necmettin Cevheri'-
nıin yasama dokunulmazlığının' kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko-
misyom raporu (3/641) (S. Sayısı : 642) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 . 1972) 

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



masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/647) (S. Sayısı : 644) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1972) 

49. — Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coş-
kun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Baş'bakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/313) (S. Sayısı : 645) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 4.1972 

50. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
liıl'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/384) (S- Sayısı : 647) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

51. — Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/383) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

52. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/249) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

53. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezfceırosi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/201) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

54. — Ağrı Milletvekili Adülkerim Baya zıt'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/365) (S. Sayısı : 651) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 2 . 1972) 

55. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'-
ııı yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/179) (!S. Sayısı : 652) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

56. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/565) (S. Sayısı : 653) (Dağıtma 
tarihi 24 . 4 . 1972) 

57. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/459) (S. Sayısı : 654) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/431) (S. Sayısı : 655) (Dağıt
ma tarihi : 24 . 4 . 1972) 

59. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı nlmasma 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/213) (S. Sayısı : 656) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 .1972) 

60. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-
ün yasama dokunulmazlığmm kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/10) (S. Sayısı : 657) .(Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

61. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/20) (S. Sayısı : 658) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

62. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/24) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1972) 

63. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmjesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/11162, 2/1(63; C, Senato'su 
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2/12) (S. Sayısı : 192, 1912 ye 1 ncd ek, 1192 ye 
i2 n«i ek) (Dağıtma . tarihleri : K5 . 6 . 1970, 
m . 12 . 1871 ve 26 . 4 . 11972) 

64. — Nüfus kanunu tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen maddeler hakkında M. 
Meclisi 30 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(ıM. Meclisi : 1/93; C. Senatosu : 1/50) (S. Sa
yısı : 363 ve'363 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
v2ıl . '6 . 1971 ve 217 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Ötnadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân koımiisyonlarundan seçilen 3 er üyeden ku-
ırulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci 'ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinei dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarıım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve 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 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmıuz 1951 tarih ve S805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Mıillî Eğitim 

kıoımisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ükiaei dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

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

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teiklifi 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 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nkı Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cdlt 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, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mebmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören*in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğazlıyan ilçesine bağlı 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'İn ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komıis-



yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e I 
1 nei efe) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

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

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 Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

18. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Deımirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak- * 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komi s yo
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — istanbul 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'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 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 sayılı Yedek sulbay 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 Millî 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 Mehmet 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 dk) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 

J ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 
20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlıvnun, 5442 sayılı' İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak
çı oğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu-
j nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
I 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 Güneşeri kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do-
ğumlıı Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9S4) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

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

26. — 1'6®2 sayılı Askerî Ceza Kanunuaun 
bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
lara (1/588) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 .1972) 

27. — 24 . '5 . 1967 tarihli ve S&8 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, içişleri ve Adalet komisyontlarmdain seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

29. — 353 sayılı Askerî Maihkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Danışîtay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
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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 31. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

32. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporlan (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 212 . 4 . 19'72) 

33. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
5434 sayılı T. C. Emelkli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1965 güLi ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fikrasıı-
nım değiştirilmesiine, îçel Milletvekili Celâl Kar
gılının, 54134 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul Üyesi Meferure Aksoley'in, 
15 . 1 . 19413 gün ve 4379 sayılı Maaş Kaaununa 
Ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 56135 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları (2/176, 2/315, 2/245) (& Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1970 ve 26 . 4 .11972) 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşınım, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (ıS. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (içtüzüğün 36 nci madd>esine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 35. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
mun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve 67 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) (S. Sa
yısı : 663) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 19712) 



Dönem : 3 C C r t 
ôpisunitaı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 3 0 U 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1970 yılı 
Kesînhesabı hakkmda Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporları (5 /20 ) 







Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 8.2.1972 

Esas No : 5/20 
Karar No: 14 

Bu Gettıvel liçindeMlerinin Saymanlık defterlerine uygun olduğu tasdik olunur.. 

Şef 
Halûk Özden 

Müdür Muavini 
Hayati Akyol 

Saymanlık Müdürü 
İbrahim Yalvaç 

Yüksek Başkanlığa 

Millet MeclM 1970 malî yılı kesinhesabını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt: 
defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı Sözcü 

İzmir Sin'op 
Münir Daldal Hilmi Biçer 

'Bilecik 
Mehmet Ergül 

İstanbul 
Tekin Erer 

İmzada Ibulunaimasdı 

'Denizlili 
M. Emin Durul 

Konya 
İhsan Kalbadayı 

înuzada (bulunamadı 

Kâtip 
KuMaredii 

Feyzulîah Çarıkçı 

GüjmJüşane 
Nurettin Özdemir 

Maraiş 
Mehmet Özdal 

Sivas 
Kaldri ETöğaın1 

İmzada (bulunamadı 

Denetçi 
Kars 

Kemal Kaya 

İstanbul 
E§ref Derinçay 

Mardin 
Abdülkerim Kermooğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 560) 



Millet Meclisi Hesaplarım inceleme Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 8.2.1972 

Esas No : 5/20 
Karar No: 15 

Bu cetvel içindekiferinin Saymanlık defterlerine uygun olduğu tasdik olunur. 

Şef 
Halûk Özden 

Müdür Muavini 
Hayati Akyol 

Saytaarilık Müdürü 
İbrahim Yalvaç 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanlığı 1970 malî yılı kesinhesiaplarmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

İzmir 
Münir Daldal 

'Bilecik 
Mehmet Er gül 

Sözcü 
Sinop 

Hilmi Biçer 

DeniMli 
M. Emin Durul 

î&tanlbu! Konya 
Tekin Erer İhsan Kabadayı 

İJmaada (bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Kırklareli 

Feyzullah Çarıkçı 

Güımüşaıne 
Nurettin Özdemir 

Mara§ 
Mehmet Özdal 

Sivas 
Kakiri Eroğan1 

îîmzada (bulunamadı 

Denetçıi 
Kars 

Kemal Kaya 

fetanrbul 
E§ref Derinçay 

Mardin 
Abdülkerim Kermooğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 560) 







Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 8.2.1972 

Esas No : 5/20 
Karar No: 16 

Bu cetvel içindekiilerinin Saymanlık defterlerine uygun olduğu tasdik olunur. 

•Şef 
Halûk Özden 

Müdür (Muavini 
Hayati Akyol 

'Sayonanlılk Müdürü 
İbrahim Yalvaç 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Başkanlığı 1970 malî yılı kesinhesaplarmı ihtiva eden bu cetvel ilçindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun olduğu 'anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 

İzımir 
Münir Daldal 

Bifecik 
Mehmet Ergül 

İstanibul 
Tdkin Erer 

İtmzada (bulunamialdı 

Sözcü 
Sinop 

Hilmi Biçer 

Denizli 
M. Emin Durul 

Konya 
İhsan Kalbadayı 

İmzada (bulunamadı 

K'â'tip 
Kırklareli 

Feyzullah Çarıkçı 

Gümüşane 
Nurettin Özdemir 

Maraiş 
Mehmet Özdal 

Siv<as 
Kaldri Eroğan 

İmzada bulunamadı 

Denetçi 
Kars 

Kemal Kaya 

İfetbanbul 
Eşref Derinçay 

Mardin 
Abdülkerim Kermooğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 560) 



NOT: 

MİLLET MECLİSİ. ÖDENEKLER VE HARCAMALAR 

TABLOSU TARANAMAMISTIR. 

TABLONUN ASLI CİLT NÜSHASINDA MEVCUTTUR. 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L-ET M E CL-İ-S-t S. Sayısı : 

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

(3/561) 

T. C. 
Ba§bakanUk 

Özlük ve Yazı işleri : 6/2-4483 
Konu : Samsun Milletvekilli Kâmran Evliyaoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyaların emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu 
işlediği iddia olunan ıSamsun Milletvekilli Kâmran Evliyaoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 neu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adaılet Bakanlığından alınan 
1 . 6 . 1971 tarihli ve 26163 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizil pu
su! asiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 . 6 . 1971 

Ceza 1§. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 26163 

Konu : Samsun Milletvekili Kâmran Evliya
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyaların emniyetine tehlike: verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu 
işlediği iddia olunan Samsun Milletvekilli1 Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dökunullmazlığınm kal
dırılması istemini kapsayan Ankara C. Savcılığının 13 . 5 . 1971 gün ve 1971/8279 Hz. (sayılı ya
zısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Samsun Milletvekili 
Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazllığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

ismail Arar 
Adalet; Bakanı 

619 

7 . 6 . 1971 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

'mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/561 
Karar No. : 94 

12 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisinıe şahısların ve eşyaların emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
mek, suçu isnadedildiğii için Başbakanlığın 7 . 6 . 1971 tarihli ve 6/2-4483 sayılı yazısı ile yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdii edilen Sam
sun Milletvekili Kâmran Evliiyaoğlu hakkındaki 3/561 esas numaralı dosya imuhteviyatı ve İhzarı 
Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyannca işleme tabi tutularak Karma 
Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

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

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Anayasa ve Adaleıt 
emisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakla Alaca 

Sözeli 
Denizli 

Fuat Avcı 

Corum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilaa tiner 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

««•»» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 619) 



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

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanfrk teskeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/450) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 3 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-1869 

Konu : Kastamonu Milletveikiil Mehmet Seydibey
oğlu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve -eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve üdare etmek fiilîni işle
diği iddia olunan Kastamonu Milletvekili Mehmet ıSeydibeyoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 nen maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adailet Baikanlığmdan alman 
26 . 2 . 1971 tarihli ve 9491 »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 26 , 2 . 1971 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9491 

Konu : Kaafcaıraönu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'naun yasama dokuınulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetinle tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 12 . 2 . 1971 gün ve 971/93 Hz. sayılı yazısı ör
neği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nc.u maddesi hükmü dairesinde Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği
nin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

620 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/450 
Karar No. : 93 

12 . 4 . 1972 

Yüfeseik Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
mek, sucu 'isnadedildiği için Başbakanlığın 4 . 8 . 1971 tarihli ve 6/2-1869 sayılı yazısı ile ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 
Kastamonu Milletvekili Mehmet SeydibeyoğUu hakkındaki 3/450 esas numaralı dosya muhteviyatı 
ve İhzarî Komıisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak 
Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuş-
tlll'. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletveMlânin 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 Komıisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

•Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilaa 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 : 620) 



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

Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /157) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 1 . 1970 

ÖzUik ve Yazı İşleri : 6/2-233 

Konu : Konya Milletvekili Mustafa Kubilay 
İmer'in yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalıştırdığı sigortalıların 1969 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan .aylarına ait sigorta primleri bildir
gesini tebligata rağmen vermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet ettigıi iddia olunan Kon
ya Milletvekili Mustafa Kubilay tiner hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu madde
sine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 30 . 12 . 1969 tarahlil ve 
52493 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusuilasryfle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

30 . 12 . 1969 

Konu : Konya Milletvekili Mustafa Kub'ilay 
İmer'in yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Çalıştırdığı sigortalıların 1969 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına ait sigorta primleri bil
dirgesini tebligata rağmen vermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
Konya Milletvekilli Mustafa Kubilay İmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi 
Konya C. Savcılığının 20 . 12 . 1969 gün ve 2677 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık so
ruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Konya Millet vekilli Mus
tafa Kubilay İmer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

621 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 52493 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/157 
Karar No. : 92 

12 . 4 . 1972 

Yüikseik Başkanlığıa 

Kendisine 506 sayılı Kanuna muhalefet sucu fcmadedildiği için Başbakanlığın 8 . 1 . 1970 tarihli 
ve 6/2 - 233 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazhğınm kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi edilen Konya Milletvıekiiı Mustafa Kubilay tmer hakkındaki 3/157 esas numa
ralı: dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarın* 
ca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarahli 2 ııei Birleşiminde tetkük ve 
müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen nıilletvefkilinin yasama dokunulmazlığının kalldırılınasma gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

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

Anayasa ve Adale* 
vomisyonkinndan ınürefckep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

0 oranı 
Abd,ur rahman Güler 

Sivas 
Tevfik Kor allan 

Mardin 
Alaca Esat Kental 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

• 

Niğde 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Aybar Mevlüt Ocakcıoğlu 

w » » 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 62.1) 



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

Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /382) 

T. (.!. 
BaşbakanUk 27 . 8 . 1970 

Özlük ve Yazı İşler : 6/2-808S 

Konu : Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in yasama 
dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Şahısların ve eşyanın, emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu 
işlediği iddia olunan Siirt Milletvekili Zeki Çeliker hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
79 nen maddesine tevfikan bir ıkarar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 18 , 8 . 1970 
tarihli ve 81627 sayılı tezkerenin sureti ille İlişiği hazırlık soruşturması evrakı, di'zıi pusulasıyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederini. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
.Adalet Bakanlığı 18.8.1970 

Ceza î§. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 31627 

Konu : Siirt Milletvekili Zeki' Çeliker'in yasama 
dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği iiiddia olunan Siirt Millietveldfld Zeki Çeliker 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
mini havi Ankara C. Savcılığının 5 . 8 . 1970 gün ve 970/13665 Hz. sayılı yazılı örneği (ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Siirt Milletvekili Zeki 
Oeliker'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğünin takdir btıyu-
ruilmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakan* 

622 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/382 
Karar No. : 96 

12 . 4 . 1972 

Yüikseık Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
sucu .isnadedildiğii için Başbakanlığın 27 . 8. 1970 tarihli ve 6/2-8083 sayılı yazısı1 ile yasaımla doku
nulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen (Siirt Millet
vekili Zeki Celiker hakkındaki 3/382 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon rapo
ru, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleııi uyarınca işleme tabi tutularak Karana Komisyonumuzun 
18 . 2 . 1972 taıihli 2 ııci Birleşimimde tetiklik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu ımaddesi1 uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyaıılarından mürekkep 
Karma Komiteyim Balkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Hakkı Ataca 

Sözcü 
Denidıi 

Fuat Avcı 

Çarımı 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mairdin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Pak-süt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

«*•»« 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 622) 



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

Adana Milletvekili Cevdet Akç&lı'nın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /209) 

T. C. 
Başbakanlık 4.3. 1970 

Özlük ve Yaz% Meri: 6/2-2123 
Konu : Adana Milletvekili Cevdet Akçalı 'nm ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan Cevdet Akçalı hakkında Düzce 
1 nci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, adı geçenin Adanardan Milletvekilli 
seçildiği anlaşıldığından bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine 
tevfikan bir 'karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 23 . 2 . 1970 tarihli ve 6187 sayılı 
tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. • 
Adalet Bakanlığı 23 . 2 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 6187 Konu : Adana Milletvekili Cevdet Akçalı'nm 

yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan Cevdet Akçalı hakkında yapı
lan yargılama sırasında Adana'dan, milletvekili seçildiği anlaşıldığımdan adı geçenin yasama do
kunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcı
lığına tevdiine Düzce 1. Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Düzce C. Savcılığının 
2 . 2 . 1970 gün ve 109 sayılı yazısına bağlı olarak alıınan yargılama dosyası ile C. Savcılığı
nın yazısı örneği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Adana Milletvekili Cev
det Akçalı'nm yasama, dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin ta'kdir bu-
yurulmasıma 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 : 3/209 
Karar No. : 91 

12 .4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Baş/bakan
lığın 4 . 3 . 1970 tarihli ve 6/2 - 2123 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Adana Milletvekili Cevdet Akçalı hakkındaki 
3/209 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, içtüzüğün 178 ve müteakip 
maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli ve 2 nci Bir
leşiminde tetkik ve müzaJkere olunmuştur. 

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

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı iüe sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilan İmer 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 623) 



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

Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/368) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 10 . 1970, 

Özlük ve Yazı îşleri: 6/2-9485 
Konu : Antalya M'jiletvetkil'i Ömer Buyrukçu'nun 
yasama ddîumılm'azlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu işle
diği iddia olunan Antalya Milletve'kili Ömer Buyıu'kçu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 79 neu maddesine tevfikan bir karar veı ilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 28 . 9 . 1970 
tarihli ve 36361 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 9 . 1970 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 
•Sayı : 36361 Konu : Antalya Mıilleltvekili Ömer Buyrukçu' 

nun yasamla dıokunuıllmıaızjlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği iddia olunan Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istemini havi Ankara C. Savcılığının 17 . 9 .1970 gün ve 1970/15736 sayılı yazısı örneği ile 
bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı oılaralk birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Antalya Milletvekilli 
Ömer Buyrukçu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/368 
Karar No. : 98 

12 .4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek, 
suçu isnaidedildiği için Başbakanlığın 2 . 10 . 1970 tarihli ve 6/2 - 9485 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuz.ca tevdi edilen Antalya 
Milletvekili Ömer Buyrukçu hakkındaki 3/368 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon 
raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumu
zun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birıleşiminde tetkik vo müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekillinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu »maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ide sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyanla:raı<dan mürekkep 
Karana Kottiuisyoın Baişkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
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 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

* • • » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 624) 



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

Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/410) 

T. C. 
Başbakanlık 29 .12 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 -12088 

Konu : Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahıslama ve eşyanın, emniyetine tehli'ke verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği iddia olunan Maraş Milletvekili Mehmet Özdal hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 22.12.1970 
tarihli ve 46465 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D-emirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 12 .1970 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 46465 

Kotnu : Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'ın 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği iddia olunan Maraş Milletvekili Mehmet Özdal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istemini havi Ankara C. Savcılığının 9 . 12 . 1970 gün ve 1970/21708 sayılı yazısı Örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Maraş Milletvekili Meh
met Özdal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/410 
Karar No. : 110 

13 . 4 .1972 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi edilen Maraş Mil-
dosya muhteviyatı ve ihzari Komisyon 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 
suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 29 . 12 . 1970 tarihli ve 6/2 -12088 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırııl'ması istenen ve Başkanlığınızca 
letvekili Mehmet Özdal hakkındaki 3/410 esas numaralı! 
raporu, İçtüzüğün 178 ve mütaakıp maddeleri uyarınca işleme tabi tutulara'k Karma Komisyonumu
zun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik vo 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 
komıisyonilariındaın mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
DenizıM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilau îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardiın 
Esat Kemal Aylar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
MevlÂit Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 625) 



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

Niğde Milletvekili Avni Kavurmacıoğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /228) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı tşleri : 6/2 - 2717 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İşveren sıfatiyle çalıştırdığı işçilere dair 19-69 yılı 1 - 2 nci dönem üç aylıfk sigorta primleri bil
dirgesini tebligata rağmen Kuruma vermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet ettiği' iddia 
olunan Niğde Milletvekili Avni Ka vurmaeıoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 17 . 3 . 1970 tarihli ve 
9220 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

17 . 3 . 1970 

Konu : Niğde MUldtıvekili Avni Kavurimaeıoğ-
lu'nun yasfalma dökunultaıaızlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

İşveren sıfatıyle çalıştırdığı işçilere dair 1969 yılı 1 - 2 nci dönem üç aylık sigorta primleri 
bildirgesini tebligata rağmen kuruma vermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet ettiği 
iddia olunan Niğde Milletvekili Avni Kavurmacıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istemini havi Aksaray C. Savcılığının 5 . 3 . 1970 gün ve 1970/192 sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık: soruşturması evraikı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Niğde Milletvekili Avni 
Kavurmacıoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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23 .3 .1970 

Konu : Niğde Milletvekili Avni Kavumacıoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü • 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/228 
Karar No. : 107 

13 .4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnade'dildiği için Başbakanlığın 23 . 8 . 1970 
tarihli ve 6/2 - 2717 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkan
lığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Niğde Milletvekili Avni Kavurmacıoğlu hakkındaki 3/228 
esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip madde
leri uyanınca işleme ta'bi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşimin
de tetkik ve müzakere olunmuştur. 

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

Oeaıel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere i§bu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
kom'ilsyonl-anndan mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
1. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Deriizlıi 

Fuat Avcı 

Çorum 
Ab dur rahman Güle* 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilay İmer 

ı ı ^m 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fer soy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

istanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi. (S. Sayısı : 626) 



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

Konya Milletvekili Baha Müderrisoglu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/558) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 6 . 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-4399 
Konu : Konya Milletvekili Baha Müderrisog
lu'nun yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

işyerinde çalıştırdığı işçilerin 1970 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları prim bildirgesini veya 
iışçi çalıştırmadığına dair bildirgeyi ilgili kuruma vermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna muhale
fet suçundan, Baha Müderrisoğlu hakkında Karaman Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargıla
ma sırasında, milletvekili! seçildiği anlaşıldığından bahisle, adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
29 . 5 . 1971 tarihli ve 25736 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini* rica ederim. 
Prof. Dr. Nihai; Erim 

Başbakan 

29 . 5 . 1971 

Konu : Konya Milletvekili Baha Müderrisog
lu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

işyerinde çalıştırdığı işçilerin 1970 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, ayları prim bildirgesini ve
ya işçi çalıştırmadığına dair bildirgeyi ilgili kuruma vermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna mu
halefet suçundan Baha Müderrisoğlu, hakkında yapılan yargılama sırasında, Milletvekili olduğu 
anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldırılması zımnında gereğine tevessül edilmesi için 
dosyanın C. Savcılığına tevdiine Karaman Asliye Ceza Mahkemesince karar verdlmesi üzerine Ka
raman C. Savcılığının 30 . 4 . 1971 gün ve 971/221 sayılı yazısı ile alman yargılama dosyası bir
likte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoglu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

tsmaü Arar 
Adîîleft Balkanı 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 25736 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/558 
Karar No. : 109 

13 . 4 . 197i, 

Yüıkselk Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Kanıma muhalefet sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 3 . 6 . 1971 tarihli 
ve 6/2 - 4399 sayılı yazısı ile yasama dokunulmaz lığının kaldırılması isıtenıen ve Başkanlığınızca 
Komisyonumuza tevdi, edilen Konya Milletvekilli Baha Müderrisoğlu hakkındaki 3/558 esas nu
maralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uya
rınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşimimde tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen miiletvekilnıin 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 
konrisiyöinlıarınıdan mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

' Oanaıkkaky 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

KUM 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdur rahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubüau 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 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 627) 



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

İzmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'un, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /294) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 6 .1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 5676 
.Konu .; izmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'-
v. a yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ. BAŞKALIĞINA 

İşyerinde çalışan işçilere ait 1969 Temmuz ayı prim bildirgesini süresi içlinde ilgili kuruma 
tevdi etmemek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalan Kanununa •muhale'feıt ettiği iddia olunan İz-
nür Milletvekili Orhan Demir Sorguç hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikanı hir (karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 16 . 6 .1970 tarihli ve 
22350 sayılı-tezkerenin sureti ile İlişiği hazırlık s )ruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağ
lı olarak sunulmuştur. 

Cfereğine mü^adelerini rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

- T. C. 
Adalet Bakanlığı 16 . 6 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 22350 -

Konu : İzmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç' 
un yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

İşyerinde çalışan işçilere ait 1969 Temmuz ayı prim bildirgesini süresi içerisinde ilgili kuruma 
tevdi etmemek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, muhalefet ettiği iddia olunan 
İzmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini kap
sayan 26 . 3 . 1970 günlü fezlekeyi havi olup İstanlbul C. Savcılığınım 29 . 5 . 1970 gün ve 1970/ 
3101 sayılı yazısayle alınan hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İzmir Milletvekili Or
han Demir Sorguç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmaısına 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. : 3/294 
Karar No. : 108 

13.4.1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, muhaleföt suçu isnadedildiği için Başbakan

lığın 19 . 6 . 1970 tarihli ve 6/2 - 567 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması Mıe-
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen izmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç 
haklkındaski 3/294 esas numaralı dosya muhtleviyatı ve İhzarı Komiisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
mütfea'kıp maddeleri uyarınca işlemle tabi tutularalk Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzaıkerıe 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 Adâleft 
komiısyoaılarînd'an mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakk% Alaca 

Sözcü 
DenizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubüms İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Faksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcwğhı 

• * • • » 

Mület Meclisi (S. Sayısı .- 628) 



Dönem : S 
Topiamtı : 3 M t L L E T M E C L İ S I S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili M. Niyazi Gürer'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/645) 

T. C. 
Başbakanlık ' 8.10.1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 8215 
Konu : Balıkesir Milletvekili MehımJet Niyazi Gü-
irer'dn yas'ama dokıunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Sosyal Sigortalar Kurumu Beyoğlu Şufoesinih 2.7165 - 429ı3ı6 - 3(2 sayılı dosyasında işlem gören 
işyerinde çalışan işçilere ait 1968 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ayları prim bildiı^derdni tebligata 
rağmen süresi içinde ilgili kurusnıa vermemek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuma mu
halefet ettiği iddia olunan Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer hakkında Türküye Cumhu
riyeti Anayasasının 79 ncu maddesıine göne bir Ikarar verdılimıesine dair Adalet Bakanlığından alı
nanı 1 . 10 . 1971 tarihli ve 44407 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği hazırlık soruşturması, evrakı, di
zi pusulaısıylıe birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. • , 
Adalet Bakanlığı 1 .10 .1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Say%:44407 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mehmiet Niyazi Gü
rer'in yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Sosyal Sigortalar Kurumu Beyoğlu Şubesinin 2.7166 - 42936 - 32 sayılı dosyasında işlem 'gören 
işyerinde çalışan işçilere ait 1968 yılı Tonumuz, Ağustos, Eylül aylan prim bdldirgeleırini tebligata 
rağmen süresi içindle ilgili kurnma vermemek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa mu
halefet ettiği iddia olunan Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması istemini kapsayan 3 . 9 . 1971 tarihlS fezlekeyi havi olarak İstanbul C. Savcılı
ğının 6 . 9 . 1971 gün ve 1971/3030 sayılı yazı&ıyle alman bu husustaki hazırlık sorıışturması evrakı 
dizi listesinle bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

İncelenen dosya münderecatına göre ve tespit edilmiş bukınan deliller muvacehesinde 506 sa
yılı Sosyali Sigortalar Kanununun 140 neı maddesi gereğince tatbikat yapılabilmesini temiınen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Balıkesir Milletvekili Meh
met Niyazi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
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. : 3/645 
Karar No. : 106 

13 .4. 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefiet suçu isnadedildiği için Başbakan
lığım 8 . 10 . 1971 tarihli ve 6/2 - 8215 sayılı yazısı ilo yasama 'dokunulmazlığının kaldırıliması is
tenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuz'a tevdi ©diten Balıkesir Mille'tveıkili Mehtmıeıt Niyazi Grü-
rer ha,kkmda>ki 3/645 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 
ve 'müteakip maddeleri uyarınca, işlcmjc tabi tütularaik Karma Ko m iyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarih
li 2 nci Biilesiim.de t'etikik ve müzakere olunmuştur. 

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

Gene] Kurulhm tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı i]e sunulur. 

.Anayasa ve Adalet 
koi)Tİsyomla™iidan mürekkep 
Ka.rnvi Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcnoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Ka/rfl 
/. Hakki Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilau İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Pdk&iit 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

^•— 

Miılet Meclisi ;S. Sayısı : 629) 

http://Biilesiim.de


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

Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/621) 

Başbakanlık 4 . 9 . 1971 
Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 7219 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gü-
rer'in yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4293.32 sayılı dosyada işlem gören işyerinde çalıştırdığı işçilere 1968 yılı Ekim, Kasım, Aralık 
aylarına ait Sosyal Sigortalar Kurumu Beyoğlu şubesine vermesi gereken sigorta prim bildirgeleri
ni yazılı ihtara rağmen vermemek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kunununa muhalefet et
tiği iddia olunan Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
28 . 8 . 1971 tarihli ve 39794 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı dizi 
pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygı ile arz ederim. Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 8 . 1971 

Ceza iş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 39794 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gü
rer'in yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

4293.32 sayılı dosyada işlem gören işyerinde çalıştırdığı işçilere ait 1968 yılı Ekim," Kasım. 
Aralık aylarına ait Sosyal (Sigortalar Kurumu Beyoğlu Şubesine vermesi gereken sigorta prim 
bildirgelerini yazılı ihtara rağmen vermemek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
muhalefet lettiği iddia olunan Balı'kesir Millıetveiklili Mehmet Niyazi Gürer'in yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması istemini havi İstanbul C. Savcılığının 4 . 8 . 1971 gün ve 1971/6521 sayılı ya-
zısıyle alman bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul
muştur. 

İncelenen dosya münderecatına göre tespit edilmiş bulunan deliller muvacehesinde 506 sayılı 
Sosyal 'Sigortalar Kanunu gereğince tahkikat yapılabilmesatnıi temSiinen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu nıaddtesi hükmü dairesinde Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir .buyuru!masına delâlet
leri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

630 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. ,- 3/621 
Karar No, : 105 

13 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Başkan

lığın 4 . 9 . 1971 tarihli ve 6/2-7219 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer 
hakkındaki 3/612 sesas numaralı dosya muhteviyatı ile İhzari Komisyon raporu İçtüzüğün 178 ve 
müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşimde 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 Kvraltan 

Konya 
Kubüau 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 Ocakcıoğl 

^ » * 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 630) 



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

Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /369) 

T. C. 
Başbakanlık 2 .10 .1970 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 - 9482 
Konu : Balıikesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gü
rer'in yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sivrikaya motorunda çalıştırdığı işçilere ait 1969 Ocak, Şubat, Mart aylarına ait bildirileri ya
pılan tebligata rağmen, müddeti zarfında Sosyal Sigortalar Kurumuna göndermemek fiilini işledi
ği iddia olunan Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer haikkmda Türkiye. Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
28 . 9 . 1970 tarihli ve 36350 sayılı tezkeremin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi 
pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 9 . 1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 36350 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gü
rer'in yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

ıSivrikaya motorunda çalıştırdığı işçilere ait 1969 Ocaik, Şubat, Mart, aylarına ait bildirileri 
yapılan tebligata rağmen müddeti zarfında Sosyal Sigortalar Kurumuna göndermemek fiilini 
işlediği iddia olunan Balıikesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'in yasama doikunulmazkğının 
Ikaldırılması istemini havi İstanbul C. Savcılığının 16 . 9 . 1970 gün ve 1970/7228 sayılı yazısıyle 
alınan bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı ile yazı örneği dizi listesine bağlı olarak birlikte 
sunulmuştur. 

Türkiye Cumjhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Balıkesir Milletvekili 
Mehmet Niyazi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği
nin taikdir buyurulmıasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
AdaLet Bakauu 

631 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/369 
Karar No. : 104 

13 .4 . 1972 

Yülksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlı
ğın 2 . 10 . 1970 tarihli ve 6/2-9-182 sayılı yazısı ile yasama, dokunulmazlığının kaldırılması iste
nen ve Baişkanlığmızca Komisyonumuza tevdi edilen Balıklesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer 
hafekındaıki 3/369 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
müteakip maddeleri uyarınca işleımıe tabi tutularak Karına Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere, olunmuştur. 

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

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Kamıisyon Başkanı 

Adana 
- Cevdet Akçalı 

Çanakkailo 
Kemal Bağctoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 
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/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman 0iller 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilay 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 Ocakctoğlu 

- « o » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 631) 



Dönem : 3 f t f ) A 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O ü Z 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gürer'in, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/370) 

26 .10 .1970 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gü
rer'in yasanına dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

işyerinde çalıştırdığı işçilere ait 1968 yılı 3 - 4 neü aylarına ait prim bordrolarını tebligata, rağ
men ilgili kuruma tevdi etmemek fiilini işlediği iddia, olunan Balıkesir Milletvekili Mehmet Ni
yazi Gürer hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesine -tevfikan bir karar 
verilmesine dair Adalet Bakanlığından! alman 19 . 10 . 1970 tarihli ve 38853 sayılı tezkıe renin su
reti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19.10.1970 

Ceza t s. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 38853 

Konu : Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi Gü-
i'pr'in yasama dokunulm/azlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

İşyerinde çalıştırdığı işçilere ait 1968 yılı 3 -4 neü aylarına ait prim bordrolarını tebligata rağ
men ilgili kuruma tevdi etmemek fiilini işlediği iddia olunan Balıkesir Milletvekili Mehmet Niyazi 
Gürer'in yasarrp dokunulmazlığının kaldırılması talebini ihtiva eden fezlekeyi havi, İstanbul 
C. Savcılığının 5 . 10 . 1970 gün ve 1970/7717 sayılı yazısiyle alman bu husustaki hazırlık soruştur
ması evrakı ile yazı örneği dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumfhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Balıkesir Milletvekili 
Mehmet Niyazi Gürer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği
nin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakamı 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı Meri: 6/2 -10385 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/370 
Karar No. : 103 

13 .4.1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakan
lığım 26 .10 .1970 tasrMi ve 6/2 -10385 ıstaıyılı yıazisı ile yasama dokunulmazlığının • kaldırılması isle
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Balıkesir Milletvekili M-ehmett Niyazi Gürer 
hakkındaki 3/370 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1970 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetlkik 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 işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Baışlkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
î. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik KoraMan 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Maırdıin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş • 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millelt Meclisi (S. Sayısı : 632) 



Toplamı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /582) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 6 . 1971 

Özlük ve Tazı İşleri : 6/2 - 5125 
Konu : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu' 
nun yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sevk ve idaresindeki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi başka bir otoya çarparak ha
sara sehebiyet vermek suretiyle şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta 
sevk ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Ba
kanlığımdan alınan 26.. 6 . 1971 tarihli ve 30272 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruş
turması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olaralk sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr, Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 6' . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 30272 

Konu : Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞKANLIĞA 

ıSevik ve idaresindeki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi başka bir otoya çarparak hasa
ra sebebiyet vermek suretiyle şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk 
ve idare etmek: suçunu işlediği iddia olunan Kayseri Milletvekili Turhan Feysâoğlu'nun yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 8 . 6 . 1971 gün ve 1971/10003 
sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak su
nulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

633 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/582 
Karar No. : 102 

13 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahiislarm ve eşyanın emniyetime tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek, 
suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 30 . 6 .1971 tarihli ve 6/2-5125 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu hakkımdaki 3/582 numaralı dosya muhteviyatı ve îhzarî Komüsyon 
raporu, Içjtüzüğün 178 ve mütea'kip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karına Komisyo
numuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşiımiıncle tetkik ve müzakere olunmuştur. 

'Komisyonıımuzcia, aidi geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmajdığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınöa, karar verilmiştir. 

Genel Kurulum tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komiisyoınlıarınidan mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağctoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Halikı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Ab durrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilaa 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 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 633) 



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

Adana Milletvekili Turgut Topaîoğlu'nun, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3 /620) 

27 . 8 , 1971 

Konu : Adana Milletvekili Turgut Topaloğlü' 
ıı an yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İdaresindeki vasıtayı dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi başka bir vasıtaya çarparak hasara 
sebebiyet vermek suretiyle şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk 
ve idare etmek suçunu işlediği iddia olunan Adana Milletvekili Turgut Topaloğlü hakkında Türki
ye Cuımhuriiyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlı
ğından alman 23 . 8 . 1971 tarihli ve 38955 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması 
evrakı, dizi pnsulasiyle, birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

G-ereğini müsaadelerine saygı ile arz etlerim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanhğı 23 . 8 . 1971 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 38955 

Konu : Adana Milletvekili Turgut Topaîoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞKANLIĞA 

İdaresindeki vasıtayı dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi başka bir vasıtaya çarparak hasara 
seböbiyet vermelk suretiyle şahı'sların ve eşyanın emniyetinde, teh lke verecek vasıta sevk ve idare 
etmek suçunu işlediği, iddia, olunan Adana Milletvekili Turgut Topaîoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 29 . 7 . 1971 gün ve 1971/10093 sa
yılı yaızısiyle taleb olunmuştur. 

«Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi liste
sine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

İncelenen dosya münderecatına göre, ve tespit edilmiş bulunan deliller muvacehesinde T. C. 
Kanununun 565 ııci maddesi gereğince takibat yapılabilmesini teminen, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Adana Milletvekili Turgut Topaîoğlu'nun yasa
ma ddkunulmazlığnmı kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyuruimasına delâ
letleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakam 

634 

. T..V. . 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı işleri : 6/2 - 6937 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet 31eclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No, : 3/620 
Karar No. : 101 

13 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et

mek, suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 27 . 8 . 1971 tarihli ve 6/2 - 6937 sayılı yazısı ile ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 
Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu hakkımdaki 3/620 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İh
zarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteaikip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma 
Komisyonumuzun 18 . 2 .1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetikik 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 Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
î. Hakki Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya 
Kubilan İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardiin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 634) 



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

İzmir Milletvekili Fazlı Arınç'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko

misyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /306) 

T. G. 
Başbakanlık 2 . 7 . 1970 

Özlük ve Yazı îşleri ; 6/2 - 6141 
Konu : izmir Milletvekili Fazlı Arınç'm yasama 
'dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek Milinden Fazlı Anne hak
kında Salihli Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılatma sırasında, Milletvekili seçildiği anla
şılan adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının T9 ncıı maddesine tevfikan bir ka
rar verilmesine dair Adalet Başkanlığından alman 26 . 6 . 1970 tarihli ve 23594 sayılı tezkerenin 
sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 6 . 1970 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 23594 

Konu : İzmir Milletvekili Fazlı Arınç'm yasama 
dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek fiilinden Fazlı Armç hakkın
da yapılan yargılama sırasında milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasaaııa dokunulmazlığının 
kaldırılması zımnında gereğine tevessül edilmesi için C. Savcılığına müzekkere yazılmasına Salih
li Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Salihli C. Savcılığının 15 . 6 . 1970 gün ve 
370 sayılı yazısı ile alman yargılama dosyası örneği birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İzmir Milletvekili 
Fazlı Arınç'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulnıasına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Balkanı 

636 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/306 
Karar No. : 118 

14 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet suçu isnadedildiği için 
Başbakanlığın 1 . 7 . 1970 tarihli ve 6/2 - 6141 sayılı yazısı ile yasama doıkunulmazlığınm kaldı
rılması istenen ve BaşkanlığınıZiCa Komisyonumuza tevdi edilen İzmir Milletvekili Faali Arınç 
hakkımdaki 3/306 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Kanma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 ncıi 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 in bu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
voni'isydnlarında,n mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

(Janakkalo 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik KoraMan 

Konya 
Kubilau İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

tstanibul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
MevVüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 636) 



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

Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coşkun'un yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 8) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 10 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -10366 
Konu : Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coşkun' 
un yasama ddkunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike vereeok surette vasııta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği iddia olunan Anikara Milletvekili Musa Kâzını Coşkun hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar ve:*ilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
20 . 10 . 1969 tarihli ve 42999 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruştuTonası evrakı, dizi 
pusulasıvle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20 . 10 . 1969 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 42999 

Konu : Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coşkun' 
un yasama doikunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecefk surette vasıta sevk ve idare etmek suçunu iş
lediği idıdıia olunan Anikara Milletvekili Musa Kâzım Coşkun'un yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 11 . 10 . 1969 gün ve 969/11787 sayılı yazısı örneği 
ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul muştur. 

Tüı*Mye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Anikara Milletvekili 
Musa Kâzım Coşkun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyunılmasına delâletleri arz olunur. 

Hidayet Ay dm er 
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. : 3/8 

Karar No. : 114 

14 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Keti. eliyim e şahıslarım ve eşyanın emniyetine tehlike Verecek surette vasıta sevk ve idare etmek 

sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 25 . 10 . 1969 tarihli ve 6/2 - 10366 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılmıası istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi • edilen Ankara Mib 
lotvokiK Musa Kâzım Oosjkım halkkındaiki 3/8 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon 
raporu, İçtüzüğüm 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularaik Karına Kondsyonıımu-
zun 1 8 . 2 . 1972 tarihli 2 ıtci Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Koımisyoaııunuzca, adı gecen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldiirıknasıua gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

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

Anayasa ve Adalet 
\onıisyonlarındain mürekkep. 
Karnı--.ı Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Oanaıkkalo 
Konul Bağcı oğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Konya 
Kubilajj tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 637) 



Diraeım : 3 
Toplat : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı •: 

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın yasama dokunulmazlığının. 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/592) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 7 . 1971 

Özlük ve Yazı Meri : 6/2 - 5381 
Konu : Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın ya
sama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kullandığı oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi bir şahsa çarparak ölümüne sebebiyet 
vermek fiilini işlediği iddia olunan Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan hakkında Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alı
nan 3 . 7 . 1971 tarihli ve 31470 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, 
dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakanı 

T. G. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza h. Genel Müdürlüğü 3.7.1971 
Sayı : 31470 

Konu : Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Kullandığı oto ile dikkatsizlik, ve tedbirsizlik neticesi bir şahsa çarparak ölümüne sebebiyet 
vermek fiilini işlediği iddia olunan Elâzığ Milletvekili iSamet Güldoğan'ın yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması talebini kapsayan 12 . 6 . 1971 günlü fezlekeyi havi olarak Elâzığ C. Savcılığı
nın İG . 6 . 1971 gün ve 1/1215 sayılı yazısıyle alman bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı 
ve yazı örneği dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Elâzığ Milletvekili Sa
met Güldoğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma deilâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet koalisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 'komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/592 
Karar No. : 119 

14 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine kullandığı oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi bir şahsa çarparak ölüme se

bebiyet vermek suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 8 . 7 . 1971 tarihli ve 6/2 - 5381 sayılı yazısı 
ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi 
edilen İBlâzığ Milletvekili Samet Grüldoğan hakkındaki 3/592 esas numaralı dosya muhteviyatı 
ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip (maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak 
Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nei Birleşimde tetkik ve müzâkere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
oillmadığma, Anayasanın 79 ncu ımaddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

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

Anayasa ve Adaleıt 
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 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 
İmzada bulunamadı 

Istadbül 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

•« •> 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 638) 



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

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /560) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 6 . 1971 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 4485 
Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kullandığı oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi bir şahsın ölümüne sebebiyet vermek su
çunu işlediği i'ddia olunan Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
1 . 6 . 1971 tarihli ve 26159 sayılı tezkerenin suveti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi 
pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. Prof. Dr. Nihat Erim 
B^aşbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 1 . 6 . 1971 
Sayı : 26159 

Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Kullandığı oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi bir şahsın ölümüne sebebiyet vermek 
suçunu işlediği iddia olunan Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması istemini havi Ankara C. Savcılığının 14 . 5 . 1971 gün ve 971/7698 sayılı yazısı ör
neği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye »Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıilmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

îsmail Arar 
Adaılelt Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/560 
Karar No. : 115 

14 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine kullandığı oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi bir şahsın ölümüne sebebiyet 
vermek suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 7 . 6 . 1971 tarihli ve 6/2 - 4485 sayılı yazı ile ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başbakaııhğınızea Komisyonumuza tevdi edilen 
Aydın .Milletvekili M. Kemal Yılmaz hakkındaki 3/560 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari 
Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca isleme tabi tutularak Karma .Ko
misyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere oOunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı gecen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi1 uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyanllaruKİan mürekkep 
Karma. Konmsyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Canakkalo 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
don giz Ekinci 

Kars 
/ . Hakk% Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Corum 
Abdurrab.man Gider 

Sivas 
Tevfik Kor id t em 

Konva 
Kubilau 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 : 639' 



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

Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/490) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 4 . 1971 

özlük ve Yazı 1 deri : 6/2-3035 
Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 

Mahkemece hükmedilen para cezasını, ödemeye malî durumu müsaiclolduğu halde ödeme emri 
tebliğine rağmen ödememek suretiyle 647 sayılı Kanunun 5/son maddesini ihlâl ettiği iddia olu
nan Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nen 
maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 8 . 4 .1971 tarihli 
ve 17023 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. , 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat, Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 8 . 4 . 1971 

Ceza ts. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 17023 

Konu : Ankara Millet vekili ibrahim Cüceoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Mahkemece hükmedilen para cezasını ödemeye malî durumu müsaidolduğu halde ödeme emri 
tebliğine rağmen ödememek suretiyle 647 sayılı Kanunun 5/son maddesini ihlâl ettiği iddia olu
nan Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini 
havi Ankara C. Savcılığının 22 . 3 . 1971 gün ve 1970/23991, 3/1933 sayılı yazısı örneği ile bu hu
sustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncıı maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili İb
rahim Cüceoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda " gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/490 
Karar No. : 113 

14 . 4 , 1972 

Ytükselk BaşkaaıUğa 

Kendisine 647 sayılı Kanunun 5/son maddesini ihlâl etmek suçu isnadedildiği için Başbakan
lığın 16 . 4 . 1971 tarihli ve 6/2-3035 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ankara Milletvekili İbrahim Oüeeoğlu 
hakkındaki 3/490 'esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletveldlliJnin 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 
komisyoıMarandjain mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahnıan Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilau tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

îstaanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

• « • » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 640) 



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

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına, dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /453) 

4.3.1971 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sevk ve idaresândeki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi çarptığı bir şahsın ölümüne 
sebebiyet vermek fiilini işlediği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesina dair Adalet 
Bakanlığından alınan 26 . 2 . 1971 tarihli ve 945Ö sayılı tezkerenin sureti ite ilişiği, hazırlık soruş
turması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demvrel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 2 .1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9459 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yıals-ajma dokuınuflimıaizlığı Hlk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Sevk ve idaresindeki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi çarptığı bir şahsın ölümüne 
sebebiyet vermek fiilini işlediği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın yasama 
dokunulmazlığımın kaldırılmiası istemini havi Düzce C. Savcılığının 1 . 2 . 1971 güm ve 19*6 sayılı 
yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak 'birlikte sunul
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılimıaması hususunda gereğinlin tak
dir buyurulımasma delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

641 
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Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 -1873 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa've Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/453 
Karar No. : 117 

14 .4.1972 

Yükseik Başkanlığa 

Kendisine sevk ve idaresindeki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi çarptığı bir şahsın 
ölümüne sebebiyet vermek suçu isnad edildiği için Başbakanlığın 4 . 3 . 1971 tarihli ve 6/2 - 1873 
sayılı• yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Koımisy onumuza 
•tevdi edilen Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan hakkımdaki 3/453 esas numaralı dosya muh
teviyatı ile İhzari Konıisyoın raporu, İçtüzüğün 178 ve. müteakip maddeleri uyarınca işletae tabi 
tutularak Katıma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiımjde tetkik ve müzakere olun
muştu?. 

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 l e sunulur. . 

Anayasa' ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Karma, Komisyon Başkanı 
Adana, 

' Cevdet Akçalı 

Oanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

ftözeü 
Denizli 

Fuat Avcı 

ÇJorıım 
ibahırrahman güler 

Te 

K 

Sivas 
jfik Kor alt an 

Konya 
ubıiay İm er 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
.1 . Naci Budak, 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum. 
Sabahattin Araş 

N iğde 
Mevlüf. Ocakcıoğlu 

**m 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 641) 



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

Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/641) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 9 . 1971 

ÖzlMk ve Yazı işleri : 6/2 -7952 
Konu : Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi idaresindeki oto dile bir şahsıa oarpaiıalk 60 gün dş ve gü
cünden kalacak şekilde yararlanmasına sebebiyet verdiği iddia olunan Urfa Milletvekili Necmet
tin Cevheri hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar veril
mesine dair Adalet Bakanlığından alman 25 . 9 . 1971 tarihli ve 43154 sayılı tezkerenin sureti ile 
ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerimi saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

25 . 9 . 1971 

Konu : Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi idaresindeki oto ile bir şahsa çarparak 60 gün iş ve gü
cünden kalacak şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia olunan Urfa Milletvekili Necmettin 
Cevheri'nin yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması istemini kapsayan 7 . 9 . 1971 tarihli fezle
keyi havi olarak Urfa C. Savcılığının 7 . 9 . 1971 gün ve 825 - 5 sayılı yazısıyle alınan bu husustaki 
hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunul muştur. 

İncelenen dosya münderecatına göre ve tespit edilmiş bulunan deliller muvacehesinde T. C. K. 
nun 459/2 nci 6085 sayılı Kanunun 60/E. maddeleri gereğince takibat yapılabilınesinii teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Urfa Milletvekili Necmet
tin Cevheri'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

642 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 43154 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyona 
Esas No. : 3/641 
Karar No. : 120 

14 . 4 . 1972 

Yükaelk Başkanlığa 

Kendisine tedbirsizlik ve dikkatsizdik neticesi idaresindeki oto ile bir şahsa çarparak yaralan
masına sebebiyet vermek suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 30 . 9 . 1971 tarihli ve 6/2-7957 
sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Koımisyonumu
za tevdi edilen Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri hakkında 3/641 esas numaralı dosya muhte
viyatı ve İhzarî-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. 

G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
kamisryoınlairındjan mürekkep 
Karına Komisyon Balkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Corum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilaı/ tmer 

M—-arteri 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

^ I I 

Ankara 
Emin Paksüt 

tstaınbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğl 

Millelt Meclisi (S. Sayısı : 642) 



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

İzmir Milletvekili Orhan Demir Soı guç'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu (3/682) 

17 . 11 . 1971 

Konu : İzmir Milletvekilli Orhan Demir Sorguç'un 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet veraııek suçundan Orhan Demir Sor
guç hakkında Ezine Asliye Ceza Mahkemesinde yapulan yargılama sırasında, İzmir Milletvekili 
seçildiği anlaşıldığından bahsile, adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 9 . 11 . 197.1 tarihli ve 
50361 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

9 . 11 . 1971 

Konu : İzmir Milletvekili Orhan Demir Sor
guç'un yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek suçundan İzmir Millet
vekili Orhan Demir Sorguç hakkında yapılan yargılama sırasında, milletvekili seçildiği anlaşıldı
ğından yasama dokunulmazlığının kaldırılması zımnında dosyanın C. 'Savcılığına tevdiine Ezine 
Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Çanakkale C. Savcılığının 22 . 10 . 1971 gün 
ve 1971/1280 sayılı yazısı ile alman yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde İzmir Milletvekili Orhan 
Demir Sorguç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bahanı 

643 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 9307 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 50361 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyona 
Esas No. •; 3/682 
Karar No. : 116 

14 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticeni yaralamaya sebebiyet vermek sucu isnadedil-
diği için Başbakanlığın 17 . 11 . 1971 tarihli ve ve 6/2-9307 sayılı yazısı ile yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen İzmir MiMetvekili 
Orhan Demir Sorguç hakkındaki 8/682 esas numaralı dosya muhteviyatı ve ihzarı 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 milletvekilimin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu /maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

denel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı l e sunulur. 
Anayasa ve Adalet 

kömdsycmlarındtaın mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Adana Denizli İsparta Ankara 
Cevdet Akçah Fuat Avcı Yusuf Uysal Emin Paksüt 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Corum 
Abdurrahman "Güler 

İstanbul 
O. Cemal Fersoy 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ondu 
Cengiz Ekinci 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Artvin 
A. Naci Budak 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kara 
t. Hakkı Alaca 

Konya 
Kubilau îmer 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

- * • * -

Millet Meclisi (S. Sayısı : 643) 



Dönem : 8 
Toplat s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3 /647) 

T, C. 
Başbakanlık 8 . 10 . 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-8213 
Konu : Sakarya Milletvekili Barlbaros Turgut 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Barbaros Turgut Boztepe hakkında 
Bolu Sulh Oeza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, Sakarya Milletvekili olduğu anlaşıldı
ğından bahisle, adı geçen hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir 
karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 30 . 9 . 1971 tarihli ve 44397 sayılı tezkere
nin sureti ile ilişiği yargılama dosyası, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 30 . 9 . 1971 
Sayı : 44397 

Konu : Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçundan Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz
tepe hakkında yapılan yargılama sırasında milletvekili bulunduğu anlaşıldığından yasama do
kunulmazlığının kaldırılması zımnında gereğince tevessül edilmesi için dosyanın tasdikli örneğinin 
C. Cavcılığma tevdiine Bolu Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Bolu C. Savcılığının 
1 . 9 . 1971 gün ve 1 - 910 sayılı yazısına bağlı olarak alman bu husustaki yargılama dosyası 
tasdildi örnekleri birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Sakarya Milletvekili Bar
baros Turgut Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

644 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/647 
Karar No. : 111 

14 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlığın 
8 . 10 . 1971 tarihli ve 6/2 - 8213 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe 
hakkındaki 3/647 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı 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 ımilletvekiBnin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi' uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı Hie sunulur. 

Anayasa ve Adalet. 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
t. Hakla Alaca 

Sözcü 
D-enMıi 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Knbilau îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardan 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Branıruım 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 644) 



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

Ankara Milletvekili Musa Kâzım Coşkun'un yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa Ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/313) 

T.C. 
Başbakanlık 7.7 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 6416 
Konu : Ankara Milletvekili Musıa Kâzım Coşkun' 
un yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aleyhimde yapılan icra takibi sırasında mal beyanımda bulunmamak fiilinden Musa Kâzım 
Coşkun hakkımda Ankara 5 Numaralı lora CezaHâkimlığihce yapılan yargılama sırasında, Mil
letvekili olduğu anlaşılan adı geçen hakkında Türkiye Cumjhuıriyetii Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilnuesine daür Adalelt Bakanlığından alınan 1 . 7 . 1970 tarihli ve 
24229 sayılı teskerenin suriettd ile ilişiği yargılama dosyası diai pusuiasıyle birlikte bağlı olarak su
nulmuştur. 

•Gereğime müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 1 . 7 . 1970 
Sayı : 24229 

Konu : Ankara Milletvekili Muşla Kâzım Coşkun' 
un ya.sainra dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Aleyhikıde yapılan icra talknıbi sırasında inal beyanımda bulunımlamak fiilinden Musa Kâzım 
Coşkun hakkında yapılan yargılama sırasında milletvekili olduğu anlaşıldığımdan yasama doku
nulmazlığının kaldırılması zımnında gtereğine tevessül edilmesi için C. Savcılığına müzekkere ya-
zıİTnaısma Ankara 5 No. lu İcra Ceza Hâkiımliğince karar verilmesi üzerine Ankara C. Savcılığının 
18 . 6 . 1970 gün ve 3/3079 sayılı yazısı ile alınan yargılama dosyası örmeği birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ankara Milletvekili 
Musa Kâzım Coşkun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamjası hususunda gereğinin 
takdir buyurulımajsına delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
l Adalet Bakanı 

645 
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Anayasa ve Adalet komisyıonlana'dan mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve. Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/313 
Karar No. : 112 

14 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine inal beyanında bulunmamak suçu isnadedildiiği için Başbakanlığın 7 . 7 . 1970 ta
rihli ve 6/2 - 6416 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığı
nızca Komisyonumuza tevdii edilen Ankara Milletvekili Musıa Kâzım Coşkun halkkındaki 3/313 
esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Koımisyon raporu, Icjtüzüğün 178 ve nijüteakıp madde
leri uyarıncia işleme taJbi tutularak Karma Komisyonumuzun 1 8 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Bdrleşkndn-
de tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yaslama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek ol-
maJdığma, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzene işhu 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 
Kubilaıı İmer 

ı ı mm* 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Ayltar 

Ankara 
Emin Pahsüt 

-İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Mieclisi (S. Sayısı : 645) 



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

Tekirdağ Milletvekili Nedim Karahalil'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3/384) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -11365 
Konu : Tekirdağ Milletvekili Nedim Karahalil'in 
yasama dofcunulmıazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İşyerinde çalıştırdığı işçilere ait bordro ve bildirgeleri yazılı ihtara rağmen- ilgili kurulma tevdi 
etm'emek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Tekirdağ 
Milletvekili Nedim Karahalil hakkındıa Türkiye Cumfhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tev
fikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 26 . 11 . 1970 tarihli ve 43627 sa
yılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık so-ruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 11 .'1970 

Ceza İş. Genel Blüdürlüğü 
Sayı : 43627 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Nedim Karahalil'in 
yasama ıdokuın'ulımaızlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

İşyerinde çalıştırdığı işçilere ait bordro ve bildirgeleri yazılı ihtara rağmen ilgili kuruma tevdi 
etmlenıek suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet ettiği iddia olunan Tekirdağ 
Milletvekili Nedim Karahalil'in yasama dokunulmazlığımın kaldırıltaası istemini havi Tekirdağ C. 
Savcılığının 12 . 11 . 1970 gün ve 1763 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturmam 
evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tekirdağ Milletvekili Ne
dim Karahalil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

647 
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Anayasa ve Adalet feoauisyonlarııiidan ımürelkkep Kanma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/384 
Karar No. : 122 

18 . 4 .1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçu isnadediidiği için Başbakanlı
ğın 30'. 11 .1970 tarihli ve 6/2 - 11365 sıayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
tenen ve Bıaşkanlığmızca Komisyonumuza tevdi edilen Tekirdağ Millet velkili Nedim Karahalil 
halkjkındalki 3/384 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve 
müteakip maddeleri uyarınca işletme tabi tutularak Karana Komisy'onumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nei Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komıisyonumuzcıa, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığıma, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

öenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksetk Başjkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komlisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengi» Ekinci 

Kara 
î. Hahk% Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilau tmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A> Naci Budak 

Maırdiın 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§vt Ülker 

Eraunııın 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayım : 647) 



Döoem : S 
Topiamibfi : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /383) 

17 . 9 . 1970 

Konu : Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın yasa
ma dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îşveneni bulunduğu Gaziosmanpaşa Akalar sokak 26'daki Billur Cam Sanayii Fabrikasında İş 
Kanununa göre, işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti ve ağır ve tehlikeli işler tüzüklerine 
göre tespit edilen noksanların, kendisine yapılan tebligat ve verilen mehillere rağmen ikmal et
memek fiilini işlediği iddia olunan Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar hakkında Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 79 ncu maddesiine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alman 11 . 9 . 1970 tariMi ve 34353 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evra
kı, dizi pusulasıyie birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini riea ederim. 
Süleyw.an Demirel 

••••••*' Başbakan 

T. 0. 
Adalet Bakanlığı 11 . 9 . 1970 

Ceza tş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 34353 

Konu : Sivas Miüetyekli Hüseyin Çınar'ın yasama 
dıdkundlmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

işvereni bulunduğu Gaziosmanpaşa Akalar sokak 26'daki Billur Cam iSanayii Fabrikasında İş 
Kanunumun işçâlerlin sağlığımı kıoruınıa ve iş emniyeti ve ağır ,ve tehlikeli işler tüzüklerine göre 
tespit edilen noksanları kendisine yapılan tebligat ve verfflen mehillere rağmen ikmal etmemek 
fiilini işlediği iddia olunan iSivas Milletvekili Hüseyin Çınar'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması istemini havi tstanbull C ıSaveılığımn 27 . 8 . 1970 gün ve 1970/6703 sayılı yazısı örneği 
ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Sivas Milletvekili Hüse
yin Çınar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir bu-
yurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 
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Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 8819 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/383 
Karar No. : 131 

18 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine İş Kanununa ıruulhaflJefet suçu İHnadedilldiği için Başbakanlığın 17 . 9 . 1970 tarihli ve 
6/2 - 8819 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması üsten/en ve Başkanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi edilen Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar hakkındaki 3/383 'esas numaralı dos
ya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, Içtü züğün 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 iHe sunulur. 

Anayasa ve Adalet: 
komisyonlarından mürefklkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denıizld 

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 

istanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

Mil'lelt Meclisi (ı& Sayısı : 648) 



Dönem : 8 
tt*piaaıfo:3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /249) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 4 . 1970 

Özlük ve Cazı İşleri: 6/2 - 3404 
Konu : Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Davutpaşa'daki işyerine ait 1968 yılı 2 nci dönem bordrolarını tebligata rağmen kanunî müd
deti içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna göndermemek suretiyle 506 sayılı Kanunun 140/B mad
desine muhalefet ettiği iddia olunan Ağrı MilletvelbiM Abdülkerim Bayazııt hakkında Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasımn 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlı
ğından alınan 8 . 4 . 1970 tarihli ve 12874 sayılı tezkerenin suretü ile ilişiği hazırlık soruşturması 
evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demiırel 

Başbakan 

T. c. 
Adalet Bakanlığı 8.4. 1970 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 12874 

Konu : Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Davutpaşa'daki işyerine ait 1968 yılı 2 nci dönem bordrolarını tebligata rağmen kanunî müd
deti içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna göndermemek suretiyle 506 sayılı Kanunun 140/B mad
desine muhalefet ettiği iddia olunan Ağrı Milletvekili Abdültoerilm Bayazıt'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılması istemini kapsayan 17 . 3 . 1970 günlü fezlekeyi havi olup, İstanbul C. 
Savcılığının 19 . 3 . 1970 gün ve 1970 - 2299 sayılı yazıslyle alınan bu husustaki hazırlık soruş
turması evrakı ile C. Savcılığının yazısı örneği dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ağrı Milletvekili Ab
dülkerim Bayazıt'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

649 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karına Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : S/249 
Karar No. „• 130 

18 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Kanunun 140/B maddesine muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlı
ğın 13 . 4". 1970 tarihli ve 6/2-3404 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nen ve Baskanlığmızea Komisyonumuza tevdi edilen Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt hakkın
daki 3/249 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon riaporu, İçtüzüğün 178 ve mü
teakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminlde tettkik ve müzakere olunmuştur. 

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

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

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarımdan mürekkep 
Karana Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çaınakkaie 
Kemal Bağmoğlu 

Ordu 
Çengin Ekinci 

Kara 
1. Hakki Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilam 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 Ocakctoğlu 

Millelt Meclisi (S. Sayısı : 649) 



Donem : 3 
Toplana : a M İ L L E T M E C L 1 S İ S. Sayısı : 

Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /201) 

TC. 
Başbakanlık 25 . 2 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2-1784' 
Konu : Ağrı Milletvekilli Abdülkerim Bayazıt'ın 
yaSaima dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

. İstanbul - Kariaköy,. Kardeşim sokak, Grifin Handaki Ortaşark Deri Sanayii işyerine ait 1966 
yılı Aralık, 1967 yılı Aralık aylarına ait Sosyal Sigortalar bildirgelerini tebligata rağmen müd
detinde ilgili mercie vermemdk suretiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar hakkındaki Kanuna muhale
fet ettiği iddia olunan Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yiasaismm 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
13 . 2 , 1970 tarihli ve 5934 sayılı, tezkerenin sureti ile ilişiği, hazırlık soruşturması evrakı, dizi 
pusulaJsıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Ödleğine müsaadelerini riea ederim. 
Süleyman D.emirel 

Başbakan 

" T> C-
' Adalet Bakanlığı 13.2.1970 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 5934 

Konu : Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'm 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

İstanbul - Kiaraköy Kardeşim, sokak Grifin Handaki Orta - Şark Deri Sanayii işyerine ait 1966 
yılı Aralık, 1967 yılı Aralık aylarına ait Sosyal Sigortalar bildirgelerini tebligata rağmen müdde
tinde ilgili mercie vermemek suretiyle 506 sayılı ıSosyial Sigortalar haikkmdaki Kanuna muhalefet 
ettiiği idia olun'an Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istemini kapsayan 28 , 1 . 1970 günlü ek fezlekeyi havi İstanbul C. Savcılığının 2 . 2 . 1970 
gün ve 1970/608 sayılı yazısıyle alman hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı olarak 
bürlilkite sunulmuştur. 

Türküye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddeisi hükmü dairesinde Ağrı Milletvekili Ab-
dülkeriim Bayazıt'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmiasma 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 18 . 4 
mürekkep Karma Komisyonu 

Esas No. : 3/201 
Karar No. : 129 

1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kenldiisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar hakkındaki kanuna muhalefet suçu isnadedildlği için 
Başbakanlığın 25 . 2 . 1970 tarühli ve 6/2 -1784 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması istenen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ağrı Milletvekili Abdül'kerim Baya-
zit balkkmidakıi 3/201 esas numaralı dosya muhteviyatı ve îhzarî Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 
ve müteakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 ta
rihli 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 ille sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağctoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
t. Hakki Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubüay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Tusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakctoğlu 

Mîllet Meclisi (S. Sayısı : 050) 



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

Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /365) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 11 . 1970 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2-10615 
Konu : Ağrı Milletvekili AMülkerim Bayazıt'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İşyerlerinde çalıştırdığı işçilere ait 1968 yılı 4 dönem prim bordrolarını tebligata rağmen müd
detinde merciine göndermemek fiilini işlediği iddia olunan Ağn Milletvekilli Abdülkerim Bayazıt 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar vferilmesine 
daiır Adalet Bakanlığından alınan 26 . 10 . 1970 tarihli ve 39507 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği) 
hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasıyfte birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet- Bakanlığı 26 . 10 . 1970 

Ceza 1§. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 39507 

Konu : Ağn Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'ın 
yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

İşyerinde çalıştırdığı işçilere ait 1968 yılı 4 dönem prfcn bordrolarını tebligata rağmen müd
detinde merciine göndermemek fiilini işlediği, iddia olunan Ağrı Milletvekili Abdülkerim Beya-
zıt'm yasama dokunulmazlığımn kaldırılması istemini havi olup İstanbul C. ISavcılığınm 14.10.1970 
gün ve 1970/7989 sayılı yazısıyle alman bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı ve yazı örneği 
dizi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur.« 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ağrı Milletvekili1 Abdül
kerim Bayazıt'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakara! 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/365 
Karar No. : 121 

18 .. 4 . 1972 

Yüksek Başkanhğıa 

Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçu isnadedildiğii için Başbakanlı
ğın 3 . 1 1 i 1970 tarihli ve 6/2 - 10615 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması îste
nen ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Ağrı Milletvekili AbdülkerimBayazıt hakkın
daki 3/365 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mü
teakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 
2 nci Birleşiminde tetikik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekillinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
• olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzene işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adaleıt 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
î. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik KoraMan 

Konya 
Kubilau İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Istanlbul 
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 : 651) 



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

Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /179) 

T. G. 
Başbakanlık 3.2.1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-1051 
Konu : Ağrı Milletvekili Abdüılke-rim Bayezıt'ın 
yasama dokunulmazlığı. 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Karafcöy Kardeşim sokak Orijin Han, Ikait 4'te .kurulu işlerinde çalıştırdığı işçilere ait 1967 
yılı 1, 2, ;3 ncü döneni bordrolarını 'tebligata rağmen süresi içinde (Sosyal Sigortalar Kurulmama 
^öndermemek suretiyle 506 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan Ağrı Milletvekili Altodül-
kerim Bayezıt hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir (karar 
verilmesine ıdair Adalet Bakanlığından alınan 28 . 1 . 1970 .tarihli ve 3295 sayılı tezkerenin sureti 
ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusul asiyle birlikte foağlıolar ak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica tederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı • 28 . 1 .1970 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı: 3295 

Konu : Ağrı Mületviekili Abdülikerim Bayezıt'ın 
yasama doıkunuilmıazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Karaiköjy Kardeşim sokak örifin Han kaft 4'te kurulu işyerinde çalıştırdığı işçilerle ait 1967 
yılı 1, 2, 3 ncü idönem ıbordrolarını tebligata rağmen süresi içinde ıSosyal Sigortalar Kurumuna 
gıönldermemjeik suretiyle 506 sayıilı Kanuna .muhalefet elttiği iddia olunan Ağrı 'Milletvekili Abdül
kerim Bayezıt'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi İstanbul O. Savcılığının 
16 . 1 . 1970 gün ve 1970/400 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki.hazırlık soruşturması evrakı dizi 
listesine ibağılı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye OumhuiTiyieti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Ağrı Milletvekili Ab
dülikerim Bayezıt'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir b-uyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

652 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/179 
Karar No. : 128 

18.4.1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Kanuna muhaleleft suçu isnadedildiği için Başbakanlığım 3 . 2 . 1970 ta
rihli ve 6/2-1051 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının1 kaldırılması istenen ve Başkanlığı
nızca Kötmdsyonumuza Itevdi edilen Ağrı Milletvekili Abdülikerim BayezUt hakkındaki 3/179 esas 
numaralı dosya ımuhteviyatı ve Ühzarî Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteaikıp maddelıeri 
uyarınca işleme taibi 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 maddesi1 uyarınca, karar verilmiştir. 

Gen«l Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ille sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağctoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrafrınan Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilasj İmer 

• • 1 « l 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

Istaınibul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

tstanıbull 
Reşit Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 652 > 



Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ç 5 3 

Bolu Milletvekili Kemal Demir'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /565) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 4551 
9 . 6 . 1971 -

Konu : Bolu MülletvetMli Kemal Demir'in yasama 
dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kereste ateiyesine ait işyeri bildirgesini kanunî süresi âsinde ilgili kuruma vermemek suretiyle 
506 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan Bolu Milletvekili Kemal Demir hakkında Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine göre bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlı
ğından alman 4 . 6 . 1971 tarihli ve 26521 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması 
evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 26521 

4 . 6 . 1971 

Konu ı. Bolu Milletvekili Kemal Demir'in yasama 
dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Kereste ateiyesine ait işyeri bildirgesini kanunî süresi içinde ilgili kuruma vermemek suretiyle 
506 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan Bolu Milletvekili Kemal Demir'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması istemini kapsayan 21 5 . 1971 günlü fezlekeyi havi olarak Düzce C. 
Savcılığının 21 . 5 , 1971 gün ve 720 sayılı yazısıyle alman bu husustaki hazırlık soruşturması 
evrakı ve yazı örneği dizi listesine bağlı olarak sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Bolu Milletvekili Kemal 
Demir'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasına delâletleri arz olunur. 

ismail Arar 
Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/565 
Karar No. : 133 

18 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnadedildli'ği iean Başbakanlığın 9.6.1971 tarihli 
ve 6/2 - 4551 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Ko
misyonumuza tevdi edilen Bolu Milletvekili Kemal Demir hakkındaki (3/565) esas numaralı dosya 
muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işleme ta
bi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasanına dokunulmazlığının kaMınkııasma gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu maddesi uyarınca, .kanar verilmiştir. 

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

Anayasa ve Adalet. 
emisyonlarından mürekkep 
Karan a Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağctoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubüay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstaınibul 
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 : 653) 



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

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /459) 

T. G. 
Başbakanlık 10 . 3 .-1971 

Özlük ve Yam İşleri : 6/2 - 2080 
Konu, : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın yasama 
d okunul mıa zlı ğı. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek suılette vasııta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Samsun Milletvekili Yaşar Alkal hakkında Türkiye Cuanhııriyeti Anayasasının 
79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 6 . 3 . 1971 
tarihli ve 11160 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusul asiyle 
birlikte bağlı olaralk sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerini- riea ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6 . 3 . 1971 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 11160 

Konu, : Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın yasama 
dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etmek fiilini işle
diği iddia olunan Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
mini havi Ankara C. Savcılığının 19 . 2 . 1971 gün ve 970/25932 sayılı yazısı örneği ile bu husus
taki hazırlık sioruşturması evrakı diızi listesine bağlı olarak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Samsun Millet vekili Ya
şar Akal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaıması hususunda gereğinin takdir -buyu-
rulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakamı 

654 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonları nâmı 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/459 
Karar No. : 123 

18 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare etonek 
suçu isnadediMiği için Başbakanlığın 10 . 3 . 197.1 tarihli ve 6/2 - 2080 sayılı yazısı ile yasama do
kunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca Kom;iisyonumuza tevdi edilen Samsun Mil
letvekili Yaşar Akal hakkındaki 3/459 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon ra
poru, İçtüzüğün 178 ve müteakip maddeleri uyarınca işlemıe tabi tnitularak Karma Komisyonu
muzun 18 . 2 . 1972 tîMİhli 2 ııed Birleşiminde tetkik ve müzaikere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 neu maddesi1 uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ffl'e sunulur. 

Anayasa ve Adale* 
komisyonlarından ıııürekıkep 
Kanna Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çamafekaıio 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
DenizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurralıman Güler 

Sivas 
Tevfik Komitan 

Konya, 
Kubilay İmer 

m • ı ı ^ * l 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Vysal 

îstanibuıl 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

•»1 • • 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sdbahattm Araş 

Nügtfe 
Mmlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 654) 



Dönem : 3 
Topianü :8 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

(3/431) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 1 . 1971 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 934 
Konu : Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar
gil'in yasama dokunulmazlığı. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçundan Tufan Doğan Avşf,rgil hakkında 
Pınarbaşı Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, Kayseri Milletvekili olduğu an
laşıldığından bahisle, adı gecen hakkında Türkiye Oumhuriye'ti Anayasasının 79 ncu maıddesine 
tevfikan bir karar verilim esine dair Adalet Bakanlığından alınan 22 . 1 . 1971 tarihli ve 2705 sayılı 
tezkerenin sureti ile ilişiği yargılama dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 1 . 1971 

Ceza İş. Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2705 

Konu : Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar
gil'in yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAİCANLTÖA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçundan Tufan Doğan Avşargil hakkında 
yapılan yargılama sırasında milletvekili seçildiği anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldı-
rıliması zımnında gereğine tevessül edilmesi için C. Savcılığına müzekkere yazılmasına Pınarbaşı 
Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmjesi üzerine Kayseri C. Savcılığının 21 . 12 . 1970 gün ve 
3514 - 732 sayılı yazısı ile alman yargılama dosyası birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Kayseri Milletvekili Tu
fan Doğan Avşargil'ıin yasama dokunukııazlığmm kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin 
takdir buyuruktıasına delâletleri arz olunur. 

Ziya önder 
Aidalöt Bakamı 

655 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/431 
Karar No. : 132 

18 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa muhalefet suçu isnadedildiği için Başbakanlı
ğın 28 . 1 . 1971 tarihli ve 6/2 - 934 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
ve Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avsargil hak
kındaki 3/341 esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve mü
teakip maddeleri uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18.. 2 . 3972 tarihli 2 nci 
Birleşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

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

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

Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Corum 
1 b dur rahman güler 

Te\ 

K 

Sivas 
>/ifc Koraltan 

Konya 
ubiiay hner 

Kcâtip 
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 
Mevlût Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 655) 



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

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/213) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 3 . 1970 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-2125 
Konu : Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu' 
ıs un yasama dokunulmazlığı 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Baha .Müderrisoğlu hakkında Karaman Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapUİan yargılama sırasında, adı geçenin Konya'dan Milletvekili seçildiği anlaşıl
dığından bahisle, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 neu maddesine tevfikan bir ka
rar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 23 . 2 . 1970 tarihli ve 6149 sayılı tezkerenin 
sureti ile ilişiği yargılama dosyası dizi pıtsuilasıyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

23 . 2 . 1970 

Konu : Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu' 
mm yasama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

506 sayılı Kanuna mıuhalefet suçundan Baha Müderrisoğlu hakkında yapılan yargılama sıra
sında Konya'dan milletvekili seçildiği anlaşıldığından adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması için gerekli iğdemin yapılması zımnında dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Kara
man Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Karaman C. Savcılığının 27 . 1 . 1970 gün 
ve 969/633 esas sayılı yazısına bağlı olarak alman yargılama dosyası ile C. Savcılığının yazısı ör
neği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ııcıı maddesi hükmü dairesinde Konya Milletvekili Baha 
Müderrisoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Ziya Önder 
Adalet Bakanı 

656 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza î§. Genel Blüdürlüğü 
Sayı ' 6149 
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Anayasa ve Adalet .komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/213 
Karar No. : 127 

18 . 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 506 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnadedilidiği için Başbakanlığın 4 . 3 . 1970' ta
rihli ve 6/2 - 2125 sayılı yazısı ile yasaıma dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkanlığınızca 
Komisyonumuza tevdi edilen Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu hakkındaki 3/213 esas numa
ralı dosya muhteviyatı ve îhzarî Komisyon raporu, Içtlüzüğiin 178 ve müteakip maddeleri uyarın
ca işleme tabi tutularak Karana Kamiisyonumuzıuı 18 . 2 . 1972 tarihli 2 ııci Birleşiminde tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adı geçen millet vekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca, karar verilmiştir. 

Ctenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur. 

koani^otnılarınıdan mürekkep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ondu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Den'izüi 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurralunan Güler 

Sivas 
Tevfik Kor alt an 

Konya 
Kubilay İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İstanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Reşii Ülker 

Erzurum 
.Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 656) 



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

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /10) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 2 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 -1900 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Partisi Kars İl Teşkilâtının 13 . 11 . 1968 tarihinde ter t ibedfcı kongresinde yaptığı 
konuşması ile 38 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan Antalya MilLetvekali İhsan Ataöv 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının li) ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine 
daiT Adalet Bakanlığından alman 17,2.1969 tarihli ve 6251 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık 
soruşturması evrakı, dizi pusulasıyle birlikte bağ ı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica edecim. 
Süleyman Demirel 

> Başbakan 

iT...C. 
Adalet Bakanlığı 17 . 2 . 1969 

~ Qeza %ş. "Genel Müdürlüğü 
; ; . ~:-/<®ayı:6251 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün ya
sama dokunulmazlığı Hk. 

BAŞBAKANLIĞA 

Adalet Partisi Kars İl Teşkilâtının 13 . 11 . 1968 tarihinde tertibedilen kongresinde yaptığı 
konuşması ile 38 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan Antalya Milletvekili İhsan Ata
öv'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi Kars C. Savcılığının 28 . 1 . 1969 gün 
ve 2230 sayılı yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı ola
rak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv'ün yasama dokunulmazlığınım kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
dir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet komisyojnlarındaın mürekkep Karma Komisycpm raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet kömisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/10 
Karar No. : 126 

18 . 4 . 1972 

Yükseik Başkanlığa 

Kendisine 38 sayılı Kanuna muhalefet suçu iisnaddedildiği için Başbakanlığın 24 . 2 . 1969 
tarihli ve 6/2 - 1900 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen ve Başkan
lığınızca komisyonumuza tevdi edilen Antalya Milletvekili İhsan Ataöv hakkındaki 3/10 iesas nu
maralı dosya muhteviyatı ve İhzarı Komisyon raporu, İçtüzüğün 178 ve müteaakıp maddeleri 
uyarınca işleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli 2 nci Birleşimin
de totkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca, adi geçen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 ncu maddesi'uyarınc a, karar verilmiştir. 

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

Anayasa ve Adalert, 
koanisyonlaınndan mıüre&kep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçah 

Çanaikkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kars 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
Denizli 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik KoraMan 

Konya 
Kubilaa îmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

istanbul 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardlin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

»&<t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 657) 



Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 6 5 8 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer ' in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /20) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1968 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/7407 
Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
ma dokunulmazlığı ilk. 

MİLLET .MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

15 . 3 . 1968 tarihli Son Havadis Gazetesinin 3 neü sayfa günün akisleri sütununda «Görül
memiş vurgun» başlığı altında yayımlanan yazısı ile Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan İstanbul Milletve
kili Tekin Erer hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir ka
rar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 14 . 6 . 1968 tarihli ve 22927 sayılı tezkerenin 
sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

14 .6 . 1968 

Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
ma dokunulmazlığı H'k. 

BAŞBAKANLIĞA 

15 . 3 . 1968 tarihli Son Havadis Gazetesinin 3 ncü sayfa günün akisleri sütununda «Görül
memiş vurgun» başlığı altında yayımlanan yazısı ile Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı Kanuna mvıhalefet ettiği iddia olunan İstanbul Milletve
kili Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığının kal lırılması İstanbul C. Savcılığının 24 . 5 . 1968 
gün ve 1968/122 tiz. sayılı yazısına bağlı fezlekece talebolun muştur. 

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 İstanbul Milletvekili Tekin Eror'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Adalet Bakanı Y. 
S ey fi Öztürk 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 22927 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/20 
Karar No. : 125 

18 ,4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine 88 sayılı Kanuna muhalefet sucu isnadedildiği için Başbakanlığın 19 . 6 . 1968 
tarihli ve 6/2 - 7407 sayılı yazısı ile yasama dokunulmazlığımın kaldırılması istenen ve Başkan
lığınızca Komisyonumuza ıLevdi edilen İstanbul Milletvekili Tekin Erer hakkındaki 3/20 
esas numaralı dosya muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu İçtüzüğün 178 ve müteakip mad
deleri uyarınca işleme Tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarih1! 2 nci- Bir
leşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

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

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanflığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adaleıt 
komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon Başkam 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
DenizM 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubilaıı İmer 

Kâtip 
İsparta 

Yusuf Uysal 

İsıtanıbuil 
0. Cemal Fersoy 

Artvin 
A. Naci Budak 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Re§it Ülker 

Erzurum. 
Sabahattin Araş 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğl 

»&-İİ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 



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

İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu (3 /24) 

T. C. 
Başbakanlık * 11 . 4 . 1969 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 3505 
Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
ma dokunulmazlığı H'k. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6 . 2 . 1969 tarihli Son Havadis Gazetesinin 3 ıncü sayfası günün akisleri sütununda millet 
adına konuşamazsınız başlığı altında yayınlanan yazısı ile 38 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia 
olnan İstanbul Milletvekili Tekin Erer hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Başkanlığından alman 7 . 4 . 1969 tarihli ve 
14552 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusul asiyle birliktte bağ
lı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 7 . 4 . 1969 

Ceza îş. Genel Müdürlüğü 
Saıjı : 14552 

Konu : İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasa
ma rto'laınulhııadığı Hik. 

BAŞBAKANLIĞA 

6 . 2 . 1969 tarihli Son Havadis Gazatesinin 3 ncü sayfası günün akisleri sütununda millet 
adına konuşamazsınız başlığı altında yayınlanan yazısı ile 38 sayılı Kanuna muhalefet ettiği iddia 
olunan İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini havi 
İstanbul C. Savcılığının 17 . 3 . 1969 gün ve 1969/88 Hz. sayılı yazısı örneği ile bu. husustaki ha
zırlık soruşturması evrakı dizi listesine bağlı ola rak birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ucu maddesi hükmü dairesinde İstanbul Milletvekili Te
kin Erer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyu-
rulmasıııa delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

659 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet komiısyonlarındaaı mürekkep Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

mürekkep Karma Komisijonu 
Esas No : 3/20 
Karar No. : 125 

18 4 . 1972 

YüksEİk Başkanlığa 

Kendisine 38 sayılı Kanuna muhalefet sucu isııadedildiği i'çdn BaşrmKanlığm U . 4 . 196!) 
tarihi]-ve 6/2 - 3505 sayılı yazısı ile yasama d okunulmazlığmm kaldırılması istenen ve Başkan-
lığmızea Komisyonumuza tevdi edilen İstanbul Millet vekili Teki/ru Erer hakkındaki 3/24 
esas numaralı dosya "muhteviyatı ve İhzari Komisyon raporu İçtüzüğün 178 ve müteakip mad
deleri uyarınca isleme tabi tutularak Karma Komisyonumuzun 18 . 2 . 1972 tarihli J2 nei Bir
leşiminde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Komisyonumuzca-, adı gecen milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
olmadığına, Anayasanın 79 nen maddesi1 uyarınca, karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek BaşkanOığa saygı ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
comiarvoualarındaın ımirefckep 
Karma Komisyon Başkanı 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

Ordu 
Cengiz Ekinci 

Kara 
/. Hakkı Alaca 

Sözcü 
DenMd 

Fuat Avcı 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Konya 
Kubüay 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 
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Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 


