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I — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Dernekler Kanunu (1/606) (S. Sayısı : 561) 
tasarının maddelerinin görüşülmesine devam 
olundu. 

7 . 6 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,05'ts son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiil Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 

Yazdı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

vergi, resim ve harçtan muaf tutulan devlet 
kuruluşlarına dair yazılı soru önergesi, Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1079) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Hava 
Kuvvetlerimizde vukubulan uçak kazalarına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1080) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar deniz
lerimizde vukubulan kazalara dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1081) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de vukubulan tren kazalarına dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1082) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, Türki
ye'de vukubulan uçak kazalarına dair yazılı so
ru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. <(7/1083) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ; 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar T. B. 
M. M. üyelerine dair Millet Meclisi Başkanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1084) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 5434 

numaralı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununun 39 ve 40 ncı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/691) (Maliye ve 
Plan komisyonlarına) 

2. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay'm, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/692) (Çalışma ve Plan komisyonları
na) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 3 arkadaşının, Cumhuriyetin ilânının 
50 nci yıldönümünü kutlama sırasında Kars ilin • 

de Cumhuriyet Üniversitesi kurulması hakkın
da kanun teklifi (2/693) (Millî Eğitim ve Plan 
komisyonlarına) 

Tezkere 
4. — Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut' 

un, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/850) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 
5. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 

Ocak, Şubat 1972 aylan hesabına ait Meclis 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6. 6.1972) 
(GÜNDEME) 

> * • « - • « « • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncii Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gündem dışı bazı 
arkadaşların söz talepleri, bir de geçen Birle
şimden kalan açık oylama işlemimiz vardır. 
Tensiıbederseniz açık oylama işlemini öne alıp 
bilâhara arkadaşların söz taleplerini karşılaya
lım. (Muvafık sesleri) 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

jT# — Yatılı bölge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) 

BAŞKAN — Geçen birleşim, Yatılı bölge 

okullarında döner sermaye kurulmasına dair 
kanun tasarısının açık oylaması yapılamamıştı. 
Bu kere açık oylarınıza sunulacaktır. Küreler 
önce sıralar arasında gezdirilecek, bilâhara kür
sü önüne konacaktır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da anarşik hareketler karşısında idare
nin tutumu ve Hükümet programındaki taahhüt
lerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Antalya'da anarşik hareketler 
karşısında idarenin tutumu ve Hükümet prog
ramındaki taahhütler konusunda gündem dışı 
Sayın Ataöv söz istemişlerdir. 

Buyurun iSayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) 
kadaşlarım; 

Değerli ar-

Hükümet programımızda komünizm ve anar
şiyle gerekli şekilde mücadele edileceği belirti
lirken, Sayın Hükümet yetkilileri de bu konu
da çeşitli çevrelerde, radyoda, basında gayet 
geniş açıklamalar yapmışlardır. 

Huzurunuza getirdiğim konu gayet yeni; 
Hükümetimizin bu tutumu ile bağdaşmayan bir 
manzara arz etmektedir. Bu itibarla. Sayın 
Başbakanın da burada bulunmasından fayda
lanarak, Türkiye'de idare ile programlarda 
istenen meselelerin nasıl çeliştiğini kısaca arz 
edeceğim. 

Örfî idare makamları Türk vatandaşların
dan, anarşistlerin, komünistlerin yakalanma
sında yardımcı olmalarını müteaddit defalar 
bildirilerle, tebliğlerle istemektedir. Vatan
daşlarımız da bugüne kadar bu yönde çok bü
yük hizmetler vermiş ve bunun karşılığı olarak 
da askerî idare kendilerine radyolar vasıtasıyle 
teşekkürde bulunmuştur. 

Benim seçim çevrem olan Antalya - Aksu 
Öğretmen Okulunda cereyan eden bir olay, Hü
kümetin bu tutumu ile taban tabana ters düş
mektedir. 

Olay şöyle olmuştur: Okuldaki bazı öğret
menler öğrenciler üzerinde telkinlerde bulun
maktadır. Bu bahsettiğim hususların bir kıs
mı mahallî gazetelerde neşredilmiş, tekzip edil
memiş ve mahkemelere intikal etmiş konular
dır. Bir kısmı da, henüz daha Hükümetin 
tutumu ile kendisini ayarlamayan idarecileri
mizin sumenlerinin altında beklemektedir. 

Öğretmenler bazı öğrencilerin üzerinde tel
kinlerde bulunmakta ve bilhassa son büyük ha
diselere, büyük çalışmalara vesile olan anar
şistler hakkındaki mahkeme kararlarının icra-

174 — 
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sıj vesilesiyle talebeler başka yollara doğru öğ- I 
retmenler tarafından teşvik ve tahrik edilmek- I 
tedir. 

Durumu bazı köy çocukları zabıtaya haber 
vermişlerdir. Antalya Alay Kumandanı Sayın 
Albay Ali Taşlıgil, Merkez Jandarma Kuman- I 
dam Yüzbaşı ve Bucak Jardarma Kumandanı 
bjzzat olaya el koyarak okulda bir operasyon 
yapmışlardır. Bu operasyon sonunda yapılan 
ihbar değerlendirilmiş, toprak kazılmış, topra- I 
ğın altından naylonlara sarılmış olan birçok 
defter, bildiri, belge elde edilmiştir. 

Bu belgeler okunduğu zaman içerisinde; De- I 
niz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmış olması da- I 
vanm bitmediğini, bu davaya kendilerinin de
vam edeceğini, asan ipleri yapanlar insanlar
dır, bu ipleri yapan insanlarla mücadele etmek 
lâzımdır, gibi gayet geniş yazılar varadır. I 

Bulunan bu evraklar zabıtamız tarafından I 
değerlendirilmiş, evrakların içerisinde hangi öğ- I 
retmenlerin, okulda kimlerin, oradaki aydın I 
çevrelerde kimlerin bu işlerle ilgili olduğu ya- I 
zılmıştır. Bunun üzerine, evraklarda ismi bu- I 
lunan kişiler üzerinde de tahkikata geçilmigtir. I 

Ancak, alınan ifadelerde suçları tespit edi- I 
len 27 öğrenci Adana örfî idare Kumandanlı- I 
gına sevk edilmiştir. Adana örfî İdare Kuman
danlığı, «bu öğrencilerin normal sivil mahke- I 
melerde takibatı icra edilsin» diye Antalya'ya I 
iade edilmiştir, 

Antalya'ya gelen öğrenciler, maalesef bazı I 
basımdan öğrendiğim, bazı hâkim arkadaşla- I 
remizin «Tevkif talebiyle evrakı getirirseniz da- I 
v ,̂ya bakmam» gibi beyanları üzerine, ilgili sav- I 
cı tarafından tevkif talebi olmadan evraklar I 
mahkemeye getirilmiş ve 27 öğrenci gayrimev- I 
kuf olarak davalannın görülmesi üzerine sah- I 
verilmiştir. I 

Salıverilen öğrenciler Antalya'da bir lokan
tada gayet güzel alkollerini aldıktan sonra he-
njıen Aksu'ya gitmişler ve Aksu sokaklarında, 
«Bizi ihbar edenlerden hesap soracağız. Bize I 
kimsenin hiç bir şey yapamayacağını önceden I 
söylemiştik. Görüyorsunuz aramadayız, bize I 
hiç bir güç karşı gelemeyecektir.» gibi lâf etme
leri üzerine, çarşıdaki halk galeyana gelmiş I 
ve evvelâ bunların elebaşısı olan öğretmenlere I 
saldırarak bazılarını hırpalamışlardır. I 
I Ondan sonra köyün, nahiyenin ve civar köy- I 

l^rin ileri gelenleri bir hadiseye meydan ver- | 
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memek için şehre gelmişler, Antalya Valisini 
makamında ziyaret etmişlerdir. Antalya Vali
sine durumu anlattıkları zaman, Antalya Va
lisi arkadaşımızın, «Bu işle siz halk olarak meş
gul olmayınız. Şayet bunun üzerinde siz meş
gul olmaya devam ederseniz sizi içeriye tıktırı
rım.» ifadesiyle karşı karşıya kalmışlardır. 

Bunun üzerine köyün önderleriyle vali ara
sında» «Biz radyoların söylediği anarşistim, 
komiüniötleri, kanun dışı hareket edenleri ta
nıyınca yetkili mercilere bildirin şeklinde rad
yodaki bildirilerden aldığımız bir ilhamla size 
geldik, Size bunları haber veriyoruz, siz bizi 
içeriye tıktırmak kudretinideyseniz niçin bu 27 
anarşisti içeriye tıktıramadmız da bize saldırt-
tmız» gibi bir de münakaşa geçmiştir. 

Ondan sonra bu köylü arkadaşlar bana gel
diler. Ben de Antalya'da bulunuyordum, bele
diye seçimleri dolaylsıyle. Ben önce alay ku
mandanına telefon açtım durumu anlattım. 
alay kumandanı olan arkadaşımız, bu işin ope
rasyonunun başında olan arkadaşımız bana, 
«Fiilen hareketi idare eden benim. Deliller o 
kadar kuvvetlidir ki, bunların içerisinden 12 
kişinin salınması mümkün değildir. Durumu 
garnizon kumandanı paşaya arz ettim. Anka
ra'da yetkililerle görüştük, dosyaların sureti
ni Ankara'ya göndereceğiz.» dedi. Alay ku
mandanının bana olan ifadesi budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vilâyette vilâ
yetin idarecisi meseleye el koymazsa, elbetteki 
anarşiyi takibeden zabıta bu meselenin üstüne 
başka kanallardan gidecek ve bu suretle vilâ
yeti bir tarafa bırakıp Ankara ile temas edecek
tir. 

Şimdi, köylüler anarşistleri haber verdiği 
zaman, valiler haber veren köylülere, «sizi içe
riye tıktırırım, bu meseleyle meşgul olmayın» 
derlerse, o zaman Hükümet anarşiyle, komü
nizmle mücadele edemeze. Hükümete yardımcı 
olan halkın karşısına idare tehditle çıkarsa o 
zaman halktan hiçbir kimse gelipte bu anarşi 
dolayısıyla Hükümete yardımcı olmaz. 

Şimdi, adliye salıvermiş, salıvermemiş... O 
mesele adlî bir takdirdir. Ben onun üzerinde 
fikir serdetmeyeceğim, ama anarşiyi haber ve
ren vatandaşa, muhtara ve köy liderine, «tev
kif ettiririm, içeri tıktırırım» diyebilen bir vali, 
şu zamanda bunu söyleyebilen bir vali, bu ka-
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dar evrakı yakalanan anarşistleri içeri tıktıra-
bilmelıydi, ama tıktıramazdı. Çünkü, bu hadi
selerin cereyan ettiği sırada Antalya Festivali 
devam ediyordu ve Sayın Valimiz Antalya Fes
tivalinde de Almanya'dan gelmiş olan güzel 
kızlarla (Hürriyet Gazetesindeki bir fotoğrafı 
göstererek) şu pozda bulunuyordu. Almanya' 
dan gelen kızlarla binlerce kişinin önünde bu 
poza giren idareci anarşiyi de takibedemez, 
anarşisti de yakalayamaz, anarşistle mücadele 
eden vatandaşı da tehdidetmek suretiyle, çok 
iyi niyetlerle ortada bulunan ve inanarak gü
venoyu verdiğimiz değerli hükümetimizin de 
hizmetlerine yardımcı olamaz. 

Ben şimdi huzurunuzda hükümeti ikaz edi
yorum. Diyorum İd, mesele yalmız bu mesele de
ğildir. Benim hükümete açmış olduğum bir su
alde, bu sayın vali demiştir ki, «Antalya vilâ
yetinde boykota iştirak etmiş 4 - 5 öğretmen 
vardır.» Yazılı sorunun cevabı zabıttadır. înkâr 
edilemez. «4-5 öğretmen vardır Antalya Vilâ
yetinde boykota iştirak eden» demiştir. «Bu iti
barla, biz boykota iştirak eden öğretmenleri 
himaye etmiyoruz» demiştir. Halbuki, vali bey 
ve yeni Millî Eğitim Müdürü oraya geldiği ta
rihten itibaren, sicillerinde «boykota katıldı» 
diye gösterilen öğretmenler okul idarecilikleri
ne, boykota karşı mücadele etmiş olan öğret
menler de idarecilikten alınmak suretiyle en 
ücra köylere nakledilmiştir. Bunlar devletin 
dosyalarında, arşivlerinde vardır. 

Anarşiyi ve anarşiye destek olanları hima
ye etmek suretiyle kendisi, daha önceden de 
imzası ile, bu konunun içerisindedir, Antalya' 
da 12 Marttan sonra cereyan eden mahkemeler
de, boykota iştirak ettiği için, 36 öğretmen mah
kûm olmuştur. 435 öğretmen boykota girmiştir. 
12 Marta kadar mahkemeler, boykot edenleri 
hep salıveriyordu. 12 Marttan sonra aynı suç
lar mahkemede mahkûmiyetle hüküm giymek
tedir. Bu da bir aşamadır.. 12 Marttın icabının 
adalet çevrelerine de tesir etmiş olmasından 
elbette memnun olmak lâzımdır, bahtiyar ol
mak lâzımdır. Gönül isterdi ki, 12 Marttan ön
ce de bu anarşist hareketler aynı hâkimler ta
rafından cezalandırılsaydı 12 Marta belki gelin
mezdi. Bu konular, hep üzerinde durulacak me
selelerdir. Yani, vatandaşlarımızm şimdi hükü
mete yardımcıdır, fakat idare Hükümetle va

tandaşımız arasında bir kalkan vazifesi görmek
tedir. 

Eski Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmail Arar* 
m imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına, «Antalya'da 5 öğretmen boykota gir
miştir» diye, açık söylüyorum, yalan beyanda 
bulunan bir validen, Bakanı da milletvekiline 
karşı yalan beyanda bulunduran bir validen, 
mahkeme kararları ile 36 tanesi mahkûm olmuş 
boykotçu ortada dururken, «5 öğretmen boyko-
to girmiştir» diye Türkiye Büyük Millet Mecli
si zabıtlarına yalan nakşettiren bir validen, Hü
kümetin görüşleri çerçevesinde icra beklemek 
beyhudedir. 

Bu konuda çok geniş, detaylı bir şekilde ka
nunsuz belgeleri ortaya koymak suretiyle bir 
Meclis soruşturması istemek üzere takrir hazır
lamaktayım. Onu ayrıca vereceğim, fakat bu 
meselenin tahammülü yoktur, önümüzdeki 15 -
20 gün içerisinde Antalya'nın Aksu'sunda şayet 
öğrencilerle oranın vatandaşları bir çarpışma
ya girerse, bu, sırf idarenin meseleye sırt çe
virmesinden ve bu anarşist öğrencileri himaye
sine almasından olacaktır. 

Ben vatandaşların, ben mahallî basının neş
riyatını dile getiriyorum. Belki ilgililerin bun
lardan haberi olmayabilir. Huzurunuzda haber 
vererek vicdanî vazifemi yapıyorum. Bunun ar
kasını takibedeceğiz. Hükümetin takınacağı 
tavırla, Hükümet programındaki beyanların, 
Meclislerdeki, radyolardaki beyanların ne ka
dar gerçeğe uygun olduğa, bunların satırların 
üzerinde mi, yoksa hakikaten değer verilecek 
fiilî hareketler mi olduğunu en güzel delili önü
müzdeki günlerde görülecektir. 

Durumu, Sayın Başbakanın da bulunduğu 
bir celsede arz etmiş olmanın memnuniyeti içe
risinde saygılarımı sunuyorum aziz arkadaşla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin 
fahri trafik müfettişliği, hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Fahrî trafik müfettişliği konusu 
üzerinde Sayın özeke gündem dışı söz istemiş
lerdir, buyurun. 

KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 

Dün saat 13,00'te radyoda bir haber veril
di : 
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«Fahrî Trafik Müfettişleri Umumî Heyeti 
toplandı» diye. Kanunsuz olarak kurulduğunu 
bildiğim bu kurulusun TRT'ye nasıl aksettiğini 
anlayamadığım için bunu gündem dışı bir konu 
olarak Parlamentoya getirmeyi uygun buldum. 
Sayın Hükümet gelir de cevap verirse memnun 
olurum. 

Bu «Fahrî trafik müfetişliği» çok evvelce 
bir emniyet genel müdürü tarafından, hiçbir 
kanuna dayanmayarak, kurulmuş, «Mavi bon
cuk» kabilinden kendi e§ - dostuna, yakınlarına 
verilmiştir. Onlar, bu hüviyetlerle müfettiş ola
rak; ekmeğini dreksiyonun üzerinde kazanan 
dolmuş, minübüs, taksi kamyon ve kamyonet şo
förlerine icraat yapıp ceza yazdırmakla, trafik 
polisini âdeta tehdit altında bulundurmak su
retiyle tatbikat yapmaktadırlar. Benim cemi
yet idareciliğim zamanında bunu ilgili bakanlara 
bildirdik, Türkiye Şoförler Konfederasyonu da 
bildirdi. Benim bildiğim kadarıyle bu tatbikat, 
tamamen kanunsuzdur, hiçbir mesnedi yoktur. 
Nasıl kurulmuş, nasıl umumî heyet toplar? Bu 
hususta Hükümetten cevap rica edeceğim. 

Biliyorsunuz, bir insanın ehliyet alıp araba 
kullanması için kanun vardır, bu kanunun ismi 
6085 ve 232 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
ve Tüzüğüdür. Bunun içerisinde maddeler ha
linde şoförü kimin kontrol edeceği bildirilmiştir. 
Trafik zabıtasından başka emniyet mensubu ve 
karakollarda vazife göre komiserler dahi şoförü 
bekletemez. 

Trafik, bir problemdir. Gazetelerde her gün 
okuyoruz, milyonları aşan vasıtalar dış ülkeler
de nasıl park edecek, nasıl seyrü sefer yapacak, 
diye düşünülürken Türkiye'mizde böyle bir gös
terişle bir kanunsuz işleme nasıl müsaade edili
yor bilmem. 

Yerli montaj sanayii gün geçtikçe yüksek 
miktarda vasıta çıkarmaktadır, herkes bir ara
ba almak arzusu içindedir. Bunun için şehiriçi 
otoparkları karayolları güzergâhındaki trafik 
akınımı temin etmek için ciddî bir çalışmaya ih
tiyaç vardır. Böyle bir çalışma, için, 1963 se
nesinde benim de bulunduğum bir komisyonda, 
istanbul Vilâyet Trafik Komisyonunda hazırlık 
yaptık. 2,5 milyon lira karşılığında sade bunun 
etüdünü yapmak için isviçre'den bir firma bize 
teklifte bulundu. Bu, bu kadar basit bir iş de
ğildir. 
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Bu fahrî trafik müfettişlerinin veyahut yol
da vazife gören trafik polislerinin yapacağı bir 
iş değildir. Bu bakımdan bunun derhal durdu
rulmasını Sayın Hükümetten rica eder Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

.3. — Ankara Milletvekili Suna TuraVvn, An-
kara'daki seyyar satıcılar ve belediye hizmetleri
ne dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ankara'daki seyyar satıcılar ve 
belediye hizmetleri üzerinde Sayın Suna Tural 
gündem dışı görüşme talebinde bulunmuşlar
dır. 

Sayın Suna Tural, buyurun efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
saygı değer milletvekilleri, 

Memleketimizde işsizlik probleminin her 
ailede bir yara açtığı devremizde, Ankara'da 
seyyar satıcılıkla hayatlarını kazanan vatandaş
larımızın maruz kaldıkları kötü muamele ile bu 
satıcıların Ankaralılara temin ettikleri fayda
lar üzerinde durmak için gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. 

Huzurlarınızı fazla işgal edecek değilim. An
cak, hayat pahalılığının had dereceye ulaştığı, 
memleketimizin her yerinde olduğu gibi Anka
ra'da da yiyecek ve her türlü zarurî 'ihtiyaç 
maddesinin, değerinin üstünde bir pahada bu
lunduğu, fiyatların devamlı olarak yükseldiği, 
bütün bunlara mukabil fiyat artışlarının gere
ken şekilde kontrol edilemediği hepinizin yük
sek malumlarıdır. 

Bu keyfî fiyat yükseltmeler, satıcılar tara
fından her mal için istenilen şekilde fiyat biç
meler, fakir halk tabakasıyle orta sınıf halkı ge
çim sıkıntısı altında ezmekte, Ankara Belediye
sinin vurdum duymazlığı ise bu ezikliği taham
mül edilmez bir yük haline getirmektedir. Halk 
bizar duruma gelmiştir. Belediye, bugün fakir 
ve orta sınıf halk İçin çok faydalı olan seyyar 
satıcılarla uğraşmakta, onların araba, terazi ve 
mallarını almakta, bu fakir insanları sefalete it
mekte ve müşterilerini mutazarrır hale getir
mektedir. 

Arkadaşlar, bu kadar fakiri ve işsizi bulu
nan bir milletin belediye ve emsali müessesele
rinde iş verme ve bulma gibi bazı salahiyetleri, 
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bir otoritesi varsa her zaman ve her yerde bun
dan faydalanmaya, vatandaşa hizmet zımnında 
daima bir mecburiyeti olmalıdır. 

Bu bakımdan, geçimini namuslu yoldan te
mine çalışan bu gibi basit ve mutevazi ticaret 
sahiplerine belediyelerin bir formül bulmaları, 
onları teşkilâtlandırmak vç maişetlerini temin 
etmek hususunda yardım etmeleıl dururken on
larla mücadelenin manasını anlamak zordur. 

Geziyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür; ma
navda 2,5 liraya satılan bir sebze biraz ilerdeki 
seyyar satıcılarda 50 kuruşa satılmaktadır. Hal
de 4 liraya olan domates Sakarya caddesinde 
6 - 7 lira, manavda 7 - 8 lira, yine kiraz halde 3-4 
lira iken manavda 6 - 7 lira, seyyar satıcıda 
4 - 4,5 liradır. Belediye, fiyat kontrolü yapıp 
ezilenleri koruyacağı yerde ezenlere göz yum
maktadır. 

8 - 10 nüfusu geçindirmek zorunda kalan bu 
insanlar, «Arabalarımıza numara verilsin, resmî 
kıyafet istensin, yaka numaralı çalışalım ve be
lediyeye muayyen bir miktar da para ödeyelim» 
demektedirler. 

Meşru yolda çalışmak isteyenlere imkân ve
rilmelidir. 1,5 milyon insan iş için Almanya ka
pılarında beklemektedir. Millî haysiyetimize do
kunan bu durumdan kısmen de olsa kurtulmak 
için memleketimizdelki en basit iş sahalarını tı
kamaya değil, çalışır hale getirmeye mecburuz. 
Kızılaydan Meclise kadar kaldırımları düzelt
meyen, su kaçaklarını tespit edemeyen ve bil
hassa gecekondu semtlerine elektriği, suyu vs 
yolu götüremeyen belediye hiç olmazsa Migros 
yollu satışlarla gecekondu semtlerindeki fakir 
halkın sebze ve yiyeceklerini göndermelidir. 

Bugün şehirden uzak mahallelerde, fiyatla
rın yüksekliği bir yana yiyecek, sebze VQ mey
ve bulmak bile zordur. Seyyar satıcılar burala
ra mal götürmekte, onları satmak suretiyle ge
çimlerini temin etmekte ve Migroşun yerini tut- ' 
mak suretiyle kendi hayat şartlarını sürdürme
ye devam etmektedirler. Böylece belediyenin 
görevini yapmakta, haldeki fiyata yakın bir fi
yatla mallarını satmaktadırlar. 

Belediye zayıfı ezeceği, fakirin sırtına yük 
olacağı yerde onlara imkân tanımalı, çalışma va 
iş sahaları bulmalıdır. Asıl görevi olan fiyat 
kontrolünü, belde temizliğini yapmalı ve halkın 
ihtiyaçlarını karşılamak, gidermelidir. 

Bu mutevazi satıcıların, küçük ve basit si
mitçilerin, yahut çiçekçilerin, halkın ayağına 
giderek yaptıkları vazifeyi engellemesi fayda 
yerine zarar olmakla beraber, belediyelerimizin 
hayal ettikleri güçlüklerini bu sessiz ve zavallı 
insanlar üzerinde deneye deneye hangi hizmet 
noktasına varacaklarını ibretle düşünmekteyiz. 

Belediyeler insaflarını, yardımlarını, halka 
hizmet sahası açma imkânlarını yarışırcasına or
taya koymalıdırlar. Yoksa her çalışana bir en
gel çıkararak en muhtaç insanları daha da muh
taç ve işsiz hale getirmek, onlardan alış - veriş 
edenleri de bu mutevazi ve basit hizmetten mah
rum bırakmak belediyelerimiz için asla bir övün
me vasıtası değildir. 

Biz tatbikatı bu ağırlığı ile görerek ve acı
sını çekerek sulananların dilinden konuşuyor 
ve çabuk hal çaresi bulunmasını ilgililerden ri
ca ediyoruz. 

Teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

i. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Si
nop ilinin ihtiyaçları hakkında gündem dışı de
meci 

BAŞKAN — Sayın Sinop Milletvekili Hilmi 
işgüzar, Sinop ilinin ihtiyaçları ile ilgili görüş
me talebinde bulunmuşlardır. 

Sayın Hilmi İşgüzar, buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş

kan, sayın milletvekilleri, onibeş günlük seya-
hattan sonra Sinop ilinin ihtiyaçlarını kısaca 
dile getirmek için gündem dışı talebettim, kı
saca maruzatta bulunacağım. 

Sinop ili, nüfus bakımından, her sene azal
maktadır. Sinop ve ilçelerinde işyeri, fabrika 
ve sanayi tesisleri, ne birinci ve ne de ikinci 
beş yıllık plan döneminde ele alınmamıştır. 
Mevcut nüfus, geçimini temin edecek yer ara
makta ve iş bulamadığı için de devamlı olarak 
iç ve dış hicret yollan aramaktadır. Bu sebep
le ISinop ilçelerinden ve köylerinden vatandaş
larımız, sevdiği yurdunu, ailesini terk ederek, 
gurbete göç ediyorlar. 

Cumhuriyetin ilânından bu yana geçen uzun 
yıllar içinde Sinop iline îtek bir fabrika, işyeri 
getirilmemiştir. Planlı kalkınma dönemi diye 
nitelendirdiğiniz 1961 - 1972 yıllarında da 
fertler arası gelir dağılışındaki uçurumlar, böl
geler arasındaki dengesizlikler giderilememiş-
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tir. Planlamanın daima isminden bahsedilmiş, 
planlama görevini yerine igetirmemişlerdir. Ne
reye, ne zaman, ne yapılacaktır? Bu, çok önem
lidir. Dengeli kalkınmayı hedef alan millet
ler için prensibolması icabeden bu husus, maa
lesef bizde ele alınmamış, sadece sözü edil
miştir. Onun için de Sinop ve ilçeleri plancı-
larca, Hükümetlerce unutulmuştur. Planla
ma, etütlerini yapıp, nereye ne yaptırmak la
zımsa onların projesini planlaması lâzımgelir-
ken, hazırlanan planların tasdikçisi olmuştur. 
Hükümetlerin âdelta icraatlarının kılıflarımı ha
zırlamıştır. 

Sinop ilinin tabiî ve tarihî güzelliği, turis
tik denizi, tabiî servetleri hiç, ama hiç ele alın
mamış orada yaşayan insanların arzu ve ihti
yaçlarına daima kulak tıkanmıştır, insanların 
irtibatını sağlayan, ekonominin gelişmesinde 
önemi olan karayolları hâlâ gerekli ciddiyetle 
ele alınmamıştır. Kışın ilçe yolları münakale
ye kapalı kalmaktadır. Keten sanayiinin ideal 
yeri ve hammaddesinin zengin olduğu Sinop'ta 
keten sanayii ele alınmamıştır. Türkiye'nin bu
gün en zengin ormanları yine Sinop'ta ve Ayan
cık'ta olduğu halde ne kibrit sanayii, ne de ka
ğıt sanayii kurulması düşünülmemiştir. Sinop 
ve ilçelerinden elde edilen hammaddeler başka 
yerlere akıtılmış ve götürülmüştür. Yine dün
yanın en iyi içimlik sigara tütününü yetiştiren 
Sinop ve Gerze'de sigara fabrikasının kurul
maması sebebini anlamakta hâlâ güçlük çek
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Devletin en önemli 
görevi fertlerin yarınını teminata almak, onla
rı sosyal güvenliğe kavuşturmaktır. Bölge hal
kını açlıkla, sefaletle başbaşa bırakmamaktır. 
Hazinenin parasını, «yatırım yapılıyor» diye 
özel sektöre vermek veya Devlet eliyle muayyen 
bölgelere kaydırmak, Devletin şanına, Devle
tin ilkelerine ve büyüklüğüne asla yakışmaz. 

ıSinıop'a fabrikaların kurulması bir yana, 
normal Devlet hizmetlerinin yapılabilmesi için 
asgarî imkânlar bile çok görülmüştür. Şimdi 
Sinop Hastanesinde, Ayancık'a dahiliye müte
hassısları yoktur. Türkeli ilçesinin sağlık hiz
metlerinde çalışacak bir vasıitası yoktur. Si
nop il ve ilçelerinde ebe sıkıntısı had safhaya 
gelmiştir. Bütün bu ihtiyaçlar yetkili yerlere 
duyurulmuş, fakat vurdumduymaz bir his için

de kalan yetkilileri uyarmak-mümkün olma-
mamıştır. 

Trafik işlerini yürüten elemanların bir kıs
mı alınmıştır. Ayancık balıkçı barınağı işi 
uyutulmuş, Sinop balıkçı barınağı dolma teh
likesiyle başbaşa kalmıştır. 

Ayancık heyelanzedelerinin evlerine hâlâ 
başlanmamıştır. Heyelana mâruz kalmış vatan
daşlara ve Zaviye köyünün uğradığı tabiî âfet 
zararlarına hemen çare bulunacağı, zamanın 
Başbakanı ve İmar ve İskân Bakanı söz vermiş, 
vaatte bulunmuş oldukları halde hâlâ inşaata 
başlanmamıştır. Sonbahar yaklaşmaktadır, yap
rak dökümü gibi, vatandaşlarımız Ankara'ya 
dökülmeden bu işlerin inşaatına başlanmak ge
rekir. 

Yeni Hükümetten ve onların sorumluların
dan gerçekçi görüşle işlere eğilmelerini istiyor 
ve hepinize saygılarımı sunuyorum. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamamctoğlu'nun, ha§ha§ ekiminin yasaklanma
sı nedeniyle kar§ılaşılan ekonomik sorunlara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Haşhaş konusu üzerinde Sayın 
Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Hamam-
cıoğlu kısa bir görüşme arzu etmiştir. 

Buyurunuz. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi

sar) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 

ıSayın Nihat Erim Hükümeti tarafından en 
son 4 ilimiz olmak üzere tüm yurtta ata yadi
gârı, fakirin yağı, yoksulun iş kaynağı haşhaş 
ekiminin yasaklanması nedeniyle mâruz kalı
nan ekonomik sıkıntı ve sonuçları Parlâmento
muzun kürsülerinde, basında uzun uzun isa
betle eleştirilmiştir. 

Şimdiye kadar gerek sebepleri, gerekse so
nuçları itibariyle haşhaş ekiminin yasaklanma
sına mütedair bütün görüş ve eleştirilere katıl
mamak mümkün değildir. Ancak, bendeniz 
bu eleştirilerden noksan kalan veya yasaklama 
kararnamesinin uygulanmasından doğan bazı 
hususları dikkatlerinize sunmak, özellikle yeni 
Hükümetin alâkasını rica etmek üzere huzuru
nuzu, Sayın Başkanımızın müsamahası sonucu, 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin haş
haş ekilen bölgelerinde nesilden nesile intikal 
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edegelen bir haşhaş yağı çıkaran, yani imal 1 
eden esnaf zümresi vardır. Tahminen Türkiye' I 
de 1 500 civarında olan bu fakir insanlar köy- I 
lerden kentlere kadar yayılarak, yasak kararı I 
sebebiyle, yağı çıkarılacak tohum bulamadık- I 
larından işsiz kalmışlar ve binnetice ciddî su- I 
rette mağduriyet ve müzayaka içinde kendi ka- I 
derleriyle başbaşa bırakılmışlardır. Bu duru- I 
mu zamanın Başbakanı Sayın Nihat Erim'e izah I 
ettiğimizde iki hususta vaatleri olmuştu. Bu I 
esnafın: I 

1. Ellerindeki azamî değerleri, 5 - 10 bin I 
lira arasında olan yağ çıkarma makinalannı I 
Devlet alarak, bedellerini ödeyerek zararlarını I 
tazmin etmek. I 

2. ıSanat değiştirme zorunluğu sebebiyle I 
maişetlerini temine medar olmak üzere isteyen- I 
lere yeni bir iş alanına intikallerini sağlayacak I 
oranda uzun vadeli ve az faizli kredi temini I 
sağlanacak idi. I 

iyi bir rastlantı olarak o zamanki bu ko- I 
nuşmada şimdiki Tarım Bakanımız Sayın îlyas I 
Karaöz de, Devlet Bakanı sıfatıyle, mevcutlar- I 
di. Aradan üç aya yakın bir zaman geçmesine I 
rağmen bu konuda hiçbir tedbir ve ilgiye tesa- I 
düf edemediğimizi üzüntü içinde beyan etmeye I 
mecburum. Sayın ilgililere «Zenginin gönlü I 
oluncaya kadar fakirin canı çıkar» atasözünü I 
hatırlatmakla yetineceğim. I 

Muhterem milletvekilleri, haşhaş ekiminin I 
yasaklanması sebebiyle bu ürünü üreten bölge- I 
lerin diğer bir sorunu ve mağduriyet sebebi de I 
aslında mevcudolan işsizliğin bir kat daha art- I 
mış olmasıdır. Haşhaşın idrak zamanına tesa- I 
düf eden bu aylar içinde iki çapa, bir çizme, bir I 
sakız toplama, bir de başak toplama olmak üze- I 
re tarlaya beş defa giren işçimiz bu gelirden I 
maalesef tamamen yoksun bırakılmıştır. Bu- I 
nun telafi edileceği yolundaki müteaddit resmî I 
beyanların fiiliyat sahasında görülememeği, işin I 
uzaması, tedbirlerin ne dereceye kadar tatmin
kâr olacağı hususundaki tereddütler bu yoksul I 
insanları hayatlarından ciddî surette bıkmış ha- I 
le getirdiğini iddia etmek mübalâğalı bir iddia I 
değildir. Yalnız uyuşturucu madde üretilmesi- I 
ne yarayan afyon sakızının alımının yasaklan- I 
ması yeterli iken, hiç bir tetkike tabi tutulma- I 
dan alındığına inandığımız yasaklama kararına I 
bir meşruiyet verebilmek çabasıyla ödenen taz- | 
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minatlarm da adaletsiz ve haksız sonuçlar do
ğurduğu, tahakkuk eden fiilî durumla bir ke
re daha anlaşılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, beşeriyeti uyuş
turucu madde iptilâsından kurtarmak gibi in
sanî gayelerle alındığı beyan olunan yasak ka
rarının bu konuya peşinen hizmet eden birçok 
üreticiyi de aynı zamanda cezalandırdığı bir 
vakıa halitfe gelmiştir. 

7368 ve bunu tâdil eden geçen sene Yüce 
«yetinizden çıkan bir kanunla haşhaş ekimi 
kontrol altına alınmış ve üretici ağır ceza teh
didi altında beyanname ve sakız teslimi esası
na bağlanmıştı. Bu sebeple daha eski seneler
de afyon ekim beyannamesi verip sakızını ala
mayanlar bunu tespit ve tevsik etmek zorunlu-
ğundadırlar. 

Genel olarak elde edilecek afyon sakızının 
Toprak Mahsulleri Ofisince tespit ve ilân edi
len fiyatın işçilik ücretini dahi karşılamamasın
dan dolayı iyi niyetli ve kanunlara saygılı çift
çi çizimden ve dolayısiyle sakız alımından sarfı
nazar etmektedir. Bunun dışında don, dolu ve
ya yağmur yıkaması gübi tabu âfetler sonucu 
sakız üretemiyenler de hiç şüphesiz mevcuttur. 

Bu tür meşru ve haklı sebeplerle afyon sa
kızı alamayanlar iyi niyetlerinin ve kanunlara 
saygılı davranışlarının karşılığını tazminat ala
mamak suretiyle ters yönde görerek âdeta ce
zalandırılmışlardır. 

Bu konuda sizlere basından bir örnek sun
mak isterim: 27 Mayıs 1972 tarihli Hürriyet 
Gazetesinin 2 nci sayfasında Uşak ilimizden bir 
vatandaş aynen şöyle demektedir: 

«Uşak ilinden ve haşhaş ekicilerindenim. 
Geçen yıl 2 dönüm haşhaş ektim, ilgili mercie 
beyanname verip haşhaşımın sütünü, yani af
yonunu almadım. Bu durumda Ofise süit sata
madım. Haşhaşımın sütünü tarlada öldürmekle 
bu konudaki mücadeleyi desteklemiş oldum. 
Şimdi haşhaş ekicilerine Hükümetin kararı uya
rınca sattığı afyonun üzerinden ikramiye veri
yorlar...» 

Bu tazminat olacak; tashih etmek lâzım. 
«...Ben ve benim durumumda olan ekiciler 

ikramiye alamıyor. Ekici olarak mağdur olu
yoruz. Durumun ilgililere duyurulmasını ve 
bize ne şekilde ikramiye verileceğinin bildiril
mesini rica ederiz.» 
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Bu mektuba karşılık çok enteresan ve dik- | 
katlerinize sunulmasına lüzum gördüğüm ceva
bı aynen okuyorum: 

Tarım Bakanlığı Basın Müşavirliğinin ce
vabî yazısında : «22 . 9 . 1971 gün ve 7/2654 
sayılı ve 14 . 2 . 1972 gün ve 7/3813 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararnamelerine göre, 1971 yı
lında haşhaş tohumu ve sakızı üretmiş ve sakı
zını Toprak Mahsulleri Ofisine teslim etmiş 
olanlara tazminat verilmektedir. Bu duruma 
göre, dilekçe sahibi 1971 yılında haşhaş ekmiş 
olmakla beraber yalnız tohum ürettiğini beyan 
etmekte olduğuna göre, tazminattan faydalan
masına imkân görülememektedir» demek sure
tiyle Hükümetçe yasaklama kararnamesine esa
sında yardımcı olan bir vatandaşın çok iyi ni
yetle sakızı almamasını bir tecziye mevzuu ola
rak mütalâa etmekteki haksızlık ve adaletin 
derecesini yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, arz etmiş olduğum 
şu tipik örnek hükümetin nedenli bir tutum 
içinde olduğunu göstermektedir. 

Diğer yönden 1972 yılında tek ekim bölgesi 
olarak kalan Afyon ilinde ekilen haşhaş ürünü, 
hepinizin malûmu olan geçen şiddetli kış sebe
biyle donmuş olduğu halde hiçbir işlem ve ted
birin alındığına şahidolamamaktayız. Bu üre
ticilerin de, tevsik edilmek kayıt ve şartiyle, 
zararlarının tazmin edileceğini, yukarıda ifade 
ettiğim üzere o zamanın Başbakanı Sayın Erim 
beyan etmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu 
yolda hiç bir ciddî tetkik ve tedbire rastlamak 
maalesef mümkün görülmemektedir. Gerek taz
minat ödemede, gerekse telâfi edici tedbirlerde 
mevcut haksızlık ve adaletsizlikleri önleyici da
ha objektif ve ciddî tespit ve kriterlerin esas 
alınmasını, devam eden ve her gün artan işsiz
lik ve yoksulluğu önleyici tedbirlerin alınma
sında daha süratli davranılmasmı, ciddî bir tet
kike tabi tutulmadan alman yasaklama kararı
nın, sakız alınmamak üzere, ekime müsaade 
edilmek suretiyle tebdil ve tağyirinde işaret et
tiğim bir çok menfî etkilerin önlenebileceğini 
ifade ediyorum. 

Yeni hükümetin maruzatıma gerekli itibarı 
göstereceği ümidi içerisinde Sayın Başkana ve 
bendenizi dinlemek lûtfunda bulunan Yüce He
yetinize saygılar sunarsın. j 
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C. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Kıhç'ın 
kuru üzümün Devlet destekleme programına 
alınması hakkında gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Kuru üzümün Devlet destek
leme programına alınması üzerinde gündem dı
şı Sayın Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 52 nci maddesi uyarınca, hü

kümetin Önümüzdeki günlerde çiftçilerimizin 
toprak ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili 
olarak alacağı kararlarda bir hususu dikkatle
rinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Anayasamızın 52 nci maddesi «Devlet, hal
kın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin 
toplumun yararına uygun olarak artırılmasını 
sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, ta
rım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirleri alır» de
mektedir. Bu hükme göre, hükümet, alacağı ka
rarlar hususunda; 

1. Tarımsal üretimin toplumun yararına 
uygun olarak artmasını, 

2. Halkımızın gereği gibi beslenmesini, 
3. Toprağın kaybolmasını önlemek, 
4. Tarımla uğraşanların emeklerinin gereği 

gibi değerlendirilmesini amaçlayacaktır. 
Yüce Meclisin saygı değer üyeleri, yurdu

muzda nüfus kapasitesi itibariyle altıncı olan 
Gaziantep, coğrafî koşullarına dayalı olan eko
nomik yapısıyle tipik bir karakter arz eder. 
Toprağı tarla tarımına uygun olmayan Gazian
tep'te halkın yüzde 80 inin ümidini toprağa bağ
laması ve çiftçilikle iştigal etmesi tam bir te
zat teşkil etmektedir. Ekebildiği araziden en 
çok l'e 8 ürün alması Gaziantepli için bir mu
cize ve mutluluk vesilesidir. Normal olarak 
topraktan l'e 2,5'ten l'e, 8'e kadar ürün alan 
Gaziantep halkının yaşamını tahmin etmek güç 
değildir. Gaziantep'te topraktan karnını doyu-
ramayan halk, ümidini buranın fakir toprağın
da yetişen - sırayla - üzüm, fıstık ve zeytine 
bağlamıştır. Bunlar arasında çeşitli nedenlerle 
halkın alınterinin bedelini alamadığı, bu yüz
den de ekonomik bir ürün olmamış olan Gazi
antep üzümünün dışında kalan fıstık ve zeytin 
çok sınırlı olup, fıstık Gaziantep merkezi ile 
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Nizip, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde, zeytin 
Kilis ve Nizip ilçelerinde yetişmektedir. Çok 
sınırlı olan bu ürünlerden fıstığın 20 yılda mey
dana gelmesi, doğal koşullar uygun olduğu tak
dirde yılaşırı ürün vermesi ve iki ilçesinde de 
yetişen zeytinin 10 yıldan çok sürede yetişti
rilmesi, bunlarla uğraşanların da ne kadar çile 
çektiklerini ortaya koymaktadır. 

Yurdumuzdaki yaş ortalamasına göre 30 ya
şında fıstık eken bir babanın ektiği fıstığın 
meyvesini yemeden ömrünü tamamlaması, in
sanın içine ok gibi işleyen bir ıstıraptır. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep ilinde ya
pılan tarla tarımıyle, halkın az bir kısmının ge
çim kaynağı neteliğinde olan fıstık ve zeytin 
hakkında bu kısa açıklamadan sonra, burada 
yüzde 801 çiftçi olan halkın büyük çoğunluğu
nun tek ümidi olan Gaziantep üzümünden söz 
edeceğim. 

'Gaziantep çiftçilerinin yüzde 85'inin yegâ
ne ümidi, burada yetiştirilen çekirdekli üzüm
dür. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi, beslen
mesini, yaşamını bağladığı, yıllık üretimi yarım 
milyon tonu geçen Gaziantep yaş üzümü, çeşit
li nedenlerle Anayasanın 52 nci maddesine uy
gun olarak ne halkın beslenme ihtiyacını karşı
lamış, ne emeğinin gerçek olarak değerlendiril
mesini sağlamış, ne halk yararına olan bu ürünü 
artırmaya teşvik etmiş ve ne de halka insanca 
yaşama ortamı yaratmıştır. Bir yandan hükü
metlerin, Gaziantep halkının çoğunluğunun ye
gâne geçim kaynağı olan Gaziantep üzümüne 
karşı ilgisizliği, bir yandan da bu ilgisizlik so
nucu halkın aracı ve tefecilerin insafsız elle
rine düşmesi onlar için sonsuz bir ıstırap kay
nağı ve bu duruma sebebolanlar için de en bü
yük vebal olmuştur. 

(Son on yıl içinde her türlü ürünün ve mad
denin fiyat artışları büyük hızla olurken, ha
yat koşullarının değişmesiyle ihtiyaçları da 
buna paralel olarak artan Gaziantep çiftçisi, 
tek geçim kaynağı olan Gaziantep üzümünün 
fiyatının gittikçe düşmesi onların nasıl bir sefa
let içine atıldığının acıklı bir belgesidir. Üzüm
den mamul Tekel maddelerinin yüzde 300, üzüm 
yetiştirilmesine etki eden faktörler de keza bu 
civarda bir artış göstermişken, 1950 - 1965 yıl
ları arasında ortalama 150 kuruş olan Gaziantep 
kuru üzümünün fiyatı şimdi ortalama 110 kuru

şa düşmüş, yine bu yıllar arasında Tekel İda
resince de ortalama 50 kuruştan alman yaş 
üzüm, 1971 yılında 40 kuruştan işlem görmüş
tür. 

Yurdumuzun hiç bir yerinde, halkın yetiş
tirdiği hiç bir üründe böyle tersine seyreden 
bir fiyat görülmemiştir. Bu duruma hükümet
lerin ve Parlamentonun dikkatlerinin çekilmesi, 
kendileri için bir ıstırap kaynağı olan bu ters 
gidişe bir çare bulunması için yüzlerce mektup 
ve telgraf almış bulunuyorum. Yeni kurulan 
hükümetin bu işin üzerine eğileceğini ümidede-
rek durumu yüksek huzurlarınızda bir kez da
ha hatırlatmayı uygun buluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıllarda hükü
metlerin, Gaziantep'te yetişen önemli bir ihraç 
maddesi olan fıstık için gereği gibi ilgilenmiş 
olması, uygun taban fiyat kabul etmesi ve des
tekleme alımı yapması, bu üreticinin bir parça 
yüzünü güldürmüş ve onu aracının insafsız pen
çesinden kurtarmıştır. Yeni kurulan Hükümet
ten, hayatî önemi olan fıstık ve üzüm için Ga
ziantep halkının isteklerini arz edeceğim : 

1. 1971 yılında taban fiyatı 12 lira olarak 
kabul edilen Antepfıstığı için bu taban fiyatı
nın yeni fiyat artışlarına uygun olarak yüksel
tilmesi ve taban fiyatın 16 liradan başlatılma
sı, destekleme alanına daha geniş yardımla de
vam edilmesi. 

Geçtiğimiz günlerde fazla miktarda yağan 
doludan Gaziantep üzüm bağları büyük ölçüde 
hasar görmüştür. Bu yüzden de halkın büyük 
çoğunluğu üzümden ümidini yitirmiştir. Fıstık 
alım taban fiyatının en az 16 liraya yükseltil
mesi onların zararlarını kısmen de olsa telâfi 
edecektir. 

'2. Bugüne kadar hiç bir hükümetin gereği 
gibi ilgi göstermediği, fakat Gaziantep çiftçileri 
için en çok ümit bağlanan üzümün, Devletçe 
destekleme programına alınması ve Güney Ta
rım iSatış Kooperatif Birliğinde ismi olup fonk
siyonu olmayan Üzüm Birliğine emir verilerek 
bu alımın gerçekleştirilmesi, böylece üreticinin 
aracı ve tefecilerden kurtarılarak yüzünün gül-
dürülmesi için kuru üzüm taban fiyatının en az 
200 kuruş olarak tespit edilmesini arz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

7. — Devlet Balı anı Doğan Kitaph'mn, An
talya Milletvekili Ilışan Ataöv, Sinop Millet ve-

1®2 — 
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kili Hilmi İşgüzar, Afyon Karahisar Milletvekili 
Ifamdi Hamamcıoğlu, ile Gaziantep Milletvekili 

; Mehmet Kılıç'ın gündem dışı konuşmalarına ce
vabı 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Söz istiyorum efendim. 

iBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletve
kili sri ; 

Arkadaşlarımızın, kendi bölgelerindeki sı
kıntılarını veya ihtiyaçlarını ifade eden konuş
malarını dinledim. Bunların bir kısmı, ilgili ar
kadaşlar tarafından cevap verilecek mahiyet
te detaylı ve burada vâkıf olduğum hususlar. 
O bakımdan, önümüzdeki celselerde ilgili arka
daşlar bunlara arzı cevapta bulunacaklardır. 

Sayın Ataöv'ün ortaya koyduğu mesele ta
rafımızdan önemle tetkik edilecek ve öyle zan
nediyorum ki, müspet veya menfî neticesi ken
dilerine iletilecektir. 

Sayın İşgüzar, çok umumî, benim de yakın
dan bildiğim memleketinin dertlerini dile ge
tirdiler. Ancak bu arada, Sinop'un ihtiyaçların
dan, Sinop'a hizmet götürülmediğinden, Pla
nın tarifinden de bahsederek beyanda bulundu
lar. Yalnız bir şeyi anlamak mümkün olmadı : 
«Neyin nereye ve ne zaman yapılacağı çok 
önemlidir» dediler, peşinden de Plandan bahset
tiler. İkisinden de aynı anda bahsetmek kanaa
timce çelişki; çünkü plan, neyin nereye ne za
man götürüleceğini tespit eden vesikadır. An
cak, bunun içinde de yıllık programlar olarak, 
beş yıllık planlar olarak neyin nerede ne zaman 
yapılacağı belirtilir; onun dışında hükümetle
rin büyük çapta hizmet götürmeleri elbetteki 
mümkün değildir. Ancak, bir yere daha temas 
ederek, «Karayolları ciddiyetle ele alınmamış
tır» buyurdular. Benim çok yakından tespit et
tiğime göre, Sinop'a gittiğimde gördüğüme gö
re, büyük sıkıntıları olan Samsun - Sinop yolu 
büyük ölçüde bitmiştir, öbür yolların da kar 
mücadelesi şikâyeti vardır; her yıl olmuştur, 
bunun üzerinde de arkada-şımın dikkatini çeke
ceğim. 

Sigara fabrikası kurulmamasının sebebini 
sordular : Bilemiyorum, ama Sinop'la Gerze'de 
- çok yakın tanıdığım için - bir fabrikayı ida

re edecek kadar tütün bulmak mümkün değil. 
Zannederim 500 - 600 000 kilo civannda Gerze' 
de, 100 - 150 000 kilo da Sinop'ta tütün istih
sal edilir. Bunun yanında, eğer böyle söylemek 
mümkünse, onun yanındaki kazada 10 milyon 
kilo tütün istihsal edilir, ama sigara fabrikası 
yoktur. Buna mukabil, istihsal edilen bu tütü
nün mahallinde işlenmesi yolunda tedbir alın
mıştır. Nitekim Gerze'de 300 işçi kapasiteli bir 
işleme evi açılmıştır. 

Diğer ihtiyaçları ilgili bakan arkadaşlarımı
za intikal ettirilecektir; halli yolundaki faali
yetlere imkân nispetinde tevessül edilecektir. 

Sayın Hamamcıoğlu, çok konuşulan bir mev-
zudan; haşhaş mevzuundan bahsettiler. Biliyor
sunuz çok yeni alınmış bir karardır bu. Benim 
de içinde bulunduğum Hükümet zamanında 
alınmış olan bu karar iyi niyetle alınmıştır. 
Bu karardan çiftçilerimizin zarar görmemeleri 
için tespit edilebilen tedbirler peşinen alınmış 
ve ikame projesi halen geliştirilmektedir. Bu 
projenin geliştirilmesinde, Sayın Hamamcıoğ-
lu'nun burada bahsettiği, bu görüşmelerde be
nim de bulunduğum bazı sıkıntıları elbetteki 
ele almak mümkündür, öyle zannediyorum ki, 
bu projeyi geliştiren özel bir umum müdürlük 
kurulmuştur, bu umum müdürlük bu sıkıntıla
rın büyük kısmını halletme durumundadır. 

Sayın Kılıç'm tavsiyeleri, her milletvekili
nin buradan yapacağı normal tavsiyelerdir. 
Takdir edilir ki, Devlet destekleme alımları 
- ki Sayın Kılıç'in memleketinde de iki mahsul 
desteklenmektedir - günün şartlarına ve bil
hassa ihraç malı olması sebebiyle Antepfıstığı-
nın fiyatı beynelmilel piyasalardaki hareketlere 
göre ayarlanmaktadır, öyle ümidediyorum ki, 
bu yıl dünya fiyatlarının Antepfıstığı bakımın
dan müspet seyretmesi sebebiyle daha tatmin 
edici bir neticeye vasıl olmak mümkün olacak
tır. 

Saygılar sunarım efendim. 

I 8. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ça
lışma Bakanı Ali Rıza TJzuner'e, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir'in, vekil
lik edeceğine dair (hımhurbaşkanlığı tezkere
si (3/852) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum, 

— 183 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, dönüşüne kadar, 
Çalışıma Bakanlığına Sağlık ve Sosyal Yardım I 
Bakanı Doktor Kemal Demir'in vekillik etme- r 
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 1 

Cevdet Sunay I 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz I 
olunmuştur. I 

9. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi re I 
Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, Ulaştırma Ba- i 
kanı Bıfkı Danışman'in vekillik edeceğine dair i 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/853) I 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi I 
vardır, okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Tek- I 

neloji Bakanı Mesut Erez'in, dönüşüne kadar, I 
iSanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ulaştırma Ba- I 
kanı Rıfkı Danışman'ın vekillik etmesinin, Baş- I 
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu- I 
ğunu arz ederim. I 

Cevdet 'Sunay I 
Cumhurbaşkanı I 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz; I 
olunmuştur. I 

10. — Kültür İşlerinin Millî Eğitim Bakan- I 
lığından alınarak bu işleri yürüten Müsteşarlığı I 
ile buna dahil dairelerin Başbakanlığa bağlanma- I 
sına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/854) I 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi I 
vardır, okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına ' I 
İlgi : Başkanlığın, 5 Haziran 1972 gün ve I 

1/2-3809 sayılı yazısı : 
1. Kültür İşlerinin Millî Eğitim Bakanlı- I 

ğmdan alınarak, bu işleri yürüten Kültür Müs- I 
tesarlığı ile buna dahil dairelerin Başbakanlığa I 
bağlanması. I 

2. Kültür hizmet ve konularına ilişkin ka
nun, tüzük ve yönetmelikler ile bunların ek ve I 
tadillerine gJöre, Millî Eğitim Bakanına ve Mil- I 
lî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan görev ve 
yetkilerin Başbakana ve Başbakanlığa intikal I 
ettirilmesi. I 

Başbakanın 4-951 sayılı Kanun hükümlerine 
istinaden ve ilgideki yazı ile bildirilen teklifi 
üzerine uygun görülmüştür. Arz ederim. 

Cevdet ISunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner' 
in, gündemde bulunan sorularının cevaplandırıl
masına zaruret görmediğinden gündemden çıka
rılmasına dair önergesi (6/135, 161, 179; 4/289) 

BAŞKAN -— Trabzon Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Uzuner'in bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminde bulunan soruları

mın cevaplandırılmasına zaruret görmediğim
den, gündemden çıkarılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN - - Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, gereği yapılacaktır. 

12. — Madencilik h'eformu Kanun tasarısı
nın havale edilmiş bulunduğu' komisyonlarından 
seçilecek 8'er üyeden kurulu bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair Enerji ve Tabiî. Kaynak
lar Bakanı Nuri Kodamanoğlu1 nun önergesi 
(1/605, 4/288) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Nuri Kodamanoğlu tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Meclise sevk edilmiş bulunan Maden

cilik Reformu kanun tasarısı, hükümet prog
ramında süratle çıkarılması vadedilen reform 
kanunlarından biri olması, memleketimizin 
enerji ve yakıt ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyle alınması icabeden âcil tedbirlere imkân 
vermesi itibariyle havale edilmiş bulunduğu 
Enerji ve Plan komisyonlarından seçilecek 8'er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu 
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BAŞKAN — Maden kanunu tasarısının ge-
çjici bir komisyonda görüşülmesi, Sayın Enerji 
Şakanı tarafından teklif edilmektedir. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. •— Halen 55 numaralı Geçici Komisyonda, 
bulunan Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu kanun teklifinin 81 
numaralı Geçici Komisyona havalesine dair, Ko-
viisjfon Başkanlığı tezkeresi (2/569, 3/851) 

BAŞKAN — 81 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın İsmail Hakkı Tekine! tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Mselisi Başkanlığına 
Halen 55 numaralı Geçici Komisyonda bulu

nan ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş tara
flından verilen 2/569 esas numaralı Tarım ve 
Toprak Reformu kanun teklifinin, Komisyonu
muzda görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Re
formu kanun tasarısı ile birleştirilerek ve bir
likte görüşülmesini teminen, adı geçen teklifin 
Komisyonumuza havalesini arz ve teklif ede
rim. 

(Saygılarımla. 
81. No. lu Geçici 

Komisyon Başkanı 
İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş tarafın
dan verilen Tarım Reform kanunu teklifinin, 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda görüşül
mesi, Geçici Komisyon Başkanı tarafından tek
lif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Ifabul edilmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bina kiraları hakkında kanun teklifinin İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/369, 4/291) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
9 arkadaşımla birlikte, 8 . 6 . 1970 tarihin

de Yüce Meclise sunmuş bulunduğum Bina ki
raları hakkında kanun teklifimiz, (2/369) 
16 . 6 . 1970 gününde Adalet Komisyonuna 
havale edilmiş ve aradan tam 2 yıl geçmiş ol

masına rağmen, Genel Kurula gönderilmemiş 
bulunmaktadır. 

Yürürlükte olan Kira Kanununun, kiraların 
belli edilmesiyle ilgili maddeleri, Anayasa Mah
kemesince 1963 yılında iptal edilmiştir. Bu boş
luğun bir kanunla doldurulması gerekirken, bu 
kanun hâlâ çıkarılmamıştır. Bu durum üzerine; 
Yargıtay, bir içtihadı birliştirme kararı ile bu 
boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Bugün de ki
ralar bir kanun ile değil, bu içtihadı birleştir
me kararına göre belli edilmektedir. Diğer bir 
içtihadı birleştirme karan ile de, her yıl kira
ların yeniden artırılması için dâva açılabileceği 
kabul edilmiştir. 

Bütün bunların sonucu olarak, her yıl açı
lan kira artırma davaları yanında emsallerle 
hızlı bir kira tırmanması almış yürümüştür. 
Böylece kiralar, ekonomik kurallar dışında, 
adalet ve insaf ölçülerine sığmayacak bir du
ruma ulaşmıştır. Dar gelirli işçi, esnaf, dul ve 
emekli, tüm yoksul yurttaşlar gelirlerinin bü
yük bir bölümünü kiraya ayırmak zorunda ka
larak, barınamaz ve yaşayamaz bir hale düş
müşlerdir. 

öte yandan, işyeri kiralarının akıl almaya
cak derecede yükselmesi, genel olarak tüm fi
yatların yüksek bir düzeyde oluşması sonucu
nu doğurmakta ve hayat pahalılığını kamçıla
maktadır. 

Kanun boşluğunu doldurmak, mahkeme ka-
rarlarıyle yönetime son vermek, kiraların eko
nomik kurallar içinde adaletli bir şekilde oluş
masını sağlamak ve hayat pahalılığına bir öl
çüde çare bulmak bakımından, Bina Kiraları 
kanun teklifimizin biran önce kanunlaşması 
açık bir zorunluluktur. 

İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi gereğince, 
45 gün içinde Genel Kurula gönderilmesi gere
kirken, 2 yıldır Komisyonda bulunan teklifi
mizin Meclis gündemine alınmasını saygı ile 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, önergesiyle 
vermiş olduğu kanun teklifinin süresi içinde 
görüşülmediğinden Genel Kurula intikal etti
rilmesini istemektedir, önerge Genel kurulun 
bilgilerine arz edilmiştir. Gündeme alınması hu^ 
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
(Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri ve 74 arkadaşı ile birlikte verdikleri 
(f>831 sayılı Orman Kanununun bazı maddeleri
nin tadiline dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
•36 ncı maddesi gereğince gündeme alınması hak
kında önergesi (2/515, 4/290) 

BAŞKAN — Sayın Trabzon Milletvekili Ah
met Şener tarafından verilmiş önerge vardır, 
okutuyorum. 

I£!aym Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 

Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının ve benim de 
imzam bulunduğu; Anayasanın 131 nci madde
sinde yapılan değişiklik nedeniyle, 6831 sayılı 
Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 
30 ve 40 ncı maddelerinde değişiklik yapılması; 
bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesine 
ve 5237, 5422, 6964, 7336 ve 756 sayılı Kanun
lara konu gelirlerin kaynak olacağı orman köy
lerini kalkındırma fonu teşkili ile orman köy
leri kalkındırma kooperatifleri kurulması hak
kındaki kanun teklifimiz, 22 . 4 . 1971 tarih 
ve 3526 sayı ile Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilmiştir. 

Bu kanunumuz, İçişleri, Köy işleri, Tarım, 
Orman ve Plan komisyonlarına havale edilmiş 
olduğu dikkate alınmadan, bundan sonra aynı 
maksatla 15 . 10 . 1971 tarihinde Sayın An
talya Milletvekili ihsan Ataöv ve iki arkadaşı 
tarafından verilen kanunla, 27 . 12 . 1971 ta
rihinde hükümet tarafından verilen tasarı bir
leştirilerek, bu iki kanun 73 Numaralı Geçici 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Davam) 

Komisyon kurularak görüşülmüş ve Gündemin 
«Birinci Görüşmesi Yapılacak işler» bölümüne 
28 nci sırasında 584 sayı ile yer almış bulun
maktadır. 

Bizim kanun teklifimiz, 14 aydır havale 
edilmiş bulunduğu, içişleri, Köy işleri, Tarım, 
Orman ve Plan komisyonlarından hiçbirinde 
görüşülüp, neticeye bağlanamamış olduğu bir 
gerçektir, içişleri Komisyonu tarafından 3.4.1972 
tarihinde, teklif edilen Geçici Komisyon öner
gesi, 10 . 4 . 1972 tarihinde Millet Meclisinde 
okunmuş ve oylanılmadan, önerge geri veril
miştir. 73 Numaralı Geçici Komisyonda da, Hü
kümet tasarısı ile Sayın Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv ve arkadaşlarının tevhiden kara
ra bağlanan teklifi ile birlikte görüşülmek üze
re; bizim teklifimizin de tüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince Meclis gündemine alınmasını ve 
oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Sayın Şener ve 74 arkadaşının 
Orman Kanununun bazı maddelerinde tadil is
teyen teklifi, süresi içerisinde komisyonlardan 
çıkıp, Genel Kurula getirilmediği beyan olun
maktadır. Buna mütedair önerge, Genel Kuru
lun bilgilerine arz edilmiştir, içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince, gündeme alınması teklif 
olunmaktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Dernekler kanuna tasarısı ve Anayasa, 
İçişleri ve Adalet Komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/606) (S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Dernekler kanunu tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KÎTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan; İçişleri Bakanı arkadaşı
mız yerine Bakanlık Müşaviri Sayın Bahattin 
Ablum'u görevlendirmişjtir. Bu hususta yetki 
belgesi vardır, takdim ediyoruz efendim. 

(1)561 S. Sayılı basmayazı 97 nci Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir, 

-i 186 

BAŞKAN — Peki efendim. 
39 ncu madde üzerinde müzakereler devam 

ediyordu. Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Tur
han özgüner görüştüler. Bu madde üzerinde 
'Sayın Ülker ve Sayın Başer de söz almış bulu
nuyorlardı. 

Sayın Reşit Ülker, Buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, şahıslar adına yapılacak konuşma
lar kaç dakika ile sınırlı efendim? 

BAŞKAN — Şahısları adına yapılan konuş
malar 10, gruplar içinse 20 dakikadır. Bu hu
susta Genel Kurulun kararı vardır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Gruibu adına konuşuyorum, efen* 
dim. 
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BAŞKAN — Efendim onu zikrederseniz iyi 
j)lur, çünkü sık sak görüşüyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Zikrediyorum 
«fendim. 

'BAŞKAN — Peki, şu anda zikrediyorsunuz. 
Buyurunuz. 
C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım : 

39 ncu maddede getirilen hüküm, Anayasa
mıza açıkça aykırı bir bükümdür. Getirilen hü
küm şudur : 

«Dernekler, dernek şubeleri, federasyon ve 
fkionıfederasyonların, bu kuruluşların yetkili or-
jganteasyonlarınca karar verilmeden bildiri, be
yanname veya benzeri yayınlar yapılamaz.» 

Bu çok doğru birşey; yani bu böyle söy
lenmese de zaten böyledir. Demek Hukuku ge
reğince evvelce de böyle idi; bununla açıkiık 
getiriliyor. 

«YukardaM fıkrada belirtilen kuruluşlar 
adma neşredilecek bildiri, beyanname veya ben
zeri yayınlarda, bu konuda alınan kararı tas-
vjlbedeaı üyelerin veya o kuruluşun yetkili or
ganlarınca tayin ve tespit etmek.. «(Tesbit edi
len» olacak, burada «tespit etmek» diye «... tes
pit edilen kişi veya kişilerin adı, soyadı ve im
zalarının bulunması şarttır.» Bu da normal bir-
şeydir. Biraz daJha ileri gidiliyor. Bunun da üze
rinde bir diyeceğimiz yok. 

Şimdi ondan sonra gelen fıkra şöyledir : 
«Neşredilecek bildiri, beyanname veya ben

zeri yayınların ve bu konuda alınan kararın bir 
Hüshası, alındı belgesi karşılığında mahallî C. 
Savcılığına diğer nüshasının da mahallî mülki-
jye amirliğine verilmesi zorunludur.» 
!' Neşredilecek bildiri diye başlıyor. Getirilen 
tıüiküm açıktır. Bir dernek bir bildiri neşrede
cek, bu neşri yapabilmesi için, «neşredilecek bil
diri» denmek suretiyle, bu nesri yapabilmek 
İçin daha evvel bunun bir nüshasını 0. Savcı
lığına giderek, benim bildirim budur diye vere
cek, o da bitmeyecek, bir nüshasını da mahallî 
jmülkiye amirliğine teslim edecek. Neşrinden ev-
jvel yapılacak Tjir fiil bu. 

Diğer fıkra ile de; «Birinci' fıkrada sayılan 
jkuruluşlar tarafından hazırlanan bildiri, be
yanname veya benzeri yayınları tab, teksir yeya 
iher hangi bir sureiite çoğaltan gerçek veya tü
zel kişiler ile yayımlayacak basın organlarının 

ve TRT Kurumunun yetkilileri, 0. Savcılığınca 
verilen alındı belgesinin bir örneğini almadan, 
beyanname ve benzerlerini basamaz ve yayınla
yamazlar.» deniyor. 

Simidi değerli arkadaşlarım, burada da aynı 
fikrin devamı; bildiriyi hazırlayacak dernek, 
savcılığa götürecek, savcılıktan bildiriyi savcı
lığa teslim ettim diye bir belge alacak sonra 
matıbaaya gidecsk - yani matbaaya gidiyorsa -
ve onu oraya verecek ve ondan sonra basılacak. 
Eğer TRT ise TRT'ye verecek veya gazete ise 
gazeteye verecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu resmen ve açıkça 
sansürdür. Sansürden başka bir şey değildir. 

Simidi, sansür basit anlamı ile nasıl ifade 
edilir? Türk Hukuk Lügatından alıyorum. San
sürü tabiî hepimiz biliyoruz. Ama daha kolay 
anlaşılsın diye Türk Hukuk Lügaitımdan san
sür kelimesinin karşılığını okuyorum: «fSöz, ya
zı, reisim ve sesle yapılan her türlü neşriyatın 
ve muhaberâtın ve mersülelerin yapılmasından 
veya muhataplarına varmasından önce Devlet 
tarafından kontrol edilmek üzere alınan emni
yet tedbiridir. Nefirden önce kontrol ve sansür 
ancak örfî idare halinde tecviz olunmuştur.» 
diyor ve eski Anayasanın - Türk Hukuk Lüga
ti ©ski olduğu için - 77 nci maddesi ile eski ör
fî îdars Kanununun 3 ncü maddesini gösteriyor. 

Gene burada aklımıza bir şey gelir. Acaba 
bu yapılan şey, yani derneğin yaptığı şey, bir 
basınla ilgisi olan bir nesne midir, bir şey mi
dir diye düşünülebilir. Onun için de, Basın Ka
nununun 2 nci maddesi şu hükmü getirmekte
dir. «Bu kanun hükümlerine göre basılmış eser
lerden maksat neşredilmek üzere tabı aletleri 
ile basılan veya sair her türlü vasıtalarla ço
ğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir. «Ta
biî bilinen gazeteler v. s. TRT'nin de basın ol
duğumda şüphe yek. Ama acaba bir teksir ya
parlarsa yahut beş - on nüsha hazırlarlarsa bu 
da ba3ma girer mi tereddübü olabilir. «Basılan 
veya sair her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazı
lar» ibaresi vardır, kanunda. Bunun içine giren 
şeyler de; teksir, daktilo ve fizikî ve kimyevî 
vasıtalar, fotokopi, kalemle çoğaltmalardır. 

Şimdi değarli arkadaşlarım, bunu da böyle 
tespit ettöktten sonra, Anayasaımıza bakalım. 
Anayasamız, 20 nci maddesinde düzünce hürri
yetinden bahsetmektedir. Zaten basın hürriyeti 
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düşünce hürriyetinin bir devamıdır, düşünce 
hürriyeti ancak basm hürriyeti ile tamamlana
bilen bir şeydir. Anayasanın 20 nci maddesinde; 
«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahip
tir; düşünce ve kanaatlarmı söz, yazı, reisim ile 
veya başka yollarla tek başına, veya toplu ola
rak açıklayabilir ve yayabilir.» deniyor. Esas 
kaynak burası. Onun yanında 22 nci madde - bi
raz evvel izah etltim, bunlar basma girer - «Ba
sın hürdür; sansür edilemez.» diyor. 

24 ncü maddede de, «Kitap ve broşür yayımı 
izne bağlı tutulamaz; sansür edilemez.» deni
yor. Açıkça bu fikirler Anayasamızda ifade edil
miştir. 

Şimdi hir de uluslararası bağlı olduğumuz 
metinlere bakalım. İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinin 19 ncu maddesi; «Her ferdin fikir 
ve ifade hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikir
lerinden ötürü, rahatsız edilmemek, memleket 
sınırları mevzuubahis olmaksızın malumat ve 
fikirleri her vasıta ile aramak elde etmek ve 
yaymak hakkmı gerektirir.» Madde buraıda bi
tiyor. 

Değerli arkadaşlarım, onun yanında Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 ncu maddesi; 
«Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu 
hak içtihat hürriyetini ve resmıî makamların 
müdahalesi ve memleket sınırları mevzuufbahis 
olmaksızın, halber veya fikir almak veya vermek 
serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin 
radyo, sinema veya televizyon işletmelerini bir 
müsaade rejimine tahi kılmalarına mani değil
dir.» «Müsaade rejimine» yani işletmelerin mü
saade rejimine. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ortada açık bir 
durum vardır. Ancak sansür, örfî idare Kanu
nu ile mümkün olalbilir. Orada gösterilecek 
şartlara göre; o da kaynağını yine elimizde bu
lunan bu Anayasadan almaktadır. Bugün geti
rilen madde resmen sansürdür. «Ama efendim, 
bu sansür baısmı ilgilendirmiyor, basınla bir 
ilişkisi yoktur.» Hayır arkadaşlar. Bu sansürün 
basınla ilişiği vardır. Derneklerin fikir yayma
sı, basm yolu ile olur; yaptıkları fiiller basm 
eylemleridir, fiilleridir. Bugün burada bu mad
de ile sansür getirilmektedir; yarın bu madde 
iburadan, hu Meclisten çıktıktan sonra, hiç kim
se - yani genel olarak - bütün basına da sansür 
getirilmeyeceğini kestirmek imkânına sahibola-
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maz. Nitekim dün burada geçen bir maddede, 
öğrenci derneklerinde bulunanların siyasî par
tilere girmemeleri prensibi kabul edildi; yarın 
sendikalarda bulunanların da siyasî partilere 
girip girmemeleri talbiî olarak düşünülebilir. 
Yarın başka teşekküller de düşünülebilir. Bu 
bir yoldur. Anayasa dışında açılan bir yoldur. 
Binaenaleyh, bu şekilde dernek hakkını, basm 
hürriyetini zedeleyen bu kanunun 39 ncu mad
desinin 3 ve 4 ncü fıkralarını müdafaa etmeye 
imkân yoktur. Mutlak surette buradan çıkarıl
maları lâzımıdır. Anayasada da kesin surette, 
ifade edilmiştir, içtihat ihtilâfı olur, şu anlama 
gelir; Anayasayı değiştirdik, burada böyle olur, 
şurada şiöyle olur diye münakaşa edilecek hiç 
bir tarafı da yoktur. Yani içtihat yolu ile kar
şısına çıkılacak hiçbir tarafı yoktur, istirham 
ediyorum arkadaşlarım, lütfediniz, C. H. P. 
Grubu adına önerge verdim, 3 ncü ve 4 ncü fık
raların buradan çıkarılması lâzımdır. 

41 bin derneğin içinde 40 - 50 tane suiisti
mal yapan, rejime kasteden, kanunları çiğne
yen dernek var diye Türkiye'de bütün dernek 
hayatını, basm hayatını, derneklerin fikir yay
ma hayatını ortadan kaldırmaya hakkımız yok
tur. Alacağımız tedbiri alalım; O. H. P. olarak 
kanunun tümünde böyle bir kanunun getirilme
sinin yerinde olduğunu ifade ettik, pek çok 
maddesinde konuşmadık. Ancak hürriyetleri 
kısıtlayan, demek kurma hakkını ortadan kal
dıran, vatandaşları ıstıraba sokacak olan mad
delerde düzeltme hakkımızı kullandık, istir
ham ediyorum komisyondan, bu yanlış metni 
lütfen geri alsınlar. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bölge Yatılı Okulları Kanun 

tasarısına açık oylarını kullanmayan saym mil
letvekili var mı efendim? Varsa lütfen kullan
sınlar. 

Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekileri; Dernekler 
Kanununun 39 ncu maddesi önemli bir madde
dir. Bir saym arkadaşımız kalkar kalkmaz, «bu 
madde Anayasaya aykırıdır,» dedi. Anayasanın 
bazı maddelerinin değişeceği ve değişmesi lâzım-
geldiği hususunda beyanatta bulunduğumuz za
man arkadaşımız hassasiyet gösterdi, haklıdır. 

Bundan bir müddet evvel, Anayasayı ilga, 
memlekette komünist idareyi getirmek isteyen 
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sjnaşistlerin idamı geldiği zaman, neden aynı 
hassasiyeti göstermedi, bunu düşünmek lâzım. 

2 ncisi, bu düzen değişmelidir, bu düzen de
ğişecektir diye Meclis kürsüsünde, dışarda söy
leyen arkadaşlara karşı, bu düzenin demokra
tik hür rejim düzeni olduğu, bunun değiştiril
memesi icabettiği, bu düzeni yıkmak isteyenle
rde karşı 39 ncu madde getirildiği söylendiği za
rftan, yine karşı koymalarına, hassasiyetlerine 
üzülmemek elden gelmiyor. 

Şimdi 1961 Anayasasından sonra Türkiye'
deki geniş hürriyet rejiminden faydalanan bazı 
insanlar, üçü beşi bir araya gelerek kurdukları 
dernekle âdeta Türkiye'de bir bildiri enflasyo
nu, bir bildiri furyasına girerek bu rejimi yık-
rfrak için ne yapmak lazımsa yaptılar. Nihayet 
j2 Martta Türk Silâhlı Kuvvetleri bunlara 
«dur» dedi ve Allah'a şükür Türk Silâhlı Kuv
vetleri bugün bu komünist yuvalarının sivrisi
neklerini temizliyor. İlkokuldan üniversiteye 
kadar sızmış olan komünistlerin temizlenmesine 
sıra gelmedi. İşte, tedbirler bunun için almıyor, 
elbirliği ile bu tedbirleri alalım. 

Bir konuşmamda demiştim ki; bu çatı yıkıl
dığı zaman hepimizin üzerine yıkılır. İnsan na
sıl ki sıhhatinin kıymetini, sıhhati bozulunca 
öğrenirse, hürriyet de elden gittikten sonra onun 
kıymetini aramışsın bu hiçbir şey ifade etmez. 

Muhterem arkadaşlar, en tehlikeli, en kritik 
devirde şu rejimi ayakta tutmak için çalışmalar 
içindeyiz; ileriki nesiller bizi, atacağımız hare
ketlerle ölçeceklerdir. 

Ankara, İstanbul, İzmir'deki kurulmuş olan 
dernekler sızmış olan komünistler her gün bil
diri yayınladılar. Her gün Devlet kuvvetlerinin 
karşısına çıktılar. Bunlar anarşistlerdir, işte; 
ekonomi kitabındaki meşhur anarşistlerin isim
lerini vereceğim. 

Devlet aleyhtarı, Proudlon. iki Rus anar
şisti, Bakounine ve Propetkine. 

Fransız anarşisti, Elisee Rechis ve Jean 
d-rare'dir. Anarşistlerin birleştikleri prensip 
şudur : Devleti, vazifelerini, kanunlarını, mah
kemeleri ve mukaveleleri reddederler. Hususî 
mülkiyet müessesesini istismar ve emeksiz gelir 
vasıtası telâkki ederek ilgasını isterler. 

Anarşistlerden bilhassa Ruslar, anarşizme 
geçmek için şiddet kullanılmasına taraftardır-
ijar. Onlara nazaran; anarşist cemiyeti teessüs 

ettirebilmek için mevcut müesseseleri tahribet-
mek lâzımdır. İşte, Türkiye'de sahneye konulan 
bunlardır. 

Onun için, Anadolu'da kurulan bir ilkokul 
yaptırma derneği, bir ortaokul yaptırma der
neği hüsnüniyetle çalışırken, gel sen Ankara, 
İstanbul gibi büyük yerlerde bir dernek olarak, 
fert olarak cemiyetin karşısına çık, fakat bir 
derneğin arkasına sığınıp da bu cemiyeti, bu 
Devlet otoritesini yıkmaya çalış... Buna kimse
nin hakkı yoktur. 

Hepimiz şuna inanıyoruz ki; ben, hür ve de
mokratik rejime inanmamış olsa idim, burada 
bir gün dahi durmazdım arkadaşlar. Onun için 
elbirliği ile biz bu rejimi bu parazitlerden ko
rumak mecburiyetindeyiz. 

Maddede ne demiş; «Dernekler bildiri yayın
layacaklar ise, yetkili organlarını toplasınlar, 
enine boyuna müzakere etsinler, tartışsınlar on
dan sonra imzaları altında - imza demek bir ne
vi mesuliyet - efkârı umumiyeye yayınlasınlar. 
Bir zamanlar. 1968'den sonra bildiriler yayınla
dılar, mesulünü bulamadık. E, bu gibi kanun
suzlukları önlemek için diyoruz ki; yetkili or
ganları karannı versin, efkârı umumiyenin kar
şısına çıksın. Çıkmadan önce de Cumhuriyet 
savcılarına - neden kaçıyoruz adliyeden - idarî 
makamlara beyannamelerini, bildirilerinin bir 
suretini versin, ilerde mesul arandığı zaman; 
«Evet, bizde, dosyamızda vardır» der; suçlu ise 
yakasına yapışılır, suçsuz ise hiç kimse buna 
bir şey demez. 

Yine bunu bir sansüre benzetiyorlar. Bura
da, «yayın, basın» başka buradaki bildiriler 
başka. Buradaki bildiriler tamamen rejimi 
yıkmak için sahnelenen yazılar içindir. Yoksa, 
basına herhangi bir sansür koymak bahis mev
zuu değildir, ilerde böyle bir şeyin de düşünül
mesi imkânsızdır. 

Bu bakımdan endişe etmeyelim, derneklerin 
bildirilerine bir nevi disiplin getiriyoruz. Bu 
disiplini getirmekte cemiyetin büyük faydaları 
vardır, yararları vardır. Aksi takdirde anar
şistlere önverdiğimiz zaman bu rejimi hiç kimse 
kurtaramaz. 

Maddenin aynen çıkmasında fayda vardır 
ve hiçbir zaman Anayasaya da aykırı değildir. 
Anayasanın 29 ncu maddesinde; sınırların konu
lacağına dair tadilatta yapılmıştır, saygılar su
narım. 
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BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz 
efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 39 ncu madde üzerinde 
bir arkadaşımız katı lisanla ve madde tasrih ede
rek «Anayasaya aykırılık ve sansür» kelime
sini kullanmasa idi söz almak niyetinde değil
dim. Ancak; görüşülen kanunun kabul edilen 
35 nci maddesi tetkik edilirse görülecektir ki; 
burada derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç 
dışında, herhangi bir faaliyette bulunamaya
cakları sarih hükmüne rağmen bildiri yayınla
yan, yani rejim, doktrin veya ideolojileri itiba
riyle kanunun yasak ettiği amaç ve faaliyetleri 
metheden ve bu istikamette bildiri yayınlayan 
derneklerin, meydana gelen fiillerinden ötürü 
konan bir hüküm ihtiva etmektedir. 

Muhkem arkadaşlar biz, bu 39 ncu madde
nin tetkikinden sonra; neşredilecek bildiri, be
yanname veya benzeri yayınların ve konuda alı
nan kararın bir nüshasının alındı belgesi karşı
lığında Cumhuriyet Savcılığına ve mahallî idare 
âmirlerine verilmesinin sansür mahiyetinde ol
duğu kanaatinde değiliz. Çünkü, bu maddeyi 
35 nci madde ile birlikte mütalâa etmek mecbu
riyeti vardır. 35 nci maddede, kuruluş gaye ve 
maksadına aykırı olarak bildiri yayınlayan der
neklerin suç işlemiş olacakları bir vakıadır. Suç 
işlendikten sonra, bunların takibi de adlî ve 
idarî makamlara düşeceğine göre; suçun işlen
mesinden önce bir zabıtayı mania görevi olmak 
üzere idare amirlerinin veya savcılığa verilecek 
beyannamelerin, bildirilerin bir nevi sansür ola
rak kabul edilmesi ve bunun de Anayasanın hür 
basın ve yayına mani imkân tanıyan hükümleri
ne aykırı olduğu idiasma iştirak edemiyoruz. 

Buradaki kasıt, herhangi bir fikrin, herhan
gi bir fileri müdafaa eden, yayan veya ilmî bir 
görüşü ifade eden veya hukukî bir düşünüşü 
ammeye yayan bir mevkutenin kontrolü mahi
yetinde olmayıp, münhasıran 35 nci maddenin 
tasrih ettiği ahvalde, yani kanunun yasakladığı 
bir fiilî işleyen, bunu bildiri haline getirip yay
maya uğraşan derneklere raci olarak ifade edil
miştir burada. Yani, sırf dayanışma maksadı ile 
kurulan bir öğretmen derneği, tüzüğüne aykırı 
olarak üyelerine siyasî mahiyette, rejim düş
manı bir beyanname veya bildiri neşrederse, 

bunların neşrinden önce el konması ve bunlara 
mani olucu bir tutum içine girilmesi hükmünü 
ihtiva etmektedir. Burada sansür yoktur. San
sür; bir fikrin, bir düşüncenin ilmin veya irfa
nın yayılmasına mani olucu her türlü mevkute
nin yayımından evvel yapılan kontroldür. Bu
rada böyle bir şey mevzuubahis değildir. Bura
da, münhasıran suç ihtiva eden, yani kanunun 
35 nci maddesinde tadat edilen suçlardan her
hangi birini irtikabeden derneğin, vermeye 
mecbur tutulduğu bir mükellefiyet mevzuubahis-
tir. Burada, maddenin tedvin ediliş şekli ile 
çıkması, halihazırda yaşamakta olduğumuz fev
kalâde rejimin ihtiyaçlarmdandır. 

Bu bakımdan bu maddenin tedvin edilen şe
kilde çıkarılması lüzumludur, bu hususu arz et
mek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, buyurun efen

dim. 
SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Çok önemli sonuçlar doğuracak bir tasarı 

üzerinde görüşmekte olduğumuzu hepiniz tak
dir buyurursunuz. 

Batının kalkınması, ekonomik örgütlenme 
ve toplumsal örgütlenme ile mümkün olmuştur. 
Batıda şirketler ve büyük ortaklıklar kurulma
dığı sürece bugünkü düzeye ulaşmak mümkün 
olmamıştır. Toplumsal kalkınmada demokratik 
yaşantının başarılı olabilmesi; ancak, politika 
dışı örgütlenme ile mümkün olabilir. Sanıyorum 
ki, değerli arkadaşlarım, yalnız politik örgüt
lenme ile toplamlar istediğimiz kalkınma düze
yine ulaşamazlar. Parlamento dışı demokrasinin 
başarıya ulaşabilmesi, bu dernekler statüsü ile, 
dernekler kanunu ve yasaları ile ne kadar 
hoş görü veya geniş açıdan alınırsa, o derecede 
başarılı olabilir. 

Şimdi, demokrasinin başlıca gıdası; yani 
demokrasiyi kurmak bir mesele, kurulduktan 
sonra onu beslemek, onu geliştirmek apayrı bir 
meseledir. Eğer, demokrasilerde etki ve tepki 
kayboluyorsa, bu sınırlandmhyorsa orada de
mokratik yaşantı gelişmez. Biz, hep nedense 
geçmişteki birtakım olayları, kanunsuz eylem
leri ele alıyoruz, onun dtkisi altında çok şiddet 
davet eden kanunlar, yasalar getiriyoruz. 

Şimdi, bu kanun tasarısında, özellikle 4 ncü 
maddede 13 yasaklama hükmü getirilmiştir. 
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$5 nci maddesinde doktrinden, ideoojilerden 
bahsettik, bunları benimsemiş olan kimselerin, 
İster gerçek, ister tikel kişilik olsun, bunları 
anma töreni yapmak, bunlar lehinde yayın yap
mayı yasakladık. E, şimdi soruyorum, bir in
sanın hem doktrin bakımından siyasal kişiliği 
olur, hem de edebî kişiliği olur; Şairliği olur, 
Şimdi, bir doktrini benimsedi diye biz 35 nci 
maddede bu ideolojiyi benimsemiş ölmüş bir ki
şinin lehinde bir kelime söyleyemeyiz. Yani ör
gütlenmiş olarak söylemeyeceğiz. Kişi olarak 
belki söyleyeceğiz. E, neden kişi olarak söyleye
ceğiz de dernek olarak bunu söyleyemeyeceğiz? 
Ben, bu demokrasiyi anlayamıyorum. 

Değerli arKadaşlarım, bu 39 ncu maddede, 
değerli Ülker arkadaşımın dokunduğu hususla
ra da aynen katılmakla beraber; bu, bir tür 
sansürdür, biz buna ne dersek diyelim sansür
dür. Bir basın organının, savcı tarafından alın
dı belgesi ibraz edilmedikçe, ona getirilmedik
çe yayınlanamaması keyfiyeti başka bir anlam 
taşımaz, bu bir nevi sansürdür. Asıl, burada 
unutulmaması gereken şey; tepki - etki müna
sebetinin, ilişkisinin ortadan kalkmasıdır. Savcı 
bugün verecek, yarın verocek veya alındı, alın
madı, polis getirdi, getirmedi, şu, bu.. Deme
ğin ulaşmak istediği etkiyi katiyen bu madde 
ile sağlamak mümkün olamayacaktır. Kaldı ki, 
biraz önce dokunduğum üzere; 4 ncü maddede 
ve 35 nci maddede yasak hükümler getirilmiş. 
O yasakların dışında yasa sınırları içerisinde 
kurulmuş bir derneğin kendi amacı doğrultu
sunda yayınladığı bildirilere bu kısıtlama ve 
kayıtlamayı getiriyoruz, niçin? 

îşte arkadaşlarım, size arz ettiğini üzere ya
sa ile sağlamak istediğimiz asıl amaç; Türk de
mokrasisinin gelişmesi, boy atması meselesi ve 
toplum yaşantısının demokratik prosedür içeri
sinde başarıya ulaşması meselesini bu madde, 
kanun tasarısı dolaylı olarak veya doğrudan 
doğruya bazı maddeleri ile kısıtlayacaktır, en
gelleyecektir. 

Bir şeyi unutmamak gerekir, ben bu Mec
lisin tutanaklarını bir vesile ile incelediğim za
man şimdi hatırlamıyorum, ama o günün bir 
Parlamenteri şunu ifade etmişti: «Demokrasile
rin üç büyük külfeti var. Üç büyük faktördür 
bu aynı zamanda» diyor. «Birisi bilgisizlik, il
gisizlik, eylemsizlik». Eylemsizlikte arkadaşlar 

demokrasileri kısıtlayan, köstekleyen, yok eden 
unsurlardan birisidir. Yalnız yasa dışı eylem
leri alarak birftakım sonuçlara ulaşmamamız ge
rekir. 

Size bir hususu anlatmak istiyorum. Ya ey
lemsizler arkadaşlar?. Şu Devlet kademesi içe
risinde bile birtakım görevlilerin eylemsizlikleri 
bu milleti, bu toplumu nasıl yıkıyor... Bunu da 
düşünmek lâzım. Yalnız kanunsuz eylemleri de
ğil, eylemsizleri de düşünmek lâzım. Eylemsizlik
te aynı zamanda demokrasiyi kökünden yok 
edecek faktörlerden birisidir. Binaenaleyh, bu 
yasayı geçirirken üzerinde duyarlıkla ve titiz
likle durmanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kiçerimez, buyurun. 
AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde üzerimde geçen oturumda fikir

lerimi açıklamış, özellikle bu maddenin Türk 
Anayasasının kabul etmediği sansür müessese
sini resmen getirdiğini dile getirmiştim. Benden 
Sonra konuşan bazı hatip arkadaşlarım, bunun 
bir tedbir olduğunu, bazı anarşik komünist ey
lemlere katışmış bulunan kimselerin yayınla
dıkları birtakım broşür, bildiri ve sairenin bu 
madde hükmü gereğince ileride bu işi yapama
yacaklarını, savcılığa birer örnek vermiş ol
dukları için böyle eylemlerinden dolayı ken
dilerinin suçlu olarak yakalanacağını adalete 
teslim edileceklerini, bu maddenin böyle bir 
tespit görevi yapacağım ileri sürmektedirler. 
Ben bu fikrin doğru olduğu kanaatini pay. aş
mıyorum. Şu bakımdan: önce, açıkça kanuna 
aykırı hareket edecek olanlar şüpihesiz ki, yazılı 
metinlerini altına imza atmak bir de yönetim 
kurulu kararım da iliştirmek suretiyle savcılığa 
gidip, idarî makamın yetkilisine gidip işte birim 
bildirimiz budur, alenen biz devleti yıkmak is
tiyoruz, Türkiye'de Maoist, Leninist ve Marksist 
bir rejim istiyoruz diye bir yazı ile gitmezler. 
Binaenaleyh, buraya gidecek olanlar bu kimse
ler olmayacaklardır. Bu gibi insanlar şüphesiz 
ki, bitakım teksir vasıtalarından, kendi inhisar
larından olan teksir vasıtalarından yararlana
cak ve bunu gelişi güzel dağıtacaklar, kimi, 
etkilemek istiyorlarsa onu etkilemeye çalışacak
lardır. Bu takdirde bunları tespit etmek nasıl 
mümkün olacaktır? Bu madde orada nasıl çalı
şacaktır. Mümkün değildir. 

— 191 — 



M. Meclisi B : 100 7 . 6 . 1972 O : 1 

Bir de, basın ve TRT yolu ile bir eylemde 
'bulunmayacak olan bir dernek veya kişi bunu 
elinde veya bir başka yerde teksir etmek sure
tiyle kendi üyelerine, yahut intikal ettirmek is
tediği kişilere de hakeza çoğaltmak suretiyle 
intikal ettirebilir. Eğer bu kişi iyi niyetli bir 
vatandaşımız değil ise, yahut o dernek yönetici
leri iyi niyetli insanlar değillerse bu icraatlarını 
gene bu maddeden kaçarak yapacaklardır. Bin-
enaleyh bu madde hiçbir zaman kjötü niyetlile
rin kötü niyetlerini önleyici bir madde değildir. 
Bu madde sadece vatandaşlık vazifelerini bi
hakkın yerine getiren iyi niyetli kişilere karşı 
çıkartılan bir engel, çalışmalarına mani olmak 
için bulunmuş bir formüldür. 

Simidi geçen sefer de işaret ettiğim gibi. bir 
noktaya önce işaret edeyim. Bir değerli arka
daşım biraz evvel burada kalktılar dediler ki; 
Marksist, Leninist ve Maoist bir düşünce t a 
zını kendisine şiar edinmiş insanların hedefi 
itibarlı müesseseleri yıkmaktır. O zaman biz 
kalkar bu kürsülerden dernekler bunu yaptı 
birlikler bunu yaptı, sendikalar bunu yaptı, 
gençler bunu yaptı dersek itibarlı bu müessese
lerimizi ne duruma getiririz ve hangi taktiğin 
içinde oluruz? Bunu da buradan konuşan özel
likle milletvekili sıfatını taşıyan arkadaşlarımın 
çok itina etmeleri ve çok itibarlı olan Türk Der
neklerini, Türk Sendikalarını ve Türk Gençli
ğini daima bu sözlerin dışında tutmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 22 nci 
maddesi aynen şu âmir hükmü taşıyor: «Dev
let, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak 
tedbirleri alır». Yani kolaylaştırıcı tedbiner 
alır. Bu maddede siz, basın ve haberleşme hür
riyetini kolaylaştırıcı tek bir ifade,, terim bula
biliyor musunuz? 

Gene Anayasamızın 23 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında aynen şu cümleler yer almış: «Ka
nun, haJber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe 
yayınlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı..» 
şimdi zorlaştırıcı kelimesinin altına iki çizgi çiz
memizin her halde isabetli olacağına bazı arka
daşlarım kanaat getireceklerdir. Zorlaştırıcı, 
siyasî, iktisadî, malî ve teknik kayıtlar koya
maz. Buna siyasî demiyelbilirsiniz, buna iktisadî 
demeyebilirsiniz, malî demeyehilirsiniz; ama 
teknik bir kayıt getiriyorsunuz demek kolaydır. 
Gene Anayasamızın 24 ncü maddesi çok açık 
olarak: «Kitap ve broşür yayımı izne bağlı tu

tulamaz; sansür edilemez» demiştir. 26 nci mad
dede yine bir başka şekilde bu gibi hükümlerle 
karşılaşmak mümkündür. Bu bakımdan gerek 
grubumuz sözcüsü Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mın, gerekse diğer arkadaşlarımın da belirttiği 
gibi, bu ne şekilde müdafaa edilirse edilsin bu 
madde eğer böyle geçerse kanaatim odur ki, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilecek, özgür
lükleri, bu sahadaki özgürlüğü kökünden kaldı
ran bir maddedir. Bunu gene Anayasamızın 
11 nci maddesinin ilgili bir hükmü ile de ifa
de etmemiz mümkündür. «Kanun temel hak ve 
hürriyetlerin özüne dokunamaz». Binaenaleyh, 
(bu madde haberleşme özgürlüğünün, basın öz
gürlüğünün özüne dokunan bir maddedir, E^zı 
arkadaşlarım, daima bu maddenin anarşist, fa
şist, komünist ve benzeri bir kaç kişinin - derne
ğin, değil - eylemini, eski tutumlarını önleyici 
tedbir olarak düşünmektedir. Eğer hal bu ise 
Türkiye çok köitü bir noktada demektir; eğer 
arkadaşlarımın dedikleri doğru ise. Çünkü Tür
kiye'de 41 bin dernek vardır. Diyebilir misiniz 
ki, 41 bin dernekte böyledir. O bir felâket olur 
denemez. Sonra binlerce işçi sendikası vardır. 
Diyebilir misiniz ki onlar için bu böyledir. Di
yemezsiniz, bir iki tane çıkmış olabilir için
den. Gene 10'a yakın memur derneği veya eski 
sendikası, şimdi yeni gelen kanuna göre birlik 
olacak. Diyebilir misiniz ki bunlar için de böy
ledir? Diyemezsiniz, gene bunların içinde bir 
iki kişi gösterebilirsiniz, bir iki tane dernek gös
teremezsiniz, birlik gösteremezsiniz, sendika 
gösteremezsiniz. Ama bütün buradaki konuşan 
arkadaşlarım, komisyonlarda konuşan arkadaş
larım, bu kanunu müdafaa eden arkadaşlarım 
bu kanuna temel kanun demektedirler. Bu ka
nun temel kanun ise sendikalarda şümulü var
dır, atıfları varıdır, Eğer bu kanun temel ka
nun ise birliklere de atfı vardır ve derneklere 
de vardır. O halde çok rica edeceğim bazı ar
kadaşlarımdan; bu kürsüye geldikleri zaman 
komüşnistlerin, Marksistlerin, Leninistlerin ve 
Maöistlerin şiarı olan, hedefi olan itibarlı mües
seseleri yıpratma anlamına gelen sözleri burada 
kullanmasınlar. Bu itibarlı müesseseler oian 
sendikalarımızı, derneklerimizi, birliklerimizi ve 
gençlerimizi Türk umumî efkârında küçük dü
şürücü, onlar hakkında itibar kinci beyanlar
da bulunmasınlar. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
varsa lütfen oyunu kullansın. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-
kan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının 39 ncu maddesi komisyonda çok 
az değişiklik görerek hemen hemen aynen be
nimsenmiş. üzücü olan, Hükümetin de bu 
39 ncu maddeyi böylesine tanzim etmiş olması. 
Komisyonda şüphesiz tartışılıp bu maddenin hiç 
değilse 4 ncü fıkrası metinden çıkarılabilir idi. 
Ancak gereken önem ya verilmemiş, yahut da 
getiriliş sebebi komisyon sözcülerinin, komis
yon başkanının özel sohbetlerde belirttikleri 
üzere bir suça ve suçluya mani olmaktır esprisi 
içine getirilmiş. Arkadaşlar, eğer hakikaten 
39 ncu maddenin 1 nci fıkrasındaki dernekler, 
kuruluşlar bu kanunun 35 nci maddesinde ka
imi edilmeyen, suç sayılan eylemleri işlememe-
meleri için bildirilerini, beyannanıelerini önce
likle savcılıktan geçirecek iseler ve böylece bir 
suça engel olunacak iddiası varit ise, bunu ha
kikaten hukukî bir şekilde izaih edebilmek ve 
(hukuk mantığına oturtabilmek mümkün değil
dir. Eğer ibiz bu mantık ile hareket edecek olur
sak, Türkiye'de suça ve suçjluya mani olabil
mek için başka misaller de verelim. Ne yapalım? 
Trafik suçuna mani olabilmek, trafik suçluları
na hakikaten engel olabilmek için yol nedir? 
Yapılacak iş şu; Kimsenin sokağa çıkmasına 
imkân vermeyelim. Bu mantıkla hareket edecek 
isek veya araçların şehir içinden geçmesine im
kân vermeyelim gibi şüphesiz abes diyebilece
ğimiz bir mantık silsilesi ile nihayet bu neti
ceye varabiliriz. Arkadaşlar, suça ve suçluya 
mani olmak için hakikaten bu şekilde hareket 
edersek, biz Türkiye'de Türk Ceza Kanununun 
ıhakikaten esprisinden de uzaklaşmış oluruz. Suç 
şüphesiz mani hükümlerle bir ölçüde önlenmek 
istenebilir, ama suç olacağı bahanesi ile şüphe
siz Anayasanın çok önem verdiği bir hürriyete 
engel olunamaz. Anayasanın 22 ve müteakip 
maddeleri açıkça sansürü yasak etmiştir. Arka
daşlarım, ıbuna rağmen denir ki «bu sansür de
ğildir.» Neden sansür değildir? Sansürü nasıl 
tarif edebiliriz o halde? Bazı arkadaşlarım 
kendilerine göre sansürü tarif ettiler. Yok; bu 
çuvala bu mızrak sığmaz arkadaşlarım. Bu dü
pedüz sansürdür. Nasıl Yukarda bahis mevzu 

demeklerin beyannameleri öncelikle savcılıktan 
geçecek. Eğer savcılığın alındı kâğıdını görmez
se, alındı belgesini görmezse Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu ve basın organları onu ya-
yınlayamayacak. Bunun sansür olmadığını id
dia etmek nasıl mümkün oluyor, nasıl bir zor
lamadır bu? Bunu anlayabilmek mümkün de
ğildir. Yani bunu arkadaşlar nasıl izah edebili
yor bunu anlamak mümkün değildir. 

Hem bu sansür değil, hem de savcılığın alın
dı kâğıdı olacak.... Savcılığın alındı kâğıdı ol
mazsa, alındı belgesi olmazsa Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu ve basın organları onu ya
yınlayamaz. Yayınlayamaz... işte bu kadar ke
sin bu. Yayınlayamaz olduktan sonra bu sansür 
değil de nedir? 

Şimdi, alındı kâğıdı yok, belgesi yok; yayın
larsa şüphesiz suç işlenmiş olur. Alındı belgesiy
le beraber savcılık sırtüstü mü yatacak? Arka
daşlar, işte deminden beri söylemek istedikleri, 
sohbetlerde izah ettikleri, dile getirdikleri bu. 
Bunu, bir ölçüde tasarıyı ve Komisyonun metni
ni savunanların şimdi biraz dikkatlerini çekmek 
içün tekrar ediyorum. Arkadaşlar, savcılığın 
alındı belgesi, aslında savcının suç var mı yok 
mu hususunu araştırması demektir. Yoksa sav
cının alındı belgesi bir koleksiyon yapmak için 
saklanacak değil. Savcılığın alındı süzgecinden 
geçirmenin sebebi, burada suça ve suçluya ma
ni olmak; getirilmenin kastı ve esprisi bu oldu
ğunu söylüyorlar. E, şimdi savcı hâkim midir 
ki, savcılık müesesesini, hâkimlik müessesesiyle 
karıştırırcasma hareket ediliyor? Artık burada 
savcının iddia makamı olmasından, savcının sav 
yapmasından - arı Türkçesiyle, - uzaklaşıp hâki
min yargı yetkileri içerisindeki bir görevi sav
cıya veriyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım bu komisyonda çok 
değerli hukukçular var; hakikaten, değerli ar
kadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Tekrar 
ediyorum, savcı alındı belgesiyle dernek ancak 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna ve ba
sma hitabedecek. Alındı belgeleri koleksiyon 
yapmak için mi? Bir suça ve suçluya mani ol
mak için diyorsunuz. ıSuçu ve suçluyu tespit et
mek değil iddia etmek savcıya düşer; iddianın 
değerlendirilmesini hâkimler yapar. Artık hu
kuka biraz saygılı olalım yani. Burada savcıyı 
her türlü şekilde tarif etseniz de savcı savcıdır; 
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savcı ancak iddiasını yapan bir mercidir, yetki. 
si bunun ötesine gitmez. Ama, savcı hüküm te
sis eden, yargı getiren bir yetkiye sahip debi
dir. Oysa ki, siz bu 4 ncü fıkra ile yargı yetki
sini peşüı olarak savcıya vermişsiniz. Vermişsi
niz ve bu sansür değildir, diyorsunuz. Türkiye 
sansüre veda edeli 50 yılı aştı arkadaşlarım, 60'a 
yaklaşıyor. Türkiye yarım asrı aşan bir zaman 
evvel sansüre veda etmiş, el sallamış. Şimdi do
laylı yollardan, efendim Dernekler kanunu ta
sarısı bahanesiyle, siz sansür değildir bu dese
niz de, açıkça sansürü getireceksiniz. Yani, 1972 
yılı Türkiye'ye sansürün yeniden musallat oldu
ğu yıl olacak. Olamayacak arkadaşlar, olmama
lıdır ; Yüce Meclis bunu şüphesiz buradan geçir
memelidir. 

iyi niyetlerle olduğunu iddia ediyor arka
daşlarım. Siz iyi niyetlisiniz de konuşanlar kö
tü niyetli mi? Bu iyi niyetinize rağmen tatbikat 
kötü olacaktır. Hukukçu arkadaşlara hitabsdi-
yorum, - aranızda ve komisyondaki - savcıların 
yetkisi dışında değil midir arkadaşlarım bu? 
Savcı eline alacağı bir bildiriyi tetkik edecek 
ve alındı belgesini verecek, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumuna ancak alındı belgesiyle gi
dilecek. Alındı belgesi alındığı zaman ne olacak? 
Alındı belgesini alan süzgecinden geçirecektir 
bunu. Savcı Radyo - Televizyon Kurumuna di
yecek ki, yayınlama bunu. Halbuki, hâkimin ka
rarı yok. Var mı maddenizde; «savcı ancak âcil 
durumlarda yargı yetkisine bunu intikal ettirir» 
diye? Nasıl savcıda kesip atıyorsunuz bunu? 
Hangi hukuk mantığına sığdırıyorsunuz bunu? 

Burada komisyonun şöylece bir geçiverdiği 
maddeyi Yüce Mecli&ln de geçeceğini zannetme
yiniz arkadaşlarım ve parti taassubundan lüt
fen kurtulalım. Bu memlekete ne zararlı olmuş
sa şüphesiz bundan evvel olmuşsa, bundan son
ra da olacaktır - parti taassubundandır. Bir san
sür, Türk Milletinin şüphesiz yarım asrı aşkın 
bir zaman evvel bıraktığı bir sansür yeniden 
dolaylı yollardan, ama komisyon arzu ediyor 
diye, veya Hükümet öyle arzu etti diye ve bir 
çoğunluk da bunu böyle arzu ediyor diye çıkar 
ise, bu çoğunluk da bundan azap çekecektir ar
kadaşlar. Yazık olur. 

Şimdi, tekrar parti taassubundan sıyrılıp, 
sansürün gelmekte olduğu tehlike çanını birlik
te çalalım ve hassasiyetle buna komisyonun da 

eğilmesini temin edelim. Bu maddeyi geri çek
sin, 89 ncu maddenin 4 ncü fıkrasını buradan 
çıkarsın. Aksi takdirde sansür Türk Milletinin 
başına belâ olacaktır. Bunu buraya getirenler 
yarın hakikaten bundan vicdanen azap çekecek
lerdir. 

Bunu böylece belirtiyor, Yüce Kurula saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Bir hususu oylarınıza arz ede
ceğim; alınmış bulunan karar veçhile 15,00 -
17,00 saatleri arası kanun, bilahara araştırma 
ve sözlü sorulara münhasır idi; fakat gündem 
dışı görüşmeler sebebiyle kanunlara ayrılan sü
re çok kısalmış bulunmaktadır. Genel Kurulun 
ittihaz etmiş olduğu karar süresi de geçmiş bu
lunmaktadır. 

Maddeyi bu haliyle bırakmamak m&ksa/diy-
le, bu maddenin müzakeresi bitinceye kadar, mı 
birleşime mahsus olarak müzakerenin devamı 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kaibul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon sözcüsü Nakiboğlu buyu
ran. 

Açık oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
varsa lütfen açık oyunu kullansın. Bölge Yatüı 
Okulları kanun tasarısının açık oylamasına. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Muihterem 
Başkan, çtok değerli milletvekilleri; 

Gerçekten önemli bir maddeyi, önemli bir 
konuyu müzakere ediyoruz. Daha önce söz alan 
değerli miletveldlleri müşterek bir konu üze
rinde durdular, dediler ki, bu madde sansür ge
tiriyor. Evvelâ şunu arz edeyim ki, bu kanunu 
hazırlayan Birinci Nihat Erim Hükümetidir. 
Hükümet her halde takdir buyuracağınız ve 
tahmin buyuracağınız üzere Anayasaya açıkça, 
hatta bazı kamuflâjla bir tasan veya hüküm 
hazırlayıp getirmez ve getiremez. Çünkü Ana
yasanın 22 nci maddesi son derece sarih;, arka
daşlarım okudular ben burada tekrar okumuyo
rum. 

Sansür elbette siyasî tarihimizde çıoktan ma
ziye karışmıştır. Hiç bir hükümet, sansürü ge
tirmek şöyle dursun, sansür üzerinde bir düşün
ceyle sansürü herhangi bir şekilde, biraz evvel 
işaret ettiğim gibi, kamufle ederek huzurunuza, 
Büyük Meclise getiremez; biz bu kamdayız. 

Komisyonda bu madde üzerinde gerçekten 
çok duruldu. Burada hasısasiyet gösteren arka-
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duşlarımın aym düşüncelerini biz de orada dü
şündük, ileri sürdük ve Hükümetten uzun uzun 
izaihat istedik. Bu maddeyi niçin getirdiniz; 
niçin böyle bir madde geliyor dedik ve bunun 
s&ikini, sebebini en derin hatlariyle, en ince te
ferruatına kadar izah etmelerini istedik. 

Şimdi, yine sözlerimi genişletmeden, kısaca 
bazı müşahhas misaller arz etmek surelüyle Hü
kümetin noktai nazarını ıttılaınıza sunmak iş
itiyorum. 

Hükümet orada maddenin getiriliş maksadı
nı bize izah etti. Biz de müşahade buyurduğu
nuz üzere bazı değişikliklerle Komisyon olarak 
maddeyi uygun gördük ve Yüksek huzurunuza 
getirdik. Şimdi, şunu da peşinen arz edeyim ki, 
Komisyonun veya burada konuşan arkadaşları
mın elbette hukuka, Anayasa prensiplerine bağ
lılığı esastır. Kimse Anayasa prensip'leri dışın
da, hukuk dışında bir mütalâa serdedsımez, etse 
bile geçerli olmaz; aym zamanda böyle bir mü
talaanın da yeri olmaz. 

39 ncu maddede Hükümetin halletmek iste
diği konu şu muhterem arkadaşlarım; bunu bil
hassa arz etmek istiyorum ki, değerli arkadaş
larım lüzumsuz yere sansür diye sabit bir fikre 
dalmasınlar. 

Birtakım bildiriler neşrediliyor; bakılıyor 
ki, bu bildiride suç unsurları var. Bejim aley
hinde, Cumhuriyet aleyhinde, Cumhuriyet mü
esseseleri aleyhinde çok çirkin sözler, küfürler 
var. Altında da şu dernek, bu dernek diye bir
takım isim ve belirtmeler var. Bu, hakime inti
kal ettiğinde o derneğin temsilcileri, mesulleri 
kimse hâkim onu çağırıyor, diyor ki, «bu bildi
riyi nasıl neşretsin?» Onlar, haşa efendim, biz 
böyle bir bildiri neşretmedik,» diyorlar, «bizim 
haberimiz yok.» Müşahhas misali arz ediyorum, 
lütfen dikkat buyurunuz. «Bizim bu bildiriden 
asla haberimiz yok. Bizim adımıza herhangi bir 
ş^hıs bunu yazmış, bizim de ismimizi koymak 
suretiyle bunu neşretmiş.» 

Şimdi, bu müşahhas durumu ele alalım. Bu
lgun sabit olmuştur ki, rejim aleyhinde ve Cum
huriyet aleyhinde ortaya çıkan, hatta burada 
tekrarı mümkün olmayan ifadelerle dolu bildi
riler muayyen şahısların kaleminden, elinden 
çıkmış maalesef ve daha ilerisini söyleyeyim; 
bııgün yurt dışına kaçmış bazı sapık ideolojile
re sahip ini&anlar oturmuşlar şu bu dernek adı

na birtakım bildiriler yasmışlar; onu gerçek
ten o derneklerin yöneticilerinin, idarecilerinin 
haberi olmadan dağıtmaya başlamışlar. 

Şimdi, bu her zaman olabilir. Yani, bir istis
nai halin ifadesi değil; her devirde her zaman 
mümkün. Zaten kanunun maksadı; kötü niyete, 
bir hürriyetin bir hakkın suiistimaline mani ol
maktır. Bu, başlıca hukuk prensibidir. Onun 
için Hükümet düşünmüş, taşınmış huzurunuza 
bu maddeyi getirmiş. Bu maddede ne diyor? 

Dernekler eğer bir bildiri neşredecekse bu
nu en yetkili, daha doğrusu yönetimde yetkili 
olan organı vasıtasıyle müzakereye koyacak; 
biz, maksadımız ve statümüz icabı şu fikirleri 
benimsiyoruz, şu şekilde bir bildiri yayınlama
mız gerekli. Bunu idare heyeti olarak otura
caklar müzakere edecekler ve bir bildiri yayın
lamaya karar verecekler. Bu kararlarını elbet
te, bir idare heyeti kararı olduğu için, mahsus 
defterine de geçirecekler. 

Şimdi bu karara elbette idare heyetinin yüz
de yüsü katılmayabilir. Müstenkif kalan olur 
veya bildirinin münderecatına iştirak etmeyen 
ve imzalamayan da bulunabilir, mümkün; ama 
geçerli olan şey; dernek idare heyetinin ekseri
yeti ile bir karar alınmış ve bir bildiri yayınlan
masına karar verilmiş ise, bunun muteber olaca
ğı düşünülüyor, hukukun esasları da budur. Bu 
bildiri ortaya çıkacak, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, mesuliyeti tayin ve eğer bildiride bir suç 
unsuru varsa onu tespit ve aynı zamanda o 
suçu işleyenin de kaçmasına mani olmak üzere 
bu madde bir usul getiriyor. Bu usul şöyle: Bil-
'diriyi çıkaracak, defterine yazacak, aynı zaman
da özünü de karar defterine aynen metin olarak 
yazdıktan sonra bildirinin altına kabul eden 
azaların imzasını da koyacak, bir de dernek 
idare heyetinin kararını alacak, o kararla bera
ber savcılığa bir ihbar yapacak, yani «Biz bu 
bildiriyi çıkardık haberiniz olsun.» diyecek. 

Simidi değerli arkadaşlarımın takıldıkları, 
: hatta «Sansür» dedikleri noktaya geliyorum: 
; Savcılıktan bir «Alındı» belgesi isiteyeoekler. 

MuİKtereim arkadaşlarım, gerek gerekçede, 
gerek madde metninde ve Komisyonumuzda 
müzakere safahatında bunun üzerinde ısrarla 
durulmuştur. Hiç bir veçhile bu «Alındı» belge
si savcılığın tetkiki veya bu tetkikin sonucu 

ı manasını tazammun etmiyor. Yani bir ihbar ni-
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teliğindedlr. Savcılığa sadece «Biz böyle bir bil
diri yayınladık haberiniz olsun ve bildiriyi ya
yınlayanlar da şunlardır» şeklinde bir ihbar. 
Yoksa savcılık, bu bildiriyi aldıktan sonra «Ben 
tetkik edeyim, suç var mı yok mu ondan sonra 
size bir belge vereyim» şeklinde düşünmeye ve
ya bu şekilde bir tebligat yapmaya haklı değil. 
Maddedeki anlam bu, gerekçede açıklanan hu
sus bu ve aynı zamanda komisyondaki müzake
relerde de vuzuha kavuşan şekil bu, 

Buradaki «alındı» belgesi hiçbir zaman sav
cının tetkikatı sonucunu 'ifade eden bir belge 
değildir. Bilhassa'buna dikkatleri çekmek için 
ağırlık veriyorum ve tekrar tekrar arz ediyo
rum. ' 

Sonra bakınız efendim, mevzuatımıza da ye
ni gelen bir usul ve şekil değil bu. Bugün uygu
lanmakta olan Matbaalar Kanunu var. Matbaa
lar, neşrettikleri -İster kitap olsun, broşür olsun, 
hatta mevkute dışında bir şey olsun - şeylerden 
2 nüshasını savcılığa bildirmek mecburiyetinde
dir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
O, neşirden sonra. Bu, neşirden evvel. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Burada bil
hassa maddede de öngörülen şekil şu : Dikkat 
buyurursanız neşirden evvel hiç bir müdahale 
yok. Neşirden evvel olursa o zaman Anayasaya 
aykırı olur ve sansür olur. Neşirden evvel hiç 
bir müdahale yok... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Neşredilecek. 
Bildiri neşredilecek. Neş-re-di-le-cek!... «Cek...» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Maddenin 
1 nci fıkradan itibaren seyrini lütfen tekrar göz-
önüne getirin. Neşredilecek bildiri karar defte
rine geçsin ve karar defterinden sonra idare he
yetinin kararı ile beraber savcılığa da bildiril-
sin şeklinde «Neşredilecek bildiri» yani karar
laştırılmış, ortaya çıkmış bir bildiri anlamına. 
Yoksa neşretmeden evvel kontrol için konan bir 
hüküm veya ibare değil. Ona tekrar tekrar işa
ret etmek istiyorum. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Son cümle sizi tekzip ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, Sayın Hiçeri-
mez, müdahale etmeyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Soncümleye 
geliyorum : 

Şimdi böyle bir bildiri basma geldi veya 
Radyo - Televizyon Kurumuna geldi... Mevzua
tımıza göre basın ne yapar? Bakar, mesuliyet 
kendisine aittir. Eğer bildiri münderecatı suç 
teşkil ediyorsa bunu kendisi takdir eder veya 
«Suç yoktur» der neşreder, ondan sonra savcı, 
adlî mekanizma bakar, suç varsa takibat açar. 
Eğer suç yoksa mesele yoktur. 

Şimdi burada bir kontrol maksadı yine yok
tur. Bildiriyi kim neşretmiş? Eğer bundan bir 
mesuliyet doğacaksa onu tespit ve tevsik bakı
mından savcılığa yapılan ihbarın, yani «alındı» 
belgesinin, (dikkat buyurursanız; bu madde ile, 
yukardaki fıkrayı beraber mütalâa etmezseniz, 
arkadaşlarım mücerret olarak belki neşirden 
evvel sanki kontrol yapılacakmış gibi bir zeha
ba düşebilirler; ama yukardaki madde ile bir
likte mütalâa edilmelidir) makbuzunu basın or
ganlarına getirecek. Bunun anlamı şu : Yani 
buna, dernek idare heyeti karar vermiş getir
miştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ya karar 
vermezse?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Siz konuşurken Komisyon müdahale etmedi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşım, bakınız biz bir konu üzerinde lüzum
suz ısrara, inada gitmiyoruz. Değerli arkadaş
larımın, hepinizin fikirlerinden istifade ettik; 
siz de lütfedin dinleyin. Yine bir görüşünüz 
olursa burada ifade edersiniz, ondan da istifade 
ederiz ve müşterek şekilde bunu en güzel şekle, 
en iyi şekle getirmemiz mümkün. 

Şimdi burada kanımızca arkadaşlarımı te
reddüde sevk eden son fıkranın, «1 nci fıkrada 
sayılan kuruluşlar tarafından hazırlanan bildi
ri, beyanname ve benzeri yayınları...» şimdi bu
rada parantez açıyorum. «... tab, teksir veya her
hangi bir surette çoğaltan gerçek ve tüzel kişi
ler ile yayımlayacak basın organlarının ve Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun yetkilileri, 
Cumhuriyet Savcısınca verilen alındı belgesinin 
bir örneğini almadan, beyanname ve benzerleri
ni basamaz veya yayınlayamazlar» 

Şimdi buradaki ibare, yani parantez açıp 
«tüzel kişiler» ile kapadığım ibare zannediyo-
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rum ki, değerli arkadaşlarımı tereddüde sevk 
ediyor. Sanki neşirden önce bir kontrol mahi-
yjeti var gibi sansür var diyorlar. Belki en 
niuğlâk diye ifade edeceğim kısım da burası. 

Arkadaşlarım, bu şekilde konuşmalar yapar
ken, Komisyon olarak biz bunu tezekkür ettik; 
bunun için de ayrı bir teklifimiz var. Fakat 
biz Komisyonda da aynı şekilde bunun üzerinde 
durduk, müzakere ettik. Hükümetin verdiği 
izahat uyarınca ve Hükümetin verdiği izahat 
muvacehesinde sadece bir usul ve sınırlama şek
linde kabul ettiğimiz için huzurunuza geldi; fa-
kjat burada zaten prosedür bu, usul bu, içtüzük 
bu. Eğer birbirimizi ikna edersek hukuk pren
siplerine hepimiz gerçekten uyacağımıza göre, 
bunu arızasız şekilde, tereddüde mahal vermeye
cek şekilde de toparlarız; mesele değil. 

Şimdi birinci madde olarak arkadaşlarımın 
ürerinde ısrarla durdukları kısım da özetleme 
şeklinde şunu arz etmek istiyorum: Savcılık
tan alınan «Alındı» belgesi hiçbir zaman kont
rol mahiyetinde, kontrolü temin için buraya ko
nan bir hüküm veya şekil değil. Sadece bir 
ihbar, sadece savcılığı haberdar etme şeklidir. 
Buna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Sonra basın araçlarının ve Radyo - Televiz
yonun bunu neşredip etmemede yine kendi ka
rarları, kendi inisiyatifleri tahdidedilmiyor. San
ki savcılığın böyle bir «Alındı» belgesi olma
dan bir gazete veya başka bir basın - yayın or
ganı bunu neşretmez mi? Mesuliyeti, hatta müey
yideyi, cezayı tekebbül eder neşreder; o ayrı 
mesele. Fakat maddenin tedvininde, maddenin 
prensiplerinin ortaya konmasında şunu lütuf 
buyurun, kabul edin Hükümet hiçbir zaman san
sürü düşünmemiştir. Çünkü bize verdiği izahat
tan Komisyon olarak biz bunu anladık. 

Saniyen, Komisyonda oldukça uzun tartış
ması yapılmıştır. Orada da arz ettiğim gibi, bir 
suçun suçlusunun, failinin meçhul kalmaması 
ve kötü niyetli bazı kimselerin bir anda furya 
şeklinde bir bildiri ortaya çıkarıp ta kamu dü
zenini altüst etmemesini temin bakımından bir 
sınırlayıcı şekil diye ifade edeceğim şeklî bir 
hjüküm getirilmiş bulunuyor. 

j Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. 
Bjurada bazı değerli arkadaşlarım dedi ki; «Dev
letin ve Hükümetin vazifesi basına zorluk çı
karmak değil, kolaylık göstermek Anayasa 

hükmü... Basının haber alma imkânları hiçbir 
zaman tahdidedilemez; Anayasa hükmüdür, on
lara zorluk çıkarılamaz» 

Yine bir arkadaşım dedi ki; «Sanki konu
şanlar başka niyette mi ki, bu konuşmalarımız 
makbul addedilmiyor» 

Ben de şöyle ifade edeceğim : Sanki bunu 
hazırlayanlar kötü maksatlı mı yahut da mut
laka sansür mü getirmek istiyorlar ki, böyle hü
küm getirdiler? 

Onun için bunu ters bir açıdan yahut da ken
dimizi mutlaka en isabetli fikri benimsemiş, ifa
de etmiş kimse olarak, bankalarını muteber 
veya doğru fikir ifade etmeyen insanlar olarak 
kabul etmek doğru değil; o kadar ifade ede
yim. 

Bu bakımdan sizler fikirlerinizi söylediniz 
teşekkür ederiz. Biz de Hükümetin noktai na
zarını ve bize de biraz muğlâk gelen şu son kısmı 
veya maddede acaba bunda bir kapalı 
şekliyle dahi sansür mü var şeklini orada tah
lil ettik, eleştirdik. Neticede, sadece Anayasa 
prensiplerine sadakati, hürmeti ve ancak, kötü 
niyeti önlemeyi, rejime düşman olan kimselerin 
zararını önlemeyi ve aynı zamanda bir suç mey
dana gelirse, onun failini tespit etmeyi öngör
mek üzere bu maddenin hazırlandığını tespit 
ettik. 

Şimdi bizim, Komisyonda tekrar bu madde
de şüphe veya tereddütleri ortadan kaldıracak 
bir teklifimiz de var. Değerli arkadaşlarımı, çok 
arzu ederdim, konuşan arkadaşlarımdan evvel 
konuişsayidım, bazı tereddütler belki olmayacak
tı. Ama yine fikirler, kanaatler muhterem, onla
rın hepsine hürmet ediyoruz ve yine de ileri 
sürülecek noktai nazarlar var ise, onları da en 
doğru bir istikamette Anayasanın lâfzına ve 
ruhuna uygun bir şekilde madde içinde dile ge
tirmeye, madde içinde yerine koymaya da ama
deyiz. 

Yalnız sözlerimi bitirmeden evvel bir nokta
yı cevaplandırmadan geçemeyeceğim. Arkadaş
larım konuyu çok genişlettiler. Dediler ki, sen
dikalar şu şekilde hizmet eder, demekler bu şe
kilde hizmet eder, bu maddenin şümulü pek ge
niş şekilde arkadaşlarımın tereddüt ettiği ya
hut da ifade ettiği şekilde uzaklara kadar git
miyor. Sadece, benim kısaca izaha çalıştığım şe
kil içinde kötü niyeti, bir suç işlenirse, suçu 
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şahsile şiirine şeklini tespit bakımından düşünül
müş ve aynı zamanda basına da bir zorlaştırıcı 
veyahut da onların haber alma imkânını tahdi-
ıdedici hüküm değil, aksine, basın müşkül du-
durumda kalmasın; eğer bildiride bir suç varsa 
basın da bilsin, bu bildiriyi şu dermek veya şu 
derneğin şu şu şu yetkili şahısları ele almış ve 
onlar dile getirmiş diyebilsin şeklimde düşünül
müştür, arz ederim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KASAN TÜRKAY (istanbul) — işçi sen

dikaları bu 39 ncu maddenin kapsamı içinde 
midir, değil midir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, şim
di değerli arkadaşımdan bir tavzih istiyorum. 
Şimdi bu madde, demek ve derneklerin meyda
na getirdiği şube, federasyon, konfederasyon 
ibarelerini burada ifade eder. 

Simidi, sendikalar ayrı bir kanuna tabi, sen
dikalar yine kendi kanununda, siyasetle uğraşa
maz, gayeleri dışında faaliyette bulunamaz ama, 
sendikalar da bildiri neşredebilir. Eğer sendika
lar da bildiri neşretımişise, bildiri bu hüküm için
de mütalâa edilmek gerekir. Bildirinin akıbeti
ni, bildiride bir suç işlenmişse, o suçun mesu
lünü belirtme bakımından böyle bir hüküm ge
tirilmiş. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırmıştır. 
Sayın özgüner, sualinizi sorun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın sözcünün şu ciheti açıklamasını rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Soru, açıklama değil. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — 39 ncu mad

denin son fıkrası sarahaten, «... Basın organla
rının ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
nun yetkilileri, Cumhuriyet Savcılığınca veri
len alındı belgesinin bir örneğini almadan,- be
yanname ve benzerlerini basamaz yayınlayamaz
lar» âmir hükmü getirildiğine göre, o halde bir 
suç görür ise savcılık - kemdi indî mülâhazasiy-
le - alındı belgesini vermeyecek demektir o. 
Alındı belgesini vermek ya da vermemek mec
buriyeti var mı, yak mu? Vermediği takdirde 
basın ya da televizyon organları bunu yayınla-

I yabilecekler mi? Bunun sarahata kavuşmasını ve 
böylece taJhdidolup, olmamasının tartışmasına 
girişilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Alındı belgesinin verilmesine 
Cumhuriyet Savcılığı mecibur mudur? diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
özgüner arkadaşıma teşekkür ediyorum. Böyle 
bir soru, maddenin tartışılan esprisini, ruhunu 
tamamen ortaya çıkarmakta. 

Daha önceki maruzatımda da bunun izahına 
çalıştım. Bu alıdı belgesi hiç bir zaman savcılı
ğın tetkikat sonucunu belirli yen bir belge değil, 
«Sadece bir ihlbar» dedim. Savcı, böyle bir bildi
rinin neşredildiğinden sadece haberdar olacak, 
o kadar. Maddede düşünülen şekil ve alındı 
belgesini buraya getirmekte murad budur. 

Savcı, alındı belgesini verir, vermez. Bu, 
burada tartışılacak konu değil. Nasıl ki, birçok 
kanunlarımızda resmî makama müracaatı tev
sik için ister belge olsun, ister adı makbuz ol
sun, isterse başka bir şekil veya isim verilsin, 
savcılığa sadece bildirimi yapmayı öngörmüş 
kanun. Savcılığın burada yapacağı şey, ben bu
nu aldım, tetkik edeyim, suç var mı, yok mu 
şeklinde bir mütalâa ve mülâhaza ileri sürmeye
cek, hatta bekletmeyecek dahi. Bir bildiri gel
miştir, bu bildiriyi aldım şeklinde kendisine bir 
not verecek, belge verecek, artık burada kanun 
belge demiş, onu elbette idarenin takdirine bı
rakırız. Nasıl bir şekilde onu bağlarlar, nasıl 
bir şekli olur, onu burada belirtmek esasında 
doğru değil. 

Onun için, bu alındı belgesi, bildiride suç 
var, veya yok, ona delâlet eden anlam taşımı
yor. Bilhassa onu belirtmek istiyorum, baştaki 
konuşmamda da onu arz ettim. 

I TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sualimize tam cevap alamadığımız için bir 
sual daha soracağım. 

Alındı belgesi vermek mecburiyeti var mı, 
yok mu? Sualime sayın sözcü sarahaten cevap 
vermedi, veremedi, veciz ölçülerle kaçtı, özür 
dilerim, yani bunu.... 

BAŞKAN — Soru sorun efendim, bir sözcü
yü bu şekilde itham etmeye hakkımız yok Sayın 
öagüner. Sorunuzu sorun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın sözcü 
kendisini müdafaa eder, size düşmez. 
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BAŞKAN — Efendim, soruyu bana soruyor
dunuz, müdafaa etmek mecburiyetMeyim. O 
iaman karşılıklı mı konuşacaksınız yanî? 
I TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Size hitaibe-

derim ama, kendisini savunursa... 
BAŞKAN — Kendisini savunmaz efendim, 

siz savunacak şekilde hitabedemezsiniz, o hak
kınız yok diyorum size. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, 
4Şimdi alındı belgesi vermek mecburiyeti var
dır da» sonra da, «Takdir idareye aittir» dedi-
]jer. Bir sarahata kavuşsun istiyorum, zabıtlara 
'Ifsçöin istiyorum. Ya alındı belgesi vermek 
ıjnecburiyeti vardır, bu maddenin tatbikattı... 

BAŞKAN — ikinci sorunuz, birinciyi kapat
tık efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, su-
$1 sormamıza imkân verin. 

BAŞKAN — Vereceğim, ikinci sorunuzu so-
tun, 
!• TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ya alındı 
belgesinin sarahaten verilmesi mecburiyetinden 
bahsedilmelidir, yahut da o kanaatte değilseler 
Onu bize açıklasınlar, bu bakımdan sual soruyo
rum ve bu sualimize cevap verdikten sonra ye
niden sizin vaktinizi almamak için 3 ncü suali 
tevcih ediyorum : 

Alındı belgesi verilmediği takdirde, idareye 
^amamen bıraktıkları takdir üzere, alındı belge
ci verilmeyecek ise, bu bildirilerin neşri ne za
mana kadar muallâkta kalacaktır? Bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET-

fiN NAKİBOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sualden hiçbir zaman kaçmıyoruz; fa
kat şunu özür dileyerek arz ediyorum ki, idarî 
İnekanizmada Devlet kademesinde en küçük 
basamaktan, en yukarısına kadar bulunmuş bir 
İnsanım. Bu kanun veya başka bir kanun, hattâ 
dünkü celsede de sual soran arkadaşım aynı şe
kilde bir beyanda bulundular, «Beni, sözcünün 
verdiği cevap tatmin etmedi.» dediler. 
i Ben, kanun sarahatini, kanun prensibini ifa-
İle ettim, dün de bugün de. 
I Burada Komisyon olarak biz mesuliyetimizi 
biliyoruz.. Eğer idareyi lüzumsuz yere bağlaya
cak bazı ifadeler burada olur veya onları yük
sek huzurunuzda açıklarsak, tatbikat yapan in
sanları lüzumsuz yere bağlamış oluruz. 

Prensibi kanunda var, kanun vaz'etmiş. Ar
kadaşlarımın tereddüdü oluyor, sual soruyor
lar, onu ifade ediyoruz. Ama, kanunun gerek 
gerekçede, gerekse müzakereler sırasında orta
ya çıkan lâfzı ve ruhu dışında da lüzumsuz söz
ler söylemeyi sakıncalı görüyoruz, idareyi ve 
tatbikatı kösteklememek için. Çünkü, bu tat
bikatın içinde bir ömür boyu zaman geçirmiş in
sanım, o bakımdan. 

Sonra, özgüner arkadaşımın sorduğu soruyu 
daha vuzuha kavuşturmak üzere şöyle ifade edi
yorum. Madde hükmü, «Alındı belgesi karşılı
ğında» diyor, yani Cumhuriyet Savcısı alındı 
belgesini verecek, yani onda Cumhuriyet Savcı
sının, ben alındı belgesi vermem şeklinde, tah
min edemiyorum, bir mütalâası olamaz. 

Arz ettiğim gibi, savcı aslında bu alındı bel
gesini, ben bunu tetkik ettim, suç vardır, yok
tur şeklinde bir mütalâa ile de vermiyor. Sade
ce, bildiriyi aldım, yani muttali oldum şeklini 
belirtmek üzere veriyor. Eğer savcı, burada sa-
rahata rağmen, ben-alındı belgesi vermiyorum 
derse, onun yeri ve usulü başka. Ona burada 
müdahale etmemiz yahut onun için bir fikir 
Bereletmemiz mümkün değil, ama maddenin ifa
desine göre, «Alındı belgesi karşılığında bildiri 
verilür.» diyor. Her halde veya amir bir hü
kümdür. Savcı bu alındı belgesini verecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Akal, sizin sorunuz var mıydı efen

dim 7 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, ben 

Sayın Komisyon Sözcüsüne sual sormayacaktım, 
yalnız bir noktayı tekrar tekrar tavzih ettirmek 
gereğini duyuyorum. 

ister suç unsurunu ihtiva etsin, ister etmesin 
takdiri savcıya ait değildir. Her halükârda ken
disine uzatılan bir beyannameye alındı meşruha
tım verip vermemek takdiri var mıdır, yok mu
dur? Bunu öğrenmek istiyorum. «Almıyorum, 
neşredemezsiniz» diyebilir mi? 

BAŞKAN — Kanun hükmü değil mi alındı 
belgesi? Sayın Komisyon Sözcüsü biraz evvel de 
«verecektir» diye sarahatla Sayın Turhan öz-
güner'e cevap verdiler. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Veremediler 
efendim, «Bunun yeri ayrıdır.» dediler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, mü
saade buyurursanız cevap arz edeyim. Tekrar 
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tavzih ihtiyacını duyuyorum; savcı şuradaki 
amir hükme göre alındı belgesi verecektir, mec
burdur. Bunu ifade ediyorum ama, arkadaşımın, 
bilhassa Akal arkadaşımın söylediği husus baş
ka. Biz hukuk sınırları içinde kendisinin sordu
ğu suali düşünemedik. Burada amir bir hüküm 
var; savcı alındı belgesi verecek, deniyor. 0 ta- I 
mamen şahsî bir durum olur, vermezse; yani 
kanuna uygun olmaz, onu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Buyu
run Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, Si
yasî Partiler Kanununun 135 nci maddesinde 
Medenî Kanun, Cemiyetler Kanunu ve dernek
ler hakkında uygulanan diğer kanunların bu ka
nuna aykırı olmayan hükümleri siyasî partiler 
hakkında da uygulanır, hükmü vardır. 

Buradaki bu hüküm, getirilen bu madde si
yasî partilere de uygulanacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli Reşit Ülker arkadaşım bir hukukçudur; 
bu suali neye sordu, onu düşünüyorum... Bir 
hukukçu olarak böyle bir sual neye sorulur, onu 
düşünüyorum. Eğer bu kanunda ayrı bir hüküm 
ve sarahat varsa veya konursa o zaman tatbik 
edilir. Yoksa, bir sarahat olmadan, şimdi oku
dukları gibi bir hüküm olmadan bu kanununun 
başka bir müessesede, yani konusu dışında bir 
müessesede tatbik edilmesi, bir hukukçu olarak 
nasıl düşünülür, anlamıyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Cevap nedir 
efendim, anlamadım? 

BAŞKAN — Diyorlar ki, «Siyasî Partiler Ka
nunu 39 ncu maddeye tabi midir, değil midir?» 
Cevabı; «Değildir.» veya «Tabiîdir.» şeklinde 
olacak Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
Siyasî Partiler Kanunu ayrı bir kanun, bizim 
müzakere lettiğimiz Dernekler Kanunudur. Bura
da bir atıf yapılırsa başka ama, atıf yapılmadan 
«Bu kanun şuna tatbik edilir.» demek hukuk ku
rallarına uymaz. Arz etmek istediğim bu. 

BAŞKAN — «Maddede bir sarahat varsa tat
bik edilir, yoksa edilmez.» diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
şunu arz etmek istiyorum: Ben ne konuştuğumu 
bilerek, sözlerimi dikkatle tartarak konuşuyo- 1 

1 rum. Burada, başta da arz ettim, bizim bilhassa 
Komisyon olarak, lüzumsuz şeyler söylememiz, 
hatta tatbikata zorluk çıkaracak veya onları 
bağlayacak şeyler söylememiz hatalıdır... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Anlaşılıyor ki, 
Komisyonda siyasî partiler düşünülmemiş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ül
ker, Komisyon çalışmaları açık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — (Sayın Başkan, 
ben arkadaşım gibi çok şahsî şekilde düşünmü
yorum, ancak umumî olarak düşünüyorum ve 
diyorum ki, kanunda sarahat ne ise, kanunun 
lafzı ve manası ne ise olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hiçerlmez. 
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, biraz evvel değerli Komisyon Sözcüsü, 
«Furya halinde bildirilerin dağıtılmaması için 
bir şekil getirilmiştir.» dediler. 

Bunun sansür ve basını, haberleşme özgür
lüğünü kısıtladığı iddiamızın komisyonca aksi
nin savunulması haliyle bir çelişki teşkil etmi
yor mu? 

İkinci sualim : Basın haberi elde etti, yani 
bildiri çıktı, bizzat da dernek yönetim kurulun
dan bir şahıs bu bildiriyi basma verdi. Fakat 
basın bunu, savcılıkça alındı belgesi olmadığı 
için neşredemedi. Bu takdirde Anayasanın 22 
nci maddesinin ikinci fıkrası ve 4 ncü fıkrasının 
son cümlesi ve 23 ncü maddenin ikinci fıkrası 
ile çelişki halinde ve aykırı değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 'Sayın Baş
kan, arkadaşım bizim ifade etmek istediğimiz 
anlam dışında bir tefsire gitmişler. Ben izahla
rımda şu şekilde bir ifade kullandım. Suçu ceza
sız bırakmamak; prensip bu. Bildiride suç işle
nirse bu suçu Mm işliyor, onu tespit bakımından 
bu hüküm getirilmiş. Bu arada basma da aynı 
zamanda kolaylık sağlıyor bu hüküm; basın ne 
bilsin ki, bir dernek adına başka kötü niyetli 
bir kimse bildiri çıkarır, getirir; basın bunu tah
kik imkânına sahip değildir. Basın İçin bunu 
yetkili dernek veya o derneğin idare heyeti çı
karmıştır, şeklinde bir kanaat verecek o alındı 
belgesi. Buradaki anlam bu. Yoksa, kontrol ba
kımından, yahut da arkadaşlarımın ifade ettik
leri üzere bir sansür, yani kontrol yapıp yapma-

I ma şekli ortada yoktur. 
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]. Anayasanın bahsettikleri hükmüne bu du
rum, yani bizim de bazı tereddütleri izale bakı
mından izahlarımızla birlikte bir aykırılık teş
kil etmez kanısındayız. 

ISAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Tered
dütlerinize rağmen etmiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Bizim tered-
djüdümüz değil, herkes tereddüt edebilir, herkes 
bjsışka bir yargıya varabilir. Onlara sormak her
klesin hakkı, biz de vazife icabı, burada komis-
ytanda çalıştığımız için, biz de aynı şeyleri Hü
kümetten sorduğumuz için ki, şimdi sizlere hu
lasa olarak arz ettiğim şeyleri Hükümet de bize 
iŞah etti, biz de onu Yüce Heyetinize arz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır, te
şekkür ederiz. 

Kifayet takriri gelmiştir, son söz Sayın Bir-
l<»r'indir, buyurun, 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım Görüşmekte 
olduğumuz kanun tasarısı ve maddesi ile hiç il
gisi olmayan bir beyan üzerinde birkaç cümle 
sŞyleyerek sözlerime başlamak istiyorum; buna 
kjendimi mecbur sayıyorum. 
j Bir sayın üye, bu madde üzerindeki görüş

lerini ifade ederken ve kanaatimce hiç gereği 
kken; «idamlar konuşulurken bu arkadaşlar 

ı hassasiyeti niçin göstermediler, bu kürsü-
e bir kısım arkadaşların, bu düzen değişecek

tir, bu düzen değişecektir, diye diye bu düzeni 
ytıkmak isteyenlere yardımcı oldukları, 12 Mart
tan önce bir bildirim furyası bulunduğu... (sa
nırım arkadaşımız bildiri, demek istiyorlardı.)» 
tarzında beyanlarda bulundular. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, herkesin her şeyi 
bilmesi, iyi bilmesi beklenemez, istenemez, müm-
kün de değildir, herkes mecbur da değildir. Ama 
hjerkesin mutlaka bilmeye mecbur olduğu bir 
şey vardır : Haddi. 
I Düzen değişikliği programı, bozuk düzeni 

değiştireceğiz, sözü bu kürsüde küçümsenerek 
söylenmek istendiği şekilde bazı arkadaşların 
beyanları ve sözleri değildir. Topyekûn Cumhu
riyet Halk Partisinin resmî programıdır. Dev
let önünde, Anayasa teminatı altında, kamu oyu 
öcünde memlekete, millete ve dünyaya ilân et
tiği resmî programıdır; bu böylece biline. (C. 
H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri...) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O dü
zenin adını söyleyin öyle ise. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Söylesem de anlamayacaksın. Yedi senedir an
latıyoruz, anlamıyorsunuz. Ama gün gelecek an
layacaksınız, sabırlıyız, bekliyoruz; siz dahi an
layacaksınız Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Al
lah göstermesin... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 39 ncu maddeyi görüşüyo
ruz. Benden evvel konuşan, birbirine zıt görüş
leri savunan arkadaşlarımızı dikkatle dinlemeye 
çalıştık. Sayın Komisyon Sözcüsünü daha bü
yük dikkatle dinlemeye çalıştım. 

Hemen usulî bir durumu arz etmek istiyo
rum : Yanılmıyorsam, Sayın Komisyon Sözcüsü, 
suallerden evvel konuşmasının sonuna doğru, 
«izah ettiğim bu sebeplerle biz de yeni bir for
mül, değişiklik düşünüyoruz,» tarzında bir cüm
le sarf ettiler. Merakla bekledim. Sayın Başkan 
bana söz vermeden evvel her halde Başkanlığa 
tevdi edilmiştir, okunacak, bu yeni bulunan for
mül ne ise, onun üzerinde fikir yürütme imkâ
nını bulacağız... Böyle bir şey yok; kaldı ki, bu 
yok oluşu öğrenmeden evvel dahi taaccüp et
miştim, madem Sayın Komisyonumuz bu mad
de üzerinde dünden beri yapılan tartışmaların 
ışığı altında bir değişikliğe lüzum görmesi gibi 
bir durum var, bunu hemen oturumun başında 
müzakereler başlamadan ortaya koymalıydı, 
var ise böyle bir şey, ve arkadaşlarımızın mev
cut komisyon raporundaki metne istinaden bel
ki de gelecek değişikliğe hiç uymayan bazı mü
talâalar öne sürmesine ve bir sürü zaman kaybı
na sebebolmasaydı, diye zaten hoş bulmamıştım 
ama kürsüye de geldiğime göre, böyle bir ha
zırlık halen yok. 

Bunu tespit ettikten sonra izninizle Hükü
met tasarısındaki 39 ncu maddenin gerekçesini 
okumak istiyorum : «Dernek yöneticilerinin 
yalnız davranış ve eylemlerinde değil„ düşün
ce ve ifadelerinde de tüzel kişilik olmak sorunu 
ve yükümlülüklerini duyabilmeleri ve bunu bir 
kördöğüşü haline getirmemeleri, nihayet idarî 
ve adlî makamların zamanında bu bildirilerden 
haberdar olabilmeleri için tasarıya böyle bir hü
küm konulmuştur.» 

Şimdi izninizle; komisyon bu maddede bazı 
değişiklikler yapmış, bu sebeple bu madde için 
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de bir gerekçe yazmış, komisyonun yazdığı ge
rekçeyi de okuyacağım : «Derneklerin bildiri 
yayınlamaları daha esaslı bir surette yeniden 
tanzim olunarak hükümlendirilmiştir. Tasarıda 
belirtilen metin kifayetsiz mütalaa edildiği için 
bu maddeye açıklık getirilmesi uygun görül
müştür.» 

Sayın Sözcü de kürsüde konuşurken, Hükü
met metninin muğlâk olduğunu, bu sebeple ko
misyonda buna vuzuh verilmeye çalışıldığını 
ifade ettikten sonra, «Ama komisyon olarak ge
tirdiğimiz bu metin de pek vazıh değil, muğlâk 
tarafları var, onun için komisyon olarak bir 
teklif hasırlıyoruz.» dedikten sonra müteaddit 
suallere verdikleri cevaplar sırasında da mü-
kerreren, «Yeniden tavzihe ihtiyaç duyuyorum, 
yeniden tavzih lüzumunu hissediyorum» tarzın
da bir ifade üslubu seçmek zaruretini seçtiler. 

Bunları niçin söylüyorum? 
Değerli arkadaşlarım, kanun henüz elimizde 

ve Mecliste ilk defa görüşülüyor. Yani, işin baş
langıcındayız. Şu safhada dahi ve komisyonda
ki uzun çalışmalardan sonra huzurlarınıza gel
miş şu tasarı üzerindeki şu görüşmelerde dahi 
biz kendi aramızda, bizzat Komisyon kendi ara
sında, özür dileyerek söyleyeceğim, Komisyon 
sözcüsü bizzat kendisi ile tam bir vuzuha var
mış durumda değil ve yarın biz, tatbikatçıdan 
bu maddenin salim uygulanmasını isteyeceğiz, 
ıSalim kararlar, doğru kararlar bekleyeceğiz. 

Simidi arkadaşlarım, hukukta bir kaile var
dır, ben hukukçu değilim hemen söyleyeyim, 
sayın Bakanın, arkadaşımıza ifade ettikleri gi
bi büyük hukukçu, küçük hukukçu değil, ben 
hukukçu değilim. Ben hukuk mezunuyum, hu
kuk okudum, hukuk tatbikatçılığı yaptım. Ama, 
hukukun gsnel kaidelerinden bir tanesi şudur; 
maksat ne ise, hüküm ona göre sevksdiiir, 
ona göre de hüküm verilir. 

Şimdi, sayın sözcü derler ki, «biz de bütün 
bu ihtimalleri düşündük. Hükümetten mütead
dit sualler sorduk, izahat istedik ve biz» izahat 
verdiler. Bu izahat sonunda tatmin olduk ve 
böyle bir hüküm şevkine zaruret bulunduğu 
sonucuna vardık. 

Nedir Hükümetin verdiği izahat? Sayın söz
cünün bize aktardığı ölçüde bilebildiğime göre, 
efendim bir bildiri yayınlanıyor. Bir dernek adı
na bir bildiri yayınlanıyor. Bu bildiride savcılık 
suç görüyor, dava aşıyor, hâkimin karşısına çıkı

yor o derneğin yöneticileri, idarecileri. V© 
diyorlar İri, «hâsa, bizim bu bildiriden haberi
miz yok» Ne yapısın hâkim? Elbeitte bunlar hak
kında salıverme, hatta beraet kararı veriyor ve 
suç failsiz kalıyor, ortada demiş Hükümet ve 
bunun üzerine ne yapılmış? Bu madde sevk 
edilmiş. 

Şimdi arkadaşlarım, izninizle maddeyi tah
lile tâbi tutmadan evvel, sayın Komisyonumu
zun - elbette uzun süren bir mesai yapmıştır, 
ciddî çalışmalar yapılmıştır, hiç şüphe etmiyo
rum, bendeniz katılamadım ama - oldukça iddi
alı olan şu gerekçedeki derneklerin bildiri ya
yınlamaları daha esaslı bir surette yeniden tan
zim olunarak, Hükümet tasarısında çok esaslı 
tanzim olunmamış. Daha esaslı bir surette yeni
den tanzim olunarak, hükümlendirilmiştir. Ta
sarıda belirtilen metin, kifayetsiz mütalaa edil
diği için bu maddeye açıklık getirilmesi uygun 
görülmüştür. 

Şimdi sayın Komisyonumuz bu madde üze
rinde ne yapmış? Kısaca onu görelim. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nci fıkra, 39 ncu 
maddenin birinci fıkrası; - değişiklikleri arz-
ediyorum. 

Dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile 
bunların şubeleri diyor Hükümet tasarısı. Ko
misyon doğru olarak düzeltmiş; dernekler, der
nek şubeleri, federasyon ve konfederasyonlar. 
Federasyon ve konfederasyonun şubesi olmaz, 
doğrudur. Devam ediyoruz, «adına bu kuruluş
ların yetkili organlarınca» diyor Hükümet ta
sarısı. Komisyon burada bir değişiklik yapaıış. 
«yeıtkili orıganiiza^yonlaruıca.» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERıSOY (istanbul) — Matbaa hatası. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Devam ediyoruz, «karar ve
rilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayın
lar yapılamaz» Hükümet teklifi. Komisyonumuz 
bunu da değiştirmiş ;ı«yayınlar yapılamaz» de
miş. Yayın (n) harfi ile değildir, «yayım»dır, 
(m) harfiyledir, Anayasanın 22 nci maddesinin 
başlığı da bunu böylece tespit eder. 

2 nci fıkrada, yine bir matbua hatası var; 
«edilen» «etmek» şeklinde basılmış. Açık, mat
baa hatası. Elbette öyle. Buradaki «kimse veya 
kimselerin» deyimi, «kişi veya kişilerin» olarak 
değiştirilmiş. Vuzuh getirmiş gayet tabiî. 
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Hükümet tasarısındaki 3 ncü fıkra, 4 ncü 
fıkra değiştirilmiş ve Hükümetin Komisyonda 
yerdiği izahata göre istediği nedir? Almak iste-
jdiği ibnuç nedir? Bir bildiriyi kimin yayınladı
ğını bilmek ve sonra suçlusunu bulamamak 
mevkiinde kalmamak. Sayın sözcünün burada, 
Hükümetten aldıklarını ifade ederek beyan et
tikleri izahat bu, verdikleri misalin anlamı bu. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nci fıkra, 2 nci fık
ra, maddenin birinci ve ikinci fıkrası, yetkili 
organların kararı olmadan bildiri yayınlanama-
pracağını söylüyor. 2 nci fıkra, bu yetkili organ
ların bildiri yayınlamaya karar veren, hattâ bu-
jradaki deyime göre, bu konuda alınan kararı 
tasvip eden üyelerin bir genel kurulda bir bil-
İdiri yayınlanması kararına varılır ise, bu kara
rı tasvip eden o genel kurulda bulunan üyeler
dir, o üyelerin tamamının bildiriyi imza etme
si gibi bir mana da çıkıyor ki, büyük tatbikat 
güçlüğüdür ve sanırım maksat bu değildir. 
(imzaları da atılıyor bildirinin altına. O halde, 
bu bildiride suç varsa, savcının, idarenin, dev
letim bu suçların yakasından yapışması imkanı 
birinci ve iknci fıkra ile sağlanmış. 

BAŞKAN — Sayın Birler, sonuçlandırınız. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sa

yın Başkan, bir süre tahdidi mi var? 
S BAŞKAN — Var, özür dilerim. 
I İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Ne kadar sürem var sayın Başkan? 

BAŞKAN —Geçti efendim, bağlayınız dedi
ğime göre, geçti. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Kısaca toparlamaya çalışayım, sayın Başkan. 

3 ncü ve 4 ncü fıkra ile getirilmek, yapılmak 
îstenen nedir? Sayın sözcünün Hükümetten 
Raiden burada izah buyurdukları sonuç, değil. 
İO birinci ve ikinci fıkra ile temin ediliyor. O 
halde üçüncü ve dördüncü fıkradaki maksat 
başka. 
ı Şimdi burada, izninizle yine Hükümet tasa-
jrısı ile Komisyonun değişikliği arasındaki bir 
ufak, ama aslında çok önemli farka işaret et
mek istiyorum. Sayın sözcü gerek konuşmala
rında, gerek valçi suallere cevaplarında, ısrarla, 
jbunun bir sansür olmadığını, Anayasaya aykı-
jri bulunmadığını savcıya, alindi karşılığında bil
dirilerin verilmesinin bir ihbar mükellefiyete 
pm yerine getirilmesinden ibaret bulunduğu

nu, savcının bu bildiri üzerindeki tetkikat sonu
cunu ifade etmeyeceğini izah buyurdular, dinle
dik. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, şunu da ilâve 
ettiler; «neşredilmeden evvel kaydı yoktur. 
Binaenaleyh sansür demek, neşirden evvel kont
rol etmek demektir. Bu bildirinin neşri ile be
raber, bildirinin neşrinden sonra olacak bir 
durumdur. Binaenaleyh sansür değildir.» 

Şimdi bakınız arkadaşlarım, Hükümet tasa
rısında 3 ncü fıkra şöyle diyor; «neşredilecek 
bildiri ile bu konuda alınacak kararın ikişer 
örneği, mahallî Cumhuriyet Savcılığı ile mülki
ye amirine - dikkatinizi çekiyorum - hemen 
verilir. Bu «hemen» kelimesi dahi, Komisyo
nun getirdiği metne nazaran, sansür ifade et
meyen bir deyimdir. Nedir bu «hemen»? Bildi
rinin yayınladığı andır, hiç değilse, asgarî odur. 
Ama, bildiri yayınlanmadan evvelki an, elbette 
değildir. Ama cümlenin başındaki «neşredile
cek» deyimi, ki sayın sözcü de bilhassa bu keli
meyi mesnet sayarak sansür bahis konusu ola
mayacağını ifade buyurdular. 

O halde, bu neşirden evel bir sansür, bir 
kontrol bahis konusu olmadığına, savcının tet
kikat sonucunu ifade etmeyeceğine göre, neş
redilecek bildiri1» yerine, «neşredilen bildiri» 
deyimini koymayı, sayın Komisyon niçin düşün
memiş? Kasıt budur. Neşirden evvel bir kontrol 
değildir. Neşirden sonraki bir kontroldür. 

BAŞKAN — Sayın Birler.. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — To

parlıyorum sayın Başkan. 
Neşirden sonraki bir kontroldür ve sansür 

mahiyeti taşımamaktadır. O halde, en basitin
den yapılması gereken değişiklik bu idi, «Neş
redilen bildiri savcılığa verilir.» 

Değerli arkadşlanm, Savcı ile beraber çok 
özür diliyorum sayın Başkanım, iki' cümlem 
var - idare amirine de veriliyor. Anayasanın 
-22 nci maddesinde bir değişiklik yapıldı, ha
fızalarınızı tazelemenizi1 rica ediyorum, bunun 
5 nci fıkrasına göre; kanunla yetkili kılınan 
idarî merci, mahkeme kararı olmaksızın topla
ma kararı verebilir. Savcı, tetkikat sonucu ifade 
etmeksizin alındı belgesini verecek, güzel. Ay
nı zamnda idare amirine de gidecek bu, idare 
amiri, o da alındı belgesini verecek, idare âmi-
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ri bildiriyi okuyacak, suç görecek ve derhal po
lisine emir verecek, toplatacak. Bildirinin ya
yınlanma imkânı kaldı mı değerli arkadaşlarım? 

BAŞKAN — Sayın Birler, lütfen. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 

Hepinizden rica ediyorum, hukuk mantığımı
zı zorlamayalım. Herkesin görüşünde gerçek pa
yı vardır, hepsine saygı duyarız. Ama, hukuka 
hepsinden çok saygı duyalım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takririni okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan madde hakkında yapı

lan konuşmalarla, konu vuzuha kavuşmuştur. 
Kifayetini arzedıerim. 

Mardin 
Abdülkadir özmen 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arcediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeysnler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş takrirler vardır. 
Komisyon tarafından verilen üç takrir var. 
Bunlardan ikisi matbua hatasını düzeltmek için 
verilmiştir. O bakımdan, oya arz etmeksizin işle
me koyuyorum. 

«Nüshasının» yazılacağı yerde, «Nüshası» 
şeklinde metne geçmiş bulunmaktadır. Bir de, 
«organizasyonlarmca», «organlarınca» şeklinde 
olacaktır. Bunun dışında Komisyonca veril
miş bir takrir daha var. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 39 ncu maddesinin son fıkrasının 

metinden çıkarılmasını öneriyorum. Saygılarım
la. 

İçel 
Turhan özgüner 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanun tasarısının 39 ncu madde

sinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişik
liğini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Şevket Yılmaz 

Madde 39. — Dernekler, dernek şubeleri ve 
bunların bağlı bulundukları federasyon ve kon
federasyonların, bu kuruluşların yetkili organ
larınca karar verilmeden bildiri, beyanname ve
ya benzeri yayınlar yapılamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 39 ncu madde

sinin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarının madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. rSaygı-
larımla. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dernekler Kanununn 39 ncu maddesinin 

3 ve 4 ne ii fıkralarının kanun metninden çıkarıl
masını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

C. H. P. Sözcüsü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dernekler kanun tasarısının 39 ncu maddesi

nin 3 ve 4 ncü fıkralarının metinden çıkarılma
sını arz ve talebederim. Saygılarımla. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 39 ncu maddesinin son fıkrasında

ki «tab, teksir veya her hangi bir surette ço
ğaltan gerçek veya tüzel kişiler ile» kısmının çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

70 No. lu Komisyon Başkanı 
istanbul 

Orhan Cemal Fersoy 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Neyin çıkarıl

ması efendim, anlayamadık. Bir daha okutur 
musunuz? 

BAŞKAN — Oya arz ettiğim zaman tekrar 
okuyacağız efendim. Bilgiye sunuyoruz. Bütün 
takrirleri bir kere okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
39 ncu maddeye şu son fıkranın eklenmesini 

arz ederim. 
«Mahallî Cumhuriyet Savcılığınca dernekler, 

dernek şubeleri federasyon ve konfederasyonla
rın veya bu kuruluşların yetkili organizasyon
larmca yayınlanmak istenen bildiri, beyanname 
veya benzeri yayınların mahallî Cumhuriyet 
Savcılıkça alındı belgeleri, başvurmadan en geç 
bir saat içinde verilir. Bir saat içinde müspet 
veya menfî cevap verilmezse başvuranlar bildi
riyi yayılarlar.» 

Samsun 
Yaşar Akal 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler kanunu tasa

rısının 39 hcu maddesinin dördüncü fıkrasının 
çılıarilmasını, üçüncü fıkrasında yer alan «alın
dı belgesi karşılığında» kelimesinin de keza çı
karılmalarını, maddenin geri kalan haliyle ka
bul edilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Bitlis 

Kenan Mümtaz Akışık 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 39 ncu maddesinin birinci fıkrasın

daki «organizasyonlarmca» tâbirinin «organla
rınca» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

70 No. lu Komisyon Başkanı 
istanbul 

Orhan Cemal Fersoy 

BAŞKAN — 39 ncu madde dört fıkradan 
müteşekkil. İM, üç dördüncü fıkraların çıka
rılması hakkınıda muhtelif teklifler var ve ba
zısı son fıkra demiş, son fıkra dediği zaman da 
dördüncü fıkra anlamına geliyor. O sebeple, 
takrirlerin muhte vasında yalnız birinci fıkra
nın metinden çıkarılmasına dair bir hüküm yok, 
Sayın Şevket Yılmaz'ın birinci fıkranın değiş-
tirüanesiyle ilgili bir teklif var. 

Komisyonun dördüncü fıkrasının tadili ile il
gili biraz evvel okunan bir metni var, Genel 
Kurulca tekrar okunması ricasında bulunuldu. 
Evvelâ, birinci fıkranın değiştirilmesine müte
dair bulunan Sayın Şevket Yılmaz'ın takririni 
okutacağım. Belki, ondan sonra son fıkra de
yimi veya dördüncü fıkra ile ilgili takrirlerin, 
Komisyonun dördüncü fıkradaki değişikliği ön
gören metni muvacehesinde takrir sahiplerinin 
takrirleri üzerinde düşünme imkânları doğaca
ğı cihetle, uygulamayı o suretle yapacağım. 

Şimdi, Sayın Şevket Yılmaz'ın birinci fıkra 
ile alâkalı önergesini okutuyorum. 

(Adana Milletvekili Şevket Yılmaz'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Metni kabul edip etmediğinizi 
sarahatle ifade edebilir misiniz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA

VİRİ BAHATTİN ABLUM — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz'ın takri
rine Hükümet ve Komisyon katılmaktadır. 

Takdirin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu... 

YAŞAR AKAL (Samsun) —- Metinle öner
genin farkı yok M. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Dinlemedin ki 
Yaşar Bey, dinlesen farkı görürsün. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı değiştirmiş 
efendim, redakte etmiş. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi de dördüncü fıkra veya ikinci bir de
yimle son fıkranın değişikliğine mütedair olan 
Komisyonun teklifini okutuyorum. Muhterem 
arkadaşlarımın, bu madde üzerinde çok dikkat
li olmaları hasebiyle, metne bakarak taMbet-
melerini istirham edeceğim. 

(70 No. lu Komisyon Başkanı tarafından 
verilmiş bulunan önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon teklifine Hükümet 
katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞA
VİRİ BAHATTİN ABLUM — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
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III. — YOKLAMA 

(O. H. P. sıralarından beş milletvekili aya
ğa kalkarak ekseriyetin olmadığını beyanla 
yoklama yapılmasını istediler.) 

BAŞKAN — Ekseriyet yok, yoklama yapa
lım. 

(A. P. sıralarından «Ayıp, ayıp, çok ayıp.» 
sesleri.) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ayıp olan 
nedir? 

BAŞKAN — Sayın özgüner, çok rica ede
rim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ayıp, ayıp, 
diyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özgüner yok efendim, 
öyle bir şey yok, ayıp olur mu efendim. Niçin? 
Tabii bir haktır, içtüzükte sarahat vardır; 
böyle bir kelimenin sâdır olduğumu kabul dahi 
edemem, çünkü hakkın istimalidir bu. 

Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın Yaşar Akal, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Turhan özgüner ve 
Sayın Osman Soğukpınar, Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığını ifade ettiler. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Komisyona gel
mezsiniz, Mecliste engelleme yoluna gidersi
niz. 

BAŞKAN —• Bir dakika Sayın Biçer, rica 
ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sansür bu
radan çıkmayacaktır. Okuyun, iyice tetkik 
edin. 

BAŞKAN — Tamam Sayın özgüner, Baş
kanlığa gerekli işaretiniz vâki olmuştur, gere
ği yapılacaktır. 

Şimdi bendenizin bir ricası var: Açık oyunu 
kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. («Var» 

sesleri) Lütfen oylarınızı kullanın Sayın Üstün-
dağ, Sayın Oinisli, Sayın Çetin, Sayın Soğuk
pınar, oyunuzu kullanın, gereken işlemi yapa
cağım. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var 
mı?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Şimdi yoklama yaptıracağım efendim. 
(isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.) 
(Samsun Milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal... Yok. 
Yoklama isteminde bulunan Sayın Yaşar 

Akal yok mu efendim?.. Yoklama işlemini bı
rakırım... 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Ben tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk Sa
yın Yaşar Akal yerine yoklama isteğini tekab
bül etmiştir. 

(Samsun milletvekillerinden itibaren yokla
ma işlemine devam olundu.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Açık oylama sonucunu arz ediyorum: 
Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku

rulmasına dair kanun tasarısının açık oylama 
işlemine 181 sayın milletvekili katılmış; 179 ka
bul, 1 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli sa
yı sağlanamadığı için tekrar açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığı cihetle, 8 Haziran 1972 
Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

*mm 
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Tatili bölge okullarında döner sermaye kurulmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GüJüüoğtlu 
M. Salâhattdn Kılıç 
Ali Cavit Orail 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeg 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZelM Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAB 
Mebmet Rıza Çerce! 
Hasan Dinçer 
Haim<di Hamameıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataıöv 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 181 

Kabul edenLer : 179 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 260 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Ömer Eken 
Hasan Ali GKilcan 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 
Abidkı İnan Gaydalı 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçuıbaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
I?hami Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasdmı Cânislâ 
Selçuk Erverda 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Kanacaşehir 
Orhan Oğıi2 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKARt 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

Çoğunluk yoktur.) 

Talât Köseoğlıı 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan Özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Hamail Hakla Tefkinel 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Münir Daldal 
AB Naili Erdem 

Coşkun Karagözoğlu 
Nihıad Kürşad 
Kemal önder 
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KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Gkyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet At'agün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergun 
İ. Eteni Kılıçıoğloı 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Küıışad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Burdanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M, Nuri Kodamanoğlu 
Mevrut Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

Hanndi Mağden 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

StVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan . 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

[Reddeden] 
ANKARA 

Osman Soğukpınar 

(Çekinser) 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

[Açık TfyeUkl&r] 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşöhir 

Yekûn 

1 
ı 
1 
1 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Dengöız 
Adül Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ferzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğîlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 6 . 1 9 7 2 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tesbit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Gülliioğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 inci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/92) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88, nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

|4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

• 5. — Sivas milletvekilleri Mustafa Kemal 
ÎMaoğlu ile Ekrem Kangal'ın, korunmaya 
mitİıtaç çocuklar, maluller ve yaşlılar konusun-
tl& i gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
nıajksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddeai gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergosi 
(10/22) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Araza kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabaneı uyruklu 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir, 



okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13.. _ Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

14. — Bursa milletvekilleri Saclrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'ın Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
fcan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekieilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara -
ea'nm; Hmıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
.10/29) 

22. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ~ma dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asryle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 
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26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak-

| lıkların neler olduğunu tes'bit etmek maksadıy-
| la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge

nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

| (8/17) 
! 28. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi'edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya- ' 
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner-

: gesi (8/21) 
31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

j Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasalım 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
ao/40) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-



denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uya tınca bir genci görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ııın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

44. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini «Haya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 

4G. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du-
•umdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 

tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler okluğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Kıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
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sanayiinin kurulması için şartların neler oklu- I 
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendiril m esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (.10/60) 

58. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlanniin düzenlenmesi, ıslan 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önersresi. (10/62) 

60. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularım tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir I 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

6.1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan-' 
maların, Ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) | 

63. — Saımsum Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün. 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

65. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

66. — İçel Milletvekili Turhan Üzgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş-

, me açılmasına air önergesi. (8/28) 

68. — İstanbul Milletvekili sEşref Derinçay'-
m, Halicin temizlenmesi ve turistik bir yor 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Tevekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullam 



lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (1O/70) 

71. — Ankara Milletvekili Sıma Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgümr'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili' İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ^e davranış içi* 
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bdr genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanımak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbıit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 inci maıddesi 
uyarınca bir Meclis araştırnııası acımasına dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
.(10/73) 

77. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aîdolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel MMetvekili Celâl Kargılı'mn, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ûcretleriınin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nuı, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
il§ Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılmar 
smm nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — izmir Milletvekilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmea bir 
Meelis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) j 

88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'num, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi îşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirlerd tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşHiın, hayvancılığı, su 
üriMerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bdr bakanlığa ibtiyaeolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerimi tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 mci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz | 

otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükam'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — İçel Milletvekili Çetin Yıimaz'm, 
spor terslerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesıbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meelis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

9G. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekenomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nuı, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift Öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

100. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın-



ması maksadiyle Anayasanın 88 tıci maddesi 
uyarımca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tura! ile 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 657 sayıl i 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Ba'karikğmın tutum ve davranışlarını, tesbit 
eltmek amaciyle Anayasanın 88 ııci maddesi 
uyarınca bir Gteııel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türik'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kuruilımasınm gerekli olup olmadığı
nı incelemek malk&adiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

1013. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

104. — Demokratik Parti Grubu adına Grub 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tespit 
edilmesi maksaclıyle Anayasanın 88 ilci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ııı, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

106. — içel Miletviekiii Celâl Kargılı'nm, 
yunt dıspnıda çalışanı işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin miiMî balkınınuaımuz için isa
betli bür şekilde kullanaüımasını tespit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci «nadidesi uyarınca 
bir Gelmeli görüşme ae/ılımasına dair önergesi. 
(8/45) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Ma

liye, Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi: 
8 . 5 . 1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli," teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamındı/1 
sözlü sorusu (6/31) 

5. — izmir Milletvekili Talât Orhon'an, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkmlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

6. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret baklanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

7. — Afyon Karaıhisar Milletvekili Hamdi 
Haımameıoğlu'nun, Efoer ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 
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8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 

Sinop'un Boyabat ilkesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

10. — istanbul Milletvekili Eşref Derineay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur elan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ı ı, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zir&ete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala 
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

16. — içel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
btan-bul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — tçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kar.tilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kuruimıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

19. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmazı
nı, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayime dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
laaı sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

29. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham di 
Hamam eıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
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olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/1.03) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ 
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
p?.$o ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili _ Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru 
tulmasma dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüccoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu, (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn. 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hmıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve Öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dadr Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş 'bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapi'lmıyaoağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvelkili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 
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X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril-
mesiine ve Ibu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinita kuruluş 
ve Sargılama 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 Kanununua 10 ncu maddesinin 
('b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Seagin ve 2 I 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun! 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve $1 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
te»kl|fi 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 : 061) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1(972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'pı ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Marjaş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Ouniihuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumihuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nei ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 J 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26. İ . 1972) 

x 4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
riso^lu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekâıici ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Tfürk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun /bâzı vergilerden, bütün hare 
ve rjesimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/568,2/565) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5.1972) 

>j 5. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana-
yasa[ İçişleri ve Adalet komisyonlanndaaı seçi
len $ er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko-
misyion raporu (1/606) (S. Sayısı : 561) (Da
ğıtma -tarihi : 12 . 4 .1972) I 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştirma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 .12 .1971) 

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

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'iin affı 
hakkında , kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 
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7. — İçel Milletvekili Celâl Kanlı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural 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 . G . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında 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) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'-
nın, Türk Ceza Kaııununuın değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarmun 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) 

13. — 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 : 2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapajnlarm 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) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

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

1.8. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin ıtadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 . 1 9 7 1 
ve 4 . 2 . 1972) 

19. — 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 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

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

21. — C. Senatosu Ga.ziantep 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 tarihi : 1 6 . 2 . 1972) 
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22. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 neü 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) 

23. — Nevşehir' Milletvekili Salâhattin 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) 

X24. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

25. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun G26 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1972) 

26. •— Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadrm'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı 'maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku

rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarıım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırana, Gümrük 
ve Tekel, Koy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan 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 nıumera-
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 197.1, 
2 . 2 . 1972) 
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 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/305) {S. Sayısı : 417 
ve 41!7 ye (birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

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

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plan 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 
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195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
içişleri 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'nin. Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 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 Ö'ren*in 
ölüm cezasına çarptırılması haikkmda Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ranoru (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci efe) (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'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci efk) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

İSİ. — 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 Aldım G'ümüş*ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tesıkeresi 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) 

13. — Zile ilkesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanmı'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci 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'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulıması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayılan : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 saynlı 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 ök) (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'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 



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

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
eıoğlu 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
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

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

. (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, eilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus sicilkıe kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezikeresi ve Adale/t 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . W72) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

26. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 
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i X 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 

I madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An-
I talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 

6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 062) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1!972) (İçtüzüğün 36 neı maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 30. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun 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 Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

31. .—_ Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
i ta lan Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 

Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 4 
| er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko

misyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 664) (Da-
I ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 32. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 33. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

J 34. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku-
] ruhış ve görevleri hakkında kanım tasarısı ve 
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İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/50G) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinim değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 .1972) 

36. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85,2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

X 37. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 38. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 39. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 40. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve 358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 41. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları 

(1/659) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
24' . 5 . 1972) 

42. — 7116 sayılı imar ve iskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- iskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

43. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve ıSağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 44. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

45. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angm'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilıgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

47. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/613) (S. 
Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

49. — 15 . 12 . 1934 tarih v e 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 .6 .1972) 


