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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk sağla
namadığından ; 

14 . 6 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 15,50^do 
»on verildi, 

»•-« 

Başkan 
Baskanvekili 
Vahit Bozatlı 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Değan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati 15,12 

BAŞKAN : Baskanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 105 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, hazır bulunan sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmasını rica ediyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 

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

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bazı vergilerden, bütün, harç 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amacıyle 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) 

- . 331 — 

BAŞKAN — Daha önce açık oylaması ya
pılan üç adet kanun teklifi ve tasarısı günde
min 8 nci sayfasında yer almakta olup, bu açık 
oylamaların gündem dışı konuşmalar sırasında 
yapılması hususumu Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında gezdirilecek ve 
bilâhara da kürsü üzerinde bırakılarak sayın 
üyelerin açık oya katılmaları sağlanacaktır. 

ÜELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
altı haftadır burada Türk basını ve mensupla
rına ilişkin Meclis Araştırması Komisyonuna 
üye seçimiyle ilgili bir madde var. 

BAŞKAN — Efendim müzakerelere başla
dık, sıra ona da geliyor. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
beş haftadır bu... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Kargılı 
gündemin 1 nci sayfasında yer almıştır. Biraz 
sonra gündemin 1 nci maddesini uygulamaya 
başlayacağız, 
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CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
1 nci maddeye sıra geldiği zaman çoğunluk ol
madığı için hep erteleniyor bu 1 nci madde. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
CELÂL KARGILI (İçel) — Çoğunluk olmu

yor ve Meclis dağılıyor. Eğer bunu öne almaz
sanız bu seçim yapılmayacaktır, Sayın Başkan, 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAM" — Ne yapmamız lâzım?... Buyu
run... 

CELÂL KARGILI (İçel) — Kurulması ka
rarlaştırılan bu Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi için de bir karar alınarak bu oyla
malarla birlikte bu seçim de yapılmasını öneri
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika ,seejan yapıldığı za
man, çok iyi bilmeniz gerekir ki, bütün işlemle
ri durdurup seçimin neticesine intizar etmemiz 
iktiza eder. Halbuki, bugün sayın üyelerin, ic

ranın, denetimiyle ilgili gündem dışı konuşma
ları icra edeceğimiz, öteden beri Çarşamba gü
nlünü bu hizmete ayırdığımız hususunu iyi bi
liyorsunuz. Ben, gündem dışı konuşmaların ic
rası sırasında seçim yaparsam bütün işlemleri 
durdurmaya mecburum. Bu ise, mümkün değil. 
Gündem dışı konuşmadan evvel seçimi yapmak 
kaMl olmaz. Ancak, açık oylamayı icra etmek 
hususunda bir uygulamamız var; çünkü açık 
oylama gündem dışı konuşmayı engellemiyor, 
ikisi birlikte yürüyor. Onun özelliği var, sebebi 
de odur. Sizin işinizi de açık oy gibi birlikte 
yürütmek kabil olsa onu da birlikte mütalaa ede
biliriz. Ancak, o mümkün değil, çünkü bütün 
çalışmaları durdurur, omun için yalnız seçimle 
ilgilenmemiz gerekir. 

CELÂL KARGILI (İçel) 
bu arızayı nasıl gidereceğiz? 

Sayın Başkan, 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla ili dahilinde metnık bulutlan karayolları 
hakkında gündem dı§ı demeci 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha evvel alın
mış bulunan karar gereğince, denetime ayrıl
mış taleplerini yerine getireceğiz. 

Sayın Ahmet Buldanlı, Muğla İH dahilinde 
metruk bulunan karayolları hakkında, beş da
kikayı geçmemek üzere, bir konuşma talebinde 
bulunmuşlardır. 

Sayın Buldanlı, buyurunuz* efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri, 
Yüksek malumlarınızdır ki, Türk KarayoUa-

rı Teşkilâtı Devlet kadrosu içinde yer tutmuş 
ünitelerin en mükemmeli idi. MeMeinde bugü
ne kadar Türk kara yolculuğunun iftihar vesi
lesi olan bu teşkilât, bugüne maalesef mefluç 
hale gelmiş bulunmaktadır. Karayolları teşki
lâtının fedakâr mensupları, yan ödemezler de
rece veya kademelerindeki haksızlıklar dolayı-
ısıyle, kısa bir zaman içinde ikiyüzü aşkın bir 
personel kitlesi karayollarryle irtibatını kesmiş 
bulunmakta di:1. 

Daha dün umum müdürlük teşkilâtından 
Anadolu'da vazife görmekte olan 200 teknik per
sonelin istifa ettiği hafceri gelmiştir. Bugün 
Anadolu'nun asfalt şebekesini teşkil eden bütün 
merkezlerinde artık yolcular normal trafiği zor

laştırmaktadır. Her tarafta yer yer delikler, çu
kurlar meydana gelmiştir. Tamir ekipleri dahi 
çalışamamaktadır. 

Buna bir misal vermek üzere arz edeyim: 
Muğla ilimizLı trafiğinin en kesif olduğu Mi
las - Bodrum yolu beş - altı yıldır programa 
alındığı halde bir türlü ikmal edilememiştir. Ay
nı .şekilde Türkiye turizminin en kesif olduğu 
Marmaris, Bodrum, Fethiye bölgelerimize gelen 
turist akınını yerine ulaştıracak olan Sakar 
yolu tamire alınmış ise de, sanki oyuncak oy
nar giıbi, bir tele dozerle koskoca bir yol trafiğe 
kapanmakta ve bir kompresör, bir dozer mari
fetiyle turistlerin uzun bir mesafe katetmeleri 
istenmektedir. Bu dahi Muğla - Ula yolu adiyle 
maruf bir yol vasıtasıyle Fethiye'nin Marmaris' 
in irtibatı temin edilmesine rağmen, bu yolun 
stâblize halden asfalt hale getirilmesi veya 
toz - dumandan kurtarılması için en ufak bir 
caba gösterilmemektedir. 

Milas merkezinin İzmir ve Bodrum arası ir
tibatı Milas şehrinin içinden geçmektedir. Bu 6 
m. lik yol üzerinde mahallî idarelerin verdiği 
malûmata göre, Türkiye'nin en ağır trafik sir
külasyonu bu şehrin içinden geçmektedir. Baş
parmak dağlarından elde edilen demir madeni, 
aynı maJhalden temin edilen aliminyum - boksit 
ve krom cevherleri dağlardan ağır kamyonlar-

_ 333 — 
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la Güllük Limanıma indirilmekte ve şsihir içe
risinde devamlı olarak günde 3 000 - 4 000 ağır 
vasıta trafiği yapılmaktadır. Bu sebeple şehrin 
içerisinde ayda en az iki çocuk ölümü vukulbul-
makta ve trafik, artık şehirde tahammül edilmez 
bir hal almaktadır. 

iki yıldır yapımı ikmal edilmiş bulunan Ya
tağan - Milas yolunun asfalt işi bir türlü gerçek
leşememiştir. Aynı zamanda Yatağan'la Kaval-
dere köyümüz arasındaki ve SEKA fabrikasının 
aslî unsuru olan tomruk sevkiyatını temin eden 
yol da perişan haldedir. 

Karayolları Genel Müdürü ile yaptığımız te
mas neticesinde bu sabah bana verilen malûma-
ta göre teknik personelin bugünkü halde kal
madı, istenen yan ödemelerin verilmemesi ha
linde ve karayollarına verilmesi lüzumlu olan 
ek 'ödemeler verilmediği takdirde bir - iki sene son
ra Türk karayolculuğunun iflâs derecesinde sı
fıra ineceği bana bildirilmiştir. 

Sayın Bakandan ve ilgili mercilerden, lüt
fen Muğla ilinin bilhassa Milas - Bodrum ara
sındaki bu şehir merkezini kurtarmalarını is
tirham eder saygılarımı sunarım efendim. 

2. — İzmir Milletvekili Hulusi Çakır*m, tü
tün ekim sahaları ile ilgili gündem dışı demeci 
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın Hulusi Çakır, tütün di
kim sahasıyle ilgili gündem dışı söz istemişsiniz, 
buyurunuz efendim. 

HULÛS! ÇAKIR (izmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 

Tütün ekim sahalarınım tahadid ve tespitiyle 
ilgili itirazlar ve bu yoldaki uygulamalar hak
kında görüşlerimi Yüce Meclise arz etmek için 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, tütüncülüğümüzü İs
lah etmek, iç tüketimimizi ve ihraç imkânları
mızı aşmayacak şekilde üretimi düzenlemek 
amacıyle, tütün ekim sahaları her bölgede ku
rulan ekiplerle tespit edilmiştir. İM yıldan faz
la devam eden bu çalışmalar Devletimize büyük 
masraflara mal olmuştur. Ekim dışı bırakılan 
sahalar açıklandığında hakiki tütün müstahsi
linin haklı şikâyet ve feryatlarıyle karşılaşmak
tayız. 

Her insanın hata yapabileceği gibi, her ku
rulan ekibin de hatalı tespitler yapabileceğini 
düşünmek gerekir. Nitekim, vaktiyle orman sa

haları da tespit edilirken büyük hatalar yapıl
dığı, bu hataların sonunda büyük vatandaş küt
lesinin dille ifade edilemeyecek ıstıraplar çekti
ği, bugün dahi telâfisini gideremediğimiz mem
leket ormanlarının bu yüzden büyük zararlar 
gördüğü hepimizin bildiği gerçeklerdendir. 

Tütün tespit sahaları ve bunlar hakkında 
vaki itirazlara uygulanan metotlar, istikbalde 
tütüncülüğümüz, ekonomik ve sosyal problemle
rimiz açısından, endişe verecek^ durumlar arz 
etmektedir. Hataları asgarî ölçüye indirmek, 
haksızlığa uğrayan vatandaşın itiraz hakkını ta
nımak ve bu hakkı kolayca kullanmasını sağla
makla mümkün olur. Bugünkü tatbikatta ise 
vatandaş itiraz hakkını kullanırken, her itiraz 
edilen tarla için 900 Tl'nm bu miktar bölgelere 
göre azalıp çoğalmaktadır - Tekel idaresine ya
tırılması istenmektedir. Yatırmadığı takdirde 
itiraz kabul edilmemektedir. Eğer bir çiftçinin 
üçer dönümlük parçalar halinde beş tarlası var 
ise bu çiftçi 4 500 TL. yatırmaya mecbur tutul
maktadır. itirazı önlemek için böyle bir tatbi
kata gidildiği kanaati müstahsilde yaygın ve 
köklüdür. Bu durum tarla sahibi müstahsili üz
düğü kadar, icarla tarla tutarak aile ziraatı ile 
çocuklarının nafakasını temin etmeye çalışan 
küçük müstahsili de üzmektedir. Bunun sonun
da tarla icarlarının anormal yükselişler göste
receği, hatta meslek değiştirmek durumlarını or
taya çıkaracağı şimdiden müstahsil tarafından 
düşünülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimiz borçtan ve 
tefecinin elinden henüz kurtarılmış değildir. Bü
yük çoğunluğu bu durumda bulunan müstahsi
limiz nasıl olur da itirazda bulunmak için, her 
parça tarlası için 300 TL. yatırabilir. Bu itiraz 
müddeti de çiftçilerimiz için öyle bir sıkışık 
mevsime getirilmiş ki, Nisan, Mayıs ayları... Bu 
aylar, bilhassa Ege çiftçisi ve tütün müstahsili 
için çok sıkışık ve bunalımlı aylardır. Gelecek 
seneki nafakasını temin etmek için maddî ve ma
nevî gücünü ortaya koyan müstahsilin, tabir ca
iz ise, başını kaşıyacak zamanı yoktur. Bu za
manda işinin başından ayrılamayacağı gibi, iti
raz edeceği her tarla için 900 TL. ödeme gücü 
ise hiç yoktur. Eğer kooperatif ve bankalardan 
kredi almadı ise, ki bu aylarda almasına imkân 
yoktur, hayatını tehdidetseniz bile yine değil 
900 lira, 90 lira bile müstahsilden alamazsınız. 
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Tekel Bakanlığınca bilindiğine inandığım 
müstahsilin bu durumu karşısında, böyle bir tat
bikata gidilmesinin sebebini kendi kendime sor
duğumda, eğer bu tatbikat kasıtlı değilse, Ba
kanlık bu paralarla banka kurma hayalinde mi
dir? Müstahsilimizin yatırma gücü olmadığın
dan böyle bir hayalin de gerçekleşmesi mümkün 
olamayacaktır. Eğer böyle değil de «meblâğı 
yüksek tutalım, vatandaş itiraz etmesin» anla
yışı hâkimse buna kimsenin hakkı ve yetkisi ol
madığını söylerken, bu durum karşısında hare
ketsiz kalmak, ezilen vatandaşa en azından se
yirci kalmak olur 

Sayın milletvekilleri, 1965 -1971 senelerinde 
Hükümetlerimizin tütün politikasındaki hatalı 
tutumları, hem müstahsilimizi maddî ve manevî 
bakımdan hırpalamış, hem de stokların meydana 
gelmesine sebebolmuştur. Bu devrelerde tütün
cülüğümüzün istikbaline ümitsiz bakılmaya baş
lanmıştır. 

Stoklarımızın çoğalmasında, komisyoncu du
rumundan bir türlü kurtlamayan ihracatçı tü
tün tüccarlarının da vebalinin büyük olduğunu 
söylemek isterim. 12 Mart'tan sonra Nihat 
Erim Hükümetlerinin aldığı kararlar ve sarf et
tiği çabalarla tütün stoklarımıza erimiş gözüyle 
bakabiliriz. Bugünkü istihsalimiz ise Planlama
nın çizdiği hududu aşmamıştır. Ciddî gayretler 
sarf edildiği takdirde, daha fazla tütün ihraç 
etme imkânlarımız vardır. O bakımdan milyon
larca müstahsil ve işçilerin kaderi olan, millî 
ekonomimize büyük katkısı bulunan baş döviz 
kaynağımız tütün mahsûlünü «İslah ediyoruz» 
diye büyük bir çıkmaza sokacağımız ve memle
ketimizde sosyal, ekonomik birçok problemlerin 
doğmasına sebebolacağımız endişesi bende mev
cuttur. 

Bu bakımdan Yüce Meclisin huzurunda Hü
kümetten bu durumun tekrar incelenmesini ve 
tütün müstahsilimizin anayasal itiraz hakkının 
kolaylıkla sağlanmasının temini için şunları rica 
ediyorum : 

1. Yasaklanan tütün ekim sahalarının itiraz 
müddetlerinin uzatılması, 

2. itiraz için yatırılacak paranın ihtiyaç 
nispetinde ve borçlu çiftçimizin ödeme nispetine 
indirilmesi, 

3. Yasak bölgenin yalnız taban araziye in
hisar ettirilmesi. Bu taleplerim Hükümetçe in-
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celenip dikkate alınırsa müstahsilimiz ve mem
leketimiz için büyük faydalar sağlanacağına, 
iktisadi ye sosyal büyük problemlerin çıkması
nın önleneceğine inancım büyüktür. 

Yüce Meclise durumu arz eder, teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya bütün sayın 
üyelerin katılmasmı rica edeceğim. 

Çünkü, birleşimi açarken çoğunluğu tespit 
ediyoruz, sonra açık oylamanın neticesi bu tes
pitimizi teyit etmiyor. Uzun süredir bu üç ka
nunun oylamasında çoğunluk olmuyor, sayın 
üyelerden istirham ediyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, cevap ver
mek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

izmir milletvekili değerli arkadaşım Hulusi 
Çakır Beyin 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun tatbikatıyle ilgili çiftçinin bir kısım 
problemlerini dile getirmesinde haklı olduğu 
yönler olduğu kadar biraz insaf payı bırakma
ması bizde üzüntü yaratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1177 sayılı Kanun da
ha yeni çıkmış bir kanundur. Yüksek Meclisin 
tasvibinden geçmiştir. Gaye, tütünü yerine 
oturtmaktır, iyi tütüne iyi para vermek ve Te
kel idaresinin iyi kaliteli tütünü almasını temin 
etmektir. Espri bu yöndedir, 1177 sayılı Kanun
la tütünü, tütün ekmeye müsait olan, kaliteli 
tütün veren mıntakalarda yerleştirme gayesi 
güdülmüştür. Bu bakımdan, bu kanunun tatbi
katını bu sene, tütün ziraatinin uzun vadeli bir 
iş olması sebebiyle erteledik. Önümüzdeki sene
den itibaren tatbikatına geçmiş olacağız. Bunu 
değerli arkadaşımın kendileri de çok iyi bilir
ler. Yalnız şu noktanın sarahate kavuşması lâ
zımdır :1177 sayılı Kanuna göre tütün sahaları
nın tahdidi için bir müddet tanınmıştı, bu müd
deti, 10 gün evvel yapmış olduğum bir tamim
le uzatmış bulunuyorum. 

Yatırılacak para meselesi kanunî bir işlem
dir, bu paranın yatması zaruridir. Fakat, para
nın fazlalığı hakkında arkadaşım bir beyanda 
bulundu. Paranın hakikaten fazla tutulmasında 
bir espri olarak tütün sahalarının daraltılması-
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nın esas olmasıdır. Yani şöyle ki, çok para ya
tırmak suretiyle hakikaten birçok itirazların 
önlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu cihet idarece 
zaruri görülmüştür. Fakat, dedikleri kadar ra
kamlar astronomik değildir. Mamafih tekrar 
mesele üzerine eğileceğim. Çiftçinin gücünün ye
teceği miktarda bu paranın yaratılması için tü
zükte değişiklik yaptıracağım. 

Saygılarla arz ederim. 

3. — Bilecik 31 ili e ti: ekili Hadi Binau'iîi, fiih'•-
cik'te' vukubulan \sel afetiyle ilgili günden dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, Bilecik'te 
vukubulan sel afetiyle ilgin olarak buyurunuz. 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bizim vilâyetimizde de bu sene bir âfet vuku-
buldu ve sel 16 köyümüzde büyük tahribat yap
tı, ekilebilen arazinin % 80 - 90'mı tamamen 
tahiıbetti ve bir köyümüzde can kaybı oldu ve 
köy oturulamayacak duruma geldi. Bu köy 1 700 
nüfuslu, Ankara'ya ve İstanbul'a en güzel seb
ze ve meyvaları sevk etmekte olan bir köydür. 

Gündem dışı söz almamın sebebi, uğradığı
mız bu felâket sebebiyle Sayın Melen Hüküme
tinin ve başta Genel Başkanımız Sayın Demirel 
olduğu halde diğer parti liderlerinin, bizim bu 
acımıza gösterdikleri büyük yakınlığa teşekkür 
etmektir. Yalnız şurasına da kısaca değinmek 
istiyorum : 

Âfet oluyor, sebepleri araştırılıyor; ya köp
rüler kifayetsiz, yahut menfez kuturları dar tu
tulmuş, bir büyük yağış vukuunda bunlar suyu 
geçiremiyor ve dolayısıyle taşmalar oluyor. Ma
lum, hemen hemen bütün köylerimizdeki evler 
kerpiçten yapılmış olduğu için evlerin alt kısım
ları eriyor ve çöküyor. Bu evler oturulamaya
cak hale geldikleri gibi birçok can kayıplarına 
da sebebiyet veriyor. 

Bu arada Sayın imar ve iskân Bakanı ve Ta
rım Bakanı arkadaşlarımızın bizzat felâket ma
halline gelerek yakın ilgileri ve tutumlarıyle, 
gerekli yardımların yapılmasıyle gösterdikleri 
alâka vatandaşlarımızı son derecede memnun ve 
mütehassis etmiştir, ilgilerinin devamını dileriz. 
Aynı ilginin Ziraat Bankasınca, Köy İşleri Ba
kanlığınca ve aynı zamanda kanalların, köprü
lerin ve menfezlerin ıslahı yolunda Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca da gösterilmesi

ni rica eder, kendilerine teşekkürlerimi ve sizle
re de saygılarımı sunarını. 

i. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, Av
rupa Ekonomik Topluluğunun bir loplanhsı hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın özer Ölçmen, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun bir toplantısıyle ilgili 
olarak gündem dışı söz talebetmiştir. 

Buyurunuz. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 'Soyın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye Kar

ma Parlamento Komisyonu 4 - 8 Haziran tarih
leri arasında Marmaris'te 13 ncü Dönem Top
lantısını akdetmiş bulunmaktadır. Yüce Heye
tinizi temsilen toplantıya katılan, Komisyonun 
Raportör ve Sözcüsü olarak 13 ncü Dönem Top
lantısı hakkında Yüce Meclise bilgi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere Karma 
Komisyon 15 Türk ve 15 Avrupalı parlamenter
den teşekkül etmektedir. Bu komisyon yılda iki 
defa bir araya gelerek Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğunun ortaklığının işleyişini mu
rakabe eder ve Hükümetlerine, Ortaklık Konse
yine ve Topluluklar Komisyonuna bu konular
da tavsiyelerde bulunur. 

Ankara Milletvekili Aydın Yalçın ve Belçi
ka Senatörü Bertrand'm başkanlıklarında akde
dilen 13 ncü Dönem Toplantısında Türk Parla
mento Heyeti Raportörü olarak heyete sunduğu 
raporda özetle aşağıdaki konuları belirtmeye 
gayret ettim : 

Topluluğun üye adedinin ingiltere ve Kuzey 
Avrupa ülkelerinin de iştiraki ile 6 dan 10'a 
çıkmasının Türkiye açısından önemi ve şartların 
değişmesi muvacehesinde bozulan dengenin te
essüsünü sağlamak için Türkiye'ye yeni hareket 
serbestisi tanınması, 

1970 ve 1971 yıllarında Türkiye'nin Ortak 
Pazar ülkeleriyle ve diğer ülkelerle yaptığı dış 
ticaretin rakamlarının birbiriyle mukayesesi, 
bazı kalenderdeki ihracatımızın artışına rağmen 
dış ticaret açığımızın büyümesi gerçeği ve bu 
bakımdan sanayi ve tarım mallarımızın sürüm 
imkânlarının artırılması zorunluluğu, 

Topluluğun, gelişmekte olan 90 küsur ülkeye 
tanıdığı tercihli gümrük rejiminden Türkiye'nin 
de biran evvel yararlanması gereği, 
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Avrupa Parlamentosunda Türkiye'nin de 
temsil edilmesi üzerindeki arzumuz. 

Sayın milletvekilleri; özetini arz ettiğim ra
porun ve diğer üyelerin fikirlerinin Türk Hükü
metinden Dışişleri ve Maliye Bakanları Sayın 
Bayülken ve Sayın Müezzinoğlu'nun, Ortak Pa
zar bakanlarından Bakan Westarterp ve Ko
misyon temsilcilerinin konuşmalarının ışığı al
tında müzakereler sonucu Karma Komisyon, 
özetini şimdi arz edeceğim tavsiye kararlarını 
kabul etmiş bulunmaktadır : 

Türkiye'nin iktisadî ve sosyal yönlerden 
birleşmiş bir Avrupa içerisinde tam üye olarak 
yer alması olanağını sağlayacak iktisadî bütün
leşme süresini hızlandırmak üzere gittikçe artan 
bir şekilde çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret 
eder. 

Katma Protokolün Topluluk üyesi iki ülke 
tarafından onay işleminin en kısa sürede tamam
lanmasını ister. 

Daha önce kabul ettiği tavsiye kararlarına 
uygun olarak Türkiye'nin Topluluğun genel pre 
feranslar sisteminden yararlanan ülkeler liste
sine alınmasının arz ettiği öneme işaret eder. 

Türkiye'nin Topluluğa dönük ihracatının ge
nellikle artmakta olmasından memnunluk duy
makla beraber 1971 yılında bu ihracatın üçüncü 
ülkelere olan ihracatının artış oranının altında 
kaldığını ve Topluluktan yapılan ithalâtın art
ma hıktım ancak 1/4 ü nispetine ulaşabildiğini 
de üzüntü ile kaydederek, Türkiye'nin ihracatı
nı artırmak üzere daha önce aldığı tavsiye ka
rarlarını hatırlatır. 

İkinci Protokolün ilk uygulama yılında fi
nanse edilecek projeler için 70 milyon dolara 
varan bir bölüm ayrılması yolundaki gelişmeler
den duyduğu memnunluğu ifade eder. 

Toplulukta izinsiz olarak çalışan Türk uy
rukluların durumunun iyileşmeye yöneldiğini 
kaydeder, fakat Ortaklık çerçevesinde Toplu
lukta izinsiz olarak çalışan Türk işçilerinin du
rumlarının hukukî hale getirilmesi, Topluluk 
üyesi ülkeler işçilerine tanınmış bulunan iş gü
venliği ve çalışma şartlan ve sosyal yardım ile 
meslekî eğitim olanakları sağlayacak bir sis
temin en kısa zamanda kurulması gerekliliği ko
nusunda daha önceki tavsiye kararları üzerinde 
ısrar eder. 

Türkiye'nin Toplulukla ilk ortaklık kuran 
Avrupalı ülkelerden biri olduğunu özellikle göz 
önünde tutarak ortaklık çerçevesinde enformas
yon alanında gerçek bir işbirliği kurulması üze
rinde ısrar eder. 

Türkiye'nin iktisadî kalkınmasında turizmin 
arz ettiği önemi yeniden belirtir ve Avrupa top
luluğunun katkısı ile gerçekleştirilebilecek insi-
yatifleri koordine edecek bir programın süratle 
incelenmeye başlanmasını ve bu çerçevede katkı 
kaynaklarının araştırılmasını ister. 

Ortaklığın genişlemiş topluluğa uydurulma
sı çerçevesinde Türkiye'nin iktisadî kalkınma 
perspektiflerinin ve özellikle sanayileşmesi, ti
carî kapasitesi ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi 
potansiyeline ilişkin olanlarının korunmasının 
önemle gerekli olduğuna işaret eder. 

Nihai olarak da : Avrupa Parlamentosu ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişki
lerin sıklaştırılması için bir alt komisyonun ku
rulmasını kabul eder. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Heyetinize 
Marmaris'teki toplantıda alınan tavsiye karar
larının özetini arz etmiş bulunuyorum. Sözleri
me son verirken temennimin Yüce Heyetinizi 
yurt dışında ve yurt içinde temsil eden diğer 
heyetlerin de Komisyonumuz gibi faaliyetleri 
sonunda Yüce Heyetinizle kısaca bilgi arz etme
leri hususunu bir teamül haline getirmelerini di
lemek olacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar arz ederim. (Alkış
lar) 

5. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın, 
Adana'da yapılmakta olan sosyal meskenler sebe
biyle hâsıl olan önemli zararlar hakkında, gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, Adana'da 
yapılmakta olan sosyal meskenler sebebiyle hâ
sıl olan önemli zararlar hakkında buyurunuz. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

önemli bir konuyu belirtmek ve ilgililerden 
acele tedbir alınmasını istemek üzere gündem dı
şı söz almış bulunuyorum. 

Adana'da yapılan ve kısa bir süre sonra sa
hiplerine tevzi edilecek olan 1 531 daireli mes
ken sitesinin arsasında bulunan binlerce ağaç 
özel idare tarafından bir mütaahhide satılmış, 
mütaahhit de bu ağaçların derhal kesilmesi için 
vilâyetten izin istemiştir. 
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Sosyal mesken sitesinin arsası 1960 yılında 
özel idare tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu
na satılmıştır. Aradan 12 yıl geçtikten sonra 
özel idare bu ağaçlan ihale suretiyle 70 000 li
raya bir mütaahhide satmıştır. Şimdi bu ağaç
lan alan mütaahhit, özel idarenin de öncülüğü 
ile, büyük bir ağaç katliamına girişmiş bulun
maktadır. Adana'da büyük bir üzüntü yaratan 
bu olay maalesef vilâyet tarafından gereği gibi 
değerlendirilememiştir. insan mantığının kabul 
etmeyeceği bir olay olmakla beraber, maalesef 
acı bir gerçekle karşı karşıya bulunuyoruz. Site
nin inşaasına zarar vermediği gibi, Adana'mn sı
cak iklimi ve havası dikkate alındığında, tabia
tına da değer katacak bu ağaçların kesilmesine 
mani olmak, başta Adana Valisi olmak üzere, 
bütün ilgililerin önde gelen görevleri arasında
dır, ama ne yazık ki, Adana Valisi bu gereği ve 
sorumluluk duygusunu gösteremediği için konu
yu Yüce Meclise getirmiş bulunuyorum. 

Sayın Orman Bakam Selâhattin inal'dan 
önemle ve öncelikle istirham ediyorum; Adana' 
da özel idarenin yardımcı olduğu bu ağaç katlia
mına son vermek üzere derhal harekete geçil
sin. Bu konuda gösterilecek küçük bir ihmal, 
telâfisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı 
gibi, ağaç sevgisini yurt çapında yaygınlaştır
mak isteyen Orman Bakanlığının bundan sonra
ki çalışmalarına da kötü bir örnek teşkil ede
cektir. Sözlerimle hissiyatınıza tercüman oldu
ğumu tahmin ediyorum. 

Saygılar sunanm. 

6. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm, 
hububat fiyatları ile ilgili gündem dtşı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Açıkalın, hububat 
fiyatlarıyle ilgili olarak buyurunuz. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Hububat fiyatları üzerinde Sayın Hüküme
tin aldığı son «dondurma» karan üzerinde söz 
almfş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin aldığı ka
rar, neresinden bakılırsa bakılsın, yanlış sonuç
lar verebilecek mahiyettedir ve sözümün başın
da peşinen arz etmek isterim. Hükümet mutlaka 
kararım gözden geçirmelidir. 

Hububat fiyatlarım dondurmakla Hükümet, 
T & ^ * ' d e kişi başına aylık geliri ancak 100 
lira kadar olabilen kesime hitabetmiş olmakta

dır. Türkiyemizde ekilebilen arazinin yüzde 48' 
ine hububat ekilmektedir. Tanmımızın en ilkel 
şartlarla çalışan, hava şartlarına bağlı kaian 
bölümü de hububat ekimiyle iştigal eden bölüm
dür. Bugün dünya hububat üretimini dikkate al
dığımızda göreceğiz ki; bilhassa Bati Avrupa' 
da bir dekara düsen verim, Türkiye'dekinin iki 
katıdır. Ancak, yine Batı Avrupa'da traktör, bi
ze göre, yüzde yüz daha ucuz, gübre yüzde 250 
daha ucuzdur. Yine onlarda hububat fiyatı, biz
dekinden yüzde 50 daha pahalıdır. 

Hükümet programı, müstahsilin emeğini de
ğerlendirmeyi öngörmektedir. Bu öngörme ka
ran içinde 1971 - 1972 yılianmn genel mukaye
sesini çok kısa olarak yapmak istiyorum: 1971 
yılına göre bu yıl tohumluk fiyatı yüzde 20 da
ha pahalıdır. Gübre fiyatı, dağıtım bozukluk-
lan, ihmaller sonucu yüzde 50 daha pahalıdır. 
Yedek parça aynı şekilde daha da pahalanmış-
tır. Traktörün, resmen ifade edilen fiyatlanyle 
köylünün eline geçtiği andaki fiyatı arasında 
10 bin liraya yakın fark vardır. Ayrıca işçi üc
retleri yüzde 5 oranında artmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, bugün hububat eken 
Türk çiftçisi 1963 yılını aramaktadır, o yılın 
şartlarına razı olmuştur. 1963 yık endeksi ile 
bugünü mukayese ettiğimizde, çiftçinin satmal-
dığı mallann fiyatlan yönünden yüzde 27 daha 
fazla ödeme yapma zorunda kalmış olduğunu 
görürüz. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
1963 yılı seviyesinde fiyat ödenmesi düşünüldü
ğü takdirde, 1972 yılında buğday fiyatının 113,5 
kuruş olması lâzımdır. Çiftçinin en çok satmal-
dığı mallar bakımından 1963 yılıyle bir kıyasJa-
ma yapmak gerekirse bu fiyatın 127,5 kuruş 
olması lâzım gelir. 1963 yık genel endeksiyle 
bir mukayese yaptığımız takdirde fiyatın 118,5 
kuruş olması gerekir. Kaldı ki, dış borsa fiyat
lan da Toprak Mahsulleri Ofisinin verdiği fi
yattan 8 - 10 kuruş daha fazla vaziyettedir. 

Değerli arkadaşlarım, hangi kıstası alırsak 
alalım, alacağımız kıstas, hububat fiyatının te
mel unsuru ekmeklik buğdayın kilosunun bugün 
için 125 ilâ 130 kuruş arasında olması zorun-
luğunü ortaya çıkarmaktadır. Bugün Hüküme
tin ortaya koyduğu muhtelif gerekçelerin hiç 
birisi bir noktada geçerli değildir. Çünkü, bir 
ülkede ekonomik ayarlamanın yükünü çiftçinin 
en kötü topraklısı, en fakiri olan hububat çift-
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çişine yüklemek sosyal adalet kavramıyle bağ
daşamaz. Devlet, vatandaşın asgari hayat düze
yini en azından korumak, gözetmek zorunluğun-
dadır. Fiyatları dondurmak, artan maliyet fi
yatları karşısında fakiri daha fakir yapmak de
mektir. 

Hububat zammının tüketiciye aynen intikal 
edeceği düşüncesi de geniş çapta yanlıştır. Çün
kü, tüketicinin tükettiği hububat fiyatıyle üre
ticiden alınış fiyatı arasında büyük fark vardır. 
Aradaki farkın ciddî ve dikkatli bir incelemeye 
tabi tutulması, tüketiciye fazla yük yükleme
den üreticinin hakkının verilmesini kolaylıkla 
sağlayacaktır. Bir cümle ile şunu da ifade et
mek isterim ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım 
kampanyası halen gayet gevşek ve çiftçiyi üze
cek şekilde devam etmektedir. 

Bu çok önemli konuda sayın Hükümetin 
dikkatini çekmek için söz aldım. Hükümetin, 
hububat alım fiyatları konusundaki kara
rını mutlaka yeniden gözden geçirmesini te
menni eder, saygılar sunarım, 

7. — İstanbul Milletvekili A. Turgut T opal-
oglıı'nun, büyük şehirlerdeki et sıkıvtıst hak
kında gündemi dışı demeci. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili iSayın 
Turgut Toplaoğlu, «Büyük şehirlerdeki et sı-
kıntısıyle» ilgili olarak gündem dışı söz tale
binde bulunmuşsunuz, buyurunuz efendim. 

A. TURGUT TOPALOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Birkaç günden beri gazetelerde, günün en ak
tüel konusu haline gelen büyük şehirleri
mizdeki et sıkıntısını üzülerek hep okuyor, 
takibe diyoruz. Halkın en önemli gıda madde-
delerinden biri olan et, geçenlerde istan
bul'da da ortadan kaybolmuştur. Türkiye'nin, 
bilhassa nüfus bakımından, en büyük vilâyeti 
olan istanbul'da günlerden beri maalesef ka
saplık canlı hayvan kesilememekte ve kasap 
dükkânları da et satışlarının yapılamaması ne
deniyle kapalı bulunmaktaydı. Fiyat takdirsiz-
liğinden dolayı meydana gelen ve halka inti
kal eden bu üzücü durum sebebiyle huzurla
rınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Her ne kadar, «kasaplarla anlaşma» namı 
altında mutabakata varıldığı söyleniyorsa da, 
bu zahirîdir; neticeye müessir olabileceğini 
zannetmiyorum, işi esastan tutup, istihsal mın-
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tıkalarmdan, yetiştiriciden ele alarak hallet
memiz gerekir. Aksi halde, belediyeler narh 
koymak suretiyle sıkıntının önünü alamazlar. 
Hükümet olarak zamanında bu işe müdahale 
edilemezse, bu başıboşluk daha bir müddet 
böyle devam edecektir. Ama, ümidederim ki, 
ilgililer insan gıdasının başlıca varlığı olan 
et meselesine ciddî olarak mutlaka el koya
cak ve en kısa bir zamanda da müşkülleri 
yenme yoluna gideceklerdir. 

Et, insanlar için en önemli bir gıda madde
sidir. Nitekim, hayvansal gıda maddelerinin 
içinde bulunan protein, yağ ve karbonhidrat, 
bakımından en zengin olanıdır. 

Geçen sene de yine buradan, bu kürsüden 
Yüce Heyetinize bilgi arz etmiştim. Bir vakit
ler hayvan yetiştirici memleket olarak tanınıp 
bilinen Türkiye, bugün hayvancılık politikası
nın lâyıkı veçhile iyi realize edilmemesi yü
zünden maalesef zaman zaman sıkıntılı du
rumlarla da karşı karşıya gelmektedir. Mem
leketimizde, mera kalmaması sebebiyle meracılık 
ölmekte, bunun yanı sıra besicilik ise türlü ne
denlerle gerilemeye mahkûm bırakılmakta do-
layısıyle de, kasaplık hayvan miktarı gün
den güne azalmaktadır. Hayvan bakımı bu
gün başlı başına bir mesele haline geldiğinden, 
müsthasilin çoğu hayvancılığı terketmektedir. 

İSayın Başbakan, bilhassa Doğulu olmaları 
hasebiyle, Türkiye'nin hayvancılık meselesine 
fevkalâde vakıftırlar ve meseleyi derinliğine 
tetkik etmişlerdir. Bir vakitler, «Türkiye'nin 
petrolü hayvancılıktır» diyen Sayın Melen, 
geçenlerde yapılan Hayvancılık Kongresinde 
de bu konu üzerine büyük samimiyetle eğil
miş ve gelecekteki et sıkıntılarımıza haklı ola
rak işaret etmişlerdir. Zorla fiyat empoze 
edilir mi? Geçen sene Türkiye'nin üç büyük 
şehrinde ete narh konmuştu. Böylece et fi
yatları 16 lira ile 22 lira arasında dondurul
muştu. Sorarım; hanginiz narh fiyatı üze
rinden et alabildiniz? Bırakınız koyunu - ku
zuyu, bugün köylü vatandaş keçi etini dahi 
Anadolu'da 20 liraya yiyor. Etin bol olması 
gereken vilâyetlerimizde, Doğuda, Güneyde 
veya Trakya'da koyun, kuzu ve dana eti 
22 ilâ 24 lira arasında satılıyor. 

Evvelki gün gazetelerde şu haber vardı : 
1 Koyunun yatağı, membaı diye bildiğimiz 
Konya'da dahi etin fiyatı pahaMaşnuştır. Hal-
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km orada dahi eti 22 liradan yediğini öğren
dik. O halde, istanbul'da etin 22 liradan sat-
tırılmasının mânası ne idi bir türlü anlaya
madık. Bilhassa tüketici halkımızı et yiyeme
yecek hale getirmek nasıl mümkün değilse, 
müstahsil vatandaştan da her türlü fedakâr
lığı beklemek hakkımız olmasa gerektir. 

Geçenlerde Hürriyet Gazetesi et problemi 
mevzuunda çok müşahhas bir misal verdi. 
Meselenin içyüzünün anlaşılabilmesi için Hür
riyet Gazetesi yazarının giriştiği kasaplık 
hayvan alım - satımında üreticeden tüketiciye 
kadar geçen safha gözler önüne serilmiş ve 
sonunda da bilanço, nitekim zararla kapanmış
tır. Bu, neden böyle oluyor? Bunun başlıca 
sebebi, yem fiyattlarınm, çoban masraflarının, 
nakliye masraflarının ve emek karşılığının art
mış oluşudur. Devlet Demiryollarının bütün 
Türkiye için yaptığı zamların acısı, maalesef 
fakir halkımızın kasap dükkânından aldığı 250 
gramlık etten çıkartılmak istenmektedir. 
Yakıt maddelerinin, personel giderlerinin ve ta
şıt araçlarıyle yedek parçalarının son zaman
lardaki anormal fiyat yükselişi, bunların mali
yet unsuru sebebiyle müstahsilin ve celebin sa
tışı dışında canlı hayvan fiyatlarının artışında 
ayrıca amili olmuştur. Borsa masrafları, beledi
yenin hem borsada canlı hayvan üzerinden ve 
hem de mezbahada aldığı rüsumlar tabiatıyle 
yine et fiyatı üzerine ekleniyor. Hele yakında 
Yüce Heyetinize gelecek olan belediye gelirleri 
kanunu tasarısındaki canlı hayvan alım vergisi 
ve mezbaha rüsumlarında yapılacak yeni zamlı 
ayarlamalar, hep etin maliyetine tesir edecek 
faktörler olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, süreniz dol
mak üzere, lütfen toparlayınız efendim. 

A. TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Ayrıca şu hususu da belirtmekte fayda var : 
Piyasada nazım rol oynayabilmesi gayretiyle 
Et ve Balık Kurumuna da bu arada büyük za
rarlar kayidettirilmiştir. Hazine daha ne zama
na kadar bu ağırlığa tahammül gösterecektir, 
o da bilinmez. 

Aziz arkadaşlarım, memleketimizde öteden 
beri bir zihniyetin ve alışkanlığın daima tesiri 
altında kalmışızdır, insiyatifleri nedense her za
man geç kullanırız. Her hangi bir meselede dar 

boğaza girecek olsak, ancak o zaman telâşlanır 
ve bu dar boğazı aşmak için geçici tedbirlere 
başvururuz. İşi kökünden halledip, bir daha 
önümüze gelmemesi için tedbirlerini almayız. 
Nitekim bunun tipik bir misali de halen ente
resanlığını devam etiren İstanbul'daki et mese
lesi olmuştur. Böylece kalabalık şehirlerimizde, 
müstahsilin pek çok ekseriyeti teşkil ettiği, is
tanbul ve benzerleri vilayetlerimizdeki istihlâk 
ile tüketim maddelerinin grafikleri olması gere
kir. Bu grafikler üzerinde vazifeli kişiler ve dai
reler, bu gibi hallerde geleceği gelmeden, ev
velden hesaplayıp, milyonlarca vatandaşı sır
tında taşıyan istanbul'a ve İstanbullulara ezi
yeti, hiejbir saman reva görmemelidirler. 

Etin bulunmadığı yerler, bulunup da iki 
misline satılan semtler; meselâ bir semtte 20 ilâ 
25 lira arası satılırken, başka bir mahalde 26 
ilâ 29 lira arası, daha başka bir semtte ise 30 
ilâ 40 lira arası satılan yerler vardır. Bunları 
günlük gazetelerde hep okuyor ve görüyoruz. 
Aile toplantılarında, sohbetlerde et meeslesi, 
artık bir dert haline gelmiştir. Evlerimizin mut
faklarında bu zorluklar, yemek pişirmek müş
külâtının başlıca konusu olmuştur. 

Bütün bu rakamlar gösteriyor ki; istanbul 
Belediyesinin narhı fiilen ve hukuken kadük ol
muştur. Narhı koyarsın, tatbik imkânını bula
mazsın. Kasaplar, zarardan mütevellit dükkân
larını kapatmışlardır. «Mukabil boykot yapın, 
et almayın» dersin. Mukabil boykota lüzum yok. 
Boykot, var olan şeye karşı tedbirdir. «Mevsim 
yazdır. Bol bol sebze yemek suretiyle kasaplara 
karşı çıkın,» demek; Devletin kendisini yürüte-
memesi, demek olur. 

Keza, diğer gıda maddelerimiz de et gibidir. 
Edirne peyniri istanbul'da 12 ilâ 22 lira arası, 
kaşar 26 ilâ 35 lira arası, kiraz ve emsali hâlâ 
8 liradan satılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, «Nereye gidiyoruz?» 
diye sorduğumuzda, gücenmemeli ve hep bera
ber tedbirlerini aramalıyız. Bazı idarecilerimizin 
kaprisleri veya şahsi prestijleri yüzünden, millî 
ekonomimizin sarsılmasına daha ne kadar göz 
yumulacaktır? Yiyecek maddelerinin bugünkü 
arz ettiği vaziyet, istanbul'da ve birçok yerde 
maalesef bir başıboşluğu göstermektedir. Va
tandaşa nasihatten ziyade, kesesine uygun bir 
piyasa açmak mecburiyetindeyiz. 

339 — 
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istanbul, Ankara et sıkıntısı çekiyor. Büyük 
şehirler ıstırap halindedir. Üretici çok müşkül 
durumda kalmıştır. Et ve Balık Kurumu bu yüz
den ziyandadır. Bu zararı karşılamak için, Büt
çe sancılar içerisindedir. Et konusunun çözü
mü, temelde hayvancılığımızın sorunlarına el 
atmakla mümkün olacağına göre, hayvancılığı
mızın gelişimini sağlamak üzere, ne gibi tedbir
ler alınacaktır? Ticaret ve Tarım bakanlıkları
nın sahaları, çok geniş olması itibariyle müsta-
kilen hayvancılığa yönelecek durumlarını da 
pek göremiyoruz. Bilhassa hayvancılık konusu... 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 
A. TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — 

Bitiriyorum efendim. 
Bilhassa hayvancılık konusu, memleketimi

zin en başta gelen hayatî önemi haiz bir sorunu 
olduğundan, hayvancılık ve gıda işlerine yöne
lecek yeni bir Bakanlık ihdası düşünülüyor mu? 
Millet, ilgililerden alınacak tedbirleri beklemek
tedir. Parlamento olarak, biz de bunu öğren
mek, bilmek istiyoruz. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanına ve değerli 
arkadaşlarıma hürmetlerimi arz ederim. (G. P. 
sıralarından alkışlar) 

8. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'-
m, Antalya Merkez ilçesine bağlı iki köyde koope
ratif adına alınmış bir arazinin dağıtımı ile il
gili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Gülcan; koo
peratif adına alınmış bir arazinin dağıtılmaması 
ile ilgili gündem dışı görüşme yapmak üzere bu
yurunuz efendim. Kısa olmasını rica edeceğiz. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Antalya Merkez ilçeye bağlı Yarbaş Çandır 
ve Geyikbayırı köyü halkı olarak, zamanın Baş
bakanına bir dilekçe verilmiş ve Yarbaş Çandır 
arazisinin liman inşaatı için istimlâk edilmesin
den ve Geyikbayırı arazisinin de, büyük çapta 
orman içinde kalmasından ve sel felâketine ma
ruz kalmasından dolayı arazi istemişlerdir. O 
günün valisi, arazinin verilebilmesi için, bu köy
lülere bir kooperatif kurmalarını, söylemiş; bu
nun üzerine bu köylüler birleşerek Çabaköy Ko
operatifi isminde bir kooperatif kurarak, 
vilâyete müracaat etmişlerdir. Bunun üzerine, 
valinin tavassutu ile bir komite seçilmiş, komi-
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j teye yetkili şahıslar getirilmiş ve bu kooperatif
ten arazinin alınması için paralarının yatırılma
sı istenmiştir. Bunun üzerine köylüler koopera
tif olarak 1 078 000 lirayı, hemen emredilen ye
re yatırmışlardır. Bilâhara, arazi iki parça ha
linde 500 dönümlük 252 parsel ve 100 dönümlük 
254 parsel olarak satmalmmıştır. Ama, o za
man bunun tescili özel idare adına yapılmıştır. 
Fakat bedelini ödeyen köylüler, yani kooperatif; 
masraflarını ve harcını ödeyen de yine koopera
tiftir. 

Bundan sonra, kooperatiften arazinin parse
lasyonunun yaptırılması istenmiş ve kooperatif
çe parselasyon yaptırılarak, her bir parsele ayrı 
ayrı numara vermek suretiyle vilâyete takdim 
edilmiş ve o zamanın Valisi Nusret Erman, ko
mite ile birlikte notere giderek, kooperatif üye
leri hakkında, kooperatif üyeleri için kur'a çe
kilerek, noter marifetiyle tespiti yapılmış ve 
altına imzalarını koymuşlardır. 

Ondan sonra, vilâyetçe 11 kooperatif üyesine, 
hissesine isabet eden miktarı nispetinde ta
puları verilmiş ve takrirleri de verilmek 
suretiyle namlarına tescil olunmaşutur. Fa
kat bilâhara, arazi bu kooperatif üyelerine 
verilmeyerek, işlem durdurulmuştur. 

Halbuki, yukarda arz ettiğim gibi, parası 
1 078 000 Ura kooperatifçe yatırılmış, harcı ve 
parselasyon masrafları da kooperatifçe yapıl
mıştır. Buna göre, bugün kooperatif üyelerine, 
o zaman arazi ihtiyaçları sebebiyle 5'er dönüm 
verilmesi gerekirken, şimdi «300, 500 metreka
re verelim», gibi sözlerle avutulmakta ve bu 
işlem uzatılmaktadır. Bu durumdan, arazileri
ni alamamış olan kooperatif üyeleri mağdur ve 
bezgin duruma getirilmişlerdir. 

Burada, evvelce kararlaştırılan miktar üze
rinden verilmediği takdirde, büyük çapta bir 
arazi parçası, kooperatifin parası ile alındığı, 
harcı ve parselasyonu kooperatifin parası ile 
yaptırıldığı halde, özel idareye büyük bir parça 
arazi kalacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, dikkatinizi çekerim: 
Devlet burada bir haksız iktisap içine girmek
tedir. özel idarenin kesesinden bir kuruş pa
ra bu iş için çıkmamış, harcı ve parselasyonu 
için dahi bir kuruş çıkmamıştır. Soruyorum; 
özel idare bir kuruş dahi ödemeden, ne hakla 

I arazinin büyük bir kısmına sahibolacaktır? 

940 — 
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İşte, bezgin ve bıkkın hale gelmiş bulunan 
bu koperatif üyelerinin, biran evvel bezginlik 
ve bıkkınlıklarının giderilmesi bakımından, Sa
yın Bakanın bu 13e eğilerek biran evvel mesele
yi halletmesini kendilerinden istirham eder, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. 

9. — Adıyaman Milletvekili Zeki Adıya
man'ın, buğday fiyatları hakkında. gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Adıyaman, buğday 
fiyatlarıyle ilgili görüşme yapmak üzere buyu
runuz. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Muhterem Başkan, Yüce milletvekilleri; 

Malum olduğu veçhile, Türk halkının yarı
sından çoğu çiftçidir. Nüfusun ekseriyeti köyle
rimizde yaşar. Hepsi de umumiyetle müstahsil
dir. Müstehlik, daha ziyade şehirlerdeki nüfus 
arasındadır. Yıllardan beri Türk çiftçisinin en 
çok değer verdiği mahsul, buğdaydır. Köylümüz 
bütün geçimini bu mübarek mahsule bağlamış
tır. -Arada başka mahsul çeşitlerini de işitiriz 
ama, geçimin anakaynağı buğdaydır. Belini, 
onun varlığına dayar; gözleri onun yeşil sapın
da, altm başaklan üzerindedir, saadetini ve re
fahın1. onunla sağlar. 

Bu yıl Hükümetçe verilen buğday fiyatları
nı, çiftçilerimiz az görmüşlerdir. Seçim bölgem 
olan Adıyaman'dan bu yolda mektup ve telgraf
lar almaktayım. Filhakika, geçen seneler fiyat 
oranlan, bu seneye kıyaslanırsa, fiyatiann tat
minkâr olmadığı, kendiliğinden meydana çık
maktadır. 

Ezcümle, taran malzemesiyle fennî gübre fi-
yatlannda oldukça ve küçümsenmeyecek derece
de yükselmeler vardır. Misal olarak; ge^en sene
ye nispetle motorin yağlarında 52 kuruş vasa
ti hesapla kilo başında artış olduğu gibi; güb
rede de vasati olarak kilo başına 40 kuruş gibi 
bir yükselme olmuştur. 

Büyük çiftlik sahibi çiftçilerimizin kullan
mak zorunda bulundukları traktör fiyatlarında 
iae, yine ortalama bir hesap vereceğim, meselâ, 
bir Ford traktör, geçen sene satışlarına göre 
22 000 lira artmıştır. Biçer - döverlerdeki fark 
ise, 100 000 lira gibi anormal ve muazzam bir 
fiyat yükselmesi arz etmektedir. Hele yedek 
parçalar, ateş pahasına satılmaktadır. Çiftçi alet 
ve edavatmela olan bu yükselmeler karşısında, 
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buğday fiyatları olarak değerlendirilmiştir. Öy
le âdil bir fiyat getirilmelidir ki, buğdaya ya
pılacak zam çiftçiyi tatmin etmeli; böyle olun
ca da çiftçinin gerek gübre, gerek makiına ve 
gerekse alet ve edevat temini sırasında maliyeti 

: ve şahsî ihtiyacı korunmuş olsun. Aynı zaman
da anormal bir pahalılık da getirilmiş olmasın. 
Bu suretle pahalılığa bir vesile teşkil edilme
sin. 

Sayın Hükümetimizden ve onun sorumlu il
gililerinden, arz ettiğim sebepler muvacehesinde, 
buğday fiyatlarına yapılabilecek zamlar üzerin
de âdil değerlendirmenin yapılmasını istirham 
ede:1, saygılarımı sunarım. 

10. — Niğde Milletvekili Mevlilt Ocakçıoğlu' 
nun, köylerdeki arsa sorunu ile ilgili gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, köylerdeki 
arsa sorunu ile ilgili söz istiyorsunuz, buyuru
nuz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizde nüfu
sumuz her sene % 3 artmakta, aile sayımızda 
da bu nispette çoğalma olmaktadır. Bilhassa köy
lerimizde yeni evlenmelerle bir baba evinin üç 
beş senede iki üç ev halinde çoğaldığı görülür. 
Çoğalan, yemi yeni kurulan her ailenin bir mes
ken sahibi olması zarureti açıktır. Köylerimizde 
arsa darlığı vardır; mevcut birkaç arsa da tapu
suzdur. Köy muhtarının bu arsa üzerinde tasar
ruf etmesi, eve ihtiyacı olan bir vatandaşa dev
retmesi için tescil davası açıp, köy hükmî şah
sı adına tapuya bağlatması, sonra da satması 
hukukî bir gerektir. Tescil davalarının masrafı 
ve uzun takibe muhtaç bulunması hiçbir muh
tarı bu çalışmaya götürmemektedir. Kadastro» 
ya da toprak tevzii komisyonları çalışmalarında 
köyün mesken inkişafını, her sene çoğalacak 
mesken ihtiyacını düşünmemektedirler. Köyün 
meskûn malhallinden itibaren hudut alarak, ora
dan başlayan araziyi ya köy merası olarak ya 
da topraksızlara tarla tevzii için tespite tabi tut
maktadırlar. 

Şimdi, köy içinde yeteri kadar arsa yoktur. 
Meskûn sahanın bitişiğinde mera ya da şahıs 
tarlaları başlar; mesken için inkişaf sahası bı-
rakılmamaktadır. Yemi ev haline gelmiş vatan
daşımız ya babasının bir veya iki odalı evinde 
üs'D üste oturmaya mahkûmdur, ya da köyün 
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merasına, başkasının tarlasının içine ev yaptır
mak zaruretindedir. Her iki halde de nizalar 
başlar, vatandaş birilbiri ile vatandaş, köy muh
tarı ile ve köylü ile kavgalı dövüşlü günler, se
neler, yaşar, köyün, köylünün huzuru bozulur. 

Gezdiğimiz ve gördüğümüz her köyde bu dert 
vardır, bu şikâyet vardır. Vatandaş dağların ba
şında, ovaların düzünde bir odalık, iki odalık 
mesken yaptıracak bir karış arsanın yokluğu 
içindedir. Köy işleri Bakanlığımız köyün tüm 
meseleleri ile ilgilenecek tabiatta bir kuruluşu
muzdur; toprak ilişkilerini, meselelerini tanzim 
bu kumluşa aittir. Mevzuatta boşluklar varsa 
doldurmak teşebbüsünde bulunmak dahi ora
ya aittir. 

Rica ediyorum bakanlık bu meseleyi ele al
sın, geçerlilik getirsin, kolay hal şekli getirsin, 
muhtara, idare amirlerine yetkiler getirsin. Me
sele çok sıkıntılıdır, Yüce Heyetin huzurunda 
arz ediyorum. Teşekkür ederim, saygılar suna
rım. 

11. — Manisa Milletvekili Yeli Bakırlı'nm, 
buğday fiyatları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Veli Bakirli, hububat fi
yatları ile ilgili beyanda bulunmak istiyorsu
nuz, buyurunuz. Belli süreci geçmemenizi, rica 
edeceğiz. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkşn, 
değerli arkadaşlarım; bu konuda konuşan üçün
cü milletvekiliyim ve konuşmama Sayın Başba
kandan bir soru ile başlayacağım. Acaba Saym 
Hükümetimiz milletin karnını doyuran Türk 
köylüsünü açlıktan, sefaletten, yoksulluktan ne 
zaman kurtaracaktır; bu fiyatlarla kurtarma 
ümidinde midir? 

Değerli arkadaşlarım, gezdiğimiz her yerde 
köylüler hububat fiyatlarından, verilen fiyatlar
dan şikâyetçidir. Köylüler çok açık, seçik mese
leyi ortaya koymaktadırlar; biz buğdayımızı 
bir liraya satarız, hayvanımız için alacağımız 
kepeğin kilosuna 80 kuruş öderiz diye sızlan
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, buğdayın kilosunu 
bir liraya satacaksın, kepeğin kilosunu 80 ku
ruştan alacaksın; dünyanın hiçbir yerinde böy
le alış veriş yoktur ve böyle bir alış veriş olursa 
gülerler insana. 

Şimdi temennimiz bu hatalı kararın düzel
tilmesi, Türk köylüsünün yüzünü güldürecek 
tedbirlerin alınmasıdır. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 

12. — Ticaret Hakanı Naim TahVnun, İstan
bul .Milletvekili A. Turgut T o pal oğlu''n an büyük 
şehirlerdeki et sıkıntısı hakkında gündem dışı 
demeci ile Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman 
ve Ma-uisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm buğday 
fiyatları hakkındaki gündem dışı demeçlerine ce
vabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Saym 

Başkan, muhterem üyeler; muhtelif konuşmacı
lar Hükümetçe alman buğday fiyatlarına mü
teallik karar üzerindeki görüşlerini ifade bu
yurdular. 

Bu mevzuun sarahata kavuşması için bazı 
meseleler üzerinde anlaşmak zarureti vardır. 
Bir kere taban fiyatları nedir, burada bir sara
hata kavuşmak lâzımdır. Zannediyorum memle
ketimizde zaman zaman taban fiyatları ile ta
van fiyatları karıştırılmakta ve bu yüzden yan
lış manalar verilmektedir. 

Taban fiyatlardan maksat, bildiğiniz üzere, 
alâkalıların mahsullerinin muayyen bir değerin 
altına düşmesine mani olmak için ortaya çıka
rılmış bir mekanizmadır. 

2 nci mesele, gene memleketimizde çok sık 
görülmektedir; meseleler münhasıran muayyen 
zaviyelerden ele alınmakta, zaman zaman muh
telif sektörler ele alınmakta, fakat hiç bir za
man tüm ekonomi ve memleketin umumî men
faatleri aynı nispette nazarı itibara alınmamak
tadır. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum; buğday 
mubayaası mekanizması nasıl işlemektedir? Bu
nun mekanizması zannediyorum herkesçe ma
lumdur. Toprak Mahsulleıl Ofisi mubayaa ya
par,. Fakat imkânları müsaidolmadığı için Mer
kez Bankası finansmanından Ziraat Bankası va-
sıtasıyle veya doğrudan doğruya Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat edilir yani bunun 
manası Toprak Mahsulleri Ofisinin mubayaa 
için ödediği her kuruş Merkez Bankasının fi
nansmanı şeklinde karşımıza çıkar. 

Daha evvel de arz etmiştim, bu memlekette, 
1971 senesinde % 23 nispetinde toptan eşya fi
yatlarında ve geçim endekslerinde bir artış ile 
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•kargı' karşıya kaldık. Binaenaleyh, alacağınız 
tedbirlerin her halü kârda bu anormal artışı 
frenleyici istikamette olması lâzımdır, Aksi tak
dirde 1972 senesinde de 1971 senesine benzer 
bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalırsak, bu 
ekonominin istikbalinden o zaman tereddüde 
düşmek icabeder. Bunun manası, 1972 senesinde 
her halü kârda fiyatların muayyen bir seviyede 
tutulması zaruretidir. Aslında bugünkü trend 
göstermektedir ki, 1972 senesinde fiyatlar en 
iyimser b!Ir görüşle, % 10 civarında bir artış 
istikametinde tutulabilecektir. Bunun daha al
tına indirmek fevkalâde güçtür. Belki indirmek 
için alacağınız çok anormal tedbirler ekonomiyi 
refleks'iyona sokabilir. O bakımdan makûl bir 
artış % 10 olarak gözükmektedir. 

Bu arada hemen ilâve edeyim ki, buğday fi
yatlarına yapacağınız her 10 kuruş zam toptan 
eşya fiyatları üzerine % 2 - 2,5 nispetinde bir 
ilâve yapar. Binaenaleyh, bunun manası otoma-
tikman fiyatları artıracaksmızdır. 

Ayrıca bir husus daha var, yapılan tetkikler 
göstermektedir k*i, bu memleketin % 58 nispe
tindeki müstahsili malını satmaz, işletmeler kü
çüktür, o bakımdan ancak kendi karnını doyur
mak imkânına sahiptir. Geriye kalan ancak 
% 42 si. malını satar, Binaenaleyh, buğday fi
yatlarına yapacağınız zam dolayısıyle meydana 
getireceğiniz pahalılık otomatikman % 58 müs
tahsilin aleyhine bir netice verecektir. Bittabi 
diğer maddelere de tesir etmek suretiyle bunun* 
dışında toptan eşya fiyatları ve geçim endeks
lerini tutmanıza İmkân yoktur. 

Bunun dışında iddialar vardır memlekette, 
denir ki, girdi fiyatları artmaktadır, bu yüz
den zam yapmak lâzımdır. Yanlıştır, bu. Dahr 
evvel ele ifade ettim, tohumluk dışında girdi fi
yatlarında artış yoktur. Bunu yalnız biz söy
lemiyoruz, tetkikatımız ıbunu böyle gösteriyor. 
Odaların, alâkalı odaların raporunu da tetkik 
ederseniz bunu görürsünüz, artış yoktur, an
cak tohumluk fiyatında artış vardır. Kaldı-
ki, bizim memleketimizde tohumluğun büyük 
bir kısmı alâkalı daireden alınmaz, çiftçi 
kendisi kendi tohumluğunu kullanır. O ba
kımdan da bunun tesiri santimle ölçülecek ka
dardır. Bu bakımdan girdi fiyatlannda bir 
artış mevzuubahis değildir. 

Maliyetler hesabını yapıyoruz; 72 kuruş, 
71,2 kuruştur, maliyet. Bunun arzu buyurur

sanız teferruatını verebilirim, bir dekara ya
pılan masraflar şöyledir: 22 lira tarla kirası, 
0,27 bekçi ücreti, 15,57 lira toprak isletme 
masrafları, 9,99 lira tohumluk bedeli, 15,30 
lira gübreleme masrafı, 3,60 lira bakım mas
rafı, 4,14 lira sulama masrafı, 15,84 lira ha
sat ve harman masrafları, 3,24 lira pazarlama 
masrafı olmak üzere yekûn 90 TL. eder. Ortalama 
dekar verimi 127 kabul ediyoruz, bu seneki 
istihsale göre ve bu suretle 71 kuruş maliyet 
buluyoruz ve ele de 28 kuruş kalmaktadır 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) _ Kim yap
mış bu hesabı? 

KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Kepeği ucuz
latalım. 

TİCARET BAKANI NAÎM TALÛ (Devam
la) — Bu maliyet hesapları uzmanlar tara
fından yapılmıştır. Bu maliyet hesaplaman 
karşısında olanlar olduğu gibi, gelen telgraf
lardan bir kısmı daha makul bir anlayış 
içinde yazılmaktadır ve bu maliyet hesapla
rının doğru olduğunu kabul etmektedirler. 
Ancak bu arada derler ki, «evet, maliyetleri
niz doğru ama biz şu kadar mahsul elde edi
yoruz, 10 kişilik aile besliyoruz, binaenaleyh 
bu maliyetle bu aile münasebeti nazarı itiba
ra alınırsa geçinmemize imkân kalmıyor.» 
işte mühim olan nokta zaten burası. Memle
ketimizde takibedeceğiniz iktisadî polit:'ka 
verimsiz bir toprak üzerinde 10 kişinin ya
şamasına imkân vermeyecek bir politika ola
cak, Ibunu hallettiğiniz zaman mesele hallo
lacaktır. Aksi takdirde fiyatları artırmak su
retiyle bu işi halletme yoluna gitmeyi tercih 
ettiğiniz takdirde, otomatikman fiyatlar ar
tar; 'bundan bütün memleket zarardide olur ve 
çiftçilerin yarıdan çoğu zarar etmiş olur. Bu
nun manası hiçbir zaman artırılmayacak de
ğildir, mühim olan mesele ekonomik konjonk
türün buna müsait olmasıdır. Ekonomik kon
jonktür müsaidolduğu takdirde bittabi za
man içinde bazı artırmalar yapılır, fakat 
1972 senesi böyle bir sene değildir. Bu bakım
dan Hükümetin aldığı kararın biz doğru ol
duğu kanaatindeyiz. Ve bu çiftçilerimizin men
faatleri ile tamamen aynı istikamettedir. 

Bu münasebetle bir de et meselesine do
kunmak isterim. Et meselesi hakikaten m ti
nim bir mevzudur. Bu yalnız bizim memle-
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ketimizin mevzuu şeklinde karşımıza çıkmı
yor, şu anda. Bütün dünyada bir et problemi 
vardır ve fiyatlar bütün dünyada artmakta
dır. Hattâ bazı ahvalde ihracatçı memleketle
rin ithalâtçı memleket haline glediğini de 
görmekteyiz. Çok şayanı şükrandır ki, bisim 
memleketimiz et bakımından, hayvan bakı
mından gayet müsait bir potansiyele sahip-
itir ve doğru bir politika takÜbeMiğimiz tak
dirde hem memleketimiz halkını gayet iyi bir 
şekilde besleme imkânını bulabiliriz, hem de 
ihracat yapma imkânı mevcuttur. Tabiî bu Mr 
uzun vadeli tedlbirler manzumesinin ortaya çık
ması neticesinde alınacak neticedir, Hepimi
zin bildiği gilbd hem hayvan adedini, hem de 
verimi artırmak mecburiyetindeyiz. Bunun 
için tedbirler alınmaktadır. Hükümetiniz bu 
mevzu üzerinde ciddiyetle durmakta ve ça
lışmaktadır. Bizim anlayışımız, bir taraf fan 
mâkul bir paranın müstahsilin eline geçmesi
ni temin etmek, bir taraftan da halkımızın gı
da ihtiyacını normal ölçüler içinde tatmin 
edebilmektir. Çünkü münhasıran tek taraf
lı düşündüğünüz takdirde, ileriki senelerde, 
daha büyük müşkülâtla karşı karşıya kalabilir, 
memleketimiz. Yani müstahsilin eline kâfi bir 
para geçmediği takdirde hayvancılıktan 
vazgeçer ise ileriki senelerde büyük bir et prob
lemi ile karşı karşıya kalabiliriz. Binaenaleyh, 
Hükümetiniz meselenin üzerindedir ve alınacak 
kararlar her iki zümreyi tatmin edici istikamet
te olacaktır. Teşekkürlerimi arz ederim. 

13. — Bayındırlık Bakanı Mukadder özte-
kin'in, Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Muğla dahilinde metruk bulunan karayolları 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Türkay'vn Ada-
na'da yapılmakta olan sosyal meskenler sebebiy
le hâsıl olan önemli zararlar hakkında gündem 
dışı demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Ahmet 
Buldanlı'nın ve Hasan Türkay'm temas ettik
leri gündem dışı konuşmalara arzı cevap ede
ceğim. 

Sayın Buldanlı, karayolları ile İlgili olarak 
yan ödemelere değindiler, sözlerinim başlarında, 

Kendilerinin de malumudur, bu yan ödemeler 
çeşitli nedenlerle, bütün hazırlıiklan ikmal edil-
diği halde, karar safhasına da gelmişken so
nuçlanamadı, ilgili, bu işle sorumlu Devlet Ba
kanı ile biraz evvel sayın arkadaşımın görüş
mesi üzerine tekrar temas ettim; çok kısa bor 
süre içimde teknik personelle ilgili yan. ödemeler 
kararname şeklinde sonuçlandırılacaktır, onu 
malumaten kendilerine duyururum. 

Bunun dışında Sayın Buldanlı Muğla üe 
ilgili üç yola temas ettiler. Bilhassa tamir ekip
lerinin Muğla'dan bozulan asfaltların yamala
nın zamanında yapamadıklarım ve iki anayol
da da henüz bir çalışma yapılmadığım söyledi
ler. Kendileri de takdir ederler, bu sene mem
leketimiz nadir bir yağışa maruz kaldı. Birçok 
yerlerde Karayolları şanltiyeleri ve ekipleri he
nüz arzu edilen seviyede bir çalışmaya geçeme
diler. Bu yağışların sonunda bu ufak yama ko
nularının, kendileri de gayet iyi bilirler, kısa 
zamanda Karayollarınca halledilmesi mümkün 
olacaktır. Yağışların sonuna intizar ediyoruz. 

Marmaris - Milas - Bodrum yolunun 5 - 6 
yıldır yapılamadığım burada bildirdiler. Ken
dileri bu konu için benimle özel bir temasta 
bulunmuşlardı; 9 . 1 . 1972 gün ve 127 sayılı 
mektubumun 6 ncı maddesinde tafsilen bu hu
susu kendilerine cevaben bildirmiştim. Tekrar 
okuyacağım. 

«Milas - Bodrum arasındaki mevcut yol ye
rine bu yolun 21 nci kilometresinden ayrılıp 
sahili takiben Bodrum'a varacak yeni bir gü
zergâhın 1968 yılında projeleri yapılmış ve 
metrajları çıkarılmıştır. Ancak 1968 rayiçlerine 
göre 30 kilometre tulündeki bu yeni güzergâhın 
30 milyon lira mertebesinde bulunması nedeni 
ile - kilometresi 1 milyon lira - inşaatına geçil
memiştir. Bunun yerine mevcut yol bir miktar 
ıslah edilerek asfaltlanmıştır. Bu da halihazır 
trafiğe cevap vermektedir. Yeni yapacağımız 
bir durum yoktur.» 

Sayın arkadaşım bundan başka bir de Yata
ğan - Milas yolundan bahsettiler. Bu yol 1972 
programında 1,5 milyon lira ile asfaltlanma 
programına alınmıştır, kendisine burada tekrar
larım. Gönderdiğim yazıda da bunu arz etmiş
tim, 

Sayın Hasan Türkay Sosyal Sigortaların 
Adana'da işçi konutları dolayısıyle inşa ettiği 
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alanda kesilen ağaçlara değindiler. Bu konu 
şöyle cereyan etmiştir : Hava meydanı yanında 
koşuyolu tâbir edilen özel idareye ait bu alan 
çok seneler önce işçi meskenleri için Sosyal Si
gortalara, biraz da sembolik bir değerle, devre
dilmiştir. Burada zaman zaman inşaatlar yapı
lıyor; tam bir çalışma sırasında Sosyal Sigorta
lar Adana Valiliğine gönderdiği bir tezkerede 
yeniden inşaat alanını genişleteceğini ve özel 
idareye ait ağaçların kesilmesini talebediyor. 
Bunun üzerine özel idare kıymet takdiri sure
tiyle bu ağaçların bedelini tespit edip ihaleye 
çıkartıyor. - Rakamı iyi hatılayamıyorum özür 
dilerim, 7 -14 - lira civarında takdir edilen kıy
met, artırmada 70 000 liraya bir şahsın üzerin
de kalıyor. Tam bu anda yapılan hata anlaşılı
yor, işçi sendikaları tarafından. Konu Sayın 
Başbakana intikal ettirilmişti; Sayın Başbaka
nın verdiği emir, bu alanda yapılacak binaların 
ağaçlara zarar gelmeyecek şekilde mimarî deği
şikliği yapılıp, müteahhide de yapılan ihalenin 
feshedilmesi şeklindedir. Mevzu tamamıyle ha
talı yoldan halledilmiştir, bunu da cevaben arz 
ederim. 

Sayın Buldanlı'nın gene temas ettiği bir ko
nuya değineceğim, en son bahsettikleri, «Muğ
la - Marmaris yolunun Sakar kesiminde hiçbir 
çalışma yapılmıyor,» dediler. Aldığım bir notta 
burası turistik trafiğe daha çok muhatap bir yol 
olduğu için Karayolları, müteahhitle mutabık 
kalarak, daha ziyade geceleri bir çalışma şekli
ne geçmişlerdir, gece çalışmasını tercih etmişler
dir. Bunun da güçlüklerini takdir ediyoruz. Fa
kat her halde gündüz söylenilen toz konusu da, 
arkadaşımın biraz evvel beyan ettikleri gibi, 
turistleri zarar - dide etmeyecektir. Arzı malu
mat ederim. Teşekkür ederim. 

14. — T. B. M. M. tarafından kabul olundu
ğu bildirilen 1591 sayılı Kanunun, Anayasanın 
93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülme
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (2/702, 
3/857) 

BAŞKAN — 1591 numaralı Kanunla ilgili 
bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 2 Haziran 1972 tarihli ve 120 - 704 sa

yılı yazınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul olunduğu bildirilen 1591 numaralı Kanunu 
ekli gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uy
gun bulmadığımdan, ilişik olarak takdim edi
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

GEREKÇE 
1. Memleketimizde insan gücü eğitimi ve 

istihdamı bakımından büyük bir önem taşıyan 
çırak, kalfa ve ustalık konusunu şümullü bir 
temele istinadettirmek ve hukukî bir kaynağa 
sahip kılmak maksadiyle ele alınan 1591 sayılı 
Kanun, yıllarca önce Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından hazırlanmış fakat ilgili kuruluşların 
üzerinde anlaşıp Hükümet bünyesinde mutaba
kat sağlanamadığı için Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intikal ettirilememiş olan bir tasarı
nın milletvekilleri tarafından teklifi üzerine çı
karılmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple; konusunda ilk çıkan kanun ol
masına ve adı genellik taşımasına rağmen, kap
samı, daha birinci maddesinden itibaren çırak, 
kalfa ve ustalık müessesesinin ancak bir kısmı
na hitabetmekte ve Kalkınma Planı ile icra prog
ramlarında belirtilmiş olan genel ihtiyacı karşı
lamamaktadır. 

Ayrıca; öngördüğü işyerleri bakımından tam 
ve kesin bir açıklığı haiz olmayıp daha ziyade 
işverenleri korumaktadır. 

Bunun için; anlaşılmasında tereddütler ya
ratacağı, uygulanmasında güçlüklere uğrayaca
ğı ve eğitim ile istihdam arasındaki dengeyi de 
sağlayamayacağı kanaatini vermektedir. 

2. 1591 sayılı Kanunun birçok esasları; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürütme gö
revine ve idare düzenine, eşitliğe, bilim ve sariat 
hürriyetine, çalışmaya, sosyal adalete, sosyal 
güvenliğe ve öğrenime ait hak ve ödevler ile 
kalkınma planının bütünlüğünü bozacak deği
şikliklerin önlenmesi hususundaki hukuk dev
leti esaslarına aykırıdır. Ve, diğer bazı kanun
ların esasları ile de çelişmektedir. 

3. Mezkûr kanun; bu sakıncalarından baş-
. ka, vücuda getirdiği çırak, kalfa ve ustalık mü-
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essesesinin işletilmesine ve eğitimine müteallik 
malî külfetleri, işverenleri hesaba katmadan 
yalnız Devlete yüklemektedir. 

NETİCE 
1591 sayılı Kanunun çıkarılması için Türki

ye Büyük Millet Meclisinde yapılan bütün mü
zakerelerin zabıtları ile ilgili bazı kuruluşları
mızın ve konu üzerinde bilgili ve yetkili şahıs
ların da mütalaaları alınmak suretiyle tespit 
edilen ve yukarda genel olarak belirtilen uyar
sızlık, yetersizlik ve uygulama güçlük ve bütçe 
külfetlerinin giderilerek olgunlaştırılması için; 
mezkûr kanunun, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 93 ncü maddesi gereğince bir kere daha 
görüşülmesini lüzumlu gördüm. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

15.— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Kıfkı Danışmanca, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/858) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir baş
ka tezkeresi vardır, okutuyorum. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Tezkere hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bilgi olarak sunulan bir tezke
redir. Müzakere açma olanağı mümkün olan bir 
konu değil, takdir edersiniz Sayın önadım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Rıfkı Danışman'm dönüşüne kadar; 

IV — GÖRÜŞÜLEN 

4. — Dernekler kanunu 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 — Gündemimizde bulunan Der
nekler Kanununun müzakeresine devam oluna
caktır. Komisyon ve Hükümet lütfen yerini al
sın. 

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

Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

16. — Bursa Mİllevekili Barlas Küntay'ın, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin, Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair Çalışma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/692, 3/859) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, 

Bursa Milletvekili Barlas Küntay'ın, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tekli
finin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
bazı maddeler eklenmesine dair olan kanun tek
liflerini görüşmek üzere Genel Kurulun 
3 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde kurul
muş bulunan Geçici Komisyona, yakın ilgisi do-
layısıyle mezkûr teklifin de havalesine delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum... Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 

60 nci maddeden müzakerelere başlıyoruz. 
Maddeyi okutuyorum. 

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurduk
ları dernekler : 

Madde 60. — Yurt dışında Türk vatandaş
ları tarafından kurulacak derneklerin tüzükle
rinin tasdikli iki nüshasının ve yönetim kurulu 
ile dernek üyelerinin kimliklerini gösterir bir 
listenin, içişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, 
derneğin bulunduğu yerdeki ve yoksa en yakın
daki Türk konsolosluklarına bir ay içinde veril
mesi zorunludur. 
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Bu dernekler, yönetim kurulunda vukubula-
cak değişiklikleri ve yeni girecek üyelerin kim
liklerini de aynı usule göre bildirirler. 

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında 
bu kanunla yasaklanmış amaçlarla dernek ku
rulamaz ve Türk vatandaşları bu kabil dernek
lere üye olamazlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dernekler bürosu : 
Madde 61. — Her ilde ve içişleri Bakanlığın

da (Emniyet Genel Müdürlüğünde) bir dernek
ler bürosu kurulur. 

Büronun kuruluşu, personeli, görev ve yet
kileri 14 ncü madde gereğince tesisi öngörülen 
dernek kütüklerinin şekil ve düzenleme ve ka
yıt usulleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir 
yönetmelikle belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhakeme usulü : 
Madde 62. — Bu kanunla ilgili olarak hu

kuk mahkemelerinde bakılacak davalar acele 
olarak görülür. 

Bu kanun hükümlerine muhalefetten cezaî 
takibatı gerektiren hallerde meşhut suçların mu
hakeme usulüne dair olan Kanunun 1 nci mad
desinin (A) bendinde yazılı mahal dışında vu-
kubulsa dahi, failleri hakkında 3005 sayılı Ka
nuna göre soruşturma ve takibat icra olunur. 

Cumhuriyet savcıları 3005 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı müddet
le bağlı kalmaksızın bütün delilleri toplayarak 
kamu davası ikame ederler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : X 
Ceza hükümleri 

Madde 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince dernek kurma hakkına 
sahibolmadıkları halde dernek kuranlar bin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve 
dernek kapatılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Bu kanunun 4 ncü maddesin
de kurulması yasak dernekleri kuranlar veya bu 
yolda yönetenler veya 35 nci maddenin I No. lu 
fıkrasının (b) bendine aykırı harekette bulunan 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan 
üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve 
her halde derneğin kapatılmasına karar verilir. 

60 nci maddenin son fıkrasına aykırı hare
ket edenler, Türkiye'de bulunduğu takdirde, 
Türk Ceza Kanununun 5 nci maddesinin (1) 
nci fıkrasındaki ceza hadleri nazara alınmak 
sızın, haklarında yukardaki fıkrada yazılı ceza 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Kanunun 6 nci maddesine ay
kırı harekette bulunan derneklerin kurucu ve 
yöneticileri ile, 35 nci maddenin I No. lu fıkra
sının (a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No. 
lu fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı fa
aliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı
rılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre karar 
verilmesi halinde derneğin kapatılmasına da ka
rar verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Kanunun 12 nci maddesinde 
sözü edilen, ilân mecburiyetini yerine getirme
yenler veya 28 nci maddede gösterilen bildiri
mi süresi içinde yapmayanlar hakkında, bin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük
lerine aykırı olarak yapan dernek yöneticileri 
hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, iki bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. Gerektiğinde, kanun ve tü
züğe aykırı yapılan genel kurul toplantılarının 
iptaline de mahkemece karar verilebilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerimize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Kanunun 20 nci maddesine ay
kırı olarak dernek genel kurulunu başka bir 
yerde toplayan yönetim kurulu üyeleri veya 
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yetkili kılınan diğer kurul veya şahıslarla, mad
denin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde top
lantı yapanlar veya buna müsaade edenlere üç 
aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

54 ncü maddede yasaklanan yerlerde dernek 
merkez veya şubelerini açan veya izinsiz faali
yet gösteren yöneticilerle, buna müsaade eden 
veya bu hal ve faaliyetlerden bilgisi olduğu hal
de keyfiyeti kanunî mercilere derhal haber ver
meyen yetkililer de, yukardaki fıkra uyarınca 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — izin almaksızın 36 ncı mad
deye aykırı faaliyette bulunan dernek yönetici
leri altı aydan bir yıla kadar hapis ve bin lira
dan iki bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Kanunun 37 nci maddesinin bi
rinci fıkrasına aykırı harekette bulunanlar, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan 70 
nci madde, Komisyonca geri alınmış olan 39 ncu 
maddeyle ilgilidir. 39 ncu maddenin müzakeresi 
yapılmak suretiyle ancak 70 nci madde müza
kereye konulabilir, arz ederim. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi verdiniz mi 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. 39 ncu madde 
komisyondan gelmiştir, öncelikle onun görüşül
mesine başlıyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının Komisyonumuzca geri alman ve 

yeniden düzenlenen 39 ncu maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

70 No. lu Komisyon Başkanı 
Orhan Cemal Fersoy 

Madde 39. — Dernekler, dernek şubeleri ve 
derneklerin teşkil ettiği federasyon ve konfede
rasyonlar, yetkili organlarınca karar verilme
den bildiri, beyanname veya benzeri yayımlar 
yapamazlar. 

Yukardaki fıkrada belirtilen kuruluşlar adı
na yayımlanacak bildiri, beyanname veya benze
ri yayınlarda, bu konuda alman kararı tasvibe-
den üyelerin veya o kuruluşun yetkili organla
rınca tâyin ve tespit edilen kişi veya kişilerin 
adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Yayımlanacak bildiri, beyanname veya ben
zeri yayımların ve bu konuda alınan kararın bir 
nüshasının, yayımın ihbarı maksadiyle, alındı 
belgesi karşlığında mahallî Cumhuriyet Savdı
ğına, diğer nüshasının da aynı gün mahallî mül
kiye amirliğine verilmesi zorunludur. 

Birinci fkrada sayılan kuruluşlar tarafından 
hazırlanan bildiri, beyanname veya benzeri ya
yınları yayımlayacak basın organlarının ve Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumunun yetkilileri, 
Cumhuriyet Savcılığınca verilecek alındı belge
sinin bir örneğini almadan, bildiri, beyanname 
ve benzerlerini basamaz veya yayımlayamazlar. 

Yukardaki hükümler siyasî partiler hakkın
da uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
bir defa hızlı okundu anlayamadık; metin de 
yok elimizde; bir de komisyon izahat verirlerse 
ne değişiklik yaptıklarını anlarız. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu 39 ncu madde
nin tanzimiyle ilgili, Sayın Şevket Yılmaz'ın ver
dikleri önergeyi de içine alıcı ve bu önergenin 
istikametinde, bu önergenin kabulü ile hazırlan
mış bir metindir. 

Komisyon izahat vermek istiyorlar, buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde komisyonumuzca yapılan de
ğişiklik, maddeye daha çok açıklık verme gaye
sine matuftur. Bir tereddüt vardı; Cumhuriyet 
Savcıları kendilerine verilen bildiriye karşı 
alındı belgesi vermezlerse ne olacak ve madde, 
«verilme şartını derpiş etmiyor» anlamında ten
kitte bulunulmuştur. 
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«Verilecek» deyimini koymak suretiyle em
ri muhakkak haline getirdik maddenin hük
münü. Bu suretle Cumhuriyet Savcısı, kendisime 
dernekçe getirilecek bildiriye karşı, beyanna
meye karşı muhakkak alındı belgesi verecek ve 
hiçbir tasarrufta bulunmayacaktır, alındı bel
gesi verme işleminde. Ama, beyannamenin met
ninde suç, ve saire varsa ayrıca kamu hukuku 
yönünden takip hakkı mahfuzdur. Bu alındı bel
gesi karşılığında bildiri basında yayınlanır. Alın
dı belgesi olmadan da bir büdirinin yayınlan
ması mümkündür. Ama, bu şekilde yayın yapan 
organla, yayını yaptıran kişi belli olduğu tak
dirde bildiri, yani yazılı olan metinden dolayı 
cezaî takip hakkı mahfuzdur; umumi hüküm
lere tabidir. 

Bir de buraya siyasî partilerin bunun dışın
da kalması hususundaki açıklığın getirilmesi 
var idi. Bu açıklığı da getirdik. Sayın Şevket 
Yılmaz arkadaşımızın teklifini de 1 nci fıkrada 
derpiş etmek suretiyle maddeyi daha vazıh hale 
getirdik. Yani sansür niteliğinde bir kritiğe ta
bi tutulmuştu madde, asla söz konusu değildir. 

Şunu da açıklıkla ifade edeyim; bu, bildiri 
ve beyannamelere mahsus bir hükümdür. Yok
sa, bir derneğin başkanı beyanat verebilir ve 
beyanatı basında da rahatlıkla yayınlanabilir. 
Çünkü, beyanatı veren kişi zaten bellidir, beya
natında suç işlemişse umumi hükümlere göre 
kendisi hakkında takibat yapılır. Ama, beyan
name ve bildiriler belgesiz kalıyordu, delil ol
ma vasfını kaybediyordu; bunu, tüzel kişilikle 
rabıtasını kurupı belgelendirmek için bir mev-
sukiyet maddesi halinde, tevsik maddesi halin
de sunmuş oluyoruz. Değiştirdiğimiz şekilde 
maddenin Yüce Meclisçe kabulünü istirham ede
rim efendim. 

M. KÂZîM ÖZEKE (istanbul) — Soru Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Özeke. 
M. KÂZİM ÖZEKE (istanbul) — Sayın Baş

kan, 3512 sayılı Kanun bazı dernekleri, cemiyet
leri içine alıyor; meslekî cemiyetler gibi. Ayrı-
yeten 507 sayılı Kanuna bağlı esnaflar var. On
lar da bu maddenin içine girecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN CE
MAL FER&OY (Devamla) — Kendi özel kanunla
rındaki mahsus hüküm bulunmayan hallerde Der
nekler Kanununa girer, Medeni Kanum hüküm

lerine de girer. Özel hüküm bulunmayan hal
lerde rabıta mevcuttur. 

BAŞKAN — Bu henüz kabul edilmemiş bir 
madde; zannediyorum 75 nci madde oluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN CE
MAL PERSOY (Devamla) — 75 nci maddeyle de 
ayrıca bir rabıta 'kuruluyor. Zaten o meslekî ku
ruluşların özel kanunlarında da eski Cemiyetler 
Kanununa atıfta bulunulmuştur. Yani bir yeni
lik hükmü değildir bu. Mevcudolan bir hukukî 
düzeni devam ettirmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Yılmaz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Savcılık bir 
tek alındı belgesi verecek; bu alındı belgesini 
TRT ye mi vereceğiz, yoksa 30 - 40 gazeteye mi 
vereceğiz; hangisine vereceğiz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN CE
MAL PERSOY (Devamla) — Şimdi ahndı belge
sini görmek suretiyle basın ve yayın organları, nu
maralarını, tarihini işaret etmek suretiyle yayı
na alabilirler bunu; tek alındı belgesi yeterli
dir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Başka 
soru?... Yok. Buyurun efendim. 

Sayın Ülker buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, çok konuşacak değilim, çünkü bu mad
de üzerinde uzun boylu evvelce konuştuk. 

Zannediyorum ki, sansürü anlamak noktasın
da komisyonla aramızda bir ihtilâf var. San
sür aklımıza hep klâsik şekliyle geliyor. Yani 
bir sansür memuru olacak, oraya götüreceğiz, 
o kontrol edecek, bazı yerlerini çizecek, çıkarta
cak ve teslim edecek. Bu, tarihte bildiğimiz açık 
sansür. Bazı hükümler de vardır ki, böyle olma
dığı halde sonucu bu noktaya varır. Burada 
3 ncü ve 4 ncü fıkradaki hâdise odur. Komisyon 
bir gayret göstermiş, siyasî partileri bunun dı
şında bırakmışlar; ama gene esas itibariyle bu
rada dolaylı bir sansür durumu mevcut. Çünkü, 
savcıya götürecek, savcı alacak, savcı sorumlu
luğunu bilen bir kimse olarak, kanunu temsil 
eden, kamuyu temsil eden Cumhuriyet Savcısı 
olarak eline gelen yazıda suç var ise, ister iste
mez «bunda suç var siz bunu neşredemezsiniz» 
diyecek. Bunum da verdiği netice ister istemez 
sansür neticesi olur. 
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Ben artık fazla bir şey söylemiyorum, öner
gemiz var, vaktinizi de almak istemiyorum, 
uzun boylu anlattım. Komisyonun ve Meclisin 
takdirine bırakıyorum. Yani, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Reşit Üikerle ve diğer arkadaşlarla 

bu konuda, bulunduğumuz yerlerde, meseleyi 
âriz amik mütalaa ettik ve hukukî yapısını eleş
tirmeye gayret sarf ettik. 

Burada değerli arkadaşım Sayın Reşit Ül
ker'in ifade buyurdukları hususun madde içe
risinde olmaması keyfiyetinde mutabık olduğu
muzu ve böyle sansür kokan, manayı aşan, mak
sadı aşan bir hukukî yapıiığa yer verilmemesi 
hususunda da hassasiyetine iştirak halinde ol
duğumu da kendisine ifade etmiştim. 

Şimdi, burada savcının yapacağı şey nedir? 
Sayın komisyon başkanı ile de meseleyi konuş
tuk, komisyon sözcüsüyle de konuştuk ve sor
duk; bu konuda değerli arkadaşlarım, dolaylı da 
olsa, kapalı da olsa bir sansür havasını hissedi
yorlar. Bunu nereden çıkarıyorsunuz dendiği za
man, arkadaşlarım diyorlar ki, neşredilecek bir 
bildiri savcılığa intikal ettiği zaman, savcı so
rumlu şahıs olarak bu bildiriyi alacaktır, muh
teviyatına muttali olma lüzumunu hissedecek
tir; muttali olduğu anda da kanunî bir sakınca 
gördüğü zaman buna müsaade etmeyecektir. 

Sayın Komisyon Başkanına dedim ki, işte 
arkadaşlarımızın hassasiyet gösterdikleri nok
ta bu. Sayın Komisyon Başkanı bize vermiş ol
duğu cevapta şunları ifade ettiler: Hayır, alın
dı belgesi bir bildirinin varlığına ve bildiriye 
imzalarını koyan şahısların kimliklerine ıttıla 
kesbetmekten ibarettir. Böyle bir bildiri savcı
lığa verildiği takdirde yapılacak şey; bildirinin 
muhtevasına muttali olmak suretiyle bildirinin 
neşredilmesine mani olma keyfiyeti değildir. Ya 
medir? Bu bildiriyi alacaktır, «Böyle bir bildiri
nin varlığına muttali olduk» denilecek ve ken
disine alındı belgesi tevdi edilecektir. Hâdise 
bundan ibarettir. 

Hâdisenin bundan sonraki safhasında, yani 
alındı belgesinin bildiriyi neşredecek olan şa
hıslara verilmiş olmasından sonra yayınlanan 
bildiride bir suç var ise, mevzuatımızdaki hü
kümler elbette ki kendisine uygulanacaktır. 

Sayın Komisyon Başkanı ile yapmış olduğu
muz konuşmada kendisi bana aynen şunu ifade 
ettiler. Bir bildirinin yayınlanacağı hususu 
ifade edilip bu bildiri savcılığa verildiğinde, 
savcılığın yapacağı şey: «dördüm; lütfen ka
leme buyurunuz kalemde bunu kaydetsinler» 
demekten ibarettir. Komisyon başkanının aynen 
kendi ifadeleridir, hafızamda eksik olan, yanlış 
olan bir taraf varsa tashihlerini lütfen rica ede
ceğim. 

Eğer bu böyleyse, zannediyorum ki, o zaman 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımın ve diğer arka
daşlarımın sansür hususundaki endişeleri izale 
edilmiş olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Daha önce alınmış bulunan ka
rar gereğince saat 17,00'ye kadar kanunların 
müzakeresini, ondan sonra denetimle ilgili, so
rularla ilgili çalışmayı sürdürmemiz gerekmek
tedir. 

Belli çalışma süremiz bitmiş, bulunuyor. An
cak, bu sürenin devamı için grup başkalarının 
ve ayrıca iki sayın üyenin imzasını ihtiva ©den 
aynı mealde önergeler var. Bunlardan ilk gele
ni, grup başkanları tarafından verilmiş olanı 
okutup tasviplerinize sunacağım. 

föayın Başkanlığa 
Haftanın Çarşamba günlerinin programı; 

16,00 ilâ 17,00 arasında kanun, 17,00 ilâ 20,00 
arasında da denetim çalışmalarına tahsis edil
miş bulunuyor. 

Bugün gündem dışı konuşmalar, kanun çalış
masına tahsis edilen sürenin büyük bir kısmı
nı almış bulunduğundan halen müzakeresi cere
yan eden 561 S. Sayılı Dernekler kanun tasarı
sının tamamlanabilmesi için saat 17,00'den son
ra adı geçen kanun tasarısının müzakeresine 
devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grubu adına O. H. P. Grubu adına 
Ali Naili Erdem Orhan Kabibay 
D. P. Grubu adına M. G. P. Grubu adına 

Hasan Korkmazcan Mehmet Nebil Oktay 

BAŞKAN — Efendim, Sayıaı ismet Kapısız 
ile Hüsamettin Başer'in önergeleri de aynı meal
dedir. 

Okunmuş bulunan önergeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 
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39 ncu madde üzerinde Sayın Hilmi işgü
zar söz talebetmişlerdir; buyurun Sayın işgü
zar. 

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

Dernekler Kanunu tasarısının 39 ncu mad
desindeki bildiri yayınlarına müteallik olan 
hususta Komisyon Başkanının yapmış olduğu 
açıklamadan sonra kısaca görmüşlerimi arz et
mek istiyorum. 

Bu madde, bildiri yayınlanmasında - dermek
ler tarafından olsun, şubeleri tarafından olsun, 
konfederasyonlar tarafından olsun - bunları 
disipline edebilmek, suçlular varsa bunları 
tespit etmek ve cemiyetin içinde bu derneklerin 
olarak faaliyette bulunmalarını önlemek mak-
sadıyle tedvin edilmiştir. Esasında 1 nci ve 
2 nci fıkrasında - zamanınızı almamak için oku
muyorum - bildiri, beyanname ve benzerlerinin 
altında yetkililerin imzasını da öngörmüştür. 

O halde bu 1 nci ve 2 nci fıkra ile isteni-, 
len gaye tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır; 
ama bundan sonraki kısımlarıyle, 3 ncü ve 
4 ncü fıkrada, gerek metinde, gerekse sözcü 
arkadaşımızın ileri sürdükleri hususlarla ger
çekten bazı kayıtlamalara gidilmiştir. 

Devlet, basın ve haberleşme hürriyetlerini 
desteklerken, onlara yardım ederken, cemiyetin 
kabul etmiş olduğu bazı prensiplere de hiç şüp
hesiz ki, önem vermek mecburiyetindedir. Dev
let, bir taraftan basın ve haberleşme hürriyet
lerini koruyacağım derken, diğer taraftan da 
toplumun aleyhine olan meselelere de göz yu
mamaz. Bu gerçeği kabul ediyoruz. Ancak, ki
tap neşriyatı basında yer alırken, ya da fikir
lerini çeşitli yönleriyle reklâm şekline, getiren 
özel şirketler, limited şirketler, anonim şirket
ler, yarı siyasî durumda olan bazı şirketler ve 
dernekler para ile reklam yoluyle yayınlar ya
parlarken savcıdan alındı belgesi istenmediği 
halde, derneklerin bildiri yayınlanmasında, be
yanname yayınlanmasında savcıya başvurması 
kâfi gelmiyormuş gibi onlardan bir de alındı 
belgesinin istenmesini biz yerinde görmüyoruz. 

Değerli arkadaşımız Savcılık alındı belgesi 
verecektir» dediler. Suç unsuru olduğu takdir
de, vermediği takdirde ne olacaktır? Mesele 
suçluların belli edilmesi ve suçlu olan kişiler 
aleyhine takibata geçilmek değil midir? Bun

lar esasında yetkili organların kararı olduğuna 
ve beyannamelerin altında da bu yetkili şahıs
ların, adları, soyadları ve imzaları bulunduğuna 
göre, 2 nci bir defa savcılığa müracaattan son
ra alındı belgesine zorlamanın mânasını anla
makta müşkülât çekiyoruz. Bir taraftan alındı 
belgesini savcı verecek ve bu alındı belgesi 
üzerine bildiri TRT'de ve basında yayınlana
cak; ama vermediği takdirde yayınlanmayacak 
deniyor; bir taraftan da TRT serbesft, basın da 
serbest; istediği takdirde bunları yayınlayabi
lir deniyor. Madem ki, savcı hemen alındı bel
gesini verecektir, TRT ve basını neden alındı 
belgesine bağlıyoruz? Bu sorunun cevabının 
burada verilmesi gerekir. 

Mademki, alındı belgesi kontrol anlamı 
taşımıyor, alındı belgesi olmadan neşir müm
künse bunu da ortadan kaldıralım. Çünkü Te
levizyon memleketimizde yeni bir kuruluştur 
ve reklâmlara da yeni gitmiştir. Dernekler rek
lâm yoluyla, başka kanallarıyle bu şekilde bir 
bildiriyi yayınlamak isterse o zaman ne yapıla
caktır? Alındı belgesi olmadan reklâm yayını 
yapan TRT, basın suç işlemişse esasında umumî 
hükümlere göre bunlar aleyhinde kamu davası 
açılacaktır, takibata geçilecektir. 

O halde dernekler için özellikle böyle bir 
formaliteye gidilmiş olması keyfiyetini, basına, 
bilhassa TRT'ye bu alındı belgesinin gösteril
mesini zorlayıcı hükümlerin getirilmesini ye
rinde görmediğimiz için 39 ncu maddenin 1 ve 
2 nci fıkrasının aynen kalmasını ve diğerleri
nin metinden çıkarılmasını talebeden bir tak
ririmiz vardır. 

iSiyasî partilerin bu derneklerin tabi tutul
dukları prosedürün dışarısında tutulmuş ol
ması keyfiyetini biz de anlayışla kabul ediyor 
ve yerinde görüyoruz. 

Teşekkür ederim. 

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

Komisyonun ilâve edeceği bir açıklama var 
mı efendim? 

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

BAŞKAN — O halde 39 ncu madde ile il
gili önergeleri okutuyorum. Bu önergeler daha 
önceki müzakerede tek tek okunmuk, ondan 
sonra madde Komisyonca geri alınmış bulundu-
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ğundan, önergeleri şimdi aykırılık derecesine 
göre okutup işleme koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 39 ncu maddesinin son fıkrasın

daki « taJb, teksir veya her hangi bir suret
te çoğaltan gerçek veya tüzel kişiler» kısmının 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

70 No. lu Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Orhan Cemal Fersoy 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Bu takririmi 
zin değeri kalmadı. 

BAŞKAN — Yeni metne göre bu önergeyi 
geri aldıklarını ifade ediyorlar, geri verilmiş
tir. 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 39 ncu mad

desinin 2 - 3 ve 4 ncü fıkralarının madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL PERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksetf Başkanlığına 
Dernekler Kanununun 39 ncu maddesinin 

3 ve 4 ncü fıkralarının kanun metninden çı
karılmasını öneririm. 

C. H. P. Sözcüsü 
istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş/tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dernekler kanun tasarısının 39 ncu madde

sinin 3 ve 4 ncü fıkralarının metinden çıkartıl
masını arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, bu önergeniz 
Reşit Ülker'in önergesi ile aynı değil mi? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
mademki öyle ikisini birleştirip oylamanız ge
rekirdi. 

BAŞKAN — Karar alındı, Genel Kuruldan 
tekrar karar istemeyeceğim. Onun için soru
yorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Usul bakı
mından ikisini birleştirip oylamanız gerekirdi. 

BAŞKAN — Şimdi bir konuda karar alın
mış ; o karara rağmen bdr önergede ısrar ediyor
sanız, bilmiyorum. Ama hukukî yönden abesin 
işleimıe konmasını istemek gibi bir şey olur. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, usul bakımından ikisini birleştirmeniz ge
rekirdi. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Birleştir
dik veya birleştirmedik. Ayrı ayrı işleme koy
duk önergenizi. Biraz evvel kabul edilen öner
ge ile sizin önergeniz aynı mı değil mi? Bu hu-
susifca beyanınızı rica ediyoruz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Aynı mahi
yette değil. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in işleme konan 
önergesinde «3 ve 4 ncü fıkralann metinden 
çıkarılması» talebediliyor, sizinkinde de 3 ve 
4 ncü fıkralann metinden çıkarılması talebedi
liyor, Aynı olması itibanyle bu konuda Genel 
Kuruldan tekrar karar alamayacağım. 

Arz ederim. 
, Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler kanun tasa

rısının 39 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasının çı-
kanlmasmı, 
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3 ncü fıkrada yer alan «.. alındı belgesi kar
şılığımda..» kelimelerinin de keza çıkarılmala
rını, 

Maddenin geri kalan haliyle kabul edilme
sini öneririm. 

Saygılarımla. 
Bitlis 

Kenan Mümtaz Akışık 
BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka-

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 39 ncu maddesinin son fıkrasının 
metinden çıkarılmasını Öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 
BAŞKAN — Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN.— Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 39 ncu maddesinin birinci fıkra

sındaki (organizasyonlarınca) tabirinin (or
ganlarınca) olarak değiştirilmesin arz ve tek
lif ederim. 

70 No. lu Komisyon Başkanı 
istanbul 

Orhan Cemal Fersoy 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, organları ta
birinin düzeltilmesi yeni metinde midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Maddenin ye
ni metni düzeltilerek verilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde önergeyi 
işleme koymuyorum. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
39 ncu maddeye şu son fıkranın eklenmesini 

arz ederim. 
«Mahalli Cumhuriyet Savcılığınca dernek 

şubeleri, federasyon ve konfederasyonların ve
ya bilumum kuruluşların yetkili organizasyon
larınea yayınlanmak istenen bildiri, beyanna
me veya benzeri yayınların mahallî cumhuriyet 
savcılıklarınca alındı belgeleri, başvurmadan 
en geç bir saat içinde verilir. Bir saat içinde 
müspet veya menfi cevap verilmezse başvuran
lar bildiriyi yayınlarlar.» 

önergemi izah için söz istiyorum. 
Samsun 

Yaşar Akal 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akal buradalar mı? Yok. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Orhan Cemal Fersoy'un Komisyon 

Başkanı olarak bir önergeleri var, tashihten 
önce verildiği için önergeyi işleme koymuyoruz. 
önerge sahibinin yeni bir talebi de mevcut değil. 

Maddenin yeni metnini tekrar okutup oyla
tacağım: 

(39 ncu maddenin Komisyonca yeniden dü
zenlenen metni tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi dinlediniz; tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Bu kanunun 38 nci madde
siyle 39 ncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı 
hareket edenler ve 39 ncu maddenin 2, 3 ve 
4 ncü fıkrasıyle 40 nci maddelerinin 3 ncü fık
rası ve 52 nci maddedeki mecburiyetleri yerine 
getirmeyenler hakkında bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası hükmolunur. Ve her halde der
neğin kapatılmasına karar verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı? 
Yok. 

Bir değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Dernekler kanun tasarısının 70 nci madde
sinin son satırındaki, (bir aydan altı aya ka-
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dar hapis cezası hükmolunur.) yerine, (dört ay
dan oniki aya kadar hapis cezası hükmolunur.) 
tarzında tadiline arz ve teklif ederim. 

iSaygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis
yon katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemişjtir. 

Maddeyi bu haliyle tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Kanunun 47 nci maddesinde 
yasaklanan durumları bilerek iktisaJbedenlere 
veya iktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta 
içinde istifa etmeyenlere 500 liradan 1 000 lira
ya kadar para cezası verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Yok. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Kanunun 50 nci maddesine 
aykırı olarak dernek, federasyon veya konfede
rasyonlara yardım eden özel veya resmî tüzel 
kişi veya kuruluşlar yönetici veya yetkilileriyle 
yardım kabul eden dernek, federasyon veya 
konfederasyon yöneticileri üç aydan altı aya ka
dar hapis ve bin liradan iki bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Eğer yardım alınmışsa mahkemece, yapılan 
yardımın aynen ilgili kuruluşa iadesine, dış ül
kelerden yapılmış yardımların ise Hazineye irat 
kaydedilmesine karar verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Yok. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Genel kurul veya diğer dernek 
organlarında yapılan oylamalar ile oyların sa
yım ve dökümüne hile karıştıran veya tahrif 
edenler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis 
ve bin liradan üç bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

Derneğe ait defter veya kayıtılan tutmayan 
yahut kontrola gelen memurlara bunları göster
meyen kimseler hakkında üç aya kadar hapis 
ve 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

I Her ne suretle olursa olsun, kendisine tev
di olunan derneğe ait para veya para hükmün
deki evrak ve senetleri ve sair mallan kendisi
nin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya 
istihlâk veya rehneden veya satan, saklayan, 
inkâr eden veya tahrif veya tağyir eden yöne
tim kurulu başkan veya üyeleri veya denetçiler 
ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır 
cezayı gerektirdiği takdirde altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve bin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasına mahkum olurlar. Yukarda 
yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması 
şikâyete bağlı değildir. 

BAŞKASI — Madde üzerinde Sayın özden-
oğlu ve Sayın Yılmaz söz istemişlerdir. Buyu
run Sayın özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU * (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım. 

Dernekler kanunu tasarısı ile bir anlamda ra
yından çıkmış olan toplum faaliyetlerine bir yön 
vermek istiyoruz ve bu faaliyetleri disipline et
mek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, dernek faaliyetleri top
lum ahlâkı ile çok yakından ilgili faaliyetlerdir. 
Bu faliyetleri disipline ederken kamu yararını 
ve kamu ahlâkını dikkate almaya mecburuz. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 73 ncü madde bu 
yönden fevkalâde önemli hüküm ve müeyyide 
getiriyor. Bugün dernekleri ilgilendiriyor; ama 
yarın Siyasî Partiler Kanunu geldiği zaman si
yasî partilerin de kendi iç düzeninde bu 73 ncü 
maddede, zikredilmiş olan birtakım yolsuzluk
ları ceza tehdidi altma alacak müeyyide de ge
lecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ne oluyor?.. Dernekler
de yapılan seçimde oylamaya hile karıştırılıyor, 
oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılıyor 
ya da bu oylar sonunda yapılan tutanaklar tah
rif ediliyor. Burada toplumun namusu vardır, 
haysiyeti vardır. Verilmesi düşünülen, sevk edi
len ceza nedir? 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası... 
Bunun bir anlamı, müsamahanıza sığınarak ifa
de edeyim, bizim toplumumuz için «daha faz
lasını yap, daha çok sahtekârlık yap!» demek
tir. Şimdiye kadar hep gördük, genel kurul 
toplantılarını kanunun maksadına uygun olarak 
va yüsde yüz ahlâklı şekilde yapmış kaç derne
ğimiz vardır? 

Türkiye'de, Türkiye'nin gerçeklerini yaşıyo-
I rus: görüyoruz ve bu gerçekleri dile getirmeye 
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mecburuz. Dâvayı kurtarmak istiyorsak; bu 
hükümlerle, bu derece yetersiz müeyyidelerle 
Türkiye'de dernek hayatına ahlâkiHk getirmek, 
onu disipline etmek mümkün değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununu 
açıyorum : Burada Devlete karşı işlenmiş suç
lar arasında sahtekârlık suçları da var. Birisi 
dernekte sahtekârlık yapıyor, birisi Devlette; 
farkı nedir? Devlet çalışmaları kamu faliyeti 
değil midir, soruyorum?.. Dernek çalışmaları da 
her yönü ile kamu faaliyetidir. Vatandaşın oyu
dur, vatandaşın iradesidir; vatandaş iradesi ile, 
kamu düzeninde etkiler, sonuçlar yaratan faali
yetlerdir. Biz, dernekleri faliyetlerinin niteliği 
yönünden kamu hizmeti olarak görüyoruz Mut
laka siyasî parti olması şart değildir arkadaşla
rım. Şu cemiyet, bu dernek, hepsi kamu irade
sini yansıtan ve toplumla, millet hayatı ile içice 
olaylardır. 

öyleyse nasıl Türk Ceza Kanununda Devlete 
karşı işlenen suçları çok ağır bir ceza tehdidi 
altına alıyorsak ve bu bizim temel görevimiz ise, 
derneklerin bünyesi içersindeki yolsuzlukları ve 
sahtekârlıkları da aynı şekilde ciddî tutmaya 
mecburuz. Aksi halde bütün bunlar bir göste
rişten ibaret kalacaktır ve emeklerimize yazık 
olacaktır, bu tasarıya beslenen umutlara yazık 
olacaktır. 

Şimdi sayın milletvekilleri, bakalım Türk 
Ceza Kanununun 339 ncu maddesinde ne diyor? 
«Bir memur, memuriyetini icrada tamamen veya 
kısmen sahte bir varaka tanzim eder veya ha
kikî bir varakayı tağyir ve tahrif eyler ve bun
dan umumî ve hususi bir mazarrat tevellüt eder
se, 3 seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırılır.» 

Şimdi, devam ediyorum: «Madde 342- Bir 
kimse resmen memur olmadığı halde 339 ncu 
maddede gösterilen suretlerle resmî bir varaka
da sahtekârlık yaparsa, 2 seneden 8 seneye ka
dar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.» 

Demek ki, memur olmasa dahi bir vatandaşın 
herhangi bir evrakta kısmen veya tamamen 
tahrif etmek suretiyle sahtekârlık yapması, iki 
seneden başlıyor, eğer memur ise üç seneden 
on seneye kadar ağır hapis cezasını gerektiri
yor. 

Şimdi soruyorum Yüce Meclise, ne farkı var 
bunun? Birisi dernekte yapıyor, birisi yarın si

yasî parti içinde yapacaktır ve yapılmaktadır. 
Delege sahtekârlıklarını, oylama sahtekârlıkla
rını, tasnif sahtekâhhklarınm Türk Milleti; 
esefle, teessürle, ibretle seyretmiştir. Her yerde 
var. Bunları açıkça buradan ifade etmeye ve 
burada çare bulmaya mecburuz. Sırası bu, gel
miş.. Bu imkânı değerlendireceğiz değerli arka
daşlarım. Devlet hayatında yapılan yolsuz
lukla, dernek içinde, siyasî parti içinde yapılan 
yolsuzluk arasında, oy tahrifi ve tasnif sahte
kârlığı yönünden, toplumu etkilemesi halamın
dan, toplum ahlâkı bakımından hiçbir fark ol
madığı kanısındayım değerli arkadaşlarım. 

Yarın Siyasî Partiler kanun tasarısı gele
cektir huzurunuza, orada da, siyasî partinin bün
yesi içindeki oy tasnifindeki sahtekârlığa, siyasî 
partinin bünyesi içindeki seçim tutanağında ya
pılacak sahtekârlığa bir ceza tertibedilecek el
bette. O zaman denecektir ki, efendim, Dernek
ler Kanununda hüküm vardır, onun paralelini 
buraya aktaralım. Güzel.. O zaman itiraz etme
mek için şimdi demek istiyoruz ki, bu 73 ncü 
maddenin 1 nci bendi ile getirilmiş olan ceza, 
çok azdır. Zaten mahkemelerimiz, biliyorsunuz, 
şiddet sebebi mevcut değilse, cezanın asgarisin
den başlar. Üç ay verecek, tescil edecektir, de
ğerli arkadaşlarım. Bunun hiçbir maddî etkisi 
olamaz ve hiçbir önleyici etkisi olamaz. Para 
cezasına gelince, o da çok azdır; bin liradan, üç 
bin liraya kadar denmektedir. 

Bendeniz bir önerge takdim ediyorum. Yüce 
Meclisin arzusuna, inancına tercüman olduğum 
kanisiyle takdim ediyorum. Burada, üç aydan 
başlatılan hapis cezasını, altı aydan üç seneye 
kadar hapis olarak, ve bin liradan başlatılan pa
ra cezasını da üç bin liradan, onbin liraya ka
dar para cezası olarak teklif ediyorum. Burada 
toplumumuzun selâmeti vardır, toplumumuzun 
ahlâkı, demokrasinin fazileti vardır. Hep bera
ber, üzerine eğilelim ve kurtaralım. Alâkanıza 
teşekkür eder, Yüce Meclisi saygılarla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye 
varsa, lütfen oyunu kullansın. 

Söz sırası Sayın Kemal Yılmaz'da. Buyurun 
Sayın Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Türkiye'de bazı kavramlardan, başîka ülke
lere nazaran daha sık bahsedilir. Genellikle bir 
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ülkede, bir kavramın yokluğu çekiliyorsa, özle- | 
mi çekiliyorsa, ondan sık bahsedilir. Benim göz
lemim odur ki, demokrasi kelimesinin ve kavra
mının en sık bahsedildiği ülke, Türkiye'dir. 
Demokrasiyi rahat işleten, bunu dürüst seçim 
üzerine dayayarak rahat çalıştıran ülkelerde, 
demokrasiden bahsedildiğine pek rastlamazsım?;, 

Şimdi biz, Türkiye'de demokrasiye 'bağlılık 
yarışı içine gireriz, fakat demokrasinin yaşama
sı için temel koşul olan dürüst seçim, ahlâklı se
çim dendiği zaman, gerekli tedbirleri almaktan 
çoğu zaman kişisel hesaplarla veya menısubol-
duğumuz grubun, zümrenin menfaatini gözete
rek kaçınırız. Yani, kısaca şu oluyor; ben seçi
leyim de, nasıl olursa olsun... 

Gerçekçi olalım. Bu egoizmadan kurtulma
dıkça, Türkiye'de ister millî ölçüde, isterseniz 
siyasi partilerin içinde, isterseniz derneklerin 
içinde demokrasi uygulaması yapmak mümkün 
değildir. Bunu yapamadınız mı, o zaman da 
istediğiniz kadar demokrasiye bağlılık nutukları 
çekelim, demokrasi sallantıda kalmaya mahkûm 
olur. 

Şimdi, bu madde dernekler içerisindeki de
mokrasinin esası olan seçim uygulamasına ahlâ-
kîlik getirmek için bazı tedbirler öngörüyor. 
D ir üst seçim diyoruz. Nedir dürüst seçim? Ev
vela seçime katılma vasıflarının tâyininde dü
rüstlük olacak, hakkı olmayan oy kullanmaya
cak. Sonra, oy kullanma hakkı olanlar, korku
sun oy kullanacak. Oy kullanmada, en küçük 
İr. otlri, en küçük psikolojik baskı, seçimin 
il'blhilûğünü bozar. Biz değişik kuruluşlar 
içerisinde bu psikolojik baskıyı sağlamak sure
tiyle sonuç alındığını bu ülkede çok görmüşüz
dür. 

Seçimlerin hilesiz yapılması, oylamanın 
ve amifin dürüst, doğru yapılmasına bağlıdır. 
Bu unsurlar olmadan alınacak sonuç, gayri ah- | 
lakîdir, gayri meşrudur, gayri kanunidir ve I 
'etokrasiye aykırıdır. Bu aJhlâki vasıfları, seçi

mlin yapıldığı bütün kuruluşların içerisinde hâ
kim kılmaya mecburuz. En küçük, bize en önem
siz görünen bir dernekten alınız da, memleketin 
kaderine hâkim olan siyasi partilerin seçimle-
r i ıdı dahi, bu usulü geçerli kılmazsak, demok
rasiyi yurtta sağlayamayız. 

Demokrasinin itibar görmesi, seçimlerin hi
lesiz olmasına, dürüst, kuşkusuz yapılmasına | 
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bağlıdır. Türkiye'de hepimizin kemdi yaşantı
sından edindiği gözlemler vardır. Yönetim ku
rulu üyeleri sayısı kadar üyenin katıldığı ge
nel kurullarda, kongrelerde yönetim kurulu se
çimi yapıldığını biz biliriz. Dokuz yönetim ku
rulu üyesi seçilecektir, on, onbir kişi ile genel 
kurul toplantısı yapılır. Sonra, dernek yöneti
mini ele geçirmek için binlbir türlü marifetin 
uzmanları yetişmiştir sevgili arkadaşlarım. Yıl
larca ve yıllarca aynı kişinin, aynı kadronun bir 
derneğe hâkim olduğunu görürsünüz ve bunlar 
bir defa yönetimi ele geçirdikten sonra da bir 
daha vermemek için çeşitli ihtisaslar geliştir
mişlerdir. 

Şimdi, bu çeşit kötü niyetli, dernek faaliye
tini kamu gözünde gölgeleyen, halkı dernek ça-
uşmalarından soğutan kişilerin, zararlarını ön
lemek için caydırıcı tedbirlere ihtiyaç vardır. 
Bu caydırıcı tedbirler de üç aylık ceza ile ol
maz. Onun için saym özdenoğlu'na katılıyo
rum. Hakkı vardır; Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun ölçüde caydırıcılık vasfını taşıyan bu ce
zaları artırmak gerektiği kanısındayım. Her ku
ruluş içerisinde ahlâkiliği, dürüstlüğü getirmek 
zorundayız. Hilekârların her kuruluşta hile 
yapma cesareti kırılmalıdır. Demokrasiyi de, 
ancak bu geleneği Türkiye'de yerleştirebil-
diğimiz ölçüde yerleştirebiliriz. Oylamanın 
ve tasnifin hilesiz ve dürüst yapılmasını sağ
lamak için, bu tasarıya gerekli caydırıcı 
tedbirler getirilmeli ve cezalar artırılmalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan saym üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. Kupaları lütfen kaldırın. 

Sayın AMurrahman Şeref Lâç, söz sırası si
zin, buyurun efendim. 

ABDJREAIIMAN ŞEESF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kanunun 73 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
cıyla getirilen ve cezaî müeyyideye tâbıi tutu
lan fiiller arasında, bir eksiklik nazarı dikkati
mi cel'retti. Onun için söz istedim. 

Bu 3 ncü fıkrada zikredilen memnu filler 
şunlar: «Her ne suretle olursa olsun, kendisine 
tevdi olunan derneğe ait para veya para hük
mündeki evrak ve senetleri, ve sair malları 
"ırrlkmiıı veya bankasının menfaatine olarak 
sarf veya istihlâk,» Sarf ve istihlâk, bir. 
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Rehnetmek, iki; Satmak, üç; Saklamak, 
dört; inlkâr etmek, beş; tahrif etmek, altı; tağ
yir etmek, yedi. 

Bu fiilleri işleyenler, maddede gösterilen ce
zalara çarptırılacaklardır. Ancak, bunların ara
sında yer alması icabeden bir fiil daha var; o 
da, imha etmek. Şimdi, zannediyorum Komis
yonda bu mesele müzakere edilmiş, ben bulun
madım, dinleyici sıfatıyla da bulunmadım, im
ha etmek unsuru kabili tespit değildir, binaen
aleyh maddeye ithal etmeyelim denmiş. 

Şimdi, kabili tespit olmasın, öyle ahval olur 
ki, imha eden inkâr etmez, hatta şahitler mev
cut olur, şahitlerin huzurunda imha vaki olur; 
fakat cezaî müeyyidesi yok. Ne yapacağız? 
Derneğin idare kurulu üyesi veya başkanı, men
faat görür, dört - beş şahidin huzurunda bu 
zikredilen kıymetli evrakı tutar yakar, imha 
eder. Ceza veremez hakim. Çünkü, imha edene 
ceza tertibedilmemiş. Tağyir var, tahrif var, 
saklamak var. E saklıyorsun, hayır saklamıyo
rum, yok, vereceğim ama imha ettim imha edil
diğini de şu, şu, şu zevat gördü, doğru, imha 
edildiği, hatta zabıtta tevsik edilmiş. Binaen
aleyh saklama fiili, unsuru tekevvün etmiyor; 
tahrif değil, tağyir değil. Menfaate sarf ve is
tihlâk te değil. Sarf etmedim, istihlâk te etme
dim, imha ettim.. Menfaat orada, imhada Men
faat. Ne yapacaksınız? Suç unsurları maddede 
tekevvün ettirilmediikçe, ceza tertibi mümkün 
olmaz; fakat imha unsuru, imha fiili o derneğe 
o evrak dolayısıyle büyük zarar ika eder ve 
etmekte bulunur, müeyyidesi yoktur, bu fiil ko
layca işlenir. 

Binaenalyeh, bendeniz bir takrir takdim 
ediyorum, maddeye, '«imha» tâbirinin de konul
masını rica ediyorum. Zannediyorum ki sayın 
Komisyon da, bu teklifime katılır. Çünkü, bu 
esaslı bir unsurdur, gözden kaçmıştır bunu ka
bul etmek doğru olur. Beni dinlediğiniz için 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurun efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

73 ncü madde ile ilgili görüşlerimi açıkla
mak için söz aldım. Hepinizin de takdir edece
ği veçhile, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi
ni unutmamak suretiyle bu konu üzerinde dü
şüncelerimi arz edeceğim. 

Kanunda yazılı olmayan cezalar verilemedi
ği gibi, kanunda suç olarak gösterilmeyen fiil
lerden dolayı da, vatandaşların hiç birine ceza 
verilemez. Çünkü, kanunlar, bilhassa cezaların 
verilmesinde kamu düzenini kurmak, kamu dü
zenini sağlamak ve fertleri bu kamu düzeni 
içinde ıslâh edici, önleyici, fiil ve hareketlerini 
frenleyici manada çeşitli cezaların verilmesini 
Öngörmüşlerdir. Cezaların artırılması veya azal
tılması meselesini de bu vesile ile arzetmek isti
yorum. Cezaların artırılması, cemiyetlerin ıslâ
hını düşünenler bunun tekbaşma ele alındığı 
zaman bir netice vermediğini görmüşlerdir. Bu 
bakımdan, bir taraftan cezaların artırılması dü
şünülürken, diğer taraftan da o cemiyet içimde 
bulunan vatandaşların, suç işleyen kişilerin suç 
işleme nedenlerinin derinliklerine inip tedbir
leri de almak mecburiyetindeyiz. 

Türk Ceza Kanunu, tedvin edildiği tarih
ten bu yana belki de dünyada en ağır ceza mad
delerini ihtiva eden ceza kanunlarından biridir. 
Buna rağmen, Türkiye İde suçluluk azalmamış
tır. Fertler olsun, dernekler olsun, cemiyetler 
olsun suç işliyorsa, mutlaka bunun temelinde 
yatan bazı sebepler vardır. Bu âdi suçlar için 
de böyledir, hemen hemen siyasi suçlar için 
da böyledir. Çünkü, fertlerin geleceğini temina
ta almadan, onları geçim kaygılarından arındır
madan, daha doğrusu bunların muayyen sevi
yedeki ekonomik olanaklara kavuşturulması 
temin edilmeden, ne kadar ceza verirseniz ve
riniz, suçluluk halini önlemeniz mümkün değil
dir. Adi suçlar için de böyle dedim, meselâ 
hırsızlık suçlarında, bunu sanat edinmiş olanla
rın dışında, % 99 istatiıstiki bilgiler bunu gös
termiştir. 

Demokraside ve hür rejimde, eğitim, öğre
tim yönünden yetişmiş ülkelerde faziletten bah
sedilir ve bu faziletin altında sağlam ekonomik 
temel dayalı durur. Ekonomik ve sosyal so
runlar, eğitim sorunları halledilmiş cemiyetler
de elbette ki bu cezalara itibar edilmez. Siyasi 
suçların da temelinde bu vardır. Zaten dernek
ler, çeşitli şekilde örgütlenmek suretiyle rejimi, 
demokrasiyi neden ortadan kaldırmak istiyor
lar? Neden halk idaresinden, halkın geçim sı
kıntısı içinde bulunduğundan bahsederler? 
Çünkü, kendi idolojilerine uygun bir vasatı 
buldukları zaman onu istismar etmek için or-
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taya atıldıklarından, o dernekler ve ısiyasi ör- i 
gütler onu istismar ederek cemiyetin temeline 
dinamit atmak ve cemiyetin hür rejimini 'orta
dan kaldırmak isterler. Bunlar elbette ki suç
suz kişiler olarak telâkki edilemez, ama bunla
rın gelişmesi, bu suçlu olan kişilerin cemiyette 
böyle bir vasatı bulabilmesi, derneklerin siyasi 
yönden her türlü faaliyetlerini memleketin, hür | 
rejimin, demokrasinin, Anayasanın tamamen 
aleyhine geliştirmelerinin yegane temeli, ekono
mik yönden vatandaşların güçsüz oluşu, vatan
daşların çok fakir oluşu ve onların kolayca is- ı 
tismar edilebilmeleri yüzündendir. 

Muhterem arkadaşlarım, derneklerin, cemi
yetlerin partilerin ciddî, dürüst çalışmaları, iyi 
çalışabilmeleri, hatta yöneticilerinin istismarı
na kapılmalarını önliyelbilmek için, delegelerin, 
üyelerin, en az burada konuşan arkadaşlarımı
zın durumumda 'olabilmeleri, lâzımgelir. G-erek" 
fikir bakımından, gerekse yarınından emin ol
ma bakımından, daha vatandaşın sağlık sigorta
sını sağlıyamamışız, tedavisini temin edememi
şiz, cebinde 5 kuruşu yok, dernek üyesidir, ya 
da partinin üyesidir, elbetteki onun işlenmesi 
ve istenilen istikamete götürülmesi, gönderil
mesi, her türlü faaliyetlerin içine sokulması 
mümkündür. 

Meselâ intiharların en çok yapıldığı yerde 
yine Devlet istatistiklerinden görüyorsunuz ki, 
en fakir olan, en kültürsüz olan ülkelerde in
tihar miktarı diğerlerine nazaran daha çoktur. ı 

Biziın milletimiz de fakirdir, fertlerin yıllık 
geliri azdır. Bunların menfi yollara sürüklen
mesi de mümkündür. Şimdi bu dernekler mese
lesinde ben arkadaşlarımın ileri sürdüğü ceza- i 
ların aleyhinde değilim. Ben, sadece bu hapis 
cezalarından ziyade, bizim memleketimizde 
hem fakir olduğu için şahısların, 'derneklerin ve 
bütün derneklerin faaliyetlerinde de bir menfa
at olduğu için para cezalarının çok daha yuka
rıya çıkarılmasına taraftarım. Bu yönden arka
daşlarımızın ileri sürmüş olduklar, bu yolda ve
recekleri takrirlerin lehinde olduğumu beyan 
«tmek istiyorum. 

O halde bu konuları tam mânasıyle ele ala
bilmek için her şeyden evvel Devletin kendi
sine düşen, siyasî alanda olsun, millî menfaat
lerde vatandaşların birlik ve beraberlik içinde 
yaşayabilmelerini temin için onların eğitim ve I 

| öğretim yönünden olsun, kendisine düşen vazi
feleri yerine getirmesi lâzımdır. Daima devletin 
adından bahsedilmiş; fakat devlet olarak ciddî 
devlet olarak, sosyal devlet olarak, hukuk dev
leti olarak ismimden bahis edilen bu «Devlet» 
denilen varlık gerçeklere inememiştir. Daima 
ceza yönleriyle vatandaşı zorlamışızdır, hiç bir 

S şey elde edilememiştir. Bu yönden, bilhassa oy
ların tasnifinde hile yapanlara öyle 1 000 lira
dan, 3 000 liraya kadar değil, 3 000 liradan 
10 000 liraya kadar para cezası tatbik edilsin. 

j Basında da bu yola gidildiği takdirde basın 
ahlâkı düzelecektir. Yoksa garip muhabirleri 
içeriye atıp 3 ay, 6 ay, 1 seme, ondan sonra 
patronlara bir şey yok... Manevi tazminat ve 
maddî tazminat davaları yükseltilmeli ve der
nekler o yönüyle ıslah edilmelidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, bu
yurunuz efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; benden evvel ko
nuşan arkadaşlar bu madde üzerinde aşağı yu
karı bizim de söyliyeceklerimize işaret ettiler. 

Yalnız, benim farklı olarak işaret edeceğim 
nokta şudur: Cezanın 1 yıldan, 3 yıla çıkarılma
sı ve para cezasının 5 000 liradan 10 000 lira
ya çıkarılmasına dair bir önergem vardır. Vak
tin darlığı nazariyle fazla konuşmayacağım. Za
ten benim konuşacaklarıma arkadaşlarım işaret 

i ettiler. 
iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
benim konuşmam çok kısa olacak ve bu da 
teknik bir noktaya inhisar edecektir. 

Biraz önce konuşan muhterem arkadaşla
rın, suçları işlemede caydırıcılık vasfının öh-
plana alınması bakımından cezaların artırıl
ması teklifine canü gönülden katılıyorum. 

Yalnız, madde metninin 2 nci fıkrasında iki 
husus vardır ki, bunların Ibu şekilde kabulü
nün tatbikatta bazı hatalara sebebiyet vere
ceği inancı ile söz almış bulunuyorum. 

Onu aynen ifade ediyorum; ikinci fıkrada: 
«Her me suretle olursa olsun, kendisine tev-

I di olunan derneğe ait para veya para hük-
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mündeki evrak ve senetleri ve sair malları 
kendisinin veya (başkasının. menfaatine olarak 
sarf ve istihlâk eylerse» diyor. 

Burada kanaatimce Komisyon ve Hükü
metin, buradaki iki unsurdan, evrak ve senet
lerden ayrı olmak üzere, senetler dışındaki 
olan malları da kastetmiş olması, gerekir. Bu 
halde buradaki «ve» kelimesi «veya» yerme 
geçmesi icabeder ki, diğer metindeki unsur
ların ayrılmış olması itibariyle, buradaki «ve» 
kelimesi kalacak olursa, ileride aynen şöyle 
anlaşılır: «Evrak senetleri ve sair» deyince, 
üç unsuru birden aramak mecburiyetinde ka
lınır ki, kanunun kastettiği mana bu değil
dir. O bakımdan hir tadil teklifinde bulun
dum. «Ve» kelimesinin «veya» olarak konul
ması gerekir. 

tkincisi, «'bir cezayı gerektirdiği takdir
de «yani ayni fıkrada.»., istihlâk veya rehse-
den veya satan, saklayan, inkâr eden veya 
tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu 
başkan veya üyeleri veya denetçiler ile der
neğin sair hizmetlileri, fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirdiği takdirde 6 aydan 2 yıla 
kadar hapis cezası..» denmiş ki, bunda da ha
ta olduğu kanaa'tindeyim. «Gerektirmediği tek
dirde» olması gerekir. Çünkü burada yüksek 
'olan bir cezayı azaltmak istememiştir, kanun 
teklifçisi. Yüksek olan bir cezayı bırakmıştır 
ve buradaki daha az olunca, bu cezayı ver
mek manasınadır. Böyle bir teklife tadil 
teklifinde bulunmuş oluyorum. İltifatınıza 
mazhar olacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğiu, buyurun 

efendim. 
ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; huzurunuzu iste
meyerek işgal etmiş oluyorum. 

Sayın İşgüzar arkadaşımın burada ifade 
(buyurdukları ve kanımızca bu maddenin şü
mulü ile pek de ilgisi olmayan bir hususa ce
vap vermeye kendimi zorunlu saydım. 

Sayın arkadaşlarım, değerli arkadaşım de
diler ki, «cezaların artırılması ile, cezaları ar
tırmak suretiyle suçları önlemeye imkân yok
tur» ve sonra hemen peşinden buradaki, 73 
ncü madde ile «oy sahtekârlığı, oy hilesi ya
panlar için daha yüksek para cezası uyuîa-
yalım» dediler. 

Şimdi arkadaşlarım, buraya çıkıyoruz he
pimiz zaman zaman demokrasinin havarisi, 
demokrasi meleği kesiliyoruz. Hangimiz bu
rada demokratik hayatın karşısındayız? Han
gimiz burada demokratik hayatı birtakım ce
za tehditleriyle önlemeye çalışıyoruz? Ba
his konusu olamaz, olsa olsa burada haysi
yetli hir demokrasinin, güçlü bir demokrasi
nin ve nihayet Devletin yaşaması için, güç
lendirilmesi için gayret sarfediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, derhal ifade ede
yim ki, bugünkü müeyyidelerle Türk Devle
tini, Türk Devletinin yapısını yerinde tut
maya imkân yoktur, mümkün değildir, parti 
Ibahis konusu değildir. Kendi mensulbolduğum 
partinin bu konudaki görüşü böyledir veya 
değildir, ama burada milletin karşısında bu 
kürsüden gelip yemin etmiş bir arkadaşınız 
olarak, bir mebus olarak ifade etmekten şeref du
yuyorum, bugünkü müeyyidelerle ne siyasal 
düzeni, ne de demokratik düzeni, ne de Dev
let düzenini ayakta tutmaya imkân yoktur. 

Şimdi bakınız; bu memleketin, bu vatanın, 
görevini ihmal eden memurdan, görevini suiis
timal eden memurdan çekmediği kalmamış
tır. Hırsızlıklar, yolsuzluklar hep buradan 
gelir, ne olur? Umum Müdür bey vazifesini 
suiistimal etmiştir veya ihmal etmiştir. Umum 
Müdürün vazifesini ihmal suretiyle, ya da 
bir valinin, ya da herhangi bir memurun va
zifesini ihmal suretiyle Türkiye'de Devlet ha
zinesi milyonlarca, yüz milyonlarca zar&ra 
duçar olmuştur. Nedir, hunun müeyyidesi de
ğerli arkadaşlarım? Okuyorum size! Aslrada 
Yüce Meclisin yapacağı iş budur, Türk Ceza 
Kanununu toptan değiştirmektir. Bakınız şim
di, «Madde 230 her ne suretle olursa olsun me
muriyet vazifesini ihmal ve terahi eden...» bu 
ihmal ve terahi Türkiye Cumhuriyeti Hazi
nesine yüz milyonlara malolmaktadır. 

«Amirıin kanuna göre verdiği emirleri mt;k-
hul bir sehep olmaksızın yapmayan memur 
1 aydan 6 aya kadar...» diyor değerli arka
daşlarım. Şimdi bu gülünçtür, siz bir ay asga
rî ceza ile Türkiye'de Devlet düzenini, Dev
let menfaatlerinin himayesini sağlayamazsı
nız. 

Sayın arkadaşım dediler ki, «Batıda bu 
böyle değildir» sayısız misaller verebilirim, 
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Batıyı da bilen insanlarız. İngiltere, 1956 yı
lında getirmiş olduğu Temiz Hava Kanunu 
ile, kömürünü gereği gibi yakmayan ev sahi
bine 1 sene ağır hapis cezası vermektedir. 
Londra'yı dumandan, kirli hava felâketinden 
kurtarmak için. 

Fransa'da bir şoför bir trafik kazası yap
tığı zaman ehliyeti alınır, iade edilmemek 
kaydıyle. Demokratik ülke değil midir Fran
sa? Hürriyet yok mudur İngiltere'de? Bütün 
insanların, bütün toplumun selâmeti bahis ko
nusu olduğu zaman elbetteki toplum için, mil
let için, halk için ağır ceza müeyyidesi getire
ceğim, Devleti korumak için getireceğim, 
toplumu yaşatmak için getireceğim, iman 
haysiyetini korumak için elbette getireceğ.m. 
Öyleyse, burada demokrasi meleği olarak nu
tuk çekmenin anlamı yoktur. Gerçekçi olmaya 
mecburuz. Bu milletin insanları olarak Türki
ye topraklarının üzerine bastığımız gerçeğini 
de bir an gözden uzak tutmamaya mecburuz. 

Sayın arkadaşlarım; aslında benim sundu
ğum önergede önerdiğim altı ay hapis cezası 
bile bu ağır suç için, bu yüz kızartıcı suç için, 
tasnif sahtekârlığı için a>zdır; ama kanundaki 
diğer maddelerle, diğer ceza müeyyidelerıyle 
armoni olsun diye, ahenk sağlansın diye buna 
altı aydan başlatmak istiyoruz. Azamisi üç se
nedir. Bin liradan başlatılan para cezasını da 
üçjbin liradan başlatmak suretiyle artırıyoruz. 
Zannederim ki, bu, kanunun sistematiği içeri
sinde de en uygun olan çözüm yoludur. 

İltifat buyurulmasmı diler, tekrar Yüce He
yetinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; müzakere
sini yaptığımız bu kanun, Türkiye'nin içtimaî 
hayatına hakikaten yön verecek bir kanundur. 

Türkiye içtimaî hayatına yön veren delmek
lerde kanun gereğince iş görmeyen, diğer ar
kadaşlarımın söylediği gibi seçime, tasnifine 
hile karıştıran, yüz kızartıcı suç işleyen bir in
sana üç aydan başlamak üzere ceza verilir pek
linde 73 ncü maddeyi tedvin etmek, bu der
nekleri Tra tiynetteki insanları, çalıştırma de
mektir. Ceza, işlenen suça göre gayet azdır. Biz, 

suç işlemeye, idarecileri, tasnifleri yanlış ya
panları, evraklarda tahrifat yapanları, say. m-
ları yanlış yapanları bu madde ile teşvik edi-

j yoruz demektir. Eğer, biz bu memlekette haki-
j katen geçmişin tecrülb esine göre nizamı tesis 
1 etmek istiyorsak, mutlaka ceza altı aydan l:a§-
| latılmalıdır. Aksi takdirde bu 73 ncü madde, 
l hileye kapıyı açık bırakıyor, aralık bırakıyor 
\ demektir. Bunu hiçbir arkadaşımın müsama-
| ha ile karşılayacağını kabul etmem. 
; 73 ncü maddedeki cezanın üç aydan değil, 
\ altı aydan başlaması için bir önerge verdim 
\ Saygılarımı sunarım. 

? BAŞKAN — Kifayet gelmiştir. 
j GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
\ CEMAL FERSOY-(İstanbul) — Sayın Baskı»n, 
\ müsaade eder. misiniz? 
5 BAŞKAN — Saz mü istiyorsunuz efendim? 
j GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OEHAN 
I CEMAL FERSOY (İstanbul) — Evet efend;m. 

BAŞKAN — Kanunun müteakip maddecin
de bir sarahat var, özel kanunlara atıf yapa
rak onların hükümleri saklıdır diyor. Bu iti
barla, sayın üyelerin bilahara bu madde geiin-
ce, seçimle ilgili endişelerini izhar etmeleri da
ha doğru, yerinde olur. Meclisin mesaisini, za
man bakımından daha iyi değerlendirmiş ciu-
ruz. O itibarla bir açıklama yapmak zorunJu-
ğunu duyuyoruz; takdir kendilerinin. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

j Sayın milletvekillerinin 73 ncü maddenin un
surları hususunda herhangi bir itirazları yok, 

| sadece konulan cezalan hafif bulmaktadır-
j laır. Bu, bir yenilik hükmü değildir; Siyasî 

Partiler Kanununun 119 ncu maddesinde de ay-
| nı hükümler mevcuttur, aynı cezalar tertibedil-
[ mistir. O itibarla; Siyasî Partiler Kanunu ile 
| Dernekler Kanunu arasında bir paralellik de 
! sağlanmıştır. Unsurlar, Siyasî Partiler Kanu-
j nunda da aynıdır, Dernekler Kanununda da ay-
| nıdır. 
I ŞÎÎCASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Siyasî 
I Partiler Kanunu değişmeyecek mi? -
i GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
\ CHMAL FEBSOY (Devamla) — Saniyen, mtse-
I leyi serinkanlılıkla mütalaa etmek lâzımgeîir. 
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Cezayı ağırlaştırmak, muhakkak işlenen fiile 
hâkim tarafından o cezanın hükmedilmesi so
nucunu doğurmaz. Cezaların fiille âdilâne, te
vazün içerisinde bulunması lâzımdır. BunJar 
sosyal suçlardır. Sosyal hayatta bazen ciddi
yetle şaka arasında yapılııveren haller de söz 
konusu olabilir. Onu nazarı itibara almak su
retiyle bir değerlendirme yapılmış. Fiil muka
bilinde cezayı ağırlaştırdığımız takdirde, hâ
kimlerde beraat kararına temayül artar. Bu
rada kastın mevcut bulunmadığını, haJtaen ya
pıldığı filân yoluna gitmek suretiyle kastedi
len noktaya ulaşmak mümkün olmaz. 

Mevzuatımızda mevcut olan ceza dengesine, 
sıralamasına riayet etmek suretiyle bir hü
küm getirilmiştir ki, aynen muhafazasında fay
da vardır. Cezayı artırdığımız takdirde daha 
tehlikeli ve istenilen ssonuca ulaşılmayacak bir 
hal zuhur eder. 

Saniyen, mevcut bir ceza düzeni var iken, 
bunu burada bozup, ileride de Siyasî Partiler 
Kanunu değiştirilecek, oraya da daha ağırını 
getiririz gibi bir noktadan Komisyonumuz ha
reket edemezdi, Siyasî partilerde böylesine bir 
halde işlenen suça ne ceza verilmiş ise o derpiş 
edilmiştir. 

Bir hususu daha arz edeyim. Sayın Lâç ifade 
buyurdular, «İmha» unsurunu maddenin met
nine almakta fayda mülâhaza ederiz, onu ka
bul ediyoruz, üçüncü fıkradaki «ve» edatları 
aslında virgül niteliğindedir aslında, Sayın 
Atagün'ün teklifinde; ama daha vazıh olması 
için «veya» terimlerini kabul ederiz. Bunun dı
şında bu madde ile bir özellik getirilmiştir di
ğer hale nazaran; o da şudur: 

Derneklerde bu tertipten işlenen fiiller Ce
miyetler Kanununda kabahat nevinden fiiller
di. Şimdi bunu kamu takibi ve suç kısmına ak
tarmış olmakla, sosyal hayata bir yeni sos
yal dernek suçu eklemiş oluyoruz. Böylesine 
bir gelişme mevcuttur. Bu hallerde suç işlemiş 
olanlar kamu takibine maruz kalacaklardır. 
Takibi şikâyete bağlı suç olma vasfından da 
çıkarılmış, doğrudan doğruya kamu takibine 
tabi tutulmuştur. 

Cezalar yerindedir. Maddenin olduğu gibi, 
biraz evvel işaret ettiğim noktalardaki tashih
ler suretiyle kaibulünü Yüksek Meclisin takdi
rine sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun efen
dim. 

HlUMl İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz bir hu
susun aydınlığa kavuşması için söz aldım. 

Muhterem arkadaşım Şinasi özdenoğlu, be
nim burada arz etmiş olduğum hususu ya yan
lış anladılar veya ben anlatamadım. 

Güçlü demokrasilerde, hür rejimle idare edi
len memleketlerde, cezaların artırılması yo-
luyle tek çare olarak, prensip olarak sade
ce cezaların tek başına çare olmadığı hususu
na değinmek için bazı hususları arz ettim. Batı 
ülkelerinin hiçbirinde yok der iken; kendileri 
gayet güzel misal verdiler, Fransa'da ehliyeti 
niçin alıyorlar?.. Ekmek parası ehliyete da
yalı olduğu için, ehliyetini alırsanız o bir daha 
suç işlemez. Ama bizdekilere sabahleyin elli li
ra, akşam elli lira, iki ay, üç ay, beş ay, trafik 
suçlarından iki seneden dört seneye kadar 
ceza verirsiniz; fakat ehliyetini almadığınız 
için o devamlı şekilde suç işlemeye devam eder. 
Bütün mesele ekonomik sorundur. Bunları bir
likte, beraber götürmek mecburiyetindeyiz. Dün
yanın hiçfoir yerinde bugün ölüm cezası, bir -
iki, hatta üç yer hariç yoktur. Her tarafta 
ölüm cezası kaldırılmıştır. O halde, bunları ceza 
yönünden mukayese ederken, derneklerle Si
yasî Partiler Kanununu ve diğer cemiyetlerin 
tabi tutuldukları müeyyideleri birbirinden ayır
mak zorundayız. Meselâ: Bir köyün kendi mın
tıkasında bulunan güzelleştirme derneğini dü
şününüz. O güzelleştirme derneğinin mensup
larının bir kısmı okur yazardır ancak imzası
nı atabilir veyahutta onu dahi yapamaz. Bun
ların yapmış olduğu yanlışlıktan mütevellit 
cezalarının artırılması başkadır, seçime bile 
karıştıranların cezaları başkadır. Kaldı ki Sa
yın Komisyon Başkanı arkadaşımız, Siyasî Par
tiler Kanunundaki cezalarla bu cezalar arasın
da bir dengenin bulunduğunu da beyan etti
ler. Bu bakımdan, para cezalarının artırılma
sının yerinde olduğunu, oya hile katanların, 
seçim hilesi yapanların cezalarının artırılma
sının yerinde olduğunu da söyledim. Yalnız, öte
den beri takibedildiği veçhile, daima cezala
rın artırılması yönüne gidilmesinin de sakat ol
duğunu ve cemiyeti tam manasıyle ıslah ede
meyeceğini, bunun ekonomik mesele ile birlikte 
mütalaa edilmesini söyledim. 
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Bendeniz, fair milletvekili olarak, kendneri 
giFoi tourada yemin etmiş tor kişi olarak vicda
nının seslini, duygusunu, düşüncesini, fiknni 
söyleyen ibir arkadaşınızım. Herkesin fikrine 
hürmet ederiz; ama biz fikirlerimizi söylevis 
hürmet ederler veya etmezler, o yönüyle de k:in
se kimseyi elbetiteki muaheze edemez. Ben sade
ce fikirlerimi söyledim. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 
Bir şey mi diyecektiniz Sayın özdenoğlu 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Vazgeç

tim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son söz olduğu için Sayın îşgü-

zar'a, Komisyondan sonra söz isteme hakkını 
istimal ettirdim, yeterlik önergesini de işleme 
koyuyorum. Eğer, bir sataşma veya bir şey ko
nusu varsa tetkik edelim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hay.r, 
yok Saym Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Madde üzerinde kâfi derecede konuşmalar 
yapılmıştır. Kifayeti müzakereyi arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Albdurrahman Şeref Lâç 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. Şu anda başka söz isiteyen sayın 
üye de olmadığına göre, kifayet önergesini bu 
selbepten işleme koymuyorum. 

Madde ile ilgili önergelere geçiyorum, 
(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dernekler kanun tasarısının 73 ncü madde
sinin, «Dernek organlarında yapılan..» ibaresin
den sonra «seçimler ve» ibaresinin eklenmesini 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte <olan Dernekler Kanununun 

73 ncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

«Madde 73. — Bir yıldan üç yıla kadar ha
pis ve beşjbin liradan lon'bin liraya kadar ağır 
para cezası hükmıolunur.» 

i Sayın Başkanlığa 
I Tasarının 73 ncü maddesinin birinoi ber-di-
I nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arı ve 

teklif ederim. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 
Madde 73, bent 1. — Genel Kurul veya diğer 

dernek organlarında yapılan oylamalar ile, oy
ların sayım ve dökümüne hile karıştıran veya 
talhrif edenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar 
hapis ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar para 
cezası hükmioiuaur. 

(Sayın Başkanlığa 
73 ncü maddedeki «üç aydan altı aya kadar» 

ibaresinin «altı aydan oniki aya kadar» sekim
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
73 ncü madde metnine «imha eden» cümlesi

nin konmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Abdurrahman Şeref Lâç 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 73 ncü maddesinin üçüncü fıkra
sındaki «fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir
diği takdirde» tabirinin, «fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

70 No. lu Komsjyon Başkanı 
îsitanüul 

Orhan Cemal Fersoy 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 73 ncü maddesinin üçüncü fıkra
sındaki «evrak ve senetleri ve sair malları» tâ
birinin, «evrak, senet veya sair malları» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Orhan Cemal Fer3oy 
Sayın 'Başkanlığa 

73 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki «evrak 
I ve senetler» tâbirinden sonra konan «ve» keli-
j meşinin «veya» olarak ve «gerektirdiği kelime

sinin «gerektirmediği» şeklinde değiştirilmelini 
I arz ve teklif ederim. 
I Saygılarımla. 
I Kırklareli 
I Möhnıet Atagün 

_ 362 — 
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BAŞKAN — önergeleri aykırılık dereceleri
ne göre işleme koyuyoruz. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN —Bu ilbare nereye konuyor Sa
yın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Genel Kurul 
veya diğer dernek organlarında yapılan» cüm
lesinden sonra «seçimler ve» konacak. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, «seçimler ve ojla-
malar» olunca her ikisi birlikte mütalâa edil
mez mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — «Seçimkr, 
(fviı°gül) oylamalar ile» şeklinde düzeltiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi bu şekliyle tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon fühal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERJSOY (İstanbul) — Katılıyoruz 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
(Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz' 

in önergesi tekrar okurcu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
GEÇtCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'ımn 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeye Komisyon ve Hükü
met filhal katılıyor mu? 

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

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının 

önergesi tekrar okundu.) 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — C ay 

kabul edildiği için önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir. 
(istanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 

Lâç'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka-

tılıyorus. 
BAŞKAN — Bu «imha eden» ibaresi nereye 

girecek Sayın Lâç? 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 

— üçüncü fıkrada, «...rehneden veya satan...» 
cümlesinden sonra «imha eden» ibaresi konacak. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyor. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Geçici Komisyon Başkanı İstanbul Milletve
kili Orhan Cemal Fersoy'un birinci önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu bir tertip hatası. Çünkü 
gerekçede doğrusu var. Bunu bilâhara oylataca
ğım. 

(Geçici Komisyon Başkanı İstanbul Millet
vekili Orhan Cemal Fersoy'un ikinci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — «Ve» ibaresinin «veya» oiarak 
değiştirilmesini istiyorsunuz... 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Benim 
teklifim Komisyonun iki teklifini de kapsamak
tadır. Komisyon teklifine iştirak ediyorum. 
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BAŞKAN — İlk teklif Komisyondan geldi. 
Sayın Mehmet Atagün'ün teklifi, her iki teklif
te de mevzuubahis olan «ve» kelimesinin «veya» 
olarak, «gerektirdiği» kelimesinin de «gerektir
mediği» şeklinde düzeltilmesini istemektedir. Ko
misyon ve Hükümet katılıyor. 

Bu önergeleri tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 
biraz evvel Sayın özdenoğlu'nun takririne ka
tıldık. Yalnız, Sayın özdenoğlu'nun taktirinde 
bir unsur noksandı. Sayın Ülker'in takririnin de 
aynı hükmün içine girebilmesi için... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Metin 
bakımından fark var, fakat... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özdenoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Bîr çelişkiye 
sebebiyet verilmemek için arz: ediyorum; Sayın 
Ülker'in unsurları Sayın özdenoğlu'nun takriri
ne bir unsur olarak eklenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi, üzerinde gerekli re
daksiyonu yapıldıktan sonra tekrar- okutayım, 
müsaade ederseniz. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocukla

ra mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 237 sa
yın üye katılmış; 236 kabul, 1 çekinser oy kul
lanılmış. Kanun tasarısı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden mu
af tutulmasına dair kanun teklifinin açık oyla
masına 236 sayın üye katılmış; 235 kabul, 1 çe
kinser oy kullanılmış. Kanun teklifi Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileşti
rilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına ge
lecek yıllara geçici yüklenmielere girişme yetki
si verilmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 233 sayın üye katılmış; 232 kabul, 
1 çekimser oyu kullanılmıştır. Kanun tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dileriz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Efendim, Sa
yın özdenoğlu'nun takririnde ceza hukuku yö
nünden bir noksanlık var, onun da ilâve edilmek 
suretiyle oylanmasını arz ediyoruz. Para ce
zası ağır para cezasıdır bizim metinde. Para ce
zasının ağır para cezası olarak düzeltilmesi lâ
zımdır. Para cezası olduğu takdirde takibat 
başka türlü olur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ağır 
para cezası şeklinde ilâve ediyoruz. Zaten ben 
de o şiekilde kastetmiştim. 

BAŞKAN — «Ben de zaten ağır para cezası 
şeklinde kasdediyorum.» diyor. 

Değişik şekliyle metni okutuyorum : 
«Madde 73. — Genel kurul veya diğer der

nek organlarında yapılan seçimler, oylamalar 
ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıran 
veya tahrif edenler hakkında 6 aydan 3 yıla ka
dar hapis ve 3 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Derneğe ait defter veya kayıtları tutmayan 
yahut kontrola gelen memurlara bunları göster
meyen kimseler hakkında üç aya kadar hapis ve 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Her ne suretle olursa olsun, kendisine tev
di olunan derneğe ait para veya para hükmün
deki evrak, senet veya sair malları kendisinin ve
ya başkasının menfaatine olarak sarf eden ve
ya istimlâk veya rehneden veya satan, saklayan, 
imha eden, inkâr eden veya tahrif veya tağyir 
eden yönetim kurulu başkan veya üyeleri veya 
denetçiler ile derneğin sair hizmetlileri, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde al
tı aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan aşa
ğı olmamak üzere ağrı para cezasına mahkûm 
olurlar. Yukarda yazılı suçlardan dolayı kovuş
turma yapılması şikâyete bağlı değildir.» 

BAŞKAN — Bu değişik şekliyle maddeyi 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Başkaca bir hüküm bulunma
yan hallerde bu kanunun amir hükümlerini yeri
ne getirmeyen dernek yöneticileri veya dernek 
üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ce
za tâyin edilmemişse bir aydan altı aya kadar 
hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
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Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

74 ncü maddeden sonra bazı yeni maddeler 
ilâvesini isteyen teklifler var, onları okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısına aşağıdaki mad

denin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Madde — Karar gelir ve gider ve makbuz 
defterleri her yıl 31 Aralık tarihinde kapatılır 
ve bu kapatılma noterlikten tasdik ettirilir. 

Afyon Karahisar 
Ali İhsan Ulubahşi 

Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısına aşağıdaki mad

denin ilâvesini arz ve istirham ederim. 
Madde — Yönetim ve denetleme kurulların-

daki hizmetler fahrî olup, bu kurullara seçilen
lere hiçbir ücret ödenmez. Ancak görev icabı 
yapılacak seyahat masrafları bütçesinde öde
nek olmak şartı ve yönetim kurulu karanyle 
dernekçe karşılanabilir. 

Afyon Karahisar 
Ali İhsan Ulubahşi 

'Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısına aşağıdaki mad

denin ilâvesini a,rz ve teklif ederim. 
Madde — Dernek gelirleri 7 gün içinde ika

metgâhının merkezinde bulunan millî bir ban
kaya yatırılır, masraflar için lüzumlu para bir 
çekle veya buradan çekilerek yapılır. 

Afyon Karahisar 
Ali ihsan Ulubahşi 

'Sayın Başkanlığa 
Dernekler kanunu tasarısına aşağıdaki mad

denin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Madde — Dernek gelirleri ancak tüzüğünde 
gösterilen amaca sarf edilir. Dernek gerçek ve 
tüzel kişilere ödünç para veremez. Dernek yö
netim kurulu genel kurulca onaylanan bütçe 
dışı sarf yapamaz. 

Afyon Karahisar 
Ali îhsan Ulubahşi 

BAŞKAN — önergelerden hangisinin daha 
önce bir madde numarası alması hususunda bir 
sarahat yok. önerge sahibi buradalar mı efen
dim?.. Bir tercihleri yok. Geliş sırasına göre, 

biraz evvelki okuduğumuz sıraya göre tekrar 
okutup işleme koyuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan 
Ulubahşi'nin 1 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
OEMAL FEREOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Ali îhsan 

Ulubahşi'nin 2 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERjrOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERÎT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmıyor, oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan 

Ulubahşi'nin 3 ncü önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
OEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Âli İhsan 

Ulubahşi'nin 4 ncü önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz, 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bölüm : XI 
ıSon hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yayımı ta
rihinde mevcudolan dernekler, federasyon, bir
lik ve konfederasyonlar en çok altı ay içinide du
rumlarını bu kanun hükümlerine uydurmaya ve 
yeniden düzenlenecek dernek tüzüklerinden 
dört nüshasını, merkezlerinin bulunduğu yerin 
en büyük mülkiye amirine vermeye mecburdur
lar. 

Bu mecburiyeti süresi içinde yerine getirme
yen dernekler infisah etmiş sayılır. 

BAŞKAN — 'Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Kanunun 61 nci madde
sinde söz konusu edilen yönetmelik, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
hazırlanır ve dernekler büroları faaliyete ge
çer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Cemiyetler Kanununa yapılan atıflar : 
Madde 75. — Diğer kanunlarda, 3512 sayılı 

Cemiyetler Kanunu ile ek ve tadillerine sapıl
mış olan atıflar işbu Dernekler Kanununa, ke
za diğer kanunlarda 3512 sayılı Cemiyetler Ka
nunu ile ek ve tadillerine madde numarası gös
terilmek suretiyle yapılan atıflar bu kanunun 
aynı konuları düzenleyen madde veya madde
lerine yapılmış sayılır. 

Meslekî kuruluşlar, özel kanunlarında hü
küm bulunmayan hallerde bu kanunun 35, 36, 
37, 39, 42 nci maddelerine ve bunlarla ilgili mü
eyyidelere tabidirler. 

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

ıSaym Şevket Yılmaz, buyurunuz efendim. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, saygı değer arkadaşlarım, 
Dernekler Kanununun 75 nci maddesini eğer 

Anayasanın 2 nci maddesindeki espri ile birleş
tirecek olur isek biraz sonra arza çalışacağım 
hususta ittifak edeceğimiz kanaatindeyim. 

Bu kanun tasarısının 75 nci maddesi, Cemi
yetler Kanununa yapılan atıfları düzenlediği 
gibi, kanun tasarısının kapsamı içerisine girme
yen meslekî kuruluşları da, her halükârda 36, 
36, 37, 39 ve 42 nci maddeleriyle, kapsamına 
almıştır. 75 nci madde muhtevası itibariyle sen
dikalar özel bir durum arz etmektedir. Şöyle 
ki : 

ISendikalar Kanununun 32 nci maddesinde 
«işçi ve işveren sendikaları, federasyonları ve 
konfederasyonları Medenî Kanunun ve Cemi
yetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmayan 
hükümlerine tabidir» demek suretiyle Cemiyet
ler Kanununa atıf yapmıştır. Kanun tasarısının 
75 nci maddesi ile bu atıf Dernekler Kanununa 
yapılmış sayılmıştır. O halde, bundan böyle sen
dikalar kendi kanunlarına aykırı olmayan Der
nekler Kanunu hükümlerine tabi olacaklardır. 

Yine meslekî kuruluş olan Sendikalar Kanu
nunun 35, 36, 37, 39 ve 42 nci maddelerine tabi 
olacaklardır. Üzerinde durulması gereken hu
sus, sendikaların 35 nci maddenin (2/a) ve 39 
ncu madde metnine tabi oluşudur. 

Sendikaların siosyal hayatımızda dernekler
den ayrı bir yeri vardır. Bunun böyle oluşu 
Anayasada da yerini almıştır. Vatandaşın 29 
ncu madde itibariyle, Veya 29 ncu maddenin 
2 nci bölümü itibariyle dernekler, 46 nci mad
de itibariyle de sendikalar kurma yetkisini Ana-
yasa.vermiştir. 

Sendikalar toplumsal hayatımızda dernek
lerden ayrı bir yer işgal ederler. Sendikalar 
Kanunu, özel bir kanun olarak sendikanın ku
rul-iş ve çalışma şekillerini düzenlemektedir. Yi
ne aynı kanun sendikalara birçok haklar da ta
nımış bulunmaktadır. 

Anayasanın düzenlediği bu hakların, en bel
li başlısı siendika kurma hakkıdır. Ancak tasa-
rnıın 39 ncu maddesiyle 35 nci maddesinin (a) 
fıkrası gayet geniş kapsamlı olmaları sebebiy
le bu hakkın özüne dokunmaktadır. 

ISendikaların varlığı teşküâtıyle ortadadır. 
Teşkilâtlanma yazı veya söz ile kamuoyuna ya
pılan birtakım faaliyetleri içerisine alır. örne
ğin : Bir sendika - Yol-Su Elektrik işçilerini 
teşkil eder. Bunlar valiliklerin emrindedir. Bu
rada işveren vekili kimdir? Validir. Bu kanu
nun 35, 36, 37, 39 ve 42 nci maddeleriyle siz, va-
liye dernekleri kapatma yetkisi veriyorsunuz. 
O halde siz ne yapıyorsunuz? Sendikaların top-
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lu sözleşme yapma hakkını kısıtlıyorsunuz. Ni
çin? Çünkü muhatap vali. Sendika yetkilisi va
liye gidecek toplu sözleşme yapmak isteyecek. 
Vali : Sen benden hak istedin... «Haydi baka
lım, ben o sendikayı kapattım» diyecek. Siz bu 
yetkiyi verdiğiniz takdirde, vali veya mülkî 
amir, işveren vekili sayıldığı içindir ki, bu işin 
sendikası onunla toplu sözleşme yapma hakkın
dan mahrum olacaktır. O halde biz, bu 75 nci 
madde ile atıf yapmak suretiyle, Anayasanın 2 
nci maddesine rağmen, biraz sosyal hukuk dev
leti anlayışını ortadan kaldırma yoluna gidi
yoruz. Demiyoruz ki kanunsuzluklar, affedersi
niz ahlâksızlıklar veya sokak anarşistlerinin 
adedi artsın. Hayır,. hepsine karşıyız. Ancak, 
burada sosyal hukuk devleti anlayışını 75 nci 
maddede, 35, 36, 37, 39 ve 42 nci maddelere 
atıf yaparak, sendikaları bu kanunun kapsamı 
içerisine aldığınız takdirde bu espriyi biraz 
zedelemiş sayılırsınız. 

Yine 75 nci maddede «diğer kanunlarda» ta
biri vardır. Bu «diğer kanunlardan» ne anladı-
mızı sayın komisyon başkanının, hiç olmazsa 
zabıtlara geçmesi bakımından, açıklanmasını 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada «yieraltı faali
yetleri» nin biraz da kapalı ağızlarda artabile
ceğini hesaba katmak lâzımgelir. Bunun yanın
da, vazifesini dürüst, olarak yapan, sosyal ha
yata veya temsil ettiği insanlara karınca - ka
derince hizmet eden, kendi imkânlarıyle orta 
tabakayı yükseltmek için gayret sarf eden sen
dikalara atıf yapmayalım. Burada illâ hepsi 
zsemzemle yıkanmıştır demek de istemiyorum; 
fakat ben burada konuşurken beni, bir sendika
cı ağızı ile konuşurmuşcasma da dinlemeyiniz. 
Burada, şimdiye kadar sosyal hayatınıza akse
den noksanlıklar yüzde 1 de olsa bu aksak ta
rafları berabece tashih edelim. Ancak burada 
kendi kanunlarında değişiklik yapma imkânı
mız var iken başka bir kanunla başka bir der
nek veya teşekkül kanununa atıf yapmanın 
bazı sakıncalar doğuracağı kanaati bende mev
cut. 

Kanaatime göre, 42 nci maddenin başındaki 
hükmü kabul ettiğimiz takdirde, hür ve demok
ratik rejimlerde olması icabeden sendikalar 
Türkiye'de biraz kısıtlanmış ve faaliyetlerini 
yürütememiş olacaklardır. 

Bu saatte fazla vaktinizi almamak için, Ana
yasanın 2 nci maddesindeki sosyal espriyi, göz-
önünle bulundurarak bugüne kadar elinden 
geldiği kadarıyle çalışanlara hizmet eden değer
li arkadaşlarımın bu hususta da anlayış göster
melerini rica ediyor Yüce Meclisi saygı ile se
lâmlıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 
Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım, 
Bu 75 nci maddenin son paragrafı, «Meslekî 

kuruluşlar özel kanunlarında hüküm bulunma
yan hallerde bu kanunun 35, 36, 37, 39 ve 42 
nci maddelerine ve bunlarla ilgili müeyyidelere 
tabidirler» diyor. 

Evet, tabi olmalı muhterem arkadaşlarım. 
Yegân yegân tabi olmalı. «Tabi olmasın» diyen 
sayın arkalaşıma cevap veriyorum. Açalım 35 
nci maddeyi ne diyor? 

«Maddle 35. — Dernekler, yasak faaliyetler: 
Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında herhangi 
bir faaliyette bulunamazlar.» 

Bulunsunlar mı? Hayır. Madde güzel tedvin 
edilmiştir, (b) fıkrası : «Rejim, doktrin veya 
ideolojileri itibariyle kanunun yasak ettiği amaç 
veya faaliyetleri benimseyen, bir devleti, bir 
partiyi, bir tüzel kişiliği veya topluluğu, ya da 
ölü veya yaşayan kişileri» Stalin'i, Marks'ı, 
Engels'i «övmek maksadıyle toplantı veya ya
yın yapamaz.» 

Yapsın mı? Elbette yapamaz. Hangi dernek 
olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun «bun
lar adına yardım toplayamaz.» 

Toplandılar muhterem arkadaşlar. Bu nam
lar altında 12 Marttan evvel toplandılar. Top
layanlar oldu.Toplasın mı? Elbette toplamaya
cak. Madde güzel tedvin edilmiştir. Bu madde
lere atıf yapılması zaruridir arkadaşlar. Bir ta
raftan yapacak, bir taraftan yıkacak değiliz. 
Atıf yapılmadığı takdirde bu kanunun hükmü ol
maz. «Bunlar adına yardım toplayamaz veya 
sair faaliyetler gösteremez.» 

Şimdi vaktinizi almamak için bu kanunun 
atıf yaptığı diğer maddeleri okursam durum 
daha vaJhimleşecek; maddeyi aynen kabul ede
lim, çok faydalı olacaktır. Teşekkür ederim. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Söz 'istiyor 
I rum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyurun 
efendim. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım, 

Değerli arkadaşımın konuşmama cevap ver
mesi üzerine söz aldım. 

Eğer takririmi iyice dinlemiş olsaydılar, ce
vap verme lüzumunu belki duymazlardı. Stalin 
ile, Mao ile, Lenin'le mücadele, hızlı bağırma 
ile ve yalnızca bu mikrofon başında olmaz, bi
raz da hareketle olur. Hareketimizi iyi tartacak 
olursak kimin bunlarla mücadele ettiğini rahat
lıkla ortaya koyarız. 

35, 36, 37, 39 ncu maddeler aynen teklifim
de vardır. Eğer teklifimi okumuş olsaydınız 2, 
3, 4 ve 5 nci fıkraların da aynen mevcudoldu-
ğunu görecektiniz. 

BA^îKAN — Kendi görüşünüzü lütfen... 
ŞEVKET YILMAZ (Devamla) — Kendi gö

rüşümü ortaya koyuyorum. Ama arkadaşımız 
da takririmi dinleyip de ondan sonra konuşlun. 
Mikrofon başında hızlı bağırmak suretiyle Mao 
ile mücadele edilmez. Gel benimle mücadele ede
lim. 

BAŞKAN — Kendi görüşünüzü söyleyin lüt
fen kürsüde. Oevaiba cevap şeklinde bir usul 
yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, benim kimseye cevap vermek ade
tim değildir, maddeyi müdafaa ettim o kadar. 
Her arkadaşımın fikrine hürmetim var. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır 
okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dernekler kanun tasarı

sının 75 nci maddesinin son fıkrasını aşağıda 
yazılı olduğu şekliyle arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Adana 

Şevket Yılmaz 

Meslekî kuruluşlar özel kanunlarında hüküm 
bulunmayan hallerde bu kanunun 35, 36, 37 nci 
maddeleriyle 39 ncu maddenin üçüncü fıkrası, 
42 nci maddenin iki, üç, dört, beşinci fıkralarına 
ve bunlarla ilgili müeyyidelere tabidirler. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yorlar mı?... Katılmıyorlar. 

Okunmuş bulunan önergeyi Genel Kurulun 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar : 
Madde 76. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu

nu ile, bu kanunun bütün ek ve tadilleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kalbul 

erdenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 77. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi : 
Madde 78. — Bu kanun yayımlandığı tarih

te yürürlüğe girer. 

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

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısında geçen bazı tâbirlerin 
ve baskı hatalarının düzeltilmesiyle ilgili ola
rak komisyon tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
70 Numaralı Geçici Komisyonca kabul edi

len Dernekler kanunu tasarısının genel ve mad
deler gerekçesinde bazı yazım ve tabı hataları 
yapılmıştır. Aşağıda sırasıyle yerleri belirtilen 
bu hatalara; 

1. 10 ncu sayfadaki «baştan itibaren» 3 ncü 
paragrafın 3 ncü satırında «Şu komisyon» iba
resinin, «Su Komisyon» olarak, 

2. 10 ncu sayfadaki 4 ncü paragrafın 7 nci 
satırında «Devleti Ülkesi» ibaresinin «Devletin 
Ülkesi» olarak, 

3. 10 ncu sayfadaki 6 nci paragrafın 8 nci 
satırındaki, «çıkmıştır» kelimesinin, «çekmiştir» 
olarak, 

4. 10 ncu sayfadaki 6 nci paragrafın 13 ncü 
satırındaki «istidatla» kelimesinin, «istidatta» 
olarak, 
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5. 11 nci sayfadaki 1 nci paragrafın 1 nci 
satırındaki «Tüzel kişiliği» ibaresinin, «Tüzel 
kişiliğin» olarak, 

6. 11 nci sayfadaki 2 nci paragrafım 2 nci 
satırındaki «açıklamada» kelimesinin, «açıkla
madan» olarak, 

7. 11 nci sayfadaki 5 nci paragrafının 2 
nci satırındaki «hukukunu» kelimesinin, «(hu
kukunun» olarak, 

8. Madde gerekçeleri kısmımda; Madde 1 -
ile başlayan ilk cümledeki «maksadını» kelime
sinin, «kapsamını» olarak, 

9. Yine nfadde İle başlayan paragrafın 
4 ncü satırındaki «Dernekler kurulduktan» "ke
limeleriyle başlayan cümlenin, «Demekler ku
rulduktan ve organlarını teşkil ettikten sonra 
normal faaliyetlerine başlayabilmektedirler.» 
şeklinde, 

10. 12 nci sayfanın baştan itibaren 3 ncü 
satırındaki «menedilmesi» kelimesinin, «tanın
maması» olarak, 

11. 12 nci sayfadaki baştan itibaren 6 nci 
satırdaki «hadlerin aidesine» ibaresinin, «hakla
rın iadesine» olarak, 

12. 12 nci sayfadaki madde 41e başlayan 
paragrafın 5 nci satırındaki «yanında» kelime
sinden sonra gelen «da» ekinin çıkarılması, yine 
aynı paragrafta 6 cı satırdaki «hükümlerde» 
kelimesindeki «de» ekinin ayn yazılması sure
tiyle ve aynı satırda «hükümler de» kelimesin
den sonra bazı harfleri çıkmayan kelimelerin, 
«fıkralar halinde alınarak» şeklinde, 

13. 13 ncü safyfadaM madde 48 - diye baş
layan ilk paragrafın ikinci satırındaki «tabi» 
kelimesinden sonra, baskıda düşen «Dernekler» 
kelimesinin ilâve edümesi suretiyle, 

Düzeltilmelerini arz ve teklif ederim. 
70 Numaralı 

Başkan Komisyon sözcüsü 
İstanbul Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Orhan Cemal Fersoy Hayrettin Nakiboğlu 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız bir öneride bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

komisyon «Su Komisyonu» deyimini kabul etmiş 

• • ^ 1 

oluyor. «Bu Komisyonu» Fransızca bir deyim
dir. Türkçemizde bunun karşılığı vardır, öy
leyse «Su Komisyonu» «Alt Komisyon» olabi
lir ya da «inceleme Komisyonu» olarak benim
senmesini rica ediyorum. 

Bir de sayın komisyona demin cevaben arz 
etmiştim, her halde unutmuşlar; kanun metninde 
Cumhuriyet Savcılığı sözlerinin baş harfleri 
haklı olarak büyük yazılmıştır, (C) ve (S) ola
rak. Hemen onun yanında «valilik» kelimesinin 
baş harfi küçük yazılıyor. Bunlar burada yetki
yi temsil eden iki makam olduğu için her ikisi
nin de baş harflerinin büyük yazılması gerekir. 
Bunun da tutanağa geçmesini istiyorum ve bu 
kanunun baskısı yapılırken de dikkate alınma
sını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda komisyonun bir mü
talâası var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Arkadaşımızın 
mütalâasına iştirak ediyoruz, düzeltme talepleri
mizin arasına bu hususların da ithalini istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Düzeltme talepleriniz arasına 
bunları da ithal ediyorsunuz. 

İçtüzüğümüzün 109 ncu maddesinin son fık
rası gereğince komisyon tarafından teklif edi
len bu maddî hataların ve yalnız gerekçe için
de kalan bu maddî hataların düzeltilmesi husu
sunu Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte siöz is
teyen sayın üye?... Yok. 

Kanunun müzakeresi bitmiştir, açık oyları
nıza sunulacaktır. 

BAŞKAN — Biraz evvel almış bulunduğu
muz karar gereğince kanunların müzakeresini 
burada kesiyoruz, şimdi denetimle ilgili konu
ların müzakeresine geçiyoruz. 

Mutat araçlarla şu anda yaptığımız davete 
rağmen salonda yeterli çoğunluğun bulunmadı
ğı Başkanlıkça müşahede edilmiş bulunduğun
dan 15 Haziran 1972 Perşembe günü saat 15,00te 
toplanmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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Yatılı bölge ve Özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına da
ir kanun tasarısına verilen oyların sonucu: 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 204 

Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Ali Rıza önillüıoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 

Ahmet Topaloğlu , i 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Haımdi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Şeraf ettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgelhan 
Kemal Er*dem 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Erten 
Veli Gülkan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Naci Gacıroğlu 

Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz t ^ 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç* 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmcn 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
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İlhan (Egemen) Da* 
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersojr 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Naimfe İkbal Tdkgöz 
A, Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lefoft Yurdoğlu 

ÎZMÎB 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazla Arınç 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali NiadH Erdeım 
Oaşfkun Karagözoğlu 
Kemal öncLer 

KAR8 
Lâtif Aküzüm 
îsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERt 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlıı 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Ata gün 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ertgun 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi (Koiçaş ı 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Vehbi Sınmaz 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şaihir oğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hanndi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal . 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

Tevfik Koraltan 
TEKİRDAĞ 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
RaJhni Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
Abdullah Baştürfc 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Çekinser] 
KONYA 

Baha Müderrisoğlu 

[Oya Katılmayanlar'} 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Ve'hbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Tofker <B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan. Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiioğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunıbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Güreı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nilhat Bayramoğlu (1.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbralhim öfctetm 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayretıtiın Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
t. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. A.) 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE, 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail (Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Ilhami Sancar 
Isımail Hakkı Tefkinel 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü! Akkan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
İhsan Gürsün 
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Nihad Kürşad 
Talât Orhan 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Turgut Artan 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Oaman Y«ltakin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
FeyzuTlah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Velhbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
t. Etem Kılıçoğlu 
Orhan Okay 

Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mesut Erez '(İB.) 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Muaımımer Erten 
Veli Bakirli 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. .Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli (1.) 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
H. Avni Kavumnacıoğlu 
Haydar 'Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Gıiley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural j 

RÎZE 
EroltAkçal (B.) 

Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Âdil Yas* 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova » 
Vahit Bozath (Bşk. V.) 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan BArincioğlu 
(t) 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıaa Uzumer (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehibi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikUr] 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
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Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun taı vergi* 
terden, bütün harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifine verilen acık oyların 

sonucu 
(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Alî Avni Turıarılı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
-Mi İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 

.Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Şerafettin Yıldırım 
Oengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 236 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya Katılmıyanlar : 205 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahît Menteşe 
Kemail Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgefhan 
Kemal Er'dem 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Tl han Açıkalm 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korlânazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

Naci Yıldınm 
ERZURUM 

Rasim Çünkü 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şenusettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 
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Iy?EL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
Akgün Silivrili 
Nainıe ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arın<ç 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Musaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

Salbri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Ata gün 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalayeıoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Filmi Okçu 
Kâımiil Şahiııoğlu ' 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdı Mağdcn 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 
Vtehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştünk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
A.hmot Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
KONYA 

Baha Müderrisoğlu 
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Imtyanîar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
F a a l Güleç 
M. Saflâhatti» Kıihç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHÎSAB 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kamım! Küf revi 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Osman iSoğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 

[Oya kat 
I BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnaa Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
(1.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

I İbrahim! öktam 
j Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülaen 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Samıi Aralan 
Fuat Avcı 
Ali Udu 

DİYARBAKIR 
Hasan Deew 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

I ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam et Gül doğan 
Hayrettin Hanağası 

I Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Böllgin 
Rıfkı Danışmajı (IB.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyaaettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaeaşehir 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(I. A.) 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

tÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
tbrahim Ab ak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
llhami Sancar 
İsmail Halkkı Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon . 
Şinasa Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
I. E tem Kılıçoğlu 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
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MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MAEAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdüllikadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin. Neftçi 

NİĞDE 
H. Avni Kavurımacıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

Ata Topâloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
ErolAkçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMİSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
Zeki Çeli&er 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

ÖİNOP 
Hilmi Biçer 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfük Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı (İBşk. V.) 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karâhalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arelantürk 

[Açık üıfelikler] 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
KocaeM 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Ahmet İhsan Biriııcioğlu 
(t) 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipmar 

UEFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Tunan 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

• > • • • « 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların ısonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
MeBh. Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamldi Hamaımcıoğlu 
Ali thisam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Kerafettin Yıldırım 
Üetngizhan Yorulmae 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Oülcaıı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
233 
232 

O 

208 
9 

[Kabul 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhan>gil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
öiflıat Bilgeihan 
Kemal Ertâem 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Engül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Külntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tomjbuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Mehmjet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eg i l i 
AbdüMlâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem; 
Veli Gülkan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasinj Ginisli 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
'Mehmet Kıliiç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez; 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
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İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Naime îkfbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Üllk-er 
Mdhmet Yardımcı 
Lebüt Yurdoğlu 

İZMİR 
ŞeVket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Bafcşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Akiizüm 
ismail Hakkı Alaca 
Keimal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal ûkyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Denizi 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakipoğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai 'Ertgun 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölıçjmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zelkeriya Kürsad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naei Çerezci 
M. Nuri Kodaman oğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Baari Aibayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SIÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neomeitltıin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
BaJhrii Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
C. Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
öahit Kara/kaç 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinser] 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 
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ADANA 
Cevtdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topalağlu 
Alpaslan. Türkeş 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 
Nevzat Gümgör 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçeriımez 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpmar 
'H, 'Turgut Toker "(B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
İhsan Ataöv 
Süfeymaaı Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AbduüU&h Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Ntırettıin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Ab idin. ftnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
• ( t ) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult BulM önür 

ÇANKIRI 
Nureittin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arölastl 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

İÖya katılmıyanlar) 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğun 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin(}«k 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

KIRŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZlANTİSP 
Ali ihsan GÖğüiş 
1. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Saym 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(I. A.) 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalj) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
îsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 

Eşref Derinçay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Ilbami Sancar 
Ism'ail Hakkı Telkinel 
A. Turgut Topaloğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Coşkun Karagöz'oğlu 
Ali Naki Ün er 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Gaman Yeltökin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avgargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çan&çı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Altsoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Baıhri Dağdaş 
Necmettin Eıfhakan 
Mustafa Kulbilay Imer 
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îhsan Kabadayı 
1. Ettesin Kılıçoğlu 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfoek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
'ErolAkçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran (1.) 
Âdi] Yaşa. 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit (Bozath (Bşk. V.) 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
(t) 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Açık üyelikler] 
Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

105 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1972 Çarşamba 

Saat : 

I 
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 Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci 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 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, 
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 
Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın, korunmaya 
muhtaç çocuklar, maluller ve yaşlılar konusun
da gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/21) 

6. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei 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 maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(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, «Arazi 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 yabancı 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 Sadrettin Çan-
ga ille Nail Atlı'nın, 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 Yavuzfcan'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 ta han 
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 
tnizin 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 
mıasma 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 teslbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dan 
önergesi (8/14) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm 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-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin 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; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Mecllis 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 ına 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
ıt ak 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'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 



26. — îçel 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 tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda 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. — içel 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. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

31. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dait 
önergesi (8/22) 

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

33. — îçel 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 îhsan 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. — îçel 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 nei 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 
hhberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa 
tun 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ın ası açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
'iararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
Jiasıvle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
10/40) 

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 
inergesi (10/41) 

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

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



denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

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

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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'nm, 
Kamu iktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini oHaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mechs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 ncî maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 4air 
önergesi (10/48) 

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

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

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

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

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

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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. — içel Milletvekili Celâl Karfgılı'nm, 
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 Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaeiyle 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'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi 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'm, 
TRT Kurumunun yayınlannııı düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair ön ersesi. MO/fi'2) 

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

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak 
kındaki iddiaların ne derece doğm • ••Idvığnnn 
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. — Samsun Milletvekili Kararan Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve alımayı 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 konulan tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaalıhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasnm 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 Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
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 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/6*9) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullan!» 



77. — Adıyaman Milletvekili Kâmıiıl Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, 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) 

lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesibit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'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 çarelerimin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini teısbit etanek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinim nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci 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 Te davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun-
da olan Türk vatandaşları ille ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorumlarının neler, olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılamasına dair 
önergesi (10/71) 

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

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 Şirıasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesibit 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 nci 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. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
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 ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



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

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

86. — Balıkesir Mil'leıtvekiili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, îmanı 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — İzmir Milletvekilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TUT 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'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasınla dair önergesi. 
(10/86) 

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

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

92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşme, düzensiz 

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

94. — îçel Milletvekili Çeıtin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapumında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesıbiıt etımek maksadâyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

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

96. — 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'ın, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesıbit etmek maiksadiyıle 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 uci maddesi 
uyaranca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 657 saynl 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tesbit 
etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

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

10&. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaeiyle 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'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tespit 
edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (1*0/100) 

106. — İçel Milıletviekili Celâl Kargılı 'nm, 
yurt dışfiınıda çalışan- işsçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin milî kalkınnualmız için isa
betli bür çekikle İmliamıLmasini tespit etmek 
amaıcıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
fbir Cetnel .görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 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) 

X 2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bâzı vergilerden," bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanuni 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5.1972) 

X 3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinim yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amaeiyle 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) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

2. — Anta.lya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik dunun 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 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

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



4. — îzmir Milletvekili Talât Orhon'un 
İzmir süt fabrikasına dair Tanm Bakanındî i 
södü sorusu (6/31) 

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

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

7. — Afyon KaraJıisar Milletvekili Hamdı 
Hamamcıoğlu'nun,. Eîber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Taıbiî .Kaynaklar Bakanmdan söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi 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. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili IElmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu 'altında buluna» 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

14. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'ın, İçel'
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. — İçel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen alaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'mın, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma 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 
sorusu. (6/84) ] 

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

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

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

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından 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-
ian sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil 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-
eam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

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

m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güi-
can'm, 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'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceog 
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 imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso 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'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'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'ın, 
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 Cüceoğ-
u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zamaü 
-.anlamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kav
laklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

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

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakarım-
<fan 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'nın. 
') Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
ıın Gökçaın köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
/azıya 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 resmf kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demdryolları 
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'm, 
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 Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 
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52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raea'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili 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) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesiniu kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 noi maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 neu maddesinin 
(!b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '30, 82 nci maddelerinin değiştirilmeskıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko-
misyon'larından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/01)1, 
2/659, 2/066) (S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1/972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin admm Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanum teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet 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 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

X 4. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko

misyon raporu (1/606) (8. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

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

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
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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) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi EngizUn, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 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, kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nei <ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ıncu 
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 
cezalarımın affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

13. — (Burdur Milletvekili Mehmet Özibcy'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 2 1 . 6 . 1971 ye 4 . 2.1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibcy'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 

cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan istiklâl 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 dk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

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

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kamununum 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine 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 &alih 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 kabını teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

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

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

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

X 24. — 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 Tu rai ve 'Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 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) 

27. — T . B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : €93) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKINCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
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 Milletveküi Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, .Dış Ekonomik İlişkiler ve 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 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitini 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikinci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu rapora (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) 
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7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çörnlekpı-
nar köyü hane 1, Güt 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 çarptıriLmalar] 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtıma 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 Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin örendin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raüonı (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğaızlıyan 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 nei eik) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

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

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Oelik'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teiûîeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

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

14. — îstadbul 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 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

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

17. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Amayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
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(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

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

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

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

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 9*2 numarasında nüfus sicilfcie kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/9'84) (S. Sayısı : 510.) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

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) 

X 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve 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 arkadaşının, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1<972) (İçtüzüğün 316 nci 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-
taları 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
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 32. — 29 . 7.1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı 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 
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ve 472 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

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

34. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(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 imtiyaz 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) 

41. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş v e görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madds eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

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

• X 43. — MMi piarlklar (kanunu tıalsaırısı 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) 

44. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei 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) 

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

46. — 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) 

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

48. — ıl5 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei 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) 

X 49. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nıısret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos-
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yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 

İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1972) 




