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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosunun 26 ve 31 Ağus
tos 1971 günlerinde çalışmalarına ara vermesi 
hakkındaki A. P., 6. H. P., M. G. P. si ve 
M. B. G-. Başkan ve Baskanvekilleri imzasıyla 
verilen önerge kabul olundu. 

1 Eylül 1971 Çarşamba günü saat 15,00 ta 
Birleşik Toplantı yapılacağı tebliğ edildi. 

1 Eylül 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 

yapılacak Birleşik Toplantıdan sonra toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15,16 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Tekin Arıburun Niğde 

Kudret Baykan 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'
da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/486; Cumhuriyet Senato
su 1/1268) (Millî Eğitim ve Butça ve Pl ln 
komisyonlarına) 

TeJdif 
2. — 17 . 7 . 1961 tarihli ve 503 sayılı Sos

yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/323; 
Cumhuriyet Senatosu 2/341) (Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 75 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında İçtüzük teklifi (2/340) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekiîi Macit Seren 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 108 nci Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efen- | Bu saatten sonra bir saat sonraya ertelemekle 
dim 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, saat 16,00 da yapılan 

yoklama neticesinde ekseriyet sağlanamamıştır. 

ekseriyet sağlanacağı kanaati hâsıl olmadığın
dan Birleşimi 2 Eylül 1971 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapaiıyornrrL 

Kapanma saati : 16,10 
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4. — SORULAR 

B) YAZILI SORrL, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu l'yc-
si Ahmet Nusret Tuna/mn, 1, 2, 3 ve i nen dere
celere memur utanmasına dair, yazılı soru öner
gesi ve Başbakan Nihat Erlm'in cevabı (7/777) 

Cumhuriyet Senatosu Yüteek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı saygılarımla arz ederim. 

22 . 5 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

Yeni Hükümetin güven oyu almasından son
ra, 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden hangi memurlar; 
(İdare Meclisi azaları dâhil) nereye ve nasıl bir 
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk 
edilen, istifa eden, müstafi sayılan vs hizmet dı
şında bırakılan kimlerdir? 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'mn, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere 
memur atanmasına dair 22 . 5 . 1971 tarihli 

yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Hükümetin güvenoyu almasından önerge 

tarihine (25 . 5 . 1971) kadar, Başbakanlık 
Merkez Kuruluşunda, Devlet Plânlama Teşkilâ
tı eski Müsteşarı Turgut özal, görevinden alma 
rak Başbakanlık Mütehassıs Müşavirliğine 
(1 nci derece) atanmış; adı geçenin bu görevin
den istifa etmesi üzerine, aynı göreve Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanı Sabahattin Alpat 
naklen ve terfian atanmıştır. 

Bundan başka, Dışişleri Bakanlığı meslek 
memuru (7 nci derece) Güner öztek, Başbakan
lık özel Kalem Müdürlüğüne (3 ncü derece -
istisna yeri) atanmıştır. 

Bunların dışında Başbakanlık Merkez Kuru
luşunda, soru önergesinde sözü edilen derece
lerde emekliye sevk edilen, müstafi sayılan ve 
hizmet dışında bırakılan memur mevcut değil
dir. 

Prof Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, Pendik tersane inşaatına dair, 
yazdı soru önergesi ve Tl aştırma Bakanı Halûk 
Arık'ın cevabı. (7/81,9) 

1 . 9 . 1971 O : 1 

VE CEVAPLAR 

17? VE CEVAPLARI 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ulaştırma Bakanlığına 

gönderilerek yazılı olarak cevap verilmesinin te
minini saygılarımla rica edenim. 

Cumhuriyet 'Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
1. istanbul'da Pendik'de yapılmakta olan 

Tersane inşaatı durmuştur. Bunun sebebi ne
dir? 

2. Bu durma ödenek yokluğundan mı yok
sa Tersanenin burada inşasından vazgeçilme 
kararından mı ileri geldiğinin tavzih olunması 

3. Şayet her hangi bir sebeple Pendik Ter 
sanesinin inşasında Bakanlıkça vazgeçilmiş ise 
Imşka bir yerde Tersane inşa edilmesi düşünül
mekte mildir? Nerede bu inşaat yapılacaktır. 
Zamanı nedir. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 17 . 8 .1971 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. 1155/1 

Konu : C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 29 . 7.1971 gün ve 
12149-11605/7/819 sayılı yazıları : 

(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özdenin Pendik Tersanesi inşaatına dair 
yazılı soruları cevabıdır.) 

Türk Deniz Ticaret Filosunun gelişmesi ve 
beynelmilel rekabet şartları içerisindeki yerini 
alabilmesi için Türkiye'de büyük bir tersane 
kurulması, İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülmüş 
ve bu konuda yapılan çalışmalar sonunda De
nizcilik Bankası T. A. O. lığı tarafından hazır-
lanan Pendik Tersanesi proje yapımı beynelmi
lel ihaleye çıkarılmış v e Polonya'da bulunan. 
CEKOP Firması 'ihaleyi kazanmıştır. 

4 Haziran 1968 tarihinde de tarafların imza
sını mütaakıp anlaşmalar yürürlüğe girmiştir. 

iSözleşmenin yürürlüğe girme'sinden bugüne 
kadar geçen zaman içerisinde tersanenin nihai 
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projesi yapılmış ve Polonya'da eğitimi öngörü
len (100) teknik elemandan (45) teknik elema
nın eğitimi sağlanmış ve toplam olarak (361 875 
dolar) harcanmıştır. 

1968 yılı programı icra plânı 411 No. lu ted
bire göre, Denizcilik Bankası T. A. O. lığı Ge
nel Müdürlüğünce, kamu ve özel sektörün işti
rakiyle bir ortaklık kurulmasına çalışılmış, an
cak bu husus gerçekleştirilemediğinden tedbire 
uygun olarak projenin tek başına Denizcilik 
Bankasınca yürütülmesine geçilmiş ve 17 mil
yon TL. istimlâk bedeline ilâveten alt yapı ola
rak saha tesviyesi, mendirek inşaası ve deniz ta
ramasına 26,5 milyon TL. harcanmış bulunmak
tadır. 

Bu arada başlangıçta Pendik Tersanesinin 
talep durumunu ve yatırımlarının teşvik orta
mını cazip bulmıyan Japon İSHÎKAWAJIMA 
HARIMA HEAVY INDUSTRÎES Co. Ltd. Şir
keti Pendik Tersanesi inşaatı ile tekrar ilgilen
miş ve Türkiye'yi ziyaret eden Japon Ekonomik 
Delegasyonu ile yapılan görüşmeler sonunda 
adı geçen Japon firması ile işbirliği yapılması 
hususunda çalışmalar yapılmıştır. 

Bu defa, yeni Hükümet kurulduktan sonra 
konu iktisadi kurul gündemine alınarak Pendik 
Tersanesinin ne şekilde realize edilmesi icabe-
deceğini tesbit etmek üzere çalışmalara başlan
mış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halûk Arık 

Ulaştırma Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, At yarışlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen'in 
cevabı (7/822) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Adalet, îçişleri ve 

Tarım bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Yiğit Köker 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

1. 10 . 7 .1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi uyarınca memleketimizde at 
yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde müş
terek bahisler tertibetmek hak ve yetkisi Tanım 

Bakanlığına tanınmış olmasına ve aynı kanu
nun 5 nci maddesine istinaden bu hak ve yetki
ler Türkiye Jokey Kulübüne devredilmiş bulun
masına rağmen; mezkûr kuruluş dışında, at ya
rışları üzerinde müşterek bahis tertibeden kişi
ler mevcut mudur? 

2. Kanunlarımıza göre suç teşkil eden bu 
organizasyon kimler tarafından düzenlenmekte 
ve yürütülmektedir? 

3. Bu uygulama mevzuattaki boşluklardan 
ileri geliyorsa, yeni tedbirler alınması düşünül
mekte midir? 

4. Kanunlara aykırı olarak müşterek bahis 
tertiplenmesinin önlenmesi hususunda ilgililer 
tarafından yapılmış müracaatlar var mıdır? 
Varsa, bu müracaatlar üzerine kimler hakkında 
ne gibi işlem yapılmıştır. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 18 .8 .1971 

Veteriner İş. Gn. Md. 
Sayı : 606 

Konu : Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9.8.1971 tarih ve Kanunlar Müdür-

l ü p 11654-12280, 7/822 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Yiğit Köker'in at yarışlarına dair yazılı soru 
önergesinin Tarım Bakanlığı yönünden hazırla
nan cevabı ile eklerinin üçer nüsha olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Yiğit Köker'in, At Yarışlarına dair yazılı so
ru önergesinin Bakanlığımız yönünden cevabı. 

At Yarışları hakkındaki Kanun hükümleri
ne göre Ankara, İstanul ve izmir'de icra edi
len at yarşıları üzerinde, kişilerin özel müşte
rek bahisler tertibettikleri hakkında gelen de
vamlı şikâyetleri ve bilhassa bu yüzden yarış 
gelirinin mâruz kaldığı zararı önlemek mak-
sadiyle mahallen alman idari ve inzibati ted
bir ve yapılan devamlı mücadeleye rağmen 
müşterek bahis tertiplerinin devam ettirildiği 
Türkiye Jokey Kulübünün şikâyetinden anla
şılmış olup cari mevzuattaki cezai hükümlerb, 
bu kanunsuz hareketin önlenebilmesinin müm
kün iolamıyacağı ve mevzuat değişikliği yap-
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manın zaruri bulunduğu kanaatine varılmış
tır. 

Bunu teminen; 
1. 6132 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde

ki cezai müeyyidelerin artırılması için hazır
lanan kanun tasarısı 23 . 6 . 1970 tarihinde Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

2. Ayrıca uygulanmakta olan msvzuaatta-
ki boşlukların giderilmesi maksadiyle at yarış
ları hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi uya
rınca evvelce hazırlanmış olan müşterek bahis
ler Tüzüğünde özel bahisleri oynatanlara mâni 
olunacak şekilde yeni hükümler getirilmesi yö
nünden de yapılacak değişiklikler üzerinde ça
lışılmaktadır. 

3. (Muhtelif kimseler tarafından, geçici yer
lerde, çeşitli haberleşme vasıtaları ile ve değişik 
şekillerde tertiplenen, kanunlarımıza göre suç 
teşkil eden özel müşterek bahis terkipçilerinin 
teslbit ve müessir şekilde cezalandırılmaları 
mümkün olamamaktadır. 

4. Başbakanlığa intikal ettirilmiş olduğu 
yukarda arz olunan kanun tasarısı ile tadili 
için üzerinde çalışılan müşterek bahis tüzüğü 
ekli olarak sunulmuştur. 

6123 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d3-
ğişikTiğine ilişkin kanun tasarısı 

1. 6132 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

7. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak at 
yarışları müşterek bahis veya yarış piyangosu 
tertip veya idare edenler veya bunlara ait bi
letleri, davetiyeleri satanlar ve dağıtanlar ve 
sattıranlar hu oyunları nerede ve ne suretle 
olursa olsun oynıyanlar ile iştirak edenler ma
hallin en büyük mülkiye âmiri tarafından za
bıta marifetiyle men edilip haklarında tutulan 
zaJbıtla birlikte mahkemeye sevk edilirler. 

Yukarda 1 nci fıkra hükmüne aykırı hare
ket edenler hakkında da Sulh Ceza Mahkeme
lerince üç aydan altı aya kadar olmak üzere ha
pis ve 2 500 lira ağır para cezası verilir. 

Müsadere edilen bu paralar Hazineye gelir 
kaydedilir. 

2. Bu kanun yayın tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

3. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

6132 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değişikliğine ilişkin gerekçe 

6132 sayılı At yarışları hakkındaki Kanun 
yürürlüğe girdikten sonra geçen kısa zamanda 
Türkiye'de at yarışları ve atçılığın gelişimi 
başlamış ve böylece kurulan modern tesislere 
yetiştiricilik ve yarışçılık endüstri haline geti
rilmiş bulunmaktadır. 

Bu modern tesisleri kap'sıyan hipodrumlar-
da, yapılan teknik çalışmalarla 6132 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde açıkça tarif edilen at 
yarışları gelirleri de iyi bir seviyeye ulaşmak
tadır. 

Türkiye at yarışlarının daha cazip bir hale 
getirilmesi atçılara ve yetiştiricilere daha iyi 
imkân ve ikramiyelerin tanınması ancak yarış 
gelirlerinin artmasiyle mümkün olacaktır. Bu
güne kadar daima bu yolda ilerlemeler olmuş 
ve buna gayret sarf edilmiştir. 

Hal böyle iken kanunun 7 nci maddesindeki 
cezai müeyyidenin çok az ve kifayetsiz olması, 
son zamanlarda Ankara ve İstanbul gibi koşu
ların icra edildiği vilâyetlerimizde bâzı kimse
ler mezkûr kanun hükümlerine aykırı olarak 
teşkilât kurup, para ile tuttukları adamlarla bu 
yerlerde yazdırmak suretiyle oyun oynatmaya 
başlamışlar ve bu suretle her hafta kazandık
ları binlerce lira paradan Devlete de hiçbir 
vergi, rüsum vermemek suretiyle gayrimeşru 
kazançlarını artırma yolunda hızla ilerlemekte
dirler. Yarış müessesesince bütün gayretlere 
rağmen gerek idari takip ve gerekse müeyyide
nin az olması bakımından adlî takip de bir neti
ce vermemiştir. 

Bu hal ise, at yarışı gelirlerinin düşmesini 
mtacetmiş olup, bu gelirin düşmesiyle birlikte 
mahallî belediyelere ödenen % 10 esrlenoe res
mi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna göre bu gelirden ödenen % 5 fon ve 
diğer kanuni sebeplerle bu gelirden ödenmesi 
icabeden miktarlarda da buna muvazi olarak 
düşüşler başgostermiştir. 

Bu durum karşısında uğranılan ve uğranıla
cak zarar miktarı gün geçtikçe artmalar kay
dedecek ve bu gibi şahısların ilerde koşu emni
yetini zedelemek için girişecekleri teşebbüsten 
at yarışlarının istikbalini tehlikeye sokacaktır. 

Yukarda belirtilen nedenlerle kanunun 7 nci 
maddesindeki müeyyidenin kanurnyet kazan
ması halinde hem. oyun oynatanlara ve harı de 
oyun oynıyanlara verilecek hapis cezası ile pa-
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ra cezasının bu isi önliyeceğine ve böylece ya
rış emniyeti ve gelirinin korunması bakımın
dan daha verimli ve olumlu sonuçların elde edi
leceği kuvvetle umulmaktadır. 

Veteriner îş. Genel Md. Mu, 
Osman Ünverici 

Ât yarışları müşterek bahisler Tüzüğü 
Madde 1. — 6132 sayılı At yarışları Kanu

nunun 1 nci maddesine istinaden, yarışlar üze
rinde müşterek bahisler tertibetmek hak ve yet
kisi Tarım Bakanlığına aittir. 

Müşterek bahisler bu tüzükte belirtilen esas
lar dairesinde icra olunur. 

Madde 2. — Bu tüzükte yer alan tâbirlerin 
ifade ettiği anlamlar aşağıda gösterilmiştir : 

a) Yarış müessesesi : Ât yarışları hakkın
daki 6132 «ayılı Kanunun 1, 5 ve 6 ncı madde
leri hükümlerine g'öre yarış yapma yetkisini 
kullanacak teşekkülü ifade eder. 

b) Müşterek bahis idare kurulu : Tâbirin
den yarış müessesesi idare kurulu anlaşılır. 

c) Müşterek bahis : Koşular üzerinde yapı
lan bahislere denir. 

d) Müşterek bahis türleri : Esas ve şart
ları müşterek bahis idare kurulunca hazırlanıp 
3/arış otoritesince onaylanacak yönetmeliklerle 
belirtilen koşular üzerine konulan bahistir. 

e) Oynayan : Bahislere giren kimsedir. 
f) Bilet : Oynayanın bahse girdiği koşuda. 

seçtiği at numarasını ve bahsin türünü göste
ren matbu sıra numarasını havi ve şekli yarış 
müessesesince tesbit edilen belgedir. 

g) Yekûn : Müşterek bahis türlerinden her 
birine iştirak edenlerin verdikleri iştirak bedel
lerinin toplamıdır, 

h) Yarış müessesesi hissesi : Yarış mües
sesesi tarafından bahis türleri üzerinden bu tü
züğün 5 nci maddesine göre hesaplanacak mik
tardır. 

i) Kazananlar hissesi : Her müşterek ba
histe toplamdan yarış müessesesi hissesi çıkarıl
dıktan sonra kazanan bilet sayısına göre yapı
lan bölge sonucu kazananlara dağıtılan para
dır. Toplamdan hisseler ile kanuni kesinti hariç 
bir kesinti yapılamaz. 

Kazananlar hissesinin tevziatında 5 kuruş
tan aşağı olan kesirler nazara alınmaz, 

j) Sn az. iştirak bedeli : Oynryanm müşte
rek bahse girebilmesi için tediyesine mecbur ol

duğu asgari meblâğ demektir, Bunun miktarı 
bir liradır. 

k) Tamam işareti : Komiserler heyetinin, 
koşu sonucunu tasvibi üzerine muvasalat kule
sine çekilen ve ilân edilmiş koşu neticelerinin 
katîleştiğinl ifade eden mavi flamadır. 

Bu flamanın çekilmesiyle o koşunun müşte
rek bahis neticeleri kesin olarak belirmiş olur. 
Hiçbir suretle değiştirilemez, 

i) İlân levhası : Koşuya iştirak edecek at
ların taşıyacağı numaraları, koşu ve bahislerin 
sonuçlarını bildiren levhalardır. 

Madde 3. — Yarışlar üzerinde tertibediiecek 
müşterek bahis türleri, müşterek bahis biletle
rinin sekil ve muhtevaları ve satış usulleri ile 
değerlendirilmelerine, bilet sahiplerine yapıla
cak ödemelere ait teknik ve idari hususlar müş
terek bahis idare kurulunca hazırlanıp yarış 
otoritesince onaylanacak yönetmeliklerde be
lirtilir. 

Madde 4, — Yarışlara bir veya birkaç müş
terek bahis oyunu koymaya veya hiç koymama
ya yarış müessesesi yetkilidir. 

Madde 5. — Toplanı üzerinden yarış geliri 
olarak ayrılacak en çok yüzde miktarı, zaman 
saman Yüksek Komiserler Heyeti tarafından 
tâyin olunur. 

Madde 6, — Oymyan kazanmışsa kendisine 
verilecek para miktarı asgari iştirak bedeline 
5 kuruş ilâvesi ile bulunacak miktardan az ola
maz, Bu takdirde, 5 nci madde greğince ayrı
lacak yüzde miktari; aradaki farkı ödiyecek şe
kilde hesaplanır. 

Madde 7 — Müşterek bahis biletleri ancak 
yarış mi;es:e5e~inin açtığı şişelerde veya tâyin 
ettiği yerlerde yetkili lüld^ı kimseler tarafın
dan satılır. Bu biletlerin satışında çek kabul 
edilmez, 

Hiçbir kimse hi-ebir yerde gişeler aşmak veya 
sipariş kabul etmek suretiyle yahut her hangi 
diğer bir "ekil ve ram altında rnü-~tark bahis 
evi* atamaz, 

Madde 8. — Bir koşuya iştirak edecek her 
atın o koşuda taşıyacağı numara, resmî yarış 
programında ve ilân levhalarında gösterilir. 

Bunlarda bir yanlışlık olursa : 
a) Yanlılığın koşu başlamadan önce anla

şılmam haîir-.ds düzeltme yapıl3p ilân edilince
ye kadar -atış durdurulur ve yanlın numara 
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üzerine bilet alanların iştirak bedelleri tamamen 
geriverilir., 

b) Yanlışlığın koşu bittikten sonra ve fa
kat kazananlar hissesinin ilânından önce anla
şılması halinde yanlış numara üzerine bilet 
alanların iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

c) Yanlışlığın kazananlar hissesinin ilânın
dan sonra anlaşılman halinde, sonuç üzerinde 
hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz ve iti
razlar navara alınma?;. 

Ma ide 9, — Yarıkların yapıldığı hipodrom
larda ve bu bipodrumlar dışındaki bilet satışla
rının devam süreleri yarış müessesesince tesbifc 
ve satış yerlerinde il^n edilir. 

Madde 10. — Tamam işareti çekildikten ve 
kesin sonuç ayrıca tartı komiserliği tarafından 
yazılı olarak yarış müessesesine bildirildikten 
sonra müessese o koşuya ait müşterek bahis ka
zananlar hisselerini hesaplar ve levhaları üze
rinde ilân eder. Bu ilânları mütaakıp kazanan 
biletlerin sahipleri tediye gişelerine müracaatla 
paralarını alırlar. 

Bilet ibraz edilmedikçe hiçbir suretle tediye 
yapılmaz. Tahrif edilmiş yahut iki veya daha 
fazla parçalara ayrılmış veya yanlan okunma
yacak kadar bozulmuş biletlerin karşılığı öden
mez. 

Tediyeler bileti ibraz edene yapılır. Biletle
rin ziyamdan veya ne sebeple olurca olsun el 
dep"istimıe:7'inden mütevellit itirazlar dinlenmez. 
Ve bu gibi hallerde vâki tediyelerden dolayı ya
rış müesıesesi sorumlu tutulmaz. 

Madde 11, — Koşu rrimii talebedilmiyen ka
zananlar hisselerine iştirak bedelleri; koşu gü
nünü kovalıyan onbeşinri günü saat onikiye ka
dar yarış müessesesince tâyin edilen yerlerdeki 
geç tediye büroları tarafından ödenir. 

Üçlü bahis, altılı ganyan ve guralı bahiste 
bu süre 90 gündür. Bu süreler içinde ibraz edil-
miyen biletlerin karşılıklarının % 25 i yarış ge
lirlerine, % 75 i de Jokey Kaza Yardım Sandı
ğına irat kaydolunur. 

Madde 12. — Müşterek bahis hesapları bir
birine karıştırılmaz. Her müşterek bahis sonuç
ları ayrı ayrı hesaplanır. 

Madde 13. — Müşterek bahislere mütaallik 
her türlü ödemelerden hak sahiplerine karşı 
yarış müessesesi sorumlu ve zamindir, 

Müşterek bahislerin tanzim ve idaresinden 
müşterek bahis idare kurulu yarış otoritesine 
karşı doğrudan doğruya sorumludur. 

Müşterek bahis idare kurulu, yarış otorite
sinin lüzum gösterdiği zamanlarda müşterek 
bahse ait her türlü hesap ve malûmatı en çok 
on gün içerisinde yarış otoritesine vermeye 
mecburdur. 

Madde 14. — Yarış otoritesi yarış müessese 
veya müesseselerinin müşterek bahislere ait her 
türlü işleri, kayıt ve hesaplarını her zaman tef
tiş ve murakabe etmeye, direktifler vermeye yet
kilidir. 

Yarış otoritesi, yarış müessesesinin anatüzü-
ğünde yazılı murakıplardan ayrı olarak kendi 
memurlarından uygun gördüklerini murakıplık
la vazifeiendirebilir. Bunlara verilecek tazmi
nat, yarış otoritesince tâyin ve yarış müessese
since ödenir. Yarış müessesesi veya müesseseleri 
istenilen evrak, hesap ve kayıtlarla kasa mev
cudunu her zaman salahiyetli kimselerin tetki
kine amade bulundurmakla zorunludurlar. 

Madde 15. — 6132 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi hükmüne göre hazırlanmış ve Devlet 
Şûrasmca tetkik edilmiş olan bu tüzük, Resmî 
Gazetede neşri tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer, 

Muvakkat madde 1. — Bu tüzüğün yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren at yarışları müşte
rek bahisler Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 16. — Bu tüzük hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Müşterek Bahis Tüzüğünde değiştirilmesi 
düşünülen maddeler 

Madde 2. — h) Bilet: Oynayanın bahse gir
diği koşuda seçtiği at ve atlar numarasını ve 
bahsin türünü gösteren matbu sıra numarasını 
havi, şekli Yarış Müessesesince tesbit edilen bel
gedir. 

i) Yekûn : Müşterek bahis nevilerinden her 
birine iştirak edenlerin ödedikleri iştirak bedel
lerinin toplamıdır. 

j) Muayyen yüzde : Yarış Müessesesi tara
fından bahislerin yekûnu üzerinden, bu Tüzü
ğün üçüncü maddesine göre hesaplanacak mik
tardır. 

k) Kazananlar hissesi : Her müşterek ba
histe toplamdan yarış müessesesi hissesi ve ka
nuni kesintiler çıkarıldıktan sonra kazanan bi-
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let sayısına göre yapılan bölme sonucu kazanan
lara dağıtılan paradır. Tcplamdan hisser ile ka
nuni kesinti hariç hiçbir kesinti yapılamaz. Ka
zananlar hissesinin tevziatında 5 kuruştan aşa
ğı olan kesirler nazara alınmaz. 

n) ilan levhaları : Koşuya iştirak edecek 
atların taşıyacağı numaraları koşu ve bahislerin 
neticelerini bildiren levhalardır. 

Madde 5. — Müşterek bahis oyun türlerinin 
yekûnları hiçbir surette birbirine karîştırıla-
maz. Bu oyunlara ait hesapların ayrı ayrı tutul
ması mecburidir. 

Madde 9. — 1 nci gelen at veya atlara hiç 
kimse oynamamış ise, iştirak bedelleri iade edi
lir. 

Madde 10. — Bir koşuda Vok - O er oldu
ğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde 
oynayanın iştirak bedeli geriveriiir. 

Bir koşuda yalnız bir eküriye ait birden faz
la atın koşuya iştirak etmesi de Vok - Över sa
yılır. 

Madde 16. — b) Çifte bahsin yapıla
cağı ilân edilen koşulardan 1 nci ayağın 
bağlı bulunduğu koşuda birinciliği kazanan 
at veya atlara hiç kimse oynamamış ise, 
iştirak bedelleri geliverilir. Çifte bahsin 
2 nci ayağını teşkil eden koşuda birinci
liği kazanan at veya atlara hiç kimse oynama
mış ise, çifte bahis yekûnu 1 nci ayakta birinci
liği kazanan at veya atlar üzerine oynanın: ş bu
lunan bilet sayısına bölünür. 

d) Çifte balısın konulduğu koşalardan bi
rinci ayağın bağlı olduğu koşuda kayıtlı atlar
dan koşuya iştirak etmiyeceği, koşunun yapıl
masından ence ilân olunan at veya atlar üzerine 
oynıyanlarm iştirak bedelleri geriveriiir. Birin
ci ayağı teşkil eden koşu yapıldıktan sonra ikin
ci ayağın bulunduğu koşuya kayıtlı atlardan ko
şuya iştirak etmiyeceği ilân edilenler için öden
miş iştirak bedellerinden yalnız birinci ayakta 
birinciliği kazanan atın numarasına bağlanmış 
olanların iştirak bedelleri geriveriiir. 

e) Koşulardan birinci ayağı teşkil eden ko
şu iptal edildiği ve koşuyu hiçbir at bitireme
diği takdirde iştirak bedelleri geriverilir. İkin
ci ayağı teşkil eden koşu iptal edildiği veya ko
şuyu hiçbir at bitiremediği takdirde ise, çifte 
bahis yekûnu birinci ayakta birinciliği kazanan 
at veya atlar üzerine oynanmış bulunan bilet 
sayısına bölünür, 

Madde 17. — a) 7 den az atın işti
rak ettiği koşularda ikili bahsin yekûnun
dan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra 
I nci ve 2 nciyi sırasiyle bilen biletlerin 
sayışma bölünür. 7 ve dana fasla atın 
iştirak ettiği koşularda ikili bahis yekûnundan 
muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra, kalan para 
"ıraya bakılmaksızın 1 nci ve 2 nciliği kazanmış 
olan 2 şer atîık gruplar üzerine oynanan bilet
ler sayısına bölünür. Resmî yarış programında 
7 ve daha fazla at yazılı olduğu halde Komiser
ler Heyeti kararı veya her hangi bir sebeple ko
şuda koşan at adedinin 7 den aşağı düşmesi ha
linde dahi sıraya bakılmaksızın birinci ve ikin
ciliği kazanan atlara oynanan biletler kazanmaş 
addedilir. 

c) Koşu iptal edildiği veya koşuyu bir at 
bitirdiği veya hiçbir at bitiremediği takdirde 
iştirak bedelleri tamamen geri verilir. 

Ek madde 2. — 
b) Üçlü Ganyanın konulduğu koşulardan 

biıi iptal edilir veya birinde yalnız bir at ko-
şuyu bitirir veya hiçbir at bitiremezse kaza
nanlar hissesi iki koşuda birinciliği kazanan at
lar üzerine oynanmış bulunan bilet sayısına bö
lünür. 

d) Üçlü Ganyanın konulduğu koşularda, 
1 nci koşuda koşuya iştirak etmiyeceği ilân. olu
nan at veya atların numarasına bağlı olanların 
hfcirak bedelleri geri verilir. 

2, Koşuda koşuya iştirak etmiyeceği ilân 
oluşan at veya atlar üzerine oynıyanlardan bi
rinciliği kazanan at veya atların numarasına 
bağlanmış olanların iştirak bedelleri geri veri
lir. 

3. Koşuda koşuya iştirak etmiyeceği ilân 
olunan at veya atlar üzerine oynıyanlardan bi
rinci ayakta ve ikinci ayakta birinciliği kaza
nan at veya atların numarasına bağlanmış olan
ların iştirak bedelleri geri verilir. 

e) Üçlü ganyanın bulunduğu koşulardan 
ikisi iptal edilir veya iki koşuyu birer at biti
rirse veya iki koşuyu hiçbir at bitiremezse ka
zananlar hissesi bir koşuda birinciliği kazanan 
at veya atlar üzerine oynanmış bilet sayısına 
göre hesaplanarak dağıtılır. 

üç koşu da iptal edildiği takdirde ise, işti
rak bedelleri geri verilir. 
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Yukarıdaki hallere göre üçlü ganyanı bilen 
olmadığı takdirde, muayyen yüzde çıkarıldık
tan sonra kalan para mütaakıp üçlü ganyan 
oyununa devreder, üçlü ganyanı bilen olmadı
ğı sürece bu devir devam eder. 

Ek madde 3. — 
(k), (ı), (m) fıkralarındaki (Asgari) keli

mesi çıkacak. 
m) Üçlü bahsin yapılacağı koşularda, üze

rine oynanan üç attan herhangi birinin koşuya 
iştirak edememesi halinde oynayanın o atın ye
nine kayıtlı atlar arasından seçerek bilette işa
retli bulunan haneye yazacağı diğer bir at ge
çerli sayılır. 

Oyunlarda; üzerine oynanan üç attan iki 
veya üçünün koşuya iştirak edememeleri halin
de, bu atlara ait bahis bedelleri geri verilir. 

Ek madde 4. — d) Yukardaki bendlere gö
re mitinge ait oyun günlerinde altılı ganyanı 
bilen olmadığı takdirde her oyun günü oyna
nan miktardan muayyen yüzde çıkarıldıktan 
sonra kalan paranın % 25 i koşuların birinci
sini bilenlere, 5 koşu birincilerini bilen olma
dığı takdirde koşuların 4 birincilerini bilenlere 
dağıtılır. Kalan % 80 1er de mütaakıp altılı 
ganyan oyununa devroluamr. Koşularda 4 ko
şu birincilerini bilenler olmadığı takdirde oy
nanan miktarlardan muayyen yüzde çıkarıldık
tan sonra kalan paralar mütaakıp ganyan oyun
larına devrolunur. Altılı Ganyanı bilen olma
dığı sürece bu devir mitingin son gününe ka
dar devam eder. 

h) Altılı ganyanda, koşuya iştirak edeceği 
ilân edilen atlardan üzerine oynananların koşu
ya iştirak etmemesi halinde, bu atların yerine 
aynı koşudan en çok ganyan oynanan at üze
rine oynanmış sayılır. Bir koşuda üzerine eşit 
olarak en çok oynanan iki veya daha fazla at 
mevcudolduğu takdirde, herbiri koşmıyan atın 

yerini alır. Ve oyun bu atlar üzerine oynanmış 
sayılır. Bir at sahibinin koşuya iştirak edeceği 
ilân olunan atlarından bir veya birkaçının ko
şuya iştirak etmemesi halinde o koşuda at ve
ya atları koştuğu takdirde koşmıyan atları üze
rine oynayanlar hakkında bu bendin birinci fık
rası uygulanmaz. Bu gibi hallerde koşmıyan at
lar yerine o at sahibinin koşan at veya atları 
üzerine oynanmış sayılır. 

Bir at sahibinin koşuya iştirak edeceği ilân 
olunan atlarının hiçbirinin koşuya iştirak et
memesi halinde, o at sahibinin atlarının yerine 
aynı koşuda en çok ganyan oynanan at üzeri
ne oynanmış sayılır. 

i) Altılı ganyanda birden fazla at, atbaşı 
beraber (Deat - Heat) birinci olarak geldiği 
takdirde, bu atlar üzerine oynıyanların her biri 
kazanmış sayılır. Ancak tevzi edilecek para bi
rinci gelen atları ihtiva eden grupların sayısın
ca eşit parçalara ayrılarak, her grup için ayrı
lan para o grupta bulunan atlar üzerine oyna
nan Tilet sayısına bölünerek kazançlı miktar
lar bulunur. 

j) Altılı ganyanın konulduğu (koşulardan 
her hangi birisine bir at sahibinin birden fazla 
atının iştirak etmesi halinde, bu atlar üzerine 
oynıyanların Iher biri kazanmış sayılır. 

Madde 23. — Koşu günü talebedilmiyen ka
zananlar hisseleri ve asgari iştirak bedelleri, ko
şu gününü kovalıyan lonbeşinci ıgünü saat 12 ye 
kadar yarış müesses esince tâyin edilen yerler
deki geç tediye büroları tarafından ödeoıir. Üç
lü bahis, altılı igamyan ve kur'alı bahiste bu sü
re 90 gündür. Bu süreler içinde ibraz edilmiyen 
biletlerin karşılıklarının % 25 i Yarış Müesse
sesi masraflarını karşılamak lüzere Yarış Mües
sesesine, % 75 ide Jokey Kaza Yardım Sandığı
na irat kaydolunur. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

108 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 9 . 1971 Çarşamba 

Saat : Birleşik Toplantının birtinıinden 15 dakika sonra 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâikimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kaibul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Anayasa ve Adalet. Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/490; Cumhuriyet Senatosu 1/1264) 
(S. Sayısı : 1654) (Dağıtma tarihi : 18.8.1971) 
(Bitiş tarihi : 10.11.1971) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/5-27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'in, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'mrn Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Cer el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Miıilî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (G/567) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

13. -—• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 
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III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kare Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, böl gelerar asında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmia Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta

rihi - . 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyelt Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyeit dü
zenini yok etmek amacım güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığımn 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

10. — Üste fiilen taarruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevket oğlu Aykut Alpergün 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 1/375: C. Senatosu: 1/1261) (S. Sayı
sı : 1655) (D. Tarihi : 20.8.1971) (Ret) (Bitiş 
tarihi : 2.11.1971) 

X 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2/339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 8 . 1971) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis; 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17.7.1971) (Bitiş tarihi : 7.9.1971) 

X 2. -— Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 



kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Chımihuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm, ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 
16 . 9 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1236) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 16.9.1971) 

X 4. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 
Kasım. 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaJbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizmi ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22.7.1971) (Bitiş tarihi : 16.9.1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22.7.1971) (Bitiş tarihi : 
16.9.1971) 

X 6. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VHI nci maddesinin 12 imci fıkrasının (F) bendi
me Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararımın onaylanmasının uygun 'bu
lunduğu haJkkındaiki kanun tasarısının Millet 

Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komiisyonılan raporları (MMett Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Say> 
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28.7.1971) (Bitiş 
tarihi : 16.9.1971) 

7. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/385 ; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı 1610 a ek) 
(Dağıtma tarihi : 10.8.1971) (Bitiş tarihi : 
7.9.1971) 

8. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasalısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi 18.8.1971) 
(Bitiş tarihi : 2.11.1971) 

9. — Âfet bölgelerinde çalıştırılacak perso
nele yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/488; C. Senatosu 
1/1262) (S. Sayısı : 1656) (Dağıtma tarihi : 
19.8.1971) (Bitiş tarihi : 31.9.1971) 

10. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/80; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1263) (S .Sayısı : 1659) 
(Dağıtma tarihi : 23.8.1971) (Bitiş tarihi : 
9.11.1971) 




