
D Ö N E M : 3 C İ L T : 27 TOPLANTI : 3 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

140 ncı Birleşim 

2 . 10 . 1972 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 133 

II — GELEN KÂĞITLAR 133 

III — YOKLAMA 134 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 134 

1. — Hatay Milletvekili M. Sait Reşa'-
nm, Sümerbankm pamuk alımları konu
sunda gündem dışı demeci 134:135 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
son aylardaki öğretmen huzursuzluğu ko
nusunda gündem dışı demeci ve Başbakan 
Ferid Melen'in cevabı 135:138 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/926) 138: 

139 
4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 

yılı içinde 2 aydan fazla izin alan Manisa 
Milletvekili Selçuk Giimüşpala'ya ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/925) " 139:140 

5. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılı içinde 2 aydan fazla izin alan Antalya 
Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'na ödeneği-

Sayfa 
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/924) " 140 

6. — Hastalığı sebebivle bir toplantı 
yılı içinde 2 aydan fazla izin alan izmir 
Milletvekili Şevket Adalan'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/923) " 140 

7. — Mazereti sebebiyle bir toplantı 
yılı içinde 2 aydan fazla izin alan Bitlis 
Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'ya öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezke
resi (3/922) " 140 

8. — Mazereti sebebiyle bir toplantı 
yılı içinde 2 aydan fazla izin alan Muş Mil
letvekili Kasım Emre'ye ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/921) 140 

9. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılı içinde 2 aydan fazla izin alan Kars 
Milletvekili Veyis Koçulu'ya ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/920) 140:141 

10. — Askerî okullar ve askerî öğret
menler hakkındaki kanun tasarısının geri-
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/221, 3/918) " 141 



M. Meclisi B : 140 2 . 10 . 1972 O : 1 

Sayfa 
11. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komis

yonu Başkanlığının, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının halk hasta
lık sigortası kanun teklifinin, genel sağ
lık sigortası kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun teklifini görüşmek üzere ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyona havale
sine dair tezkeresi (2/362, 3/916) 141 

12. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu Başkanlığının, genel sağlık sigortası 
kuruluş kanunu tasarısının, genel sağlık 
sigortası kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun teklifini görüşmek üzere kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyona havalesine dair 
tezkeresi (1/700, 3/917) 141 

13. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'-
ın, Plan Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi 141:142 

14. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Bütçe Karma Komisyonu üyeliğin
den istifa ettiğine dair önergesi 142 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Tarım Komisyonu üyeliğinden isti
fa ettiğine dair önergesi. 142 

16. — Elazığ Milletvekili Hayrettin 
Hanağası'nın, vatanî hizmet bölümünden 
özel kanunlarına göre adlarına ayrı ayrı 
aylık bağlanmış bulunanların aylıklarının 
% 100 oranında artırılmasına dair kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi. 142 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 142 

1. — Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, 
araç ve gereçlerle donatılması amacıyle 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komu
tanlığına gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Plan komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
87 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/680) 
(S. Sayısı : 724) 142,153:154 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı ve 30 arkadaşının, 'Gelir Vergi
si Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanu
nun değişik geçici 4 ncü maddesinin ta-

Sayfa 
dili hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plan komisyonları raporları (2/625) (S. 
Sayısı : 710) " 142:143,155:156 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Fevzi Güngör ile Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin Top
tancı halleri kanun teklifleri ve Sanayi ve 
Ticaret, içişleri ve Adalet komisyonların
dan 5'er üyeden kurulu 57 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) 143,157:158 

4. — Türküye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında geçici anlaşana hüküm
leri uyarınca bu anlaşmanın kapsamına 
giren maddelerin Gümrük vergilerinde an
laşmada yer alan esas oranlar çerçevesin
de yapılan indirimlerin [onaylanması hak
kında kanun tasarısı ve Plan Komisyo
nu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) 143,159:160 

5. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün 
en çak ağırlığı hakkında 127 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ça
lışma ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/632) (S. Eayısı : 714) 143,161:162 

6. — Uçakların kanun dışı yollarla ele-
geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Ara
lık 1970 tarihli La Haye Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/657) (S. Sa
yısı : 715) 143,163:164 

7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/692; Cumhuriyet Senato
su : 1/106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
741; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
138) 143 

8. — 6831 sayılı Orman Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili ih
san Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 

— 132 — 



M. Meclisi! B : 140 2 . 10 . 1972 O : 1 

Sayfa 
Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan komisyonlarından 
3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572) 
(S. Sayısı : 584) 143:152 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının,, İn
hisar Beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu mütalaası ile Plan Komisyo
nu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
27 . 1 . 1971, 27 . 6 . 1972) 152 

10. — 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri 
Usulü Kanununun bazı maddelerinin de-

Sayfa 
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/616) (S. 
Sayısı : 671) 152 

11. — Eski eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka
ranlara bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) 152 

12. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü hürriyeti hakkındaki Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/520) (S. Sayısı : 694) 152 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ad okunmak suretiyle yapılan yoklama so
nucunda Genel Kurulda çoğunluk olmadığı an
laşıldığından, 2 Ekim 1972 Pazartesi günü saat 
15,O0'te toplanılmak üzere Birleşime saat 15,40' 
ta son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangil Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ankara, İstanbul ve nüfusun yüz bin

den yukarı olan şehirlerde içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini hakkındaki 1053 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/707) (İçişleri, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyonla
rına) 
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kanun tasarısı (1/708) (Plan Komisyonuna) 

Tezkere 

3. — Hudut ve SahiUer Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1969 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/915) (Sayış
tay Komisyonuna) 

» • • < • ••-

— 133 — 



M. Meclisi B : 140 2 . 10 . 1972 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 140 ncı Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Yok-

1. — Hatay Milletvekili M. Sait Reşa'nın, Sü
merbankın pamuk alımları konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — İki sayın üyenin gündem dışı 
söz istekleri olmuştur. 

Sayın Reşa, Sümerbankın pamuk alımları 
konusunda gündem, dışı söz istiyorsunuz. Beş da
kikayı aşmamanızı rica ediyorum, buyurun efen
dim. 

M. SAİT REŞA (Hatay) — Saym Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Memleketin ekonomisine büyük katkısı olan 
pamuk ürünü üreticilerinin durumu ile Türk ef
kârı umumiyesi, Yüksek Parlamento, Hükümet 
ve siyasî partiler yakinen ilgilenmektedirler. 
Hükümetin, Sümerbankın pamuk alım piyasası
na girmesi için verdiği emrin, ilgili müdürler ta
rafından yerine getirilmediği, kendi seçim böl
gemde tarafımdan bizzat müşahede edilmiştir. 
Bundan duyduğum üzüntüyü yüksek huzurla
rınıza getirmek için kürsüyü işgal etmiş bulu
nuyorum. 

15 gün evvel, seçim bölgem olan Hatay'da 
iken, Sümerbankın Hatay'da yalnız Reyhanla il
çesinde pamuk mubayaasına girdiğini, Kırıkhan 
ve Antakya merkez ilçelerinde ise pamuk muba
yaasına girmediğini öğrendim. Kırıkhan ve An
takya merkez ilçeleri Amik Ovasının büyük 
kesimini temsil eder. Bir durumu, Sümerbank 
Adana Pamuk Alım Müdürü Mükerrem Güler'e 
telefonla anlattım ve bu iki ilçemizde de alıma 

lamaya 217 sayın üye katılmış, 13 üyenin de Ko
misyonda bulunduğu, Komisyon Başkanınca 
tevsik edilmiş bulunduğundan çoğunluğumuzun 
olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışmalarımıza başlıyoruz efendim. 

girmesini rica ettim. Mükerrem Güler Beyden, 
«Hay hay, Hükümet böyle bir karar almıştır ve 
bana tam yetki verilmiştir. Bu kazalarda mem
nuniyetle alıma gireceğim, yeter ki, bize yardım
cı olun.» cevabını aldım. Sise bütün gönlümüzle 
yardımcı olalım, bizden istediğiniz nedir? Müs
tahsil çok mustar bir durumda, malını satama-
yacak, pazar bulamıyor, tefecinin en küçük tüc
carların eline düşmüştür. Bu durumdan kurtar
mak için elbette ki elbirliğiyle çalışacağız, de
dik. 

Bir münasip depo, yazıhane falan gibi yer is
tediler. Ben, kendilerine bu depoyu bulacağımı 
ve münasip bir alım ambarını kendilerine temin 
edeceğimi söyledim. Bana cevaben, Reyhanlı' 
daki vazifeli eksperine talimat vereceğini, erte
si gün Kırıkhan ilçesinde buluşacağımızı, kendi
leriyle gerekli şekilde ilgilenmemi hassaten rica 
ettiler ve ben de söz verdim. Ertesi gün, tali
mat verdiği memuru Kırıkhan'a gelerek beni 
aradılar, buluştuk. Kendilerine lâzım olan, en 
aşağı bin ton alabilecek bir depoyu, yazıhanesiy-
le beraber temin ettim. Durumdan çok memnun 
kaldılar.» Durumu hemen Bölge Müdürüne ilete
ceğiz ve Pazartesiden itibaren de alıma girece
ğiz.» diye teminat veriler. 

Ben kendilerine güvenerek seçim bölgemden 
ayrıldım. Oradaki arkadaşlarıma duyurdum, 
hatta gazetelere, Hükümetin almış olduğu bu ka
rardan dolayı memnuniyetimizi ifade eden beya
nat da verdik, Hükümete şükranlarımızı bildir
dik. Ankara'ya döndüm. 
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Aradan onbeş gün geçtiği halde, iki gün evvel 
aldığım telefonla, Sümerbankın maalesef bu yer
lerde alıma girmediğini öğrendim. Dün gece te
lefonla Adana Bölge Müdürünü aradım ve bul
dum, durumu kendisine hatırlattım: «Bana bu 
şekilde söz vermiştiniz, Hükümetin aldığı kara
rı uygulayacağınızı söylediniz. Benden istediği
niz yardımı ben size hizmet olarak temin ettim. 
Elverişli bir depo da temin ettim. Neden alıma 
girmediniz?» diye sorduğum zaman, «Efendim, 
elemanımız yok. Eleman olmadığı için piyasaya 
giremiyoruz. Eleman bulduğumuz zaman gire
ceğiz.» cevabını aldım. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, bir ürünün 
hasat zamanı nihayet bir veya birbuçuk ay sü
rer. Zaten onbeş gün, geçmiş bir vakit oldu, on
beş gün daha eleman bulmakla geçerse, müstah
silin, bu malını satacak bir yer bulamayacağı 
aşikârdır. O halde siz beni aldattınız, biz çiftçi 
arkadaşlarımıza söz verdik, Hükümetin aldığı 
kararı da uygulamıyorsunuz, meseleyi Meclise 
getireceğim dedim. 

Aldığım cevap çok üzücüdür. Ben bir parla
menter arkadaşınız olarak murakabe görevimi 
yapıyorum. Seçim bölgemdeki çiftçi arkadaşla
rımızın ıstıraplı durumunu elbette ki dile getir
mek zorundayız. Meseleyi Meclise götüreceğim 
dediğim zaman, «Beni tehdit mi ediyorsunuz?» 
cevabı ile karşılaştım. 

Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanının bu me
sele üzerinde (Benimle ilgili kişisel yönü üzerin
den değil de, calibi dikkat olan meselenin Hü
kümetle ilgili olan yönü üzerinden) durmasını 
huzurunuzda hassaten rica edeceğim. Bir parla
menter olarak bir işletme müdürüne veya ge
nel müdürüne, Hükümetin almış olduğu karar 
muvacehesinde bu işler niçin yapılmıyor diye 
sorduğumuz zaman bize böyle bir cevap verile
cekse, bizim zaten bir görev yapmamıza imkân 
yoktur. Bu durum beni üzdüğü kadar, zannedi
yorum Yüce Meclisi de üzecektir. Hükümetin 
bu iş üzerinde hassasiyetle durmasını tekrar ri
ca ediyorum. 

Sümerbank Genel Müdürü ile biraz evvel yap
tığım telefon görüşmesinde aynı cevabı aldım; 
«Eksper elemanımız yoktur. Bu bakımdan bir
çok bölgelerde alıma giremiyoruz.». Hükümet 
bu karan bir ay önce almıştır, ilgili Genel Mü
dürlük her halde bu kararın alındığını biliyor. 
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Pamuk sezonunun da ne zaman başladığını biz
den daha iyi bilen bir müessese olarak neden 
eleman hazırlamamış, neden gerekli yerlerde 
depo bulamamış, neden Hükümetin almış oldu
ğu karar Türk efkârı umumiyesinde tam mâna-
sıyle icra edilemiyor? 

Bu noksanlık üzerinde de Sayın Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı tarafından hassasiyetle duru
larak gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Müs
tahsil mutazarrır durumdadır, piyasa bulamı
yor. Aslında çok yüksek maliyetle elde ettiği ve 
yüzde doksan zarar edeceği pamuk ürününün 
değerlendirilmesinde Hükümetin Türk çiftçisine 
yardımcı olmasını diler, sayglıar sunarım. 

2. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'tn, son ay
lardaki öğretmen huzursuzluğu konusunda, gün
dem dı§ı demeci ve Başbakan Ferid Melen'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz, son aylar
daki öğretmen huzursuzluğu konusunda söz is
tiyorsunuz. Sizden de, kısa olmasını rica edi
yorum Sayın Çetin. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Bu tarih kürsüsünü, sınıf kürsülerinden ge
len bir insan olarak çok az görevden alakoyma 
yeteneğinde ve sorumluluk bilincinde olan bir 
arkadaşınızım. Ancak bugün, yerine getirilmesi 
gereken, temel hak ve özgürlüklere ilişkin ağır 
ve o ölçüde de soylu bir görevim vardır. Bu gö
rev Türk öğretmenleriyle ilgili olduğu için açık 
ve aydınlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet kuruldu
ğundan beri Türk öğretmeni yeni Devletimizin 
yeni insanını yaratma ve ona Cumhuriyetin er
demini ve soluğunu verme kavgası içinde içinde 
bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşından bu yana 
öğretmen, yedeksubaylık ödevinin dışında dev
rimcilik görevinin süreci içinde zaman zaman 
ezilmiş, kıyılmış, siyasal iktidarlar Türk öğret
meninin görevini anlamamazlıktan gelmişlerdir. 
önde, Başöğretmen Atatürk'ün bulunduğu dö
nem biter bitmez O'nun, uğruna öldüğü halkla 
arasını açmaya çalışmışlar, O'na zulmetmişler, 
O'na kıymışlardır. Oysa öğretmen, Türk Devle
tinin, Türk halkının yücelmesi için zaman za
man şehitler verme pahasına da olsa, kara bil
gisizlikle savaşmış, Atatürkçü, devrimci çizgisi-
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ni, görevini, yaşantısını onurla ve her zerresini 
ulusçulukla sürdürmüş ve sürdürmektedir. 

Akılcı, arayıcı, bulucu, lâik, devrimci, Cum
huriyetçi, özgürlükçü Türk öğretmenini, bu den 
yüce bir görevin kişilerini yakamı ilikleyerek 
saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, toplum bilim, politi
kayı kişinin kendi yönetimine, kendi bilinç et
kisini katması diye tanımlar. Bir başka deyimle, 
başkalarının güdümünden bilinçle ve güdümle 
soyutlanma gayretidir, politika, öyle ise «öğret
mene politika yapıyorsunuz» derken de insaflı 
ve adaletli olmak lâzım gelir. 1961 -1970 dönemi
nin öğretmenini bu özgürlükçü dönemin içinde 
bir şey kalmadan diyeceklerini diyebilen öğret
meni idi. Mutlu muydu, özlediği ülkenin ve ulu
sun öğretmeni miydi? Ekonomik ve toplumsal 
güvencesi tam mıydı, siyasal iktidarlar, toplu
mun egemen güçleri, halkın öğretmenlerini an
lıyorlar mıydı? Elbetteki hayır. 

Değerli arkadaşlarım, zaman akıyor; tekno
lojik uzay çağını yaşıyoruz. Çağın istediği eko
nomik ve teknik adamı, kalkınmanın sırrı olan 
beyinleri, bilgili ve becerikli elleri çoğaltmak 
zorunluluğundayız, öğretmenler çağdaş evren
sel toplumun ve gerçek anlamda Atatürkçülü
ğün en hassas kesimidir. Onları çoğaltmıyorsu
nuz, onları yoğaltıyorsunuz. 

Zaman akıyor değerli arkadaşlarım, Türkiye 
değişiyor. Bu çağdaş gelişimin Türkiye'deki kı
sa, büyük anlamlı adı Atatürkçülüktür. Bu Ha
zinenin anahtarlarını elinde tutan öğretmen, gö
revini yapmazsa tarih önünde mahkûm olur. 
Çünkü toplumsal olaylar bilimidir, tarih. 

Ancak son zamanlarda yeni bir Atatürkçülük 
geliştirilmek istenmektedir, öyle ki, tüm Ata
türk düşmanlan; Saidi Nursi'ye araba hediye 
edenler, köy enstitülerini kapatanlar, Cumhu
riyetin 50 nci yılında efendimiz köylümüzü yüz
de 60 alf abesiz bırakanlar ve ona bir karış top
rağı çok görenler, düyunu umumiyenin yerine 
konsorsiyumlar getirenler ve Atatürk'ün öğret
menini namerde muhtaç edenler hepsi birer dev 
Atatürkçü olarak geçinmektedirler. 

Eğitim, toplumların kendi kendilerini aşma
larıdır. Çağdaş düzeyde ulusal bir ekonomiye 
sahibolamayışımız ulusallık bakımından eğitimi 
havada bırakmış, ulusal eğitimi temelden yok
sun kılmıştır. Bağımsız bir ekonomiye geçeme-
yişimiz, geçerli ekonominin istediği insan türü 

ile öğretmenin kafasındaki özgür insan türünde 
çelişkiyi yaratmıştır. Çankaya'da bir Amerika
lının arabası altında can veren değerli öğretmen 
Vedide Baha Pars diyor M, «Kafanızda bir dün
ya varsa, çocuklara anlatın, onlar kurarlar.» Bu 
ağızlara da sansür konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmen; edinimle-
riyle içinde yaşadığı koşulların oluşturduğu bir 
insandır. Görevi içinde yaşadığı çağdaş koşul
lara uygun, yargı yeteneği tam, üretici, arayıcı, 
bulucu, ulussever, akılcı, teknolojik isterlere 
uyan insan yetiştirmektir. Soyut mantık oyun
ları ile lâf ebeliği yaparak emir örneği insanlar 
yetiştirmekten kaçar, insanlığın deney ile göz
lemlerini günümüze aktaran kitapların yasak
lanmasından Öğretmen hoşlanmaz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman 
söylüyoruz, «Bugünkü düzen bozuktur.» Ulusla
rın tarihinde de insanların yaşantısında oldu
ğu gibi zikzaklı dönemler olmuştur. Fakat top
lum dinamizmi böylesine dönemeçleri mutlaka 
geri dönmemek üzere geçmiştir. Çağdaş tarih 
anlayışının Cumhuriyet Halk Partisine gösterdi
ği öğreti budur. Devrimci Cumhuriyet Halk 
Partisi gibi devrimci öğretmen de kendi payına 
düşeni yüklenecektir. Mütemadiyen kanayan... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

ÇETlN YILMAZ (Devamla) — Buyurun, 
efendim. 

BAŞKAN — Konuyu çok genişlettiniz, efen
dim. 

ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Son aylarda öğretmenlerin hu
zursuzluğu ile ilgili konuda söz istedinliz çok 
gerilere kadar gittiniz, yani. 

ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Çok atfeder
siniz, toparlıyorum efendim. 

Şimdi, 12 Mart'tan bu yana devam eden reji
min öğretmende yansıyan sızılarından somut 
örnekler vereceğim. Siyasal düzen öğretme
nin ıstırabında tırmanma dönemindedir. Yüce 
Meclis olarak bu Bakanın şahsında bu Hükü
metin yakasına yapışmak zorundasınız. Mut
lak bir taraf hizaya gelmelidir. Ya Atatürkçü 
öğretmen, ya Hükümet? Eğer okuyan çocuk
larınızı seviyorsanız, bu çok boyutlu denkle
mi çözmek zorundasınız. 

— 136 — 



M. Meclisi B : 140 2 . 10 . 1972 O : 1 

Değerli arkadaşlarımı, Sayın Erim Hüküme
tinin başlattığı balyoz hareketinde tutuklanan 
1 517 öğretmen bugün ancak 29 tanesi yargı 
kapılarınıdadır. Afyon kaçakçıları gibi gece ya
rısı evlerinden toplanan 1 500 öğretmen birkaç 
gün karakollarda işkence gördükten sonra ev
lerine dönmüşlerdir. Yüzleri dayaktan kızar
mıştı, ama alınları ak idi. Balyoz hareketinden 
rakamlar veriyorum. 

(BAŞKAlN — Sayın Çetin, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

ÇETlN YILMAZ (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — "Beyefendi, zatialiMz.. 
ÎHSAN ATAöV (Antalya) — Dosyalar Yar-

gıtayda. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale 

etmeyin. 
Zatiâliniz bu kadar geniş konu için benden 

gündem dışı söz istemediniz. Saniyen, süreniz 
de doldu, beş dakika içlin size söz verdim. Lüt
fen son aylardaki 'öğretmen huzursuzluğu ne 
ise onu ifade ediniz. 

ÇETÎN YILMAZ (Devamla) — Efendim, sa
dece rakamlar verip hâdiseleri bağlıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum, bunlar 
geçmiş meselelerdir, efendim, Yani yürürlükte
ki meseleler değildir ki, lütfediniz. 

ÇETÎN YILMAZ (Devamla) — Bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Başkanın ihtarını 

saygı ile karşılıyor, olayların biribirine olan 
bağlarından yararlanarak örneklerle bugünkü 
örneklere gelmek, bugünkü örneklerden so
mut belgeler vermek istiyorum. 

Ancak şimdi son aylarda olan örmeklerden 
çok yeni bir örjnek verip, konuşmamı bağlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde Bakan
lık emrine alman öğretmen sayısı 16, işten el-
çektirilen 6, nakil edilen 52, stajyerliği kal
dırmamak suretiyle görevine son verilen 8, 
yolluğu ödenmeyen 5, müstafi sayılan 2, maaş 
kesimi alan 5 ve öğretmen okulu öğrencilerin
den 18 tanesi ki, hepsi 115 kişi hiçbir gerek
çe gösterilmeden zulme uğratılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bunlardan bir 
örnek veriyorum, ilçe idare kurulu bir öğret
men hakkında tam metnini aşağıda vereceğim 
lüzumu muhakeme kararı verdirmiş. Yazı şu: 
«Yeni yıl» öğretmen ödev veriyor, öğrencisine 

ve yazdırdığı yazısının suretini aynen okuyo
rum ; «Bekldyen bir yılı bitirip 1971 yılma ümitle 
girdik, uzun süren hayat yılı, çevremizde ve 
yurdumuzda çeşitli olaylara sahne oldu. Çevre
mizde panayir, yangınlar, ilçemizi imar etme 
yönünde belediye hizmetlerinin görünüşü, tarım
sal üreticinin Kastamonu'daki yürüyüşü gibi 
olayların izleri; yurdumuzda deprem, kolera 
salgını, banka soygunları, işgaller, öğrenci ha
reketleri ve de işçilerin grevleri olup, bitmiş
tir.» öğretmen bu ödevi yazdırdığı için göre
vinden alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, lise öğretmeni Dinar' 
da görevinden alınmış, hiçbir suçu yok. Mani
sa Sarıgöl'de Afyon Dinar'da, Badem Ortaoku
lunda öğretmenler görevinden alınmış, tevbüh 
cezası alan öğretmenler ve sayıları binıbeşyüz 
küsur öğretmen ve bunların içerisinde önem
le üzerinde durmuş olduğum 20 küsur belgeyi 
burada tarihin yargısına sunmak ve Sayın Ba
kan istediği zaman vermek üzere, zamanım 
dolduğu için bırakıyor ve konuşmamı bağlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakan
lığında yapılan öğretmen temizliği sarı man
tığını muhafaza etmektedir. Öğretmen, toplu
mun aydınlığa açılan percerelerlidir. Bir kez 
kapanmaya görsün bu pencereler. Hepimizi sa
ran karanlık Eğitim Bakanının da, Başbaka
nın da dünyasını karartır, örnekleri gibi. 

Hepinize saygılar sunuyorum, değerli arka
daşlarım. (C. H. F sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Başfbakan. 
BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Cumhuriyet 

Senatosu Van Üyesi) —Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; biraz önce konuşan değerli mil
letvekili Çet!Jn Yılmaz arkadaşımız, öğretmen
lere yapılan, - kendi ifadesiyle - haksızlıklar 
veya zulümlerden bahis ettiler. Bir mevzu orta
ya getirdiler ve bazı örnekler de verdiler. 

Şimdi, bunların bir kısmı şüphesiz bizim 
görev zamanımıza taallûk etmiyor, onlar hak
kında bir şey söylemeye imkân bulmuyorum, 
elimde bu anda malzeme de yok. 1 500 öğret
men nezaret altına alınmış bir 'kısmı muhake
me edilmiş bir kısmı bırakılmış. 

Yalnız şunu arz etmek istiyorum, bu vesile 
ile; memlekette bir anarşi olmuştur. Anarşi ile 
mücadele olmaktadır. Yüksek kararınızla 11 il-
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de Sıkıyönetim ilân edilmşitiir. Bu Sıkıyöne
tim, anarşiyi yapanları, eylem yapanları, onu 
taihrik edenleri, teşvik edenleri takibetmekte-
dir. Bunları muhakeme etmektedir. Suçlu gör
düklerini mahkûm etmektedir, görmediklerinli 
serbest bırakmalktadır. Bu takip yalnız öğ
retmenler hakkında değildir, memlekette. Yal
nız öğretmenler hakkında olsa, sadece bu mes
lek erbabı hedef alınmıştır ve bunlar hakkın
da haksız muamele yapılmıştır veya yapılmak
tadır şeklinde bir iddia ortaya atılabilir. 

Maalesef, bu memleketi anarşiye boğmak 
isteyenler daima - başka memleketlerde de öy
ledir, geliştirilmiş metoddur. Bir memleket için
den nasıl yılkılır, nasıl fethedilir - öğretmene mu
sallat olur, üniversiteye sızmaya çalışır, genç
lik arasına sızmaya çalışır, orduya sızmaya ça
lışır ve bizim memleketimizde bunların hepsi 
olmuştur. Sıkıyönetimin yaptığı taMp sadece 
öğretmenler hakkında mı olmuştur? 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Polis, polis. 
BAŞBAKAN FEEÎD MELEN (Devamla) — 

îzin verin. 
Sıkıyönetim, yanli askerî idarededir Sıkıyö

netim. Bizzat orduda kendi evlâtlarına kıy-
ımşlardır. Kaç subayın bugün işinden atıldı
ğını biliyor musunuz? Kaç subayın bugün ne
zaret altında olduğunu biliyor musunuz, kaç 
subayın bugün muhakeme edildiğini ve mah
kûm edildiğini biliyor musunuz? Onlar da öğ
retmen gibi bu vatanın evlâdıdır. 

Şu halde faunu takip, sadece öğretmeni de
ğil, bu memlekette maalesef kaderin cilvesiyle, 
- yapanlar utansın, maalesef onların bir kısmı hâ
lâ yudum yudum viskilerini çekmektedirler, pu
rolarım çekmektedirler, - teşvik etmişlerdir, ale't 
olmuşlardır. Bu gençlerimizi bu badireye sokmuş
lardır, alet etmişlerdir. Bugün bunlar hakkın
da tatbikat yapılıyor. Sadece öğretmeni he
def alan bir şey yoktur, bunu böylece tavzih 
etmek isterim, tasrih etmek isterim. 

öğretmenler, bilâkis bizim çocuklarımızı 
emanet ettiğimiz, yarın bu memleketin her ala
nında çalışan insanlarını yetiştirmeye memur 
ettiğimiz büyük zümredir, hürmete lâyiktir. Te
mennimiz daima odur, bu öğretmenlerden par
tiler el çekmelidirler. (A/P. ve M. G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Partiler el çeksin, ra
hat bıraksın, bu öğretmenler vazifelerini hepi
mizden daha iyi idrak ederler ve yaparlar. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve M. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (S/926) 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin izin işlem
leriyle ilgili Başkanlık Divanı tezkerelerini arz 
ediyorum/efendini. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki 'izin talepleri Başkanlıik Divanının 
28 . 9 . 1972 tarihli toplantısında uygun müta
laa edilmiştir 

Keyfiyet Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
(Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümiüşpala 30 gün 
hastalığına binaen 20 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Antalya Milletvekilli Hasan Akçalnoğlu 4 ay 
5 gün hastalığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

izmir Milletivelkili Şevket Ad/alan 69 gün has
talığına binaen 2 . 9 . 1972 tarihinden itibaren 

Bitlis Milletvekili A. inan Gaydalı 15 gün 
mazerietine binaen 5.7.1972 tarihinden itibaren 

Muş Milletvekili Kasım Emre 20 gün maze
retine binaen 17 . 9 . 1972 tarihinden itibaren 

Tokat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu 17 gün 
hastalığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden itiba
ren 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu 20 gün hasta
lığına binaen 19 . 6 . 1972 tarihinden itibaren 

izmir Milletvekili Fazlı Annç 20 gün hastalı
ğına ıbiinaen 26 . 6 . 1972 tarihinden itibaren 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş 20 gün 
hastalığına binaen 28 . 6 . 1972 tarihinden iti
baren 

Samsun Milletvekili Balhattin Uzunoğlu 15 
gün hastalığına binaen 5.7.1972 tarihinden iti
baren 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu 15 gün has
talığına binaen 5 . 7 . 1972 tarihinden itibaren 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar 14 gün has
talığına binaen 6 . 7 . 1972 tarihinden itibaren 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akısak 10 
gvaa. hastalığına binaen 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren 
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îzmir Milletvekili îhsan Gürsan 10 gün has
talığına binaen 10 . 7 . 1972 tariiihnden itiba-
nen 

Ankara Milletvekilli Osman Soğukpınar 10 
gün hastalığına binaen 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay 10 gün has
talığına binaen 11 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren 

Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi 21 gün has
talığına binaen 11 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Tekrar teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala, 30 
g\m hastalığına binaen, 26 . 6 . 1972 tarihinden 
itibaren.. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antalya MiUetvekili Hasan Akçalıoğlu, 4 ay 
5 gün hastalığına binaen, 19 . 6 . 1972 tarihin
den itibaren.^ 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 69 gün 
hastalığına binaen, 2 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren.;. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Asidin înan Gaydalı, 
15 gün mazeretine binaen, 5 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren.., 

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

Muş Milletvekili Kasım Emre, 20 gün maze
retine binaen, 17 . 9 . 1972 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmliştir. 

Takat Milletvekili Osman Hacıbaloğlu, 17 
gün hastalığına binaen. 19 . 6 . 1972 tarihinden 
itibaren., 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümişıtir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 20 gün has
talığına binaen, 19 . 6 . 1972 tarihinden (itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îzmir Milletvekili Fazlı An&ııç, 20 gün hasta
lığına binaen, 26 . 6 . 1972 tarihinden itibaren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümişıtir. 

Zonguldak Milletvekili Cahit Kanakaş, 20 
gün hastalığına binaen. 28 . 6 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iSa-msun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu, 15 
gün hastalığına binaen. 5 . 7 . 1972 tarihinden 
itibarien. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümişıtir. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 15 gün has-
taüığma binaen. 5 . 7 . 1972 tarIMnden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar, 14 g\in. has
talığına binaen. 6 . 7 . 1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışıık, 10 
gün hastalığına binaen. 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îzmir Milletvekili îhsan Grürsan, 10 gün bal
talığına binaen. 10 . 7 . 1*972 tarihinden itibaren. 

. BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar, 10 
gün hastalığına binaen. 10 . 7 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Emmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay, 10 gün hasta
lığına binaen. 11 . 9 . 1972 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi, 21 gün 
hastalığına binaen 11 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Manisa Milletve
kili Selçuk Gümüşpala'ya ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/925) 
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BAŞKAN — izinler dolayısiyle oya sunul
ması gereken ödenek durumları vardır, arz edi
yorum efendim1 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Manisa Milletvekili 
Selçuk Gümüşpala'ya ödeneğinin verilebilmesi, 
içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yük
sek tasviplerine arzolunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı için
de 2 aydan fazla izin alan Antalya Milletvekili 
Hasan Akçalıoğlu'na ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/924) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Hastalığı .sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
iki aydan fazla izin alan Antalya Milletvekili 
Hasan Akçalıoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan keyfiyet yük-
sak tasviplerinize arzolnur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı için
de 2 aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Şev
ket Adalan'a ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/923) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
'iki aydan fazla izin alan izmir Milletvekili Şev
ket Adalan'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüksek 
tasviplerine arzolunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Mazareti sebebiyle bir toplantı yılı için
de 2 aydan fazla izin alan Bitlis Milletvekili Abi-
din İnan Gaydalı'ya ödeneğinin verilmesine da
ir Başkaydık tezkeresi (3/922) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Mazareti sebebiyle bir toplpantı yılı içinde 

iki ayadan fazla izin alan Bitlis Milletvekili 
Abidin inan Gaydalı'ya ödeneğinin verilebil
mesi, içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Ge-

I nel Kurulun kararma bağlı olduğundan keyfi
yet yüksek tasviplerinize arzolunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I 8. — Mazareti sebebiyle bir toplantı yılı için
de 2 aydan fazla izin alan Muş Milletvekili Ka
sım Emre'ye ödeneğinin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi (3/921) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkersini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Mazareti sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Muş Milletvekili Kasım 
Emre'ye ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rın bağlı bulunduğundan keyfiyet yüksek tas
viplerine arzolunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Hastalığı sebebiyle bir toplpantı yılı 
içinde 2 aydan fazla izin alan Kars Milletvekili 
Veyis Koçulu'ya ödeneğinin verilmesine dair 

* Başkanlık tezkeresi (3/920) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Kars Milletvekili Veyis 
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Koçulu'ya ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan keyfiyet yüksek tasvip
lerine arzolunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

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

10. — Askerî okullar ve askerî öğretmenler 
hakkındaki kanun tasarısının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/221, 3/918) 

BAŞKAN — Bir geri isteme tezkeresi vardır 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 3 . 1970 tarih ve 71-762/A-1689 

sayılı yazımız. 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 

ilgideki yazımızla sunulmuş bulunan «Askerî 
Okullar ve Askerî Öğretmenler Hakkında Ka
nun Tasansı»nm geri gönderilmesini müsaade
lerine arzederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

XI. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 47 arkadaşının Halk Hastalığı Sigortası ka
nun teklifinin, Genel Sağlık Sigortası Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun teklifini görüşmek 
üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi (2/362),3/916) 

BAŞKAN — Bir komisyona havale tezkere
si vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 47 arka

daşının, Halk Hastalık Sigortası kanunu tek
lifi, Sağlık Sigortası Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki kanun teklifini görüşmek üzere, Genel 
Kurulun 3 . 7 . 1972 tarihli 118 nci Birleşiminde 
almış olduğu karar gereğince kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyona, aynı mahiyetteki bu ka
nun teklifinin de havalesini yüksek tasvipleri
nize saygılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Ankara 

Dr. Oğuz Aygün 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının tezke
resini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, gereği yapıla
caktır. 

12. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, Genel Sağlık Sigortası Kuruluş 
kanunu tasarısının, Genel Sağlık Sigortası Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki kanun teklifini gö
rüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici Komis
yona havalesine dair tezkeresi (1/700,3/917) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir tezkere 
daha var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Sağlık Sigortası Kuruluş kanunu ta

sarısı, sağlık hizmetleri bakımından tamamen 
reforum niteliğinde ve memleketimizin ihtiyaç 
duyduğu ve alan sıkıntısı çekilen son derece 
ehemmiyetli bir problemini halledebileceği dü
şüncesi içinde bulunmamız hasebiyle biran önce 
kanuniyet iktisabedebilmesmi teminen daha ön
ce Yüce Kurulunuzun 3 # 7 . 1972 tarihli ve 
118 nci Birleşiminde almış olduğu karar gere
ğince Genel Sağlık Sigortası kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyona aynı ma
hiyetteki mezkûr tasarının da havalesi hususu
nu yüksek tensiplerine saygılarımla arz ede
rim. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

Dr. Oğuz Aygün 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.#. Etmeyenler... Kabul edilmiştir, gereği 
yapılacaktır. 

13. — Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, 
Plan Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir komisyonda istifa önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi 

Grup Başkanvekili görevime atanmış bulunmam 
sebebiyle, halen üyesi bulunduğum Plan Ko
misyonundan istifamın kabulünü rica eder, 
saygılar sunarım. 

Denizli 
Hüdai Oral 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

14. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Bütçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir komisyondan istifa önerge
si daha var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisinden istifam nede

niyle, Cumhuriyet Halk Partisinden aday gös
terilerek seçildiğim Bütçe Karma Komisyonu 
üyeliğinden de istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hatay 

Hüsnü Özkan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Tarım Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir diğer istifa önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Komisyonu üyeliğinden istifa ediyo

rum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

16. — Elazığ Milletvekili Hayrettin Han-
ağası'nın, Vatinî hizmet bölümünden özel kanun
larına göre-adlarına ayrı ayrı aylık bağlanmış 
bulunanların aylıklarının % 100 oranında arttı
rılmasına dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 
ncı maddesi gereğince gündeme alınmasına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir 
vardır, okutuyorum: 

gündeme alma önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vatanî hizmet tertibinden özel kanunlarla 
kendi adlarına ayrı ayrı maaş bağlanmış bulu
nanların aylıklarının son defa uygulanan Dev
let Personel ve Emeklilik kanunlarının sağladı
ğı hak ve uygulamalara paralel olarak miktar
larının artırılması ile ilgili ve bir yılı aşkın sü
reden beri vermiş olduğum kanun tasarısı ko
misyonlarda işlem görmeksizin kenara itilmiş, 
âdeta unutulmuş bulunmaktadır. Bir türlü Mil
let Meclisi gündemine dahil edilip Genel Kuru
lun görüşüne arz edilememektedir. 

Bilinen hayat pahalılığı ve fiyat artışları 
karşısında vatana hizmet etmiş olanların daha 
fazla mağduriyetlerine meydan verilmemesi için 
söz konusu edilen kanun tasarısının ivedilik ve 
öncelikle Meclis gündemine alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygıalrımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hanağası'nın 
önergesini, ancak gündeme alınması bakımın
dan oya arz edebileceğim, ivedilik veya önce
lik hususları bilahare düşünülecek hususlardır. 
Ayrıca, ivedilik teklifinde de bulunmanız müm
kün değildir. 

Bu sebeple, bu kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
Teklifim üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Oya sunuyorum efendim. Da
ha önce söz istemediniz Sayın Hanağası. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Gündeme geçiyoruz : 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 

ve Plan komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
87 No. lu Geçici Komisyo nraporu (1/680) (S. 
Sayısı : 724) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
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4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/625) 
(S. Sayısı : 710) 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye-
ri Bifat öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) 

4. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca 
bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm
rük vergilerinde anlaşmada yer alan esas oran
lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyo
nu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 680'e 
1 nci ek) 

5. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok 
ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) 

6. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/657) 
(S. Sayısı: 715) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 1 ilâ 
6 nci maddelerinde sırası ile yazılı bulunan ka
nun tasarısı ve tekliflerinin açık oylamaları 
vardır. 

Açık oylama için oy kupaları önce sıralar 
arasında dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde 
bekletilecektir. Sayın üyelerin oylamaya ka
tılmalarını rica ediyorum. 

7. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/692; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 741; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 138) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün gelen kâğıtlarda bulunan 741 sıra sa

yılı, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının önemine bina
en 48 saat kaydı aranmaksızın gündeme alına
rak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cihat Bilgehan 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Maliye Bakanını Müsteşar Muavini Sayın 
Hakkı özkazanç temsil edecektir. Yetki belge
si Başkanlığına verilmiştir. 

İlgili komisyon lütfen yerini alsın... 

Efendim, komisyonun temsil edilmemekte 
bulunduğu müşahade edilmiş olduğundan gün
demimizin diğer maddesine geçiyorum. -

8. — 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 mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan komisyonlarından 3'er 
üye seçilerek kurulan 73 NumaraU Geçici Ko
misyon raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) 

BAŞKAN — İlgili komisyon ve ilgili Sayını 
Bakanın yerlerini almalarını rica ediyorum 
efendim... 

Komisyon ve Hükümet temsil edilmişlerdir; 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı (S. Sayısı 584), Anayasada 17 . 4 . 1970 
tarihinde yapılan değişiklik gereği Anayasanın 
geçici 20 nci maddesine göre bir sene içinde 
çıkarılması zorunlu kanunlar cümlesindendir. 

Bu sebeplerle arz ettiğim önem ve müstace
liyet göz önünde bulundurularak tasarının gün-
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demdeki diğer işlere takdimen ivedilik ve ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

73 No. lu Geçici Komisyon Başkanı 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta efendim? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir hususun 

zabıtlara geçmesi bakımından söz istiyorum. 
önerge yazılırken yanlış yazılmıştır. Günde

min bu S. Sayısındaki beyanın aynen önergeye 
geçmesi lâzımdır. Çünkü her zaman, gündem
deki madde aynen Riyaset tarafından okunur; 
bu beyanın aynen önergeye geçmesi lâzımdır, 
geçmediği için önerge eksiktir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge o şekilde ve
rilmiş, biz de o şekilde okuttuk. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet, efen
dim ama, ben önergenin düzeltilmesini istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ama önerge üzerinde önceliği
ne itiraz bakımından söz isteyebilirsiniz, baş
ka hususta söz hakkınız yok Sayın Ataöv. 

önergeyi veren komisyon burada hazır, ko
misyonu ikaz ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — önceliği üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, önceliğin 
aleyhinde söz istiyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, gündemde öncelikle görüşülmesi is
tenen bu madde aynen şöyle yazar: 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Antalya Millet
vekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Orman ve Plan komisyonlarından 3'er üye se
çilerek kurulan 73 numaralı Geçici Komisyon 
raporu.» 

Gündemdeki beyan budur, öncelikle ele 
alınması istenmesi gereken beyanın da bu olma
sı lâzımdır, önergede bu beyan aynen konma
mıştır. O zaman, bizim bu kanuna bir geçi
ci madde eklenmesine dair olan teklifimiz Geçi
ci Komisyonda tasarı ile beraber görüşüldüğüne 
göre (burada mevzuubahis edilmiyor demeiktir. 

önergedeki bu eksikliği tamamlamak ve şimdi 
öncelik istenen konunun gündemin o maddesin
de beyan ettiğim şekilde olduğunu ifade etmek 
istiyorum ve bu şekliyle olduğu takdirde önce
liğin lehinde olduğumu ifade ediyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu konuda benim de bir önergem olacak, 
önergem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önergeniz Komisyondan 
geçti mi efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bu önergeyi biz, 19 . 7 . 1972 tarihinde 
vermiş idik, bu kanun görüşülecekti. Malû
munuz olduğu üzere bugünıkü gündemin 6 ncı 
sayfa 23 ncü sırasında 6831 sayılı Orman Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Hükümet tasarısı ve aynı gündemin 7 nci 
sayfa 36 ncı sırasında da Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşı 
ile benim vermiş olduğumuz aynı mealde bir 
kanun teklifimiz vardır. Yalnız, bizim teklifi
miz de kanunun 19, 34 ve 40 ncı maddelerinde 
fon teşkiline ait bir husus vardır; diğer madde
ler, Sayın Ataövlin teklifiyle birleştirilen Hü
kümet tasarısındakiyle aynıdır. Bizim bu tek
lifimiz Hükümet tasarısıyle tevhidedilerek ko
misyonda görüşülmediği için burada Heyeti 
Unuumiyeye durumu arz ettik ve teklifimiz Yük
sek Meclisin oylarıyle gündeme alındı. Kanaa
timce bunların birlikte görüşülmesi gerekiyor. 
Arzu buyurulurısa bu konuda sayın Meclise iza
hat vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu hususta
ki görüşünü alacağım. Ancak, daha önce oku
nan önergeyi oya sunmak gerekiyor. 

Sayın Ataöv, okunan önergede, söylediğiniz 
gibi, her ne kadar mufassalan gündemdeki baş
lık alınmamış ise de S. sayısına atıf yapılmış
tır. Her halde Komisyon bunu, bir kısa öner
ge yapmış olmak bakımından bu şekilde almış
tır. S. sayısına atıf bulunduğuna göre bunun 
tashihine bir lüzum hissetmiyoruz. Komisyo
nun da böyle bir isteği vaki olmamıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O zaman Sa
yın Başkanlığın S. Sayısındaki maddeyi okuma
sı lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, S. sayısı belli, bura
dan okundu, sıra sayısı dendi. Siz de okudu
nuz, zabıtlara da geçti. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hayır, gün
demde bir mesele müzakere edilirken Sayın 
Başkanlık şimdiye kadar... 

BAŞKAN — Gayet tabiî okunacak efendim... 
Sırası geldiğinde o da okunacak, pek tabiî oku
nacak Sayın Ataöv. 

Efendim okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Şener tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan ve Hükümet tarafından 

sevk edilmiş olan 584 S. Sayılı kanun tasarısıy-
le yine gündemde olup 695 S. Sayısı almış bu
lunan kanun teklifimizin aynı mahiyette bulun
ması sebebiyle birlikte ve tevhitten görüşmeye 
alınmasını ve 1 saatlik işler arasında görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Sayın Şener, iki tasan veya iki 
teklifin veya bir tasan veya bir teklifin tev-
hiden görüşülmesi diye bir usulümüz yok. An
cak, bu yine Komisyonun takdirine kalmış bir 
mesele olarak karşımıza çıkıyor. Komisyon bu 
ikisinin birlikte müzakeresinde fayda mülâha
za ederse bugün sırası gelmiş olan tasanyı Ko
misyona isterler, ikisini tevhit ederler, ikisini 
birlikte ancak Genel Kurula gönderebilirler. 
Bu itibarla ben sadece bu önergeniz üzerimde 
Komisyonun mütalâasına başvurmak durumun
da kalıyorum. 

Bu önerge muvacehesinde Komisyonun mev
cut tasanyı geri almak gM bir isteği var mı 
efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir is
teği yok efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, lütfederseniz önergemi okuyarak bir iza
hat vereyim, elbette takdir yine Büyük Millet 
Meclisin ve Sayın Komisyonundur. 

BAŞKAN — Efendim, aslında bu önerge
niz bir takdim önergesi mahiyetini taşımakta
dır, üzerinde konuşmak mümkündür. Kısa ol
ması kaydıyle buyurunuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Yine Muhterem Meclisimizin bu konudaki 
bir kararıyle bugün gündemde Sayın AtaövMin 
teklifiyle tevhidedümiş olarak getirilmiş bir 
Hükümet tasansı vardır M, gündemin 6 ncı 
sayfasının 23 noü sıra numarasında yer al
mıştır, bu 6831 sayılı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair, Anayasanın 131 
nci maddesinin 5 nci fıkrasında yapılmış olan 
değişikliğe tekabül eden bir kanun tasarısıdır. 
Yine aynı gündemde Sayın Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri ile 74 arkadaşı ve bendenizin im
zasının bulunduğu ve bugün Komisyonun söz
cüsü bulunan Sayın Buyrukçu arkadaşımızın 
da imzası olan bir kanun teklifimiz varıdır. Bu 
teklifimiz de, 6831 sayılı Kanunun, yine Ana
yasanın 131 nci maddesine göre tanzimiyle il
gili olan bir kanun teklifidir. 

ıSaym Başkan, bu, Cumhuriyet Senatosu Ga
ziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir ge
çici madde ilâvesine dair olan kanun teklifidir. 
Buradaki Hükümet tasarısı o teklifle aynen-
dir. Şu şekilde aynendir: Yani Orman Kanu
nunun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair. Bizim teklifimizde de 
yine 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddelerin değiş
tirilmesiyle beraber bir de ilâve ettik 13, 19, 34 
ve 40 ncı maddelerin de değiştirilmesini iste
dik. Orman içinde yaşayan 10 milyona yakın 
vatandaşın kalkınması konusunda bir Anaya
sa değişikliği yapılmıştır. Senelerden beri 
hükümetlerin 50 milyon liralık bir fon ayırmak 
zorunluğu kanunen gösterildiği halde bu madde 
işlemedi, para konmadı. Onun için biz burada 
ilâve ettik; 13, 19, 34 ve 40 ncı maddeleri de 
değiştirmek suretiyle bir fon teşkil edilmiştir. 
Sayın Komisyon bunlan görüşürken tevhiden 
görüşülmesi gerekir idi. Ama, bizim kanun 
teklifimiz Sayın Meclis Başkanlığınca birinci 
komisyon olarak İçişleri Komisyonuna havale 
edildi; ondan sonra teşkil edilmiş olan Geçici 
Komisyona bizim teklifimizin de gitmesi lâzım-
gelirken gitmedi veya alınmadı. Tüzük buna 
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mıisaidolduğu halde her nedense gitmemiştir. 
Bunun farkına vardık, bir önerge ile tüzüğün 
verdiği hakka göre, arkadaşlarımıza bu duru
mu izah ettik, arkadaşlarımız, yani Sayın 
Meclis uygun gördü ve 36 nci maddeye göre 
teklifimiz gündeme alındı. 

Şimdi görüşmekte olduğunuz kanunun say
mış olduğum maddeleri aynen, burada 1 saat
lik işlere veya normal görüşme prosedürüne ta
bi tutulacak ve yine aynı teklif için görüşme 
imkânı hâsıl olacaktır. Ben de diyorum M, 
aynı maddeleri ihtiva eden ve yalnız fona 
aidolan 2 - 3 maddede de değişiklik istediğimiz 
teklifimizin, sizin fikirleriniz de alınarak, iki
sini tevhidederek görüşelim. Bu bir saatlik iş
tir ve bu kanun da bu şekilde daha faydalı ola
bilme imkânını kazanır kanaatindeyim. 

Şimdi, 6831 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair Hükümetin getirdiği tasarı 
Sayın Ataöv'ün teklifiyle tevhidedilerek görü
şülecek, böyle bir kanun teklifi de yine günde
mimizde bulunacak ve aynı mahiyette olduğu, 
aynı kanunda değişiklikleri kapsadığı halde 
görüşülmeyecek... Ee, muhterem arkadaşlarım, 
şimdiye kadar tatbikat yokmuş. Tatbikat yok
tur ama, bugüne kadar böyle bir tatbikatı bel
ki hiç bir komisyon da yapmamıştır. Bu ko
nuyla bunu söylemekle de komisyonu tân etmek 
istemiyorum. Ama komisyon tevhidetmesi lâ-
zımgelirken etmemiş. Ben de hatırlatıyorum. 
Ama burada komisyonda iken niçin hatırlatıl
madı, diye bir sual varidolabilir. Mümkün de
ğil. Hepsini ayrı ayn, o komisyonda vazifeli 
olmadığım için takibetmeme imkân yoktur. 

Şimdi, aynı maddelerle, aynı kanunun değiş
tirilmesine dair olan bu iki kanunun tevhidedil-
mesinde fayda vardır. Eğer bu yapılırsa, 74 
imzayı taşıyan, diyebilirim bir grubun imzası
nı taşımış olan bu kanunun görüşülmesi müm
kün olacaktır. Ben bunu oya arz edin dedim. 
Sayın Başkan buyururlar M; «Hayır, böyle 
bir teamülümüz yoktur.» Doğru. Ama böyle bir 
hadise de ortaya geldi. Şimdi iki gün sonra, 
üç gün sonra, beş gün sonra aynı kanunun tek
rar burada müzakeresine mi geçelim? Ben di
yorum ki, faydalı olmak bakımından, 12 nci 
maddeye kadar iki değişiklikte de aynıdır, ayın 
teklifler olabilir, onlar müştereken görüşül
meli, ondan sonra da bu geride kalan, bilhas
sa bütün Meclisi, bütün partileri bütün grup

ları ilgilendiren 13 ncü maddeden itibaren tek
lif ettiğimiz değişiklikler müzakere edilmelidir. 
Arkadaşlarımız bunu eğer tensibederlerse, bu 
fonun da bu kanunda yer alması gerekir. 1961 
Anayasasından sonra bu niteliğini kaybetmiş 
olan yerleri vatandaşa vereceğiz. Doğru. Ama 
diyoruz ki, verirken de fonlarını da verelim. 
Böyle bir fon teşkil edelim. Bütün kanunun 
maddesi ve yükü burada. Bunu tensibeder, Sa
yın Başkanlık tüzüğün hükümlerine göre bunu 
eğer kabul buyururlarsa, önergemi oya koya
rak bu maddeleri 12 nci maddeye kadar iki ka
nun beraber görüşülür, zaten hiç bir farkı 
yoktur, ondan sonra Sayın Komisyon bunu bir 
saatliğine geri alır tevhideder, götürür. 

Lütfedin, kabul buyurun. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Ülker lehinde, Sayın Ataöv aleyhinde ve 
Sayın Keskin de aleyhinde olmak üzere söz is
temiş bulunuyorlar. Ancak, evvelâ konunun 
istikâmetini tekrar belirtmek lüzumunu hissedi
yorum. 

Sayın Şener'in önergesini oya koymam müm
kün değil. Şu bakımdan mümkün değil: Genel 
Kurul bir komisyon çalışması yapmıyor ve ya
pamaz. Bu çalışmayı ancak komisyon yapa
bilir. Şayet Sayın Şener bugün müzakeresi 
yapılacak olan tasarının komisyona iadesini ve 
bu suretle iki tasarı ve teklifin komisyonda tev
hidini öngören bir önerge verirler ise, bunu oya 
sunma imkânına sahibim. Buna sadece tea
mülümüz değil, içtüzüğümüz de manidir. Şa
yet bu istikamette ise istekleri onu oya sunarım, 
bu önergenin üzerinde de ayrıca söz bahis ko
nusu olmaması iktiza eder. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Şimdi veri
yorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz verdiniz, usul müzakeresi açıldı. 

BAŞKAN — Hayır usul açmadım, önergeyi 
izah için söz istedi arkadaşımız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söylediğiniz 
doğru, ama ben bilmiyorum söz verdiniz. 

BAŞKAN — Ama oya koymayacağımı sara
hatle belirtiyorum, vakit kaybetmemek için 
Sayın Ülker. Oya koyamam, mümkün değil, 
bu önergeyi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim olmuyor, işte o da 
olmuyor. Biraz evvel anlamadım dediniz, siz 
benim de anlamadığım yeni bir usulü getirmek 
istiyorsunuz Sayın Ülker, mümkün değil. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başka-
nım, ikisi de gündeme girmiş, konular da ay
nı. Bu konular müzakere edilmiş, münakaşa 
edilmiş, karara bağlanmış, içinde bir tek fark
lı madde.. 

BAŞKAN — Nasıl tevhidedilecek Sayın Ül
ker, bunlar? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — ikisi de gün
demde efendim. 

BAŞKAN — Evet, gündemde ama, Genel 
Kurul... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yani o zaman 
orman köylerinin kalkındırılması için verilen 
13 ncü madde hakkında, ben zannetmiyorum, 
bu Mecliste hiç bir arkadaş, orman köylerinin 
kalkındırılması bahsinde... 

BAŞKAN — O ayrı bir konu efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ayrı değil 

efendim, tamamen aynı. 

BAŞKAN — Kimse karşısında olamaz Sa
yın Ülker, bunun. Meselâ bahsettiğiniz teklifin 
imza sahiplerinden biri Sayın Buyrukçu'dur. 
Sayın Buyrukçu bu komisyonda sözcüdür. Ko
misyonda birleştirmek lüzumunu hissetmemiş
ler. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bendeniz de 
teklif sahibiyim. 74 îmzaidan biri de benim. 

BAŞKAN — E., güzel. 
REŞİT ÜLKER (istanbul — Bunun sorum

luluğunu arkadaşlar üzerine alır. 
BAŞKAN — Efendim böyle bir şey yok. 

Yüce Meclisin alacağı bir sorumluluk diye de 
bir düşünce ben tahmin etmiyorum. 

önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmeke olan 6831 sayılı Kanunun be

nim kanunla birleştirilmesini temin etmek üze
re Komisyona iadesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum efendim. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının komisyon tarafından geri alınma

sını Öneriyorum. 
'Saygılarımla. 

îçel 
Turhan Özgüner 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Okunan öner
geler aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tehir mahiyetindedir, iki leh
te iki aleyhte konuşma imkânı vardır. Saym 
özgüner ve Sayın Ülker lehte istiyorsunuz. Bu
yurun' Saym Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, eğer bu mesele, geçici komisyon 
kurulduğu zaman nazara alınsa idi, Sayın Şe
ner'in burada yapmış olduğu beyana göre, yüz
de yüz hakkı vardı. Doğrudur. O zaman bu ka
nun bu geçici komisyona havale edilirdi, geçi
ci komisyon bunu görüşürdü. 

Şimdi, 74 arkadaşımızın vermiş olduğu tek
lifi tetkik edersek bir kısmı bu kanuna benzer, 
bir kısmı buna benzemez. Fonlarla ilgilidir. 
Onun yanında 5237, 5422, 6969, 7336 ve 7756 sa
yılı kanunlarla ilgilidir. 

'Şimdi böyle bir kanun teklifini burada mü
dafaa edecek komisyon zaten yoktur. Meclis r t 
yaseti, o teklifi bu komisyona havale etmemiş
tir. Bu komisyon onu savunamaz, içtüzük sarih. 
Yeni usul vazetmiyoruz, burada. Tamamiyle 
baştan bir miktar maddeleri birbirinin aynı. 
Ondan sonraki maddeler tamamiyle değişik, ay
rı bir kanun. Ayrı bir kanunu, burada Yüce 
Meclis tarafından bir konuyu müzakere etmeli 
üzere kurulmuş olan geçici komisyona tevdi et
meye hakkımız yoktur. Bu usulü değildir. 

Şayet, arkadaşımız teklif ettiği kanun tekli
fini bu kanunu görüşen komisyon tarafından 
müzakeresini talebederse, ayrı bir prosedürde, 
ayrı bir konu olarak onu müzakere eder, bu ko
misyon. Yüce Meclisin verdiği bir emir olarak 
onu tetkik eder, müzakere eder. Ama, şu anda 
huzurunuza gelen bir kanun teklifini bir tak
rirle burada bulunan komisyona o konu ile il
gilidir diye sevk etmeye başladığımız zaman, 
Meclisteki kanunların tabi bulunduğu prosedü
rü aşmış oluruz. Yeni bir teamül yaratmış olu
ruz. Buna usulü yönden hakkımız yoktur. 

Şimdi, benim teklifimle birleştirilmiş olan 
ve komisyona mal edilen kanun tasarısını bu-
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rada müzakere ederiz. Sayın arkadaşlarımızın 
teklifleri baştan 12 nci maddeye kadar aynıdır. 
Esasen mesele yok, bu birleştirilse de birleşti-
rilmese de virgülü virgülüne aynı, o çıkacak 
demektir. Ondan sonraki fazlalıklar konusunu 
arkadaşlarımızın bu kanuna geçici madde mi ilâ
ve etmek istiyorlar, yoksa bir değişiklik mi yap
mak istiyorlarsa ek madde talebinde bulunur
lar, ek madde talepleri komisyon tarafından 
geri alınıp, tetkik edilir. Konu bu kanunun içe
risinde eritilmelidir. Usul budur. Konu, 6881 sa
yılı 'Kanunun içerisinde mütalaa edilmelidir. 
Bunun yolu da bu kanun müzakere edilir, bu 
kanuna aykırı düşen, arkadaşlarımızca bu ka
nunun içerisine girmesi faydalı mütalaa edilen 
maddeler, ek maddeler halinde teklif edilir, 
komisyon Yüce Heyette ek madde olarak ya
pılmış olan teklifleri benimserse, komisyon o tek
lifleri, alır, madde haline getirir, kendisine mal 
eder, heyet huzurunda onu müzakere eder, ka
bul ederiz ve gelmiş olan tasarıya o teklifleri 
ide eklemek suretiyle bu mesele halledilir Bu
nun dışında tatbik edilecek bir usul, bu Meclis
te şimdiye kadar hiç bir şekilde müzakere usul
lerine tabi tutulmamış bir usul olur ve gayet 
enteresan bir teamül olur. İlerde bunun altın
dan kalkayamız. Herkes kendi kanun teklifle
rinin iki, üç maddesi benziyor, müzakere edile
ne, teamül vardır diye o yolla gider ve bir çık
mazın içerisine gireriz. Geliniz İçtüzüğü harfi
yen tatbik edelim, usule uyalım. Sayın Riya
sette bu konuyu bu yönden mütalaa etmek su
retiyle değerlendirsinler ve arkadaşlarımız bu 
takrirlerini geri alsın, 12 nci maddeye kadar 
gelelim, 12 nci maddeden sonra bizim de tasvi-
bettiğimiz, benim şahsen tasvilbettiğim o fonla
rı, kooperatif konularını, kalkınma kooperatif
lerini burada maddeler halinde tedvin edelim, 
onları da kanunun içerisine katalım. 

Şimdi şayet bunu komisyona iade edecek 
olursak, komisyon alacak, yeniden toplantıya 
çağıracak komisyonu, efendim aradan zaman 
geçecektir. Bir Anayasa emri olan kanundur. 
Zaman kaybına tahammülü yoktur. Af kanunu 
çıkardık, bu kanunu çıkaracağız diye af ka
nunu veto edilmiştir, yürürlüğe girmemiştir. 
Gerekçesini kanunun okuduğumuz zaman, ba
kanlığın endişeleri, müstaceliyet talepleri ayan 
beyan içerisindedir. Bu işin gecikmeye taham
mülü de yoktur. 

2 , 10 . 1972 O : 

i Arkadaşlarımız bu şekilde kabul ederlerise, 
bu kanun birleştirilerek gayet güzel çıkar, tak
rirlerini geri almalarını ve kanunun müzake
resi 12 nci maddeye kadar müşterek olduğuna 
göre, o şekilde devam etmesinde fayda olduğu 
mülâhazasındayım. 

ISaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Evet, aleyhte (Sayın Keskin, 
buyurun. 

ISABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 

'Şimdi bir usul tartışması içinde esası kaybet
mekten endişe ediyorum, şahsen. Muhterem ar
kadaşlar, benden evvel konuşan İhsan Ataöv 
arkadaşım çok etraflı meselenin detayına girdi. 
Bir hükümet tasarısı var, İhsan Ataöv ve iki 
arkadaşının verdiği bir başka kanun teklifi var, 
bir de 74 değerli arkadaşımızın genel 6831 sa
yılı Kanunda bir kısım değişiklik isteğini havi 
kanun teklifleri var. 

I ISaym Ahmet Şener arkadaşımız da burada 
I açıkladılar. 74 arkadaşımızın verdiği kanun 

teklifi çok daha başka hususları da ihtiva edi-
I yor. Yani şimdi müzakere etmek üzere hazırlan-
I dığımız kanuna nazaran çok değişik hususları 

da içine alan, daha geniş bir teklif. 
Geçici bir komisyon kurulmuş. Bu geçici ko

misyon, sadece mevzu ile alâkalı gördüğü İhsan 
Ataöv ve iki arkadaşının teklifini hükümet ta-
sarısıyle birleştirerek görüşmüş. Diğer 74 arka
daşımızın verdiği kanun teklifi ise bir başka 
komisyonda müzakere edilmiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ıSayın Baş
kan usulü hükümler bakımından Ahmet Şener 
arkadaşımızın evvelce verdiği önergenin oyla-
namayacağını burada sarahaten ortaya koydu
lar. Bu sefer değerli arkadaşımız, komisyona 
iade edilmesi hususunda bir 'önerge takdim et
ti. Bu önergenin oylanıp oylanmaması üzerinde' 
bir usul müzakeresi açılıyor. 

Şimdi diyelim ki, bu önerge oylandı ve Mec
lisimizin ekseriyeti komisyona bunu iade etti. 
E., arkadaşlar bu komisyon neyi görüşecek? 
Yani bu komisyona şimdi biz bu önerge ile me
seleyi iade etsek, daha önce tevhid yapamamış 
olan bu geçici komisyon, neyi görüşecek muhte
rem arkadaşlarım? Onun için çok rica ediyorum, 
hislerden tecerrüt edelim, bir yanlış usul ve bu 

I Mecliste teessüs edilmesin, burada müzakerele-
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re başlayalım. Bu geçici komisyonun ortaya ge
tirdiği metine ilâve edeceğimiz teklifler varsa, 
ki vardır, sizin de vardır, bizim de vardır, çün
kü orman köylüsünü çok yakından ilgilendiren, 
orman - halk münasebetlerim bir baştan bir ba
şa yeniden tanzim edecek olan binlerce dava
nın ortadan kalkmasına müncer olacak bir ka
nunu burada görüşürken, elbette ki bütün de
ğerli arkadaşlarımızın teklifleri olacaktır; bu 
teklifler bu komisyonda enine - boyuna, geri 
alınmak suretiyle maddeler incelenebilir, ica-
beden ilâveler yapılabilir. 

'Benim endişem, diyelim M, kabul ettik, tek
lifi komisyona verdik; bu komisyonun yapaca
ğı bir şey yok muhterem arkadaşlarım. 

Bu itibarla lütfedin, kerem edin, başladığı
mız müzakerelere detvam edelim ve arkadaşla
rımdan da bilhassa rica ediyorum, Sayın Şe
ner'den ve özgüner'den, takrirlerini geri alır
larsa meseleye biran evvel girmiş oluruz. 

ISaygıllarımla, 

BAŞKAN — Lehinde, ıSayın özgüner, bu
yurun. 

TITOHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Anayasanın 131 nci maddesinde yapılan 
son değişikliğe uygun bir tasarı ve ayrı ayrı 
iki teklif gelmiş ve tekliflerde, ayrı ayrı ka
natların teklifi gibi görünmesine rağmen, esas
ta birleşme var. Ancak, teklifin birincisi 74 
imzayı taşıyor ve bu diğer tasan ve tekliften 
bazı bakımdan ziyade maddeler getiriyor. Me
selâ (tasan ve teklif 2 nci, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 
10 ncu, 11 ndi, 12 nci maddeleri esas aldığı hal
de, benim de imzam bulunan teklif 13 ncü, 19 
ncu, 34 noü ve 40 nci maddelerin de değişmesini 
istiyor. 

Şimdi arkadaşlarım, evvelemirde şunu be
lirtmek lâzımdır, zabıtlara geçmesi bakımından: 
Benim de imzam bulunan 74 kişi tarafından 
verilen teklif bugün huzura getirilen Komis
yonun iltifat ettiği teklife nazaran 8 ay evvel 
verilmiş, ama nedendir bilinmez, geriye atılmış 
işte bunun üzerinde biraz durmak lâzım. 

Biraz evvel bir sayın arkadaşım kürsüde 
«Hisısî tesirlerden teoerrüt edelim» dediler. Ar
kadaşımız haklı, ama evvelâ su hissî tesirlerin 
nereden başlayıp nerede nihayet bulduğunu cid
dî olarak bir tespit edelim. 8 ay evvel verilmiş 

teklif nedendir bilinmez, daha sonra görüşülür, 
başka bir komisyon diliyle gelir ve burada ayn 
bir sıra numarası alır ve 8 ay sonra verilmiş 
olan teklif öncelik kazanır. Bunun mucip sebe
bi yok, görüşülmemiş, tartışılmamış gösterilir 
ve Yüce Huzura getirilir. Evvelâ, «Hissî tesir
lerden tecerrüt edelim» diyen sayın arkadaşı
ma cevap vermiş olmak için değil, ama bir me
selenin de kapağını ciddî olarak açmak için ve 
Yüce Mecliste, komisyonlarda bu tür hissî te
sirlerden kurtulmanın gereğini belirtmek için 
dile getiriyorum. 

Arkadaşlarım, «bu iki teklifin birlikte gö
rüşülmesi gerekirdi, ama usule uymaz» fikri 
belki revaçta olabilir. Ancak bu teklifimiz Ko
misyon tarafından nazan itibare alınsın, b da 
değerlendirilsin diyerek şimdi görüşülmesi ba
his mevzuu olan tasarının teklifle beraber geri 
alınmasını ve 695 S. Sayılı bizim de imzamız 
bulunan «diğer teklifin aynı komisyonda yeniden 
tezekkür edilerek getirilmesini istedik. Oysa 
ki, sayın bir arkadşımız sanM bunun ikisinin 
birleştirilmesi şeklinde komisyon müzakere pro
sedürüne uygun bir şekilde görüşülmesi tekli
fini yapıyormuşuz gibi «Böyle bir teklif oyla-
namaz» dediler. Haklı olarak oylanamaz, ancak 
büzim arzumuz birinci teklifle ikinci teklifin 
tekrar müzakeresinin mümkün olabilmesi için 
tasannın lütfen geri alınmasıdır, ve bunun oy
lanmasıdır. 

Arkadaşlarım, geri alınmadığı takdirde ne 
olur? 

Geri alınmadığı takdirde şüphesiz Meclisin 
bugüne kadar ki, çalışma usulleri bakımından 
bir yara almış oluruz. Bu şüphesiz az rastlanan 
bir usul olacaktır. Şimdiye kadar ki, tatbikatta 
8 ay evvel verilmiş bir teklifin bir tarafa iti
lerek ondan 8 ay sonra verilmiş bir teklifin 
nazan itibare alınmasıyle Yüce Meclise bir tek
lifin veya bir tasarının görüşülmek üzere gel
diği görülmemiştir. Onun için enteresandır ve 
az rastlanır. Ancak, bir usul ittihaz edilecektir. 
Böylesine bir durum karşısında Meclis ne yap
malıdır? 

Meclisin yapması icabeden husus, bizim teklifi
mizi bu tasan ve teklifle birlikte tezekkür edi
lerek getirilmesine imkân sağlamaktır. Aksi 
halde şimdi görüşülmesine başlanacak olan 
tasarı ve teklif kanunlaşırsa, onun aynı olan, 
ama bazı hususlarda fazlalığı olan bir yeni 
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teklifin aylarca sonra tekrar gelip görüşülmesi 
gibi, sözümü başkaca ifade edemeyeceğim, ha
vanda su döğmek ^gibi abesle iştigal şekli ola
caktır ve isabetsiz bir yol olacaktır. 

Arkadaşlarım, o halde teklifimiz birleşme 
değil, tasarının şu tekliflerle birlikte tekrar 
müzakeresi imkânı yarattığına göre bunun böy
lece değerlendirilmesini rica ederiz. 

En iyi şekilde bir kanun mu yapmak istiyo
ruz? Şüphesiz en iyi şekilde yapacağımız ka
nunda şu bizim yaptığımız teklifle mevcudolan 
teklifin bazı maddelerde farkı yok, bunda bir-
leşiyoruz, ittifak var. Ancak, tasan ve teklif 
13 ncü maddeyi, 19 ncu maddeyi,, 34 ncü mad
deyi, 40 ncı maddeyi nazarı itibare almamış, 
bunların ayrı birer madde olarak görüşülmesi 
de mümkün değildir, teklif olarak görüşüle
cektir. 

Bir sayın arkadaşımız, «Şimdi gelen tasarı 
ve Sayın Ataöv ve arkadaşlarının teklifi görü
şülmeye başlar, devam der, ancak ondan son
ra ilâve madde gibi görünen diğer teklifteki 
13 ncü, 19 ncu, 34 ncü, 40 ncı maddeler de ek 
maddeler olarak ileri sürülebilir.» dedi. 

Sayın arkadaşlarım, bu husus kanun yap
ma tekniğine uyar mı? Evvelâ bunu ciddî ola
rak hesaba katalım. Bu mümkün mü? Hangi 
ek madde? Anakanunun 13 ncü, 19 ncu, 34 ncü, 
ve 40 ncı maddelerinin değiştirilmesi isteniyor, 
teklifimizde. 

Arkadaşlarım, «Evvelâ, şunu geçirelim» di
yorsunuz. Geçirelim, ama usulü hakikaten ze
delemiş ve yaralamış-oluruz. Usulsüzlük aslında' 
burada değil, daha komisyonda başlamıştır, 8 
ay evvel verilmiş olan bir teklif itibare şayan 
görülmemiş, ciddiye alınmamış ise esbabı mu-
cibesi lütfen gösterilmelidir. 8 ay evvel veril
miş bir teklifin sonraya atılmasının hiçbir cid
dî mucip sebebi, mukni sebebi yok iken bura
da usul müzakeresini yapıp esası usule boğ
durmayalım. 13 ncü, 19 ncu, 34 ncü ve 40 ncı 
maddeleri hiçbir şekil ve suretle kanun tekni
ğine uyduran bir müzakere prosedürüyle bu
radan geçirmek mümkün değildir. Şu kanun 
geçer, bizim teklifimizde aylar sonra aynı ka
nunun aynı maddelerinden çoğunun tekrar mü
zakeresi şeklinde gelir ki, bu husus isabetsiz
dir. 

O halde şimdi yapılacak iş, komisyonda tu
tulmuş yanlış bir yolun biran evvel düzeltil

mesidir. Bunun herhalde isabetli bir örnek teş
kil edeceğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lehinde. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; konu aslında usul meselesi, ama 
Parlamento bakımından hiç de yaJbana atıla
cak nitelik taşımıyor, çok önemli bir nitelik ta
şımaktadır. 

74 milletvekili Anayasadan doğma hakları
na dayanarak bir kanun teklifini 22 . 4 . 1971' 
tarihinde Meclise vermişler. 27 . 12 . 1971 tari
hinde, yani aşağı - yukarı 8 ay sonra Hükümet 
bir tasarı getirmiş, bir geçici komisyon kurul
muş, (bu Geçici Komisyon tasarıyı incelemiş, 74 
milletvekilinin verdiği konu da aynı. Açınız S. 
Sayısı : 6951 ve S. Sayısı 584'ü. Her ikisi de 
Orman Kanununun 2 nci maddesinden başlıyor, 
7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nci, 12 nci mad
delerini alıyor, arada bir fark var 13 ncü mad
de birinde var, diğerinde yok. 

Düşününüz, maddelerin hepsi aynı olsaydı, 
maddelerin içinde de virgül, nokta, hattâ cüm
le farkları da bulunabilirdi. Meclisin bugüne 
kadarki usulü, aynı konudaki kanun teklifleri
nin bir araya getirilip karara bağlanmasıdır. 
Burada ,bir defa fahiş bir hal vardır. 

«Efendim, birisini biz burada karara bağ
layalım, diğeri de konuşulur» dendi. 

Bu da mantıkî değildir, mümkün değildir. 
Eğer burada bu kanun konuşulurse bu mesele 
burada bitmiş olur ve 74 milletvekili tarafın
dan verilmiş bulunan kanun teklifi bir kenar
da bırakılmış olur. 

«O da konuşulacak» dendi. Hiç kimse böyle 
bir garantiyi burada veremez. Yarın Meclis top
lanır, seçime gider, bilmediğimiz hadiseler olur 
ve o konuşulmayabilir. Öyleyse bu mesele bura
da konuşulacak, bitecek. Konuşulması başlasa 
bile, o zaman da bazı arkadaşlarımız çıkacak 
kürsüye «Bu mevzu kanunlaşmış, bitmiştir, ar
tık konuşmamıza imkân yoktur» diyeceklerdir. 

Ben usul bakımından şu teklifte bulunuyo
rum: Bu 74 imzalı kanun teklifini bu geçici ko
misyon almalıydı, eğer komisyon bu kanun tek
lifini, gormemişse, farkında değilse vazifeliler 
tarafından «Böyle bir kanun teklifi daha var» 
diye göstermeliydi, teklif sahipleri hatırlatma
lıydı ; hatırlatmalıydılar ve bu hale geldi, ama bu 
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iş burada kapatılamaz. Çünkü, teklif yapanların 
hakları ortadan kaldırılmaktadır, yani Anayasa
daki kanun teklifi verme hakkı ortadan kaldı
rılmaktadır. 

Şimdi, eğer bu mesele komisyonda hâlâ kal
mış olsaydı ki, benim kanaatıma göre kalmış ol
saydı bile ciddî ve Meclise saygılı bir komisyon 
«evet arkadaşlar, bir hata olmuştur, bize müsaa
de edin, biz diğer teklifi de alalım, birleştirelim, 
bir oturum yapalım, tekrar getirelim» demeliy
di. Bir komisyon ciddiyse, ciddî olarak içtüzük 
tatbik edecekse, bir kısım arkadaşların getirdi
ği teklifi hasıraltı etme vaziyetine getirmek is
temiyorsa, bunu yapmak mecburiyetinde idi, 
ama durum bu da değildir değerli arkadaşlarım, 
durum bambaşkadır. Komisyonda kalmamış; 
Ahmet Şener arkadaşımız önerge vermiş, öner
ge kabul edilmiş ve kanun teklifi Meclis günde
mine girmiş. Meclisin gündeminde aynı konuda 
iki tane teklif ve tasarı var. Binaenaleyh, Ko
misyonun burada yapacağı şey lütfedip bunların 
birlikte tezekkür edilmesine imkân vermesi ve 
bu büyük yanlışlığı burada halletmesidir. O ba
kımdan sayın Başkanın ifade ettikleri komisyo
na geri verilmesi teklifi tamamen yerindedir. 
Aksi halde orman köylerinin kalkındırılmasında 
hepimiz yarış halindeyiz, ama bu kanun teklifi 
Meclisin Gündeminde kalırsa bunun vebali he
pimizin üzerinde kalır, bilhassa bunun aleyhin
de oy verenlerin üzerinde kalır. Ben bunu her 
yerde söylerim, bu kürsüden de tescil ederim. 
istirham ediyorum, bu açık hatayı ortadan kal
dıralım, izale edelim. 

Saygılar sunarım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
bir yanlış anlama vardır, müsaade ederseniz 
açıklayalım. 

BAŞKAN — Şimdi sayın Komisyon, bu iç
tüzüğe göre yaptığımız iki lehte, iki aleyhteki 
konuşmalar usul tartışması oldu. Sizin bu tar
tışmaya bir üye olarak da katılmanız mümkün 
değil. Komisyon olarak bu önergeye katılıyo
ruz veya katılmıyoruz diyebilirsiniz. Yeriniz
den ifade buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
Komisyona çattıkları için.. 

BAŞKAN — Öyle birşey bahis mevzuu de
ğil. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Müsaade eder
seniz katılmayışımızın sebeplerini izah edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bulunduğunuz yer
den kısa bir gerekçe ile katılmıyoruz veya katı
lıyoruz dersiniz, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Geçici Komisyon 0831 sayılı Kanunun 2, 7, 
8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde istenen deği
şikliklerini müzakere için kurulmuştur. 

Anayasanın 131 nci maddesinin tadilinden 
sonra Hükümet tasarısı Yüce Meclise geliyor, 
Geçici Komisyon kurulması için Yüce Meclise 
Hükümet teklifi geliyor; burada ilgili komis
yonlardan üye almıyor, komisyon teşekkül et
tikten sonraki hafta bize gelen tasarıyı komisyo
numuz enine - boyuna müzakere ediyor ve kara
ra bağlayıp Yüce Meclise sevkediyor. Şimdi 
diğer teklifin komisyonumuzla katiyen ilgisi 
yoktur, havale edilmemiştir. Bu bakımdan biz 
verilen önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şimdi, bir öner
ge üzerinde usul tartışması yapılmış bulunuyor. 
Başkanlık olarak görüşümüzü başında ifade et
miştik. Ancak, şu hususları da belirtmek ihti
yacını hissediyorum: Sayın Şener bu önergesiy
le kendi kanun teklifleriyle, buigün gündemde 
sırası gelen tasarının birleşmesini temin bakımın
dan, birlikte müzakeresini teinin bakımından, bu 
tasarı ile kendi kanun tekliflerinin bu igeçici ko
misyona iadesini, havalesini, komisyonda birleş
tirilmesini ve ondan sonra da Genel Kurulda 
müzakeresini istiyorlar. Geçici Komisyonlara 
her ne kadar kuruluşlarında görev verilirse de 
bilâhare başka görevler de Yüce Heyetin kara-
rıyle verilebilir. Nitekim, bugün de sayın Ay-
gün'ün bir önergesini Yüce Heyetiniz kabul et
miş, kurulmuş olan bir geçici komisyona ek gö
rev olarak vermiştir. Bu itibarla önergenin iş
leme konmasında, oya konmasında içtüzük ba
kımından bir usulsüzlük yoktur. Önergeyi tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım efendim. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. Kabul buyurduğunuz önerge gere-
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ğince her iki konu gündemden çıkarılacak ve 
'Geçici Komisyonda Yüce Heyetin kararı gere
ğince muamele gerecektir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üç
te birlerinin harp malullerine ve şehit yetimleri
ne tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu mütalaası ile Plan Komisyonu rapo
ru (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Bu teklifle ilgili komisyon ve 
Hükümet üyesinin, yerlerini almalarını rica edi
yorum. ilgili Komisyon ve Hükümet üeysinin 
hazır bulunmadığı anlaşıldığından, gündemi
mizin bir saatlik işler kısmını bu suretle bitir
miş bulunuyoruz. 

10. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/616) 
(S. Sayısı : 671) 

BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili müzakerele
re kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlgili ko
misyonun ve Hükümet üyesinin yerlerini alma
larını rica ediyorum efendim. 

ilgili komisyon üyesinin ve Hükümet temsil
cisinin hazır bulunmamaları sebebiyle günde
mimizin diğer maddesine geçiyoruz efendim. 

11. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müze
lerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kuru
lu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/85, 
2/428) (S. Sayısı : 672) 

BAŞKAN —• Tasarı ile ilgili komisyon ve 
Hükümet üyesinin yerlerini almalannı rica edi
yorum efendim. 

Efendim, komisyonun bulunmadığı anlaşıl
mış bulunuyor. 

Efendim geçici komisyon temsil edilememiş
tir. Hükümet yetki belgesiyle, Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürü Hikmet Gürçay tarafın
dan temsil edilmiştir. Komisyon temsil edilme
diği için müzakere imkânını bulamadık efendim. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

12. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili komisyon ve Hü
kümet temsilcisinin yerlerini almalannı rica 
ediyorum efendim. 

Hükümeti temsile Hukuk Müşaviri Bahat-
tin Ablum yetkili kılınmıştır; yetki belcesi Baş
kanlığa tevdi edilmiştir. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, oy kupalarını 
kaldırınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasanyle ilgili 
olarak komisyonun temsil edilmediğini müşahe
de etmiş bulunuyorum. Bu itibarla bu tasarı ile 
ilgili müzakereyi de ifa etmek imkânına sahip 

Gündemimiz, çalışma programımız ve bu 
maksatla hazırlanan protokol gereğince ve fii
lî durum itibariyle bugün başkaca yapacağımız 
bir işlem kalmamış bulunuyor. Açık oylamala
rın sonuçlarını arz ettikten sonra Birleşimi ka
patacağım efendim. 

Efendim, yapılan açık oylamalarda çoğunluk 
elde edilemediği anlaşılmaktadır. Açık oylama
lar tekrarlanacaktır. 

Bu sebeplerle, 4 Ekim 1972 Çarşamba günü 
saat 15.00 'de yapılacak Birleşik Toplantıdan 
sonra toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

(Kapanma Saati : 17,18) 

^e^ ı 

- 152 — 



M. Meclisi B : 140 2 . 10 . 1972 O : 1 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle dona
tılması amacıyle İçişleri Bakanlığı Jandarma ö-enel Komutanlığıma gelecek yıllara geçici yük

lenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy vertnler : 99 

Kabul edenler : 94 
Eeddedenler : O 

Çekinsorler : 1 
Oya .katılmıyanlar : 345 

Açık üyelikler : 10 

ADANA 
CdVdelj Akçalı 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKAEA 
Hüseyin Balan 
ibrahim Cüceoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
A. Naei Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Kemal Ertâeım 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

[Kabul 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necm,ettan Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Hasan Türkay 

edenle?*] 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
>Iünir Daldal 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Sa/bri Keskin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 

M3ARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Zi|ya Önder < 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M, Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 
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[Reddeden] 
KASTAMONU 

Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 Hatay 1 
Aydın 1 Kocaeli 1 
Bursa 1 Malatya \ 
Diyarbakır .1 Nevşehir î 
Edirno 1 
Elâzığ 1 Yekûn 10 

•«>——•> m<m> ••<"• 
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Gtelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü mtddesinin tadili 
hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
E afet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altumbaş 
Kemal Erdem 
M. Nurettin Sandıkçı -
oğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çefcinserler 
Oya katıîmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
87 
79 
5 
3 

353 
10 

[Kabul 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Sezai Oıkunt 

edenler] 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhanıettiin Asutay 
Münir Daldal 
Talât Orthon 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltefcin 

KASTAMONU 
Salbri Kerkin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§argil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal G-üneç 

KOCAELİ 
Vehfoi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Mesut Ere/ 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 

Hilmi Okçu 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçıner 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

(13) — 155 
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ANKARA 
İbrahim. Cüceoğlu 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Cahit Angın 
ORDU 

Orhan Vural 

[Çehinserler] 
KASTAMONU 

Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

UŞAK 
Adil Turan 

ORDU 
Ferda G-üley 

1 
1 
"i 
1 

10 

»>»••« 
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Toptancı halleri kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler : 77 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 357 

Açık üyelikler : 10 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Abdullah Naei Budak 

BALIKESİR 
Salih Zefki Altunıbaş 
Kemal Ertâbm 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğiu 

BİLECİK 
Mehımet Engül 

(BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

[Kabul 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZI$ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Sezai Orkunt 
Hasan Türkay 

edenler] 
Reşjit Ülker 

IZMÎR 
Burhanıettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Saibri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Orhan ökay 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

M. Zekeniyıa Kürşad 
MARDİN 

Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SlVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziıya önder 

TRABZON 
Alımet İhsan Bdrincioğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhan Demgıiız 
lldıil Tura* 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

(14) - 1 5 7 -
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ANKARA 
İbrahim Cüce oğlu 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

Ağrı 
Aydın 
Rn rsa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

10 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargü 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca bu 
Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin Güm dik Vergilerinde anlaşmada yer alan esas ve oran
lar çerçevesinde yapılan indirimlerin onaylan naşı hakkında kanun tasarısına verilen oylann 

sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı. 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
İbrahim Cüceoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : 1 
Çefldnserler : 2 

Oya katılmayanlar : 354 
Açı'k üyelikler : 10 

[Kabul 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Kasını Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yaıkup Çağlayan 

DENİZLİ 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdâ 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Ş«miMitin Sönr&ee 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Güngör 

edenler] 
Sezai Orkunt 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burhanıettıin Asutay 
Münir Daldal 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Âvşargil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Mesut Enez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daııt 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdıılkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmeıı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş«r 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bârincioğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmaı 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanndağ 
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[Beddeden] 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Ediraıe 
Elâzığ 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Ye'kûn 

»••<( 

(15) - 16ü - -



M. Meclisi B : 140 2 . 10 . 1972 O : 1 

Tek işçinin taşıyabileceği yükün en çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin uygun bulunduğuna dair kaaıun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Haşlan Dinıçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin [Balan 
İbrahim Cüceoğlu 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 345 
Açık üyelikler : 10 

[Kabul 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALH 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELAZIÖ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettkı Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

edenler] 
İÇEL 

Turhan Özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Hasan Türkay 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Burhaniettin Asutay 
Şeref Bafcşık 
Münir Daldal 

KARS 
Kemal Güven. 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Şalbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
T. Doğan Avşargil 
Enver Tungut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehlbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 

İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Ali Erbek 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özrrien 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 
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SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Ahmet Durakoğln 
Yusuf Ziya Öndeı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

[Çekinser] 
KASTAMONU 

Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır .1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşeîhir 

Yekûn 

UŞAK 
Orhan Deoıgıiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

1 
J 
1 
1 

10 

(16) — 162 -



M. Meclisi B : 140 2 . 10 . 1972 O : 1 
Uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli La Ha-
ye Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Şevket Yılmaz 
AFYON KABAHlSAB 
Hasan. Dinç er 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan. 
İbrahim Cüeeoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbas 
Kemal Er?deım 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BÎNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıçık 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya Katılnnyanlar : 347 
Acık üyelikler : 10 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

Î^EL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
ETasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Filmi Okçu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekcriya Kürşad 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeı* 

ORDU 
Ferda Gül ey 
Oı-han Vural 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SÎVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
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TRABZON 
Ahmet İhsan Bıiriııcioğli; 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipms:" 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

[Çekinser] 
KASTAMONU 

Mustafa Topçular 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanndağ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
l 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

140 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 10 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Jandarma Genel Komutanlığının ye

niden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatılması amacıyle İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığına gelecek 
yıliara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Plan komisyonlarından 5'er üye
den kurulu 87 No. İn Geçici Komisyon raporu 
(1/680) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 
18 .7 .1972) 

X 2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanunu
nu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporlara 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 .6 .1972) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ite Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Riifat Öztürfcçine'nin Toptancı halleri kanun 
teklifleri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Ada
let (komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 57 nu
maralı Geçici Komisyon rapora (2/221, 2/173) 
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi: 23 . 1 1 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uya
rınca bu anlaşmanın kapsamına giren maddele
rin Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ok) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 . 1972 
ve 10 .7 .1972) 

X 5. — Tek işçimin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bxshmduğujıa dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (Da-
ğıftma tarihi : 11 . 7 .1972) 

X 6. — Uçakların kanun dışı yollarla ele 
geçirilmesinin önlenmesino dair 16 Aralık 1970 
tarihli Lâ Haye Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları rapo^arı 
(1/657) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 7.1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanunu iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddecinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ile Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 64S 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) 'bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



nvmunun 79, 80, 82 nci madıdülcu-iınjaı değiştiril
mesine ve 81 nıci maddesiiniîn kaldırılmasınla da
ir kanun teklifi Ye İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komliisyonknndan seçMen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaraılı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 .1972) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün. 
Marag ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değ^tirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cuunjhurîyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Kondisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192.yo 
2 nciı ek, 192 ye 3 nıeü-ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 197L ve 
26 . 4 .1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üypsi 
Yiğit Keker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malûllerine ve §c'»it ye
timlerine tahstis ve tevziine dair 30 . 5 . 1Ü20 
tarih ve 1485 »ayılı Kanuna ek kanun teklifi' 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Da-ğıtma tarihleri: 27 . 1 . 1971. 
27 .6 .1972) 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜ3ÜLECEK iŞîıîîP. 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
ilki madde eMenmesine dair kanun ile Cum-
huı%a$kanmın geri gönderme tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 
ve 375'e 1 nci -efe) (Dağıtma tarihleri: 2.7.1971, 
29.12.1971) 

•2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar r© genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
d i eklenmesine üigkin kanun teklifi ve İçişle

ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 ̂ e 1 nci eik) (Dağıtma ta r ih im: 17.8.1971, 
29.12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Me!mii t TevfikoğUı Hnti'-e' 
den doğma, 1339 doğumlu, Nevşehir Yomnıaııal-
l'e 10 hanede kayıtlı, Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adak t Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161, 161'e 1 nci ek ve 
161'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972 ) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili' Vehbi 
Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

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

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

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'm, 
Eşinden beş sene ayn kalan kan, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 3Cl'c 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri-: 16 . 6 . 1971 ve 
4 .2 .1972 ) 

8. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklfi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 366 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşınuı, Devlet memurlarının disip
lin cesalanaını affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayılan: 
367 ve 367/ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri' : 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972) 



10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbcy'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 ııci maddesinin 1 ncı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 21 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet öshey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların olcun cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427; (S. Sayıla
rı : 369 ve-369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri.: 
2 1 . 6.1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

12. — Cumhuriyet Senat^u Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kammuuuu 480 
nci maddesine son Çıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanu;ı teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/15.? (S. Bayılan: 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tavihleû : 21 . 6 . JüTl've 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkımda 'kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
l an : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

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

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk: Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline &sâv kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 37S 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
.Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurlan Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra-
pom (2/281) (S. Sayılan : 381 ve 381'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. •— Cumhurij'-ct Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1929 tarihli îdarci 

3 — 
Umunıiyei Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 t a r t ı ve 1530 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkımda kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

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

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve.gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri r e Plan 
komisyonlanndan 8'ei* üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 .4 .1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, -6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan , Ticaret erbaplan-
nın ifâbannın iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) üe 
kadınlann mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayıfeı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin, (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İbiş
leri komisyonlan raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . İ972) 

24. — Malatya Milletvekilli Ahmet Karaasslan' 
m, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ-
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak-
kmdaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek-



lenmcsi hakkında 'kanım teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıtma tarihî : 10 . 7 . 1972) 

X 25. — Ceza ve ıslahevleriyle işyurtlan 
Dön'er Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi : İ l ' . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplı»alları işletene İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle
ri hakkımdaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
rapora (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tari
h i : 12 . 7 .1972) 

27. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime' 
den doğma Zara'mn Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı Salim G-öPün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

28. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affma dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. (Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

29. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul ©şi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına daiir kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) (S. 
Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

30. — 1328 doğumlu, Ali Kızı, Zeliha'dan doğ
ma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'rn özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 9 . 1972) 

31. — 1933 doğumlu, Hamdioğlu, Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (S. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

32. — 1940 doğumlu, Hamzaoğlu, Sıütan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

33. — Sabık Polis, Assubay (941/828) Başça
vuş, Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) özel 

I affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

34. — 5 . 1 . 1950 doğumlu, Alioğlu, Fehihıe' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver Özel'in ö'/e] affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (S. .Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 , 1972) 

35. — 1945 doğumlu, Osmanoğlu, Zehra'dan' 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballının, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru a /370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
13 . 9 . 1972) 

36. — 1 Mart 1932 doğumlu, Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahalle
sinden 'Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (ıS. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

37. ~— 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede ka
yıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

' 3 8 . — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teş-

ı kilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan.Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 2 ve 2'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 12 . 1969 
ve 16 . 9 . 1972) 

3 9 . - 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve O. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/596; 
C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi : S. Sayısı : 529 
ve 529'a 1 nci ek ; C. Senatoisu : S. Sayışı : 

I 103) (Dağıtma tarihleri : 7.4.1972 ve 19.9.1972) 



— B — 

X 40. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Kesit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi' ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
'bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
'kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birimci da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tari-
hi : 18 . 3.1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım Ye hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilanı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Atauv'ün, ta han 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İsteri, Sanayi ve Tiearet, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik lüşikiâer ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

3. — 14 . 7 . 196r. tarihli ve G57 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 14 . 8 . 1H70 tarih 
ve 1327 saydı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/4S5) (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 . 1 9 7 1 ; 19.12.1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayısı : 362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
ler i : 2 1 . 6 . 1 9 7 1 : 9 .12 .1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarih
li ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri' ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa kayıt
lı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22 . 1 . 1937 
doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

7. — Kastamonu illine bağlı .Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı MehmetoğlU, Necibe' 
den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüsejin 
Ören'kı ölüm cezasına çarptırılması hakkjnda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971 ve 3 . 2 . 1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesi ae bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu, Sıracailı köyünde otu
rur, Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko<-
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
vo 1 .2 .1972) 

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

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe -̂
sinin Gontay köyü, hanıe 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fifkriye'den doğnra, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman öelülk'in ölüm 



cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 19T1 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
A'köz feöyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanını'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması' hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 35İ'« 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1.-2.1972) 

12. — İstanbul ilimin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Solkak, haine 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu S<elâmi Kodak'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 252'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 13. — 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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971 
ve 2 .2 .1972) 

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

15. — 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 bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma talihleri : 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

•16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Âta-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri) hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tekMi ve Adalet Komisyonu raporu 

(2/489) (S. Sayıları : 304 ve 301'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 17. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının, korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahkar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
(S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekili M.! Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri ko
misyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

X 19. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu ile Avni Kavurnıacıoğlu'nun, Niğde illine 
bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile ye
niden bir il ve dört ilçe kurulması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden «kurulu 54 No. lu Komis
yon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 .1972 ) 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneş'in ölüim cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlıik tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
mıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

22. — Artvin illi Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu, Şadiye'den doğma, 23.6.1948 doğum
lu, Adil Kalfa'mm ölüm cezasına çarptırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 3 .1972) 

X 23. — 6831 sayılı Orman Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir mad
de •eklenmesine dair kanun teklüfi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan komisyonlarında t? 3'er 
üye seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Ko-



32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaıılı' 
nım 1462 sayılı Harp Okulları Kanununuıı 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1972) 

33. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastalanın beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunana Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1972) 

X 34. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ille Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi' 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan .Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de 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) 

35. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

misyon raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı . 584) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

24. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan komisyonları raporları (1/143) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre G-enel Kurul kararıyle.) 

X 26. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hi'çerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
(MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eği
tim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 67 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 . 1 9 7 2 ) 

27. — 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) 

28. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'hı, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir soneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliyi-, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 
15 . 5 .1972) 

29. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanını tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma talihi . 25 . 5 . 1972) 

X 30. — Millî parklar kanunu tasarısı ve 
Tarım, Orman, Adalet, Maliye TC Plan komis
yonlarından 3'er üyeden kurulan 76 No. hı Ge
çici Komisyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

31. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6133 sa
ydı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : G89) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 .1972) 

X 36. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri1 ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bir ek madde üe bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak olaca
ğı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi (2/515) 
(S. Sayısı 695) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskende
run Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortak-



lığı kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret, Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 
8'er üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 .1972) 

39. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zalanıl infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 21 .6 .1972) 

40. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arka da şanın, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık re Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/iM); (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

41. — 27 Mayı® 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara ynpıl.u:ak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri Adalet ve Miiiî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) ıS. ' 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 42. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu ile diğer bazı vergi kanunları
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Sinop Milletvekilli Fikret övet, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Sefahattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut. 
Bursa Milletvekili Kasım önadm, İstanbul Mil
letvekili Kâzını Özcke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 19/2; 

X 43. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyona tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtana tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 44. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (J/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

45. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst

çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma taıiîhi : 11 . 7 . 1972) 

X 46. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
saydı Belediye Geilirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon rapora (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 47. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zahıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

48. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : 110 ve 110'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

49. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiç erimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/043, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 



50. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma 
tarihi : 19 . 9 .1972) 

51. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ile C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 145 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plan komisyonları raporları (2/682) 
(S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1972) 

52. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 9 .1972) 

(Millet Meclisi 140 ncı Birleşim) 




