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I. - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

C. H. P. Genel Başkanı, Zonguldak Millet
vekili Bülent Ecevit'in, Partisinin ortak grup 
toplantısında söylediği bâzı sözler dolayı
sıyla geçen birleşimde yapılan konuşmalarla 
ilgili gündem dışı demecine Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan cevap verdi. 

İçişleri Başkanı Ferit Kubat, İrfan Sol-
mazer'in yurt dışına çıkışı ile ilgili gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

C. H. P. Genel Başkanı, Zonguldak Millet-* 
vekili Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan'ın, kendi sözlerini naklederken ger
çekleri tahrif ettiği ve beslemediği bâzı mak
satları atfettiği gerekçesiyle açıklamada bu
lundu. 

A. P. Genel Başkanı, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel, sözleriyle ilgili konuşma
lar ve Kurucu Meclis teşkili münakaşaları ko
nusunda ; 

M. G. P. Genel Başkanı, Kayseri Milletve
kili Turhan Feyzioğlu, genel seçimler konusun
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 'dair 
Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Ölüm cezasına hükümlü Ziya Yılmaz'a ait 
mahkûmiyet dosyasının iadesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu ve geri verildiği bil-
dirildi. 

Bursa Milletvekili Nail Atlı'nm, Anayasa 
Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair 
önergesi bilgiye sunuldu. 

Yorucu bir çalışmadan sonra, yapılması 
ger öken komisyonlara üye seçiminden sonuç 
alınamayacağı belirtilerek; 

22 Kasım 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşime saat 17,50'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : iŞevket Doğun (Kayseri), Velbbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimimi açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
nıra yapılacaktır. 

(Yofkla/ma yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

Bilâhare gelen, yoklamada bulunamayan sa
yın ımilletveikilleri Başkanlığa birer tezkere lüt
federlerse mıemnun oluruz. 

II. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemle geçiyorum. Korniş 

yonlara üye seçimi yapılacaıkitır. 

MıeclisÜmizfin çal ışımalarına biran evvel baş-
layabillimıesi için, bu seçimlerin sonunun alın
ması gerekmektedir. Seçim işlemi bitinceye ka-

— 122 — 



M. Meclisi B : 8 22 . 11 . 1972 O : 1 

claıv saym nıilletvekilleritadzin oylarını istimal j 
etmıeden Genel Kurulu terketmamelerini rica 
edeeeğim, , 

Komisyonlar için siyasî parti gruplarından 
aday isimleri gelmiş ve listeleri basılmüş bu
lunmaktadır. Bilâhare vazifelilerce bu Üsteler 
dağıtılacaktır. 

Evvelce' seçimi 'yapılmış olan Anayasa Ko
misyonunda açık bulunan bir üyelik için de, 
bu arada seçim yapılacaktır. Bu adayın ismi 
bastırılmış olup, dağıtılacak listelerle birlikte 
saym üyelere tevzi edilecektir. 

Listelerde de görüleceği üzere; bağımsız 
üyelerin" girebilecekleri' plân, Dilekçe ve Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonlarında 
bu üyeler için ayrılan kontenjanlarda, Plân 
Komisyonunun 2 nci tur seçimli olduğu için; 
bağımsız üyeler listesi ithal edilmiş olup, bu 
Komisyon için yalnız 3 üyelik mevcut bulun
duğu dikkate alınarak, listeye yazılan veya 
yeniden adaylığını koyacak üyelerden yalnız 3 
sayın milletvekili seçilecektir. 

Dilekçe ve Kamfu İktisadî Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu için gelen adaylıkları okuyo
rum; bu. arada listeleri de sayın milletvekille
rine vazifeliler dağıtsınlar. 

Talip olan sayın milletvekillerinin taleple
rini Genel Kuralım bilgilerine arz ediyorum : 

Millet Meclisi -Muhterem Başkanlığına 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri Kanma Kdmis-

yonu üyeliğine, bağımişız olarak' adaylığımı 
koyduğu'mîu saygılarımla arz -ederim. 

Gümiüşane Bağımsız Milletvekili 
Nurettin Özdemar 

Şaym Başkanlığa 

Seçim listesi 25. sırasında yer alan Kamın 
iktisadî •Teşebbüsleri Karma Komisyonuna 
müstakil, olarak adaylığıımı koyuyorum. 

Gereği arz olunur. Saygılarımla. 
îmıir Bağıımfsız Milletvekili 

Burhanettin Asütay 

BAŞKAN — Boş bırakılan hanelere, şu ana 
kadar, Sayın Asutay ile Sayın Özdemir adaylı
ğını koymuş bulunmaktadırlar. Onun dışında 
bağımlsız olarak Meclisimizde builunan millet
vekillerini Sayın Genel Kurul seçebilir. 
•.. Tasnif heyetlerini, Genel Kurulun oylarını 
istimalinden- sonra tespit edeceğim, Günkü sa

yın (milletvekili e rinan tasnif heyeti tespiti, için 
ad okunduğu sırada bulunmamak arzuları 
Başkanlıkça müşahede .ediliyor. Buna mahal 
vermemek için oyların • istimali bakımından, 
tasnif heyetlerini bilâhare seçeceğim. 

İSeçiimi kolaylığını sağlamak ımiaksaldıyle lis
teler numara sırasını takiıbetmektedir. Kürsüye 
konulacak sepetler de bu numara sırasına göre 
kürsüde yer almış bulunacaktır. 

İçtüzüğün 123 ncü miaddeisinin 5 nci fıkra
sı ;. komisyon listelerinin dağıtımımdan itibaren 
4 gün geçmesini âmftrdir. Ancak, geçmüş uygu
lamalar ve işin önceliği dikkate alınarak, 4 gün 
geçmemiş olmasına rağmen, seçimlerin bu Bir
leşimde yapılması gerekmektedir. 

Seçimlerin bu Birleşimde yapılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komiisyon seçimlerinin bir arada ve bir de
fada yapılması hususunu tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul -etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu arada, yapacağımız seçimin tasnifinde 
de kolaylığı sağlamak maksadıyle aşağıdaki 
arz edeceğim hususları, seçimin sonunda naza
rı itibara alarak oylarınıza arz edeceğim. 

Vazifeliler, seçim için kullanılan oy sepetle
rini kürsünün üzerine sıra numaralarına göre 
sıralasınlar. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bir hususu sor
mak istiyorum efenldiim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Saym Başkanım; 

Sağlik ve Enerji Komisyonları listelerinde. bâ
zı «silinti ve kazıntılar var. Bunların son şekli
nin bülmmtediği anlaşılıyor. Bunların okunma
sını rica edeceğilm. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ko
misyonunda tashih yapılmıştır. Tashih, Başkan
lıkça tevzi edilen listelerde yapılmıştır. Bunun 
gerekçesi de; siyasî parti gruplarından gelen 
yazılarla bilâhare değişiklik yapılması sebebiy
le, bu kadar matbuanın yeniden bastırılmaması 
maksadına matuf olarak,, tashihat Başkanlığı
mızca yaptırılmıştır. 

«Oğuz Aygün - Ankara» ibaresi, el yazısı 
ile matbua harflerinin altına i'liştirÜlmiiştir. 

•İkinci tashih iSağlık ve Sosyal Yardım Ko-
ımfeyonu listesinde yapılmıştır, Burada, evvelâ 
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«Mustafa Akan.»' yazılı iken, bilâhare siyasî 
parti grupunun yazısına müsteniden sölinmiştir. 
Sonradan yine teskereleri gelmiş, «Mustafa 
Alkan - izmir» listeye dahil edilmiştir. Bıı ilki 
tashihat, siyasî parti gruplarının isteği üzeri
ne listelerde yapılmıştır. 

HİLMİ BÎÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 
Dr. Oğuz Aygiin Sağlık Komisyonundan çıka
rılmış ve isimi Enerji Komisyonu listesine ko-
nulmfuştur. Sayın öğretmen Mustafa Akan, 
onun yerine mi Sağlık Koimisyonuna seçilmiş 
olacaktır? 

BAŞKAN — Beni ilgilendirmez, bu durum 
Başkanlığımızı ilgilendirmez. Bu üste Grupu-
ımuzca yapılmıştır. Grupunuz yetkilileri, eğer 
'böyle fcür durum varsa, Hze beyan ederler. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir hususu öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu gibi konular, Baş
kanlıkla Genel Kurulda bulunan sayın millet
vekilleri arasında halledilecek konular değildir. 

Arz edenim Sayın Ayigün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Söylenil ek istediğimi o değill. 
ön/ümıüzde ik'i ayrı liste var. Bu listelerde 

bendenizin ismi nerededir? Onu teyid buyur
manızı rica edeceğim1. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonu listesindedir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yani, Sağlık 
ve Sosyal Yardımı Komisyonu listesinde yok 
muyum? 

BAŞKAN — Yclk, efendim. 
Bu arada, Demokratik Parti Grup Başfcan-

vöbilinin bir yazısı vardır, onu okultuyorumı. 
Bilâhare, oy verme işlemine başlayacağımız 
yeri tespit için ad çekeceğim. 

önergeyi okutuyorum : 

Mi'let Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Komisyonu adayı olarak göster
miş olduğumuz İstanbul Milletvekili Nuri Erö-
ğan'nı, bu Komisyondan alınarak Millî Eğitim 
Komisyonu adayı olarak; 

Millî Eğitim Komisyonu adayı olarak gös-
teııııfiş olduğumuz Gaziantep MiHetveMPi Meh
met Kılıç'in, bu komisyondan alınarak, Ulaştır
ma Komisyonu adayı olarak tespit etmiş bulun

duğumuzu, işlemin buna göre yapılmasını saygı 
ile arz ederimi. 

D. P. Grup Başfoanvelkili 
Sakarya Milletvekili 

Vedait önsal 

BAŞKAN — Taısnif işleminin suihuleltle ce
reyanı için, oyların istimalinden sionra beş grup 
hıalinıdie kurulacak Tasnif Komisyonlarının, bu 
suretle seçilmesi hususunu oylarınıza araediyo-
,rulm. 

Kalbul edenler... Kalbul etm'eyenlıer... Kaibul 
edilmiştir. 

Şiimdi seçim için hangi ilden başlanacağına 
dair ad çekiyorum : 

Bahir Ersloy — (İstanbul) 
îstanlbul milİeıtyekillerinden itibaren seçi-

me başlayacağız. Ancak, sayın üyelere bir hu
susu hatırlatmak isteriim. 

Oy sepetleri sayın milletvekillerinin ellerin
deki lastteıye göre sıraya konullmiuştur. 1 ncisi 
Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik içindir, ondan sionradri Komisyonlar için se
çim sepetleridir. 

Sayın ımillıdtlveikilleiriınin oylarını kullanmal
ıdan evvel1 Genel Kuruldan ayrılma/malarını ri
ca edeceğim. 

Oy toplaıma işlemine başlıyoruz. 
• (İstanbul milleltivokillerinden başlanarak oy

lar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan! sayın mil-
letîvflkili vaa' mı efendim?... 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili?... 

Genel Kurulda bulunan bâzı arkadaşlarımız 
•oyunu kullanmadılar. Rica etlstek oylarını kul
lansalar aealba?.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
ıbendenizin seçimden önce aday üyelikten.... 

BAŞKAN — Zatı âlinize matuf değil sıözüm; 
almja sizin de kullanlmadığınızı müşalhede eittim. 
Siz kendi komisyonunuza kulilanmayra, diğer 
kıcimiisyonlara kullanın. Başkanlığa yardımcı, 
Genel Kurulun hizmetJinte yardımcı olun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir şey arzede-
eeğim edendim. 

Sayın Balkan, ifadenize cevalben zatıâlinizin 
ıhuzuruna çıkmış değilim. Daha evvel verilmiş 
(bulunan bir istifaımız vardır. Onun seçimlerden 

— 124 — 



M. Meclisi B : 8 

<önoç oikulttaıaaız lâzımdır. Çürikü aday üyetük-
ten îısttd£a etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Kayır, seçim olmadan, seçim 
taihaikikuik etmeden istifa müessesesi doğmaz ki... 
Evvelâ Genel Kurul sizi seçecek, bilâhare oku
yacağım tabiî. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Baş&an, 
»aday üyelikten feraıgat bahis konusu... 

BAŞKAN — Aday üyeliği diye bir konu da 
ytolk. Seçimi suhuletle halletmelk içindir. O gös
terilen adayı da Genel Kurul seçmeyebilir. Be
nim istirhamım, oyunıuzıun istimalidir. Siz ken
di komisyonunuzla ilgili koınuıda kıullanmaızsa-
niz kullanmayın1; ama diğer komisyonlara mü-
ızalhir olun. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili?.. 
Ydk... Oy vermie işlemi bitmiştir, kaldırmayı
nız. 

Genel Kurulun tasvibini almış bükmüyoruz; 
tasnifin suhuletle ve süratle haledirmesi için 
5 grup halinde tasnif heyetlerinin kurulmaısı hu
susu Genel Kurulun kararına iktiran etmiş bu
lunuyor. 

1 nci grup tasnif heyeti Adalet, Bayındırlık, 
Çalışıma, Dışişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonu seçimleriyle, Anayasa Komisyonun-
dıalki açak üyelik seçimin tasnifini yapacaktır. 

Şimdi bu komisyon için 3 ad çelkiyorum, Sa
yın milletvekillerinden istirham 'edeceğim,... 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşalk) — Sayın 
Balkan, lütfen dışaradaJkileri de çağırın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bende
niz Genıe.1 Kurula bir arzda bulunacağım. 1 nci 
(komisyona talip olanlar lütfen işanet buyur
sunlar... Böyle bir tatbikatımız bugüne kadar 
yclk; fakat bir komisyon seçimi yapmafktayız : 
26 kotmisyon, bir de Anayasa Komisyonunun açı
ğı. Genel Kurulda bulunan arkadaşlarımız ma
lûm; falkat ben yine usule uygun olanak kur'a 
'çelbeceğim. 

Sayın İhsan Ataöv?.. Kur'ada cılktınız, bu
yurunuz. 

Sayın Meihmfet Aytıığ?.. Buradalar... 

Sayın Zelkerijya Kürşad?.. Buradalar. 
Birinci grup; Anayasa, Adalet, Bayındırlık, 

Çalışma, Dışişleri, Enförji ve Tabiî Kaynaklar 

22 . 11 . 1972 O : 1 

Komisyonlarına seçilen üyelerin tasniflerini ya
pacaktır. 

2 nıci tasnif heyetini seçiyorum : 
Sayın ZeJkd Adıyaman .. Burada. 
Sayın önder?.. Burada. 
Sayın Nimet Ağaoğlu?.. Burada. 

2 nci tasnif heyeti de seçilmiş bulunimıalkta-
dır. Bu komisyon; Gençlik ve Spor, Gümrük ve 
Tıelkel, İçişleri, İmar ve İskân, Köy İşleri ko
misyonlarına seçilen üyelerin tasniflıerinti yapa-
calktır. 

,3 ncü tasnif heyetinin ad çökmesini yapıyo
rum, : 

Sayın Mîehnıet Yardıımıcı?.. Burada. 
Sayın Fuat Ak?.. Burada. 
Sayın Orhan Birgit?.. Burada. 

Bu komisyon; Maliye, Meclis Hesaplarını 
İnceleme, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Or
man komisyonlarına yapılan seçimlerin tasnif
lerini yapacaklardırj 

4 numaralı tasnif heyetinin adlarını çekiyo
rum -, 

Sayın Hasan Tosyalı?.. Burada. 
Sayın Lâtif Aküzüm?.. Burada. 
Sayın Kemal Ataman?.. Burada. 

4 numaralı tasnif komisyonu da seçilmiştir. 
Bu komisyon; Kân, Sağlıık ve Sosyal Yardım, 
Sanayi ve Teknoloji, Sayıştay ve Tarım komis
yonlarına seçilenlerin tasniflerini yapacaklar
dır. 

5 numaralı tasnif heyetinin adlarını çekiyo-
ruim! : 

Sayın Musa Kâzım Çoşfkun?.. Burada. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Burada, 
Sayın Hüseyin Ablbas?.. Burada. 

5 numaralı komisyon; Ticaret, Turizm ve 
Tanıtma, Ulaştırma, Dilekçe Karma, Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri ve Kitaplık komisyonlarının 
ıseçim tasniflerini yapacaklardır. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonundan seçim 
sonucu zabıtları gelmiştir. Genel Kurulun bilgi
lerine arz lediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime 236 üye katılmış ve neticede 
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âlişik listede isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye ^ Üye 

Antalya Elâzığ 
İhsan Ataöv Mehmet Aytuğ 

" Üye .' 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

Adalet Komisyonu 

Behzat Eğrili (Diyarbakır) 
Talât Köseoğlu (Hatay) 
Mazhar Arıikan (İçel) 
İsmail Hakkı Tekime! (İstanbul) 
İsmail Hakkı Alaca (Kars) 
Mehmet Atagün (Kırklareli) 
Cevat Eroğlu (Kırşehir) 
Fuat Azmioğlu (Kütahya) 
Hilmi Okçu (Manisa) 
Esat Kemal Aybar (Mardin) 
Hilmi Biçer (ıSinop) 
Tevfik Koraltan (İSivas) 
A. Naci Budaik (Artvin) 
Mehmet Aytuğ (Elâzığ) 
KemaJ Güven (Kars) 
Orhan Okay (Konya) 
Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde) 
İhsan Tombuş ı(Çoruım) 
M. Kubıilây İmer (Konya) 
Mehmet Nebil Oktay (iSiirt) 
Talât Orhan (İzmir) 

( 235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
233 
235 
232 
231 
233 
234 
235 
235 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu üyelerinin 
seçimi tamamlanmış vıe aday gösterilen bütün 
üyeler seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda açık 
bulunan üyelik için yapılan seçime 227 üye ka
tılmış ve neticede ismi bulunan üye 227 oyla 
seçilmiştir. 

Arz olunur. 
Antalya Elâzığ 

İhsan Ataöv Mehmet Aytuğ 

Maraş 
. Zekeriya Kürşad 

Selçuk Elverdi 227 oy. '••'•: 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe, Sayın Selçuk Erverdi 227 oy 
almak suretiyle seçilmiş bulunmaktadır. 

Bayındırlık Komisyonu içlin yapılan seçim 
sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Bayındırlık Komisyonu üye
likleri için yapılan seçilme1 237 üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler 
hizalarmda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Antalya Elâzığ 

İhsan Ataöv Mehmet Aytuğ 

Üye • " 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

Bayındırlık Komisyonu 

Mustafa Maden (Ankara) 235 
Osıman Tan (Balıkesir) 235 
Mehmet Özbey (Burdur) 235 
Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) 235 
Osman Özer '(İstanbul) 235 
Veyis Koçu'lu (Kars) 235 
Orhan Deniz (Kastamonu) 235 
Abdüllkadir Özmen (Mardin) 235 
Kasım Emre (Muş) 235 
Mehmet Aksoy (Urfa) 235 
Fuat Ak (Zonguldak) • 235 
Ahmet Nihat Akın (Zonguldak) 235 
Emir H. Postacı (Adana) 233 
Ömer Buyrukçu (Antalya) 232 
Beyti Arda '(Kırklareli) 235 
Mustafa Aksoy (Kırşehir) 235 
Vehbi Melik (Urfa) 235 
Sami Arslan (Denizli) 230 
Özer Ölçmen (Konya) 232 
Reşit Önder f(Tolkat) 236 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonu için ya
pılan seçim sonuçlanmış ve aday gösterilen sa
yın millet vekillerinin hepsi seçilmiş bulunmak
tadırlar. , 

Çalışma Komisyonunun seçime mütedair 
zaptı okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Çalışma Komisyonu üyelikle
ri 'için yapılan seçime 239 üye katılmış ve neti
cede ilişik listede kimleri bulunan üyeler hiza
larında (gösterilen oyları alınışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Antalya 

İhsan Ataöv 

Üye 
Elâzığ 

Mehmeit Aytuğ 

Üye 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

Çalışma Komisyonu 

Şevike't Yılmaz (Adana) 238 
M. Zeki Adıyaman (Adıyaman) 238 
Ertuğrul Miat (Bursa) 238 
Kasım. Önadım (Bursa) 238 
Arif Tosyalıoğlu (Çankırı) 238 
Necmettin Gönenç (Diyarbakır) 238 
'Naci Gacıroğlu (Erzurum) 238 
Hasan Türkay (İstanbul) 238 
Orhan Demir iSorguç (İzmir) 238 
Enver Turgut (Kayseri) 238 
Abdurrahim Türk (Mardin) 238 
Güngör Hun (Sakarya) 238 
Emir H. Postacı (Adana) 238 
Osman Soğükpmar (Ankara) 237 
Yaşar Akal (ıSamsun) 238 
Abdullah Baştürk (Yozgat) 238 
Hüseyin Baytürk (Zonguldak) 238 
Hasan Korkmazcan (Denizli) 236 
Vehbi Engiz (Kocaeli) 238 
1. Kayhan Naiboğlu (Giresun) 238 
Talât Orhon (İzmir) 238 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu için yapı
lan ıseçim, sonuçlanmış ve aday gösterilen bü
tün milletvekilleri seçilmiş bulunmafctiaidırlar. 

Dışişleri Komisyonu için yapılan seçim so
nucuna <ait zaptı arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelik
leri iğin yapılan seçime 239 üye katılmış ve ne-

Üyo 
Antalya 

İhsan Ataöv 

ticöde ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi-
zalanrida gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Elâzığ 
Mehmet-, Aytuğ 

Üye 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

Dişlikleri Komisyonu 

Rıza Çerçel (Afyon) 238 
Orhan Alp (Ankara) 238 
İsmet Sezgin (Aydın) 237 
Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir) 237 
Oemal Külâhlı (Bursa) 237 
Hazım Dağlı (Çankırı) 237 
Orhan Oğuz (Eskişehir) 237 
Naime İkbal Tokgöz (İstanbul) 237 
Mehmet Yardımcı (İstanbul) 237 
Nihad Kürşad (İzmir) 237 
Şinasi Osma (İzmir) 237 
Tahsin Yılmaz Öztuna (Konya) 237 
Ertuğrul Akça (Manisa) 237 
Tevfi'k Koraltan (Sivas) 237 
Fevzi Fırat (Zonguldak) 237 
Orhan Birgit (Ankara) 237 
M. Kemal Yılmaz (Aydın) 237 
İbrahim Öktem (Bursa) 237 
Reşit Ülker (İstanbul) 237 
Şeref Bakşık (İzmir) 237 
Ekrem Kangal (Sivas) 237 
Necati Aksoy (Urla) 237 . 
Nuri Eroğan (İstanbul) 238 
Özer Ölçmen ; (Konya) 238 
Orhan Öztrak (Tekirdağ) 238 
Sezai Örkunt (İstr.nbul) 238 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu için ya
pılan seclim sonuçlanmış ve aday gösterilen bü
tün milletvekilleri seçimi kazanmışlardır. 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
çim zaptını okutuyorum. 

Komisyonu se-

YükseJk Başkanlığa 

Millet Meclisi Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime 237 
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üye katılmış ve .neticede ilişik listede isimleri 
bulunan üyeler hizalarında gösterilen .oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Elâzığ' 
Mehmet Aytuğ 

Üye 
Antalya 

İhsan Ataöv 

Üye 
Maraş 

Zekeriya Kürşad 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Komisyonu 
Oğuz Aygün (Ankara) 237 
Cemal Külâhlı (Bursa) 237 
Ali Rıza Septioğlu (Elâzığ) 237 
Enver Turgut (Kayseri) 237 
Esat Kemal Aybar (Mardin) 237 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 237 
Bıahattin Uzunoğlu (Samsun) 237 
Selâhattin Oran (Siirt) 237 
Mehmet Ali Oksal (Trabzon) 237 
Selâhattin Güven (Trabzon) 237 
Necmettin Cevheri (Urfa) 237 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 237 
Ali Rıza Güllüoğlu (Adana) 237 
Şinasi özdenoğlu (Ankara) 237 
Coşkun Karagözoğlu (tzımir) 237 
Turgut Artaç (Kars) 237 
Hüseyin Baytürk (Zonguldak) 237 
Mehmet Turgut (Bursa) 237 
Samet Güldoğan (Elâzığ) 237 
Mehmet Nebil Oktay (Siirt) 237 
Orhan Kabibay (İstanbul) 237 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ko
misyonu için yapılan seçim sıonuçTanmış ve aday 
gösterilen sayın milletvekillerinin hepsi seçimi 
'kazanmışlardır. 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri için 
yapı'lan seçim sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Milfet Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu 
üyelikleri için yapılan seçime 232 üye (katılmış 

ve neticede ilişik listede isimleri bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

Üye 
İzmir 

Kcımal önder 
Üye 
Muş 

Nimet Ağaoğlu 

Gençlik ve Spor Komisyonu 

(Ankara) 

(Burdur) 
(Bursa) 
(İstanbul) 

(İzmir) 
(İzmir) 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlul 
Sıddık Aydar (Bingöl) 
Ahmet Çiloğlu 
Bıarlas Küntay 
Akgün Silivriliı-
Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Şinasi Osma (İzmir) 
Hasan Korkut (Kırklareli) 
Sezai Ergim! (Konya) 
Ertuğrul Akça (Manisa) 
ö;nol Sakar (Manisa) 
Kemal Ataman (Ankara) 
Hasan Çetinkaya (Erzincan) 
Mehmet özdal (Maraş) 
Meımduh Ekşi (Ordu) 
Âdil Turan (Uşak) 
İlhan Darendelioğlu (İstanbul) 
Vehbi Sınmaz (Manisa) 

BAŞKAN — Gençjlik ve Spor 

232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
231 
231 
232 
232 
232 
231 
231 

Komisyonu 
için yapılan seçim sonuçlanmış ve aday göste
rilen sayın milletvekillerinin hepsi seçimi kazan
mış bulunmaktadırlar. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu için yapılan 
seçim sonucunun zaptını arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Gümrük ve Tekel Komisyonu 

üyelikleri için yapılan seçime 240 üye katılmış 
ve neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

İzmir 
Kemal önder 

Üye 
Muş 

Nimet Ağaoğlu 

Üye 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Hüsamettin Uslu (Adana) 
Sinan Bosna (Ankara) 
Mustafa Rona (Artvin)1 

M. Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 
Nihat Bayramoğlu (Bolu) 
Orhan Demir Sorguç (İzmir) 
İsmet Yalçmer (Samsun) 
Bahattin Uzunoğlu (Samsun) 
Hamdi Mağden (Ordu) 
Nedim Karahali'l (Tekirdağ) 
Turgut Nizamoğlu (Yozgat) 
Neşet Tanrıdağ (Yozgat) 
A. Naci Budak (Artvin) 
Mehmet Yüceler (Kayseri1) 
Veli Bakirli (Manisa) 
Sami Kumbasar (Rize) 
T. Fikret övet (Sinop) 
İbrahim Abak (İstanbul) 
Necati Çakıroğlu (Trabzon) 
Reşit önder (Tokat) 
Abdülkerim Bayazıt (Ağrı) 

239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
238 
238 
239 
238 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Komisyonu 
için yapılan seçim sonuçlanmış ve aday göste
rilen sayın milletvekillerinin hepsi seçimi ka
zanmışlardır. 

İçişleri Komisyonu için yapılan seçim sonu
cunu arz ecliyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime 237 üye katılmış ve netice
de ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Adıyaman İzmir 
Zeki Adıyaman Kemal önder 

Üye 
Muş 

Nimet Ağaoğlu 

İçişleri Komisyonu 

Ali Avni Turanlı (Adıyaman) 237 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 237 
Orhan Eren. (Ankara) 237 
Mesut Hulki önür (Çanakkale) 237 
Ali Uslu (Denizli) 237 

Hidayet İpek (Giresun) 
Mustafa Karaman (Gümüşane) 
Münir Daldal (İzmir) 
Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri) 
Ahmet Karaaslan (Malatya) 
Salih Zeki1 Köseoğlu (Rize) 
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) 
M. Kemal Küçüktepepmar (Adana) 
Orhan Eyüboğlu (İstanbul) 
İbrahim öztürk (Maraş) 
Yaşar Akal (Samsun) 
1. Hakkı Birler (Tokat) 
Hasan Değer (Diyarbakır) 
Kadri Eroğan (Sivas) 
Orhan öztrak (Tekirdağ) 
Ali İhsan Göğüs (Gaziantep) 

237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
237 
234 
234 
237 
236 
236 
237 
236 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu için yapı
lan seçim sonuçlanmış ve komisyona aday gös
terilen sayın milletvekilleri seçilmiş bulunmak
tadır. 

İmar ve İskân Komisyonu sonucunu arz edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi İmar ve İskân Komisyonu 
üyelikleri için yapılan seçime 237 üye katılmış 
ve neticede ilişik listede islimleri bulunan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Adıyaman İzmir 
Zetei Adıyaman Kemal Önder 

Üye 
Muş 

Nimet Ağaoğlu 

imar ve İskân Komisyonu 

Şerafettin Yıldırım (Ankara) 237 
Ömer Eken (Antalya) 237 
Osman Tan (Balıkesir) 237 
Sıddık Aydar (Bingöl) 237 
Ali Uslu (Denizli) 237 
Abdüllâtif Ensarioğlu (Diyarbakır) 237 
Ali Rıza Septaoglu (Elâzığ) 237 
Ahmet Zeydan (Hakkâri) 237 
Orhan Deniz (Kastamonu) 237 
İlhan Ersoy (Kütahya) 237 
Kemal Şensoy (Ordu) 237 
Selâhattin Oran (Siirt) 237 
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M. Niyazi Gürer (Balıkesir) 
Eşref Derinçay (İstanbul) 
Turgut Artaç (Kars) 
Beyti Arda (Kırklareli) 
Mustafa Aksoy (Kırşehir) 
Mehmet Ersoy (Kütahya) 
Nimet Ağaoğlu (Muş) 
İsmet Kapısız (Yozgat) 

237 
237 
236 
237 
237 
237 
237 
236 

BAŞKAN — İmar ve İskân Komisyonu için 
yapılan seçim sonuçlanmış bulunmaktadır. Aday 
gösterilen saym milletvekilleri seçilmişlerdir. 

Köy İşleri Komiisyonu seçim sonucunu arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Köy İşleri Komisyonu üyelik
leri için yapılan seçime 236 üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede isimlerli bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

Üye 
Mus 

Üye 
İzmir 

Kemal önder 

Nimet Ağaoğlu 

Köy işleri Komisyonu 

Hüsamettin Uslu (Adana) 
İhsan Ataöv (Antalya) 
Mevlüt Yılmaz (Balıkesir) 
Abidin İnan Gaydalı (Bitlis) 
Yakup Çağlayan (Çorum) 
Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 
Lâtif Aküzüm (Kars) 
Musa Doğan (Kars) 
Cevat Âdemoğlu (Kocaeli) 
Hüsamettinı Başer (Nevşehir) 
Mehmet Kazova (Tokat) 
Kinyas Kartal (Van) 
Necati Alp (Gümüşane) 
M. Sait Reşa (Hatay) 
M. Hulusi Çakır (İzmir) 
Şevki Altındağ (Mardin) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Sami Arslan (Denizli) 
Hasan Değer (Diyarbakır) 
Turgut Topaloğlu (Adana) 

236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
236 
232 
235 
236 

BAŞKAN — Köy İşleri Komisyonu için ya
pılan seçim sonuçlanmıştır. Aday gösterilen sa
ym milletvekilleri bu Komisyona seçilmiş bu
lunmaktadırlar. 

Maliye Komisyonu seçim sonucunu arz edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Maliye Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime 234 üye katılmış ve netice
de ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Ankara 
Mehmet Yardımcı Orhan Birgit 

Üye 
Zonguldak 
Fuat Ak 

Maliye Komisyonu 

Salih Aygün (Amasya) 233 
İsmet Sezgin (Aydın) 233 
Nihat Bayramoğlu (Bolu) 233 
Sadık Perinçek (Erzincan) 233 
Talât Köseoğlu (Hatay) 233 
Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) 233 
M. Fazlı Armç (İzmir) 233 
Akın özdemir (İzmir) - 233 
Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri) 233 
Ahmet Buldanlı (Muğla) 233 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 233 
Kenan Aral (Tunceli) 233 
A. Rıza Güllüoğlu (Adana) 233 
A. Sakıp Hiçerimez (Ankara) 233 
Turhan Özgüner (İçel) 233 
Hüseyin Dolun (İstanbul) 233 
İbrahim Öztürk (Maraş) 233 
İhsan Gürsan (İzmir) 233 
Necati Çakıroğlu (Trabzon) 233 
Hasan Tosyalı (Kastamonu) 233 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu için yapılan 
seçim sonuçlanmış bulunmaktadır. Bu Komis
yona aday gösterilmiş olan sayın milletvekille
ri seçilmişlerdir. 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu se
çim sonucunu arz ediyorum. 
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"YükseSk Başkanlığa 

Millet Meclisi Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime 235 
üye Jkatılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

Üye 
Ankara 

Orhan Birgit 

Üye 
Zonguldak 

Fuat Alsl 

Meclis Hesaplanın inceleme 

Komisyonu 
İbrahim Aytaç (Balıkesir) 
Ahmet Çiloğlu (Burdur) 
Arif Tosyalıoğlu (Çankırı) 
Tekin Erer (İstanbul) 
Kemal Kaya (Kars) 
Haımdi -Mağden (Ordu) 
Neşet Tanrıdağ (Yozgat) 
Mustajfa Çalıikoğlu (Çanakkale) 
M. Kemal Çilesiz (Giresun) 
Mehmet özdal (Maraş) 
Ata Bodur (Ordu) 
İhsan Kabadayı (Konya) 
Fazı'l Güleç (Adana) 

230 
233 
233 
233 
233 
230 
230 
233 
233 
233 
232 
232 
233 

BAŞKAN — Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu için yapılan seçim sonuçlanmıştır. 
Bu Komisyona aday gösterilen sayın milletve
killeri seçilmiş bulunmaıktadır. 

Millî Eğitim Komisyonu seçim sonucunu arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu üye
likleri için yapılan seçime 236 üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isiımileri bulunan üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Ankara 
Mehmet Yardımcı Orhan Birgit 

Üye 
Zonguldak 
Fuat Ak 

Millî Eğitim Komisyonu 

M. Zeki Adıyaman (Adıyaman) 235 
Mustafa Maden (Ankara) 235 
Ertuğrul Mat (Bursa) 235 
Mevtlüt Yılmaz (Balıkesir) 235 
Kemâl Demirer (Çorum) 235 
Orhan Oğuz (Eskişehir) 235 
Mehmet Yardımcı (İstanbul) 235 
Mustafa Akan (İzmir) 235 
Sabri Yahşi (Kocaeli) 235 
Sezai Ergim (Konya) 235 
Tahsin Yılmaz Öztuna (Konya) 235 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) 235 
M. Kemal Küçüıktepepınar (Adana) 235 
M. Kemal Yılmaz; (Aydın) 235 
İbrahim öktem (Bursa) 235 
N. Çelik Yazıcıoğlu (Çanikırı) 235 
Âdil Turan (Uşak) 235 
Nuri Erdoğan (İstanbul) 235 
Hasan Basri Albayralk (Rize) 235 
İsmet Kapısız (Yozgat) 235 
Orhan Kabibay (İstanbul) 235 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu için 
yapılan seçim sonuçlanmıştır. Bu Komisyona 
aday gösterilen sayın milletvekilleri seçilmiş 
bulunmaktadır. 

Millî Savunma Komisyonu secim sonucunu 
arz ödüyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Mjeelisi Millî Savunma Komisyonu 
üyelikleri içün yapılan seçime 235 üye katıl
mış ve neticede, ilişik listede isimleri1 bulunan 
üyeler Mizalarında gösterilen oyları allmışlar-
dır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Ankara 
Mehmet Yardımcı Orhan Bingit 

Üye 
. Zonguldak 

Fuat Ak 

(Millî Savunma Komisyonu 

Cavit Oral (Adana) 234 
Mehmet Bilgin (Bingöl) 234 
Mustafa Tayyar (Bursa) 234 
Hazım Dağlı (Çankırı) 234 
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Mehmet Emliin Durul (Denizli) 234 
•Hidayet ipek (Giresun) 234 
UUi Yılmaz (Hatay) 234 
.Muzaffer Akdoğanlı (Kastamonu) 234 
Selçuk Gümüşpala (Manisa) 234 
Zekeriya Kürşad (Mlaraş) 234 
Ahmelt Buldanlı (Muğla) 234 
Yusuf Ziya Önder (;Sivas) 234 
Necmettin Cevheri (Urfa) 234 
Kinyas Kartal (Van) 234 
Fuat Türko>ğılu (Van) 234 
Şi'masi Özdenoğlu (Ankara) 1234 
Mehmet Ay tuğ (Elâzığ) 234 
M. Kemal Çilesiz (Giresun) - 234 
Mehmet Yüceler (Kayseri) . 2'34 
Ferda Güley (Ordu) 234 
llyas Kılıç ('Samsun) 234 
Abdullah Baştünk (Yozgat) 234 
A. Naki Üner (îzmiir) 234 
M. Vedat Önsal (Sakarya) 234 
Hasan Tosyalı (Kasltamonu) 234 
IChami 'Sancar (İstanbul) 234 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu içilin 
yapılan seçim sonuçlanmıştır. Bu Komisyon 
iaday gösterilen sayın milletvekilleri seçilm&ş 
bulunmaktadır, 

Orman Komisyonu seçim sonucunu arz edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Orman Komisyonu üyelikle
ri için yapılan seçime 233 üye katılmış ve neti
cede, ilişik listede islimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

lîstanibul Zonguldak 
Mehmet Yardımcı Fuat Ak 

Üye 
Anlkara 

Orhan Biiırgüti 

Onanan iKamiısyanu 

Yavuz Acar (Amasya) 233 
Hasan Akçalııoğlu (Antalya) 1233 

- ©afet Eker (Antalya) 233 
Halil İbrahim Cop (Bolu) 233 
Ahmet Çakmak (Bolu) 233 
Mdhmet Emin Turgutalp (Giresun) 233 

Muzaffer Akdoğanlı (K;astam>onu) 233 
Salbri Keskin (Kastamonu) 233 
Feyzullaıh Çarıkçı (Kırklareli) 2133 
Cevat Âdemoğlu (Koeaeili) |2'33 
Mustafa Kaptan (Sinop) 233 
Batırt Karakeçili (Urfa) 233 
Süleyman Mutlu (Afyon K.) 233 
Ömer Buyrukçu (Antalya) 2313 
ıMehmelt Çeli'k (Aydm) S33 
M. Niyazi Gürer (Balıkesir) 2813 
T. Fikret Övet (SıiUûp) 233 
Adnan Akarca (Muğla) 233 
Zeki Çeliker (Sürt) 233 
«Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) 233 , 

BAŞKAN — Orman Komisyonu için yapı
lan seçim sonuçlanmış bulunmaktadır. Bu Ko
misyona aday gösterilen sayın millletviekllleril 
seçilm/'jş bulunmaktadır. 

Plân Komisyonu seçim sonucunu arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Plân Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime 234 üye katılmış ve netice
de, ilişik listede (isimleri bulunan üyeler hilızaia-
rmda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kemal Ataman Hasan Tosyalı 
An'kara Kaslbamonu 

Üye 
Lâtif Aküzüm 

Kars 

Plân 'Kamiilsyooıu 

M. Selâhattin Kılıç (Adana) 233 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) 234 
Nahit Menteşe (Aydın) 234 
Cihat Bilgehan (Balıkesir) 234 
Ahmet Türkel (Bursa) 234 
Albdurralhman Güler (Çorum) 223 
Arslan Topçuhaşı (Çorum,) 233 
llhami Ertem (Edirne) 232 
ismet Amgı ((Eskişehir) 234 
•Seyfi Öztünk (Eskişehir) 234 
AH ihsan Balım (İsparta) '234 
•Gavot Okyayuz (İçel) . 234 
Orhan Cemal Fersoy (Idtanlbul) 234 
Ve'dat Âli öafcan (Kayseri) 23'3 
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H. Avni Kavurmacıoğlu (Niğde) 234 
Naci Çerezci (Niğde) 234 
Nuri Bayar ('Sakarya) 234 
Hüsayin Özalp (Samsun) 234 
iS. Tekin Müftlüoğlu (Zonguldak) 234 
Kevni Nedümıoğlu (Zonguldak) 234 
Nail Atlı (Bursa) 234 
Kemal Önder (İzmir) 231 
Hakkı Gökçe (-Malatya) 231 
Mustafa Ok (Manisa) 230 
Orhan Vural (Ordu) 233 
Hayrettin Uysal (Sakarya) 231 
Ahmet Şener (Trabzon) 233 
Rasıiım Gir&li (Erzurum) 233 
Necati Kallaycıoğlu (Konya) 234 
Ekrem Bükmen (Traibzon) 233 
Hamıdi Hamaimcııağlu (Afyan K,) 233 
Cellâl Sungur (Yozgat) 232 
Hüsnü Özkan (Hatay) 202 
LcMt Yurdoğlu (İstanbul) 118 
•Nermin Neftçi (Muş) 184 
Muammer Eriten (Manisa) 139 
Hüseyin Balan (Ankara) 179 
Hüseyin Abbas (Tokat) 134 

BAŞKAN — Plân Komisyonu için yapılan 
seçim sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Bu Komisyona sayın Selâhattin Kılıç, sayın 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara), sayın Nahit 
Menteşe, sayın Cihat Bilgehan, sayın Ahanet 
Tünkel, sayın Abdurralıman Güler, sayın Arslan 
Tıopçubaşı, sayın llhami Ertem, sayın İsmet Aıı-
gı, sayın Seyfi öztürk, sayın Ali İhsan Balım, 
saym Cavit Okyayuz, sayın Orhan Cemal Fer-
soy, sayın Vedat Âli Özkan, sayın Avni Kavur
macıoğlu, sayın Naci Çerezci, sayın Nuri Ba
yar, saym Hüseyin Özalp, sayın Sadık Tekin 
Müftüoğlu, sayın Kevni Nödimoğlu, sayın: Nail 
Atlı, sayın Kemal önder, sayın Hakkı Gcikç.e, 
sayın Mustafa Ok, sayın Orhan Vural, sayın 
Hayrettin Uysal, sayın Ahmet Şener, sayın Ra-
sim Cinisli, sayın Necati Kalaycıoğlu, sayın Eik-
rem Dikmen, sayın Hamdi Hamamcıoğlıı, sayın 
Celâl Sungur, sayın Hüsnü Özkan, sayın Ner
min Neftçi ve sayın Hüseyin Balan seçilmiş bu
lunmaktadırlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu seçim 
slonuçlarını takdim. ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu üyelikleri için yapılan seçime 234 üye 
katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bulu
nan üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Kastamonu 
Kemıaû. Ataman Hasan Tosyalı 

Üye 
Kana 

Lâtif Atoüzüm 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu 

Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir) 233 
Yakup Çağlayan (Çorum) 233 
Nafiz Yıldırım (Diyarbakır) 233 
M. Şemsettin Sönımez (Eskişehir) 233 
M. Lütfi Söylemez (Gaziantep) 232 
Ekrem Saatçi (Gümüşhane) 233 
Mustafa Akan (İzmir) 232 
Baha Müderrisoğlu (Konya) 232 
Atillâ İmamoğlu (Maraş) 233 
Kâmil Şahinoğlu (Manisa) 233 
Güngör Hun (Sakarya) 233 
Mehmet Ali Göklü (Urfa) 233 
M. Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir) 233 
Hüseyin Dolun; (İstanbul) 233 
Sami Kumbasar (Rize) 232 
Cevat Küçük (Trabzon) 232 
M. Emin Erdinç (Van) 233 
Süleyman Çiloğlu (Antalya) 232 
Zeki Çeliker (Sürt) 233 
Vefa Tanır (Konya) 233 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu için yapılan steçim sonuçlanımışltır. Aday 
ıgo&itierileu sayım milldtvelkiilleri steçillmaş bulun-
imaiktadır. 

Sanayi ve Tıeiknıoilioj i Komisyonu seçim so
nucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Milleft Meclisi Sanayi ve Telknolıoji Komis
yonu üyelikleri için yapılan seçime 236 üye ka-
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İtilmiş ve ıreitidene ilişik listede isimleri bulunan 
üyeder hizalarında gösterilen oyları almışlaırdır. 

Arz olunur. 
Üyd Üye 

K'aisltannoıiıu Kars 
Hasan Tosyalı Lâtif Aküzütnı 

Üye 
Ankara 

Kelmal Ataman 

ıSanaıyi ve Teiknolloji Komisyonu 

Aydın Yalçın (Ankara) 234 
Kasıım önadum (Bursa) 234 
Behzatt Eğilli (Diyarbakır) 234 
M. Fazlı Anne (İzmir) 284 
M. Kelmal Topçular (Kastamonu) 234 
Veylsi Kadıoğlu (Maraş) 234 
Kasını Emrte (Muş) 234 
Yaşar Bir (iSakarya) 234 
Ismelt Yalçınjer (:Samsun) 234 
Selâhalttin Gtfivan (Trdbzon) 234 
M,ehm'ejt Ali Olklsal (Tra'bzon) 234 
Fuat Ak (Zonguldak) 234 
A. Sakıp Hieerimieız (Ankara) 233 
Necati Aksoiy (Urfa) 234 
M. Kâzılm özleike (lıstanlbul) 234 
Ata Topalloğlu (Ordu) 234 
Gevat Küçülk (Tralbzon) 234 
Vehibi Eniğiz (Kocaeli) 234 
M. Kulbilay tmer (Konya) 234 

BAŞKAN —• Sanayi ve Teknoloji Komisyo
nu için yapılan seçim sonuçlanımış ve aday göıs-
iterilen saym milletvekilleri bu komisyona se-
çillmiş bulunmaktadırlar. 

Sayıştay Koinıisıyonu seçim sonuçlarını arz 
ediyorum. 

Yü'kselk Başkanlığa 

Milleıt Meıelliısi Sayıştay Komdisyoınu üyelik
leri için yapılan seçimıe 236 üye. katilimin ve ne
ticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında götte rilen oyları almuşliarıdır. 

Arz olunur. 
Üyo Üye 

Ankara Kastamonu 
Kemal Atamdan Hasan Tosyalı 

Üye 
Kars 

Lâtif Aküzümı 

Sayıştay Komisyonu 

Kafet Eker (Anltalya) 235 
Methime* Özlbey (Burdur) 235 
Sadık Periuçick (Erzincan) 235 
Turhan Bilgin ('Erzurum) 235 
Yusuf Uysal. (İsparta) 235 
Hasan Ttkkaıy (tstanlbul) 235 
Hilmi Okçu (Manisa) 235 
Veylsi Kadıoğlu (Miarâş) 235 
O eniğiz Ekinci (Ordu) 235 
Mustafa Kaptan (ıSinop) 235 
M. Salbri Süzeri (Tekirdağ) 235 
Fahri Uğrasıızoğlu (Uşak) 235 
Osman Soğulkpınar (Ankara) 235 
Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) 235 
Muistaıfa Çalıîkoğlu (Çanakkale) 235 
Mebmıet Seydibîcıyoğlu (Kastamonu) 235 
Mevlüt Ocalkçıoğlu (Niğde) 235 
İhsan Tomtouş ' (Ooruim) 295 
Abdullah Izîmen (Giresun) 235 

BAŞKAN — Sayışjtay Koımisyonu için yapı
lan seçim sonuç! animış, aday gösterilen sayın 
mil ] et vekilleri seçilmiş bul ummaktadır. 

Tanım Komisyonu seçim sonuçlarını arz'edi-
yoruim. . ; . - • „ 

Yülkseik Başkanlığa 

Millet Meclisi Tarım Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime 238 üye katılmış ve netice
de ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kars Kastamonu 
Lâtif: Aküziüım Hasan Tosyalı 

Üyie 
Anikara. 

Kemal Ataman 

Taom Komisyonu 

Caviıt Oral (Adana) 286-
Ali Avni Turanlı (Adıyaman) 236 
Musa Kâzımı Coşkun (Ankara) 23:6 
Şerafettin Yıldırım- (Anikara) 236 
Abidin İnan Gaydalı (Bitlis) 236 
Sabahattin Savcı (Diıyarlbakır) 236 
Erdem Ocak (Gaziantep) 28i6 
Halil. Akgöl (Hatay) 236 
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Osman özer (İstanbul) 
M. Kemal Topçular (Kastaım,onu) 
Kemâl Güneş (Kırşehir) 
Turgut Nizaımoğlu (Yozgat) 
Süleyman Muftlu (Afyon Karalıisar 
Mdhmelt Çelik (Aydın) 
M. Sat. Reşa (Hatay) 
Veli Baıkırh ((Manisa) 
Vehbi Melik (Urfa) 
Süleyman Çiloğlu (Antalya) 
Adnaıiı Akarca ('Muğla.) 
Turgut Topaloğlu (Adana) 
Fazıl Güleç. (Adana) 

236 
236 
236 
236 
236 
236 
235 
235 
236 
236 
236 
236 
236 

BAŞKAN — Tarım Komisyonu için yapılan 
seçim sonuçlanmış, aday gösterilen sayın mil
letvekilleri seçilmiş bulunmaktadır. 

Ticaret Komisyonu seçim sonuçlarını arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Ticaret Komisyonu üyelikleri 
için yapılan secime 239 üye katılmış ve netice
de ilişik listede isimleri bulunan üyeler, hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Diyarbakır 
Musa Kâzım Coşkun Sabahattin Savcı 

Üye 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

Ticaret Komiisyonu 

Kâzım Uysal (Afyon K.) 238 
Sinan Bosna (Ankara) 238 
Ferhat Nuri Yıldırım (Ankara) 238 
İbrahim Aytaç (Balıkesir) 238 
Kemal Erdem (Balıkesir) 238 
Hasan Güngör (İstanbul) 238 
Veyis Koçulu (Kars) 238 
Feyzullah Çarıkçı (Kırklareli) 238 
Süleyman Çağlar (Manisa) 238 
Yaşar Bir (Sakarya) 238 
Nafiz Yavuz Kurt (Samsun) 238 
Fuat Türkoğlu (Van) 238 
Orhan Birgit (Ankara) 238 
Şeref Bakşık (İzmir) 238 
Şevki Altındağ (Mardin) 238 
Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya) 238 

M. Emin Erdinç (Van) 238 
Hilmi Türkmen (İçel) 238 
A. Turgut Topaloğlu (İstanbul) 238 
İhsan Kabadayı (Konya) 238 
Abdülkerim Bayazıt (Ağrı) 238 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonu için yapılan 
seçim sonuçlanmış, aday gösterilen sayın millet
vekilleri seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu seçimleri so
nucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu üyelikleri için yapılan seçime 239 üye katıl
mış ve neticede ilişik listede isimleri bulunan 
üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Diyarbakır 
Musa Kâzım Coşkun Sabahattin Savcı 

Üye 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

Turizm ve Tanıtma Kdmd&yonu 

Ömer Eken (Antalya) 237 
Kemal Erdem (Balıkesir) 237 
Ahmet Çakmak (Bolu) . 237 

" Veli Gülkan (Edirne) 237 
Halil Akgöl (Hatay) 237 
Tekin Erer (İstanbul) 237 
Naime İkbal Tokgöz (İstanbul) 237 
Nihad Kürşad (İzmlir) 237 
Lâtif Aküzüm (Kars) 237 
İlhan Ersoy (Kütahya) 237 
Atillâ İmamoğlu (Maraş) 237 
İsmet Hilmi Balcı (Tokat) 237 
M. Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir) 237 
Sadrettin Çanga (Bursa) 237 
Çetin Yılmaz (İçel) 236 
Necdet Uğur (İstanbul) 232 
Ali Döğerli (Muğla) 237 
İlhan Darendelibğlu (İstanbul) 236 
Mehmet Ersoy (Kütahya) 237 
Muallâ Akarca (Muğla) 237 
Ali İhsan Göğüs (Gaziantep) 236 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu için yapılan seçim sonuçlanmış bulunmıak-
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tadır. Aday gösterilen sayın milletvekilleri se
çilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonu seçim sonuçlarını arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Ulaştırma Komisyonu üyelik
leri için yapılan seçlime 238 üye katılmış ve ne
ticede ilişik Üstede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Diyarbakır Ankara 
Sabahattin Savcı Musa Kâzım Coşkun 

Üye 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

Ulaştırma Komisyonu 

îhsan Ataöv (Antalya) 
M. Şükrü Kiykıoğlu (Bolu) 
Zekiye Gülsen (Çanakkale) 
Veli Gülkan (Edirne) 
Kadir Çetin (İçel) 
Akgün S-ilivııili (İstanbul) 
İsmail Hakkı Şengüler (Malatya) 
Selçuk Güşümpala (Manisa) 
Seyfi Güneştan (Mardin) 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
Nafiz Yavuz Kurt (Samsun) 
Ahmet Nihat Akın (Zonguldak) 
Gıyasettin Karaca (Erzurum) 
Eşref Derinçay (İstanbul) 
Orhan Eyüboğlu (İstanbul) 
M. Kâzım 'özeke (İstanbul) 
ATi Doğerli (Muğla) 
Mehmet Kılıç (Gaziantep) 
Nuri Eroğanı (İstanbul) 
Vehbi Sınmaz (Manisa) 
Hüseyin Incioğlu '(Gaziantep) 
Sezai Orkunt (İstanbul) 

238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
234 

2 
238 
238 
238 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu seçimleri 
sonuçlanmış bulunmaktadır. Aday gösterilen
lerden Sayın Nuri Eroğan seçakimemiş, d»iğer 
adaylar seçilmiş bulunmaktadır. 

Dilekçe Karma Komisyonu seçim sonuçları
nı arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Dilelkçe Karma Komisyonu 
üyelikleri için yapılan seçime 236 üye katılmış 
ve neticede ilişik listede isimleri bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Diyarbakır Ankara 
Sabahattin 'Savcı Musa Kâzım Coşkun 

Üye 
Tokat 

Hüseyin Abbas 

Dilekçe Karıma Komisyonu 

Ahmet Topaloğlu j(Adana) 
Ali İhsan Ulubahşi (Afyon Karahlisar) 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) 
Nizamettin Erkımen (Gtoesun) 
Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul) 
Ali Naili Erdem ı(İzmir) 
Kemal Kaçar (Kütahya) 
Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) 
Orhan Dengiz (Uşak) 
Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis) 
Nadir Yavuzkan (Burdur) 
Kemal Okyay i(Kars) 
Nihat Kale (İSamsun) 
Talât Asal (Samsun) 

235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
234 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu için 
yapılan seçim sonuçlanmış, aday gösterilen sa
yın milletvekilleli seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu se
çim sonuçlarını arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime 243 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
bulunan üyeler hizalarımda gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Diyarbakır Ankara 
Sabahattin Savcı Musa Kâzım Coşkun 

Üye 
Tokat 

Hüseyin Abbas 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu 

Şevket Yılmaz (Adana) 
Rıza Çerçel (Afyon K.) 
Şevki Güler -(Afyon K.) 
Kâzım Uysal (Afyon K.) 
Mustafa Rona (Artvin) 
Mehmet Bingöl (Bingöl) 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 
M. Şükrü Kiykıoğlu (Bolu) 
Mehmet Emin Durul (Denizli) 
Necmettin Gönenç (Diyarbakır) 
Fethullah Tafkesenliöğlu (Erzurum) 
Musa Doğan (Kars) 
Sabri Yahşi (Kocaeli) 
Baha Müderrisoğlu (Konya) 
Süleyman Çağlar (Manisa) 
Kâmil Şahinoğlu (Manisa) 
Zekeriya Kürşad (Maraş) 
Abdülkadir Kermooğlu (Mardin) 
Kemal Ataman (Ankara) 
Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) 
Sadrettin Çanga (Bursa) 
Kemal Güven (Kars) 
Memduh Ekşi (Ordu) 
Ata Topaloğlu (Ordu) 
Ilyas Kılıç (Samsun) 
Âdil Yaşa (Siirt) 
Abdullah îzmen (Giresun) 
Bahri Dağdaş (Konya) 
Nimet Ağaoğlu (Muş) 
Hüseyin încioğlu (Gaziantep) 
Celâl Sungur (Yozgat) 
Nurettin özdemir (Gümüşhane) 
Burhanettin Asutay (İzmir), 

242 
242 
241 
241 
242 
242 
242 
242 
2b2 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
241 
242 
242 
242 
241 
242 
241 
241 
241 
241 
241 
240 

40 
9 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu seçimleri sonuçlanmış bu
lunmaktadır. Bu Komisyona; sayın Şevket Yıl
maz, saym Rıza Çerçel, sayın Şevki Güler, sa
yın Kâzım Uysal, sayın Mustafa Rona, sayın 
Mehmet Bilgin, sayın Mithat Şükrü Çavdaroğ-
lıı, sayın Şükrü Kiykıoğlu, saym Mehmet Emin 
Durul, sayın Necmettin Gönenç, sayın Fethul
lah Taşıkesenlioğlu, saym Musa Doğan, saym 
Sabri Yahşi, saym Baha Müderrisoğlu, sayın 
Süleyman Çağlar, sayın Kâmil Şahinoğlu, sayın 
Zekeriya Kürşad, saym Abdülkadir Kermaoğlu, 

sayın Kemal Ataman, sayın Yusuf Ziya Yağcı, 
saym Sadrettin Çanga, sayın Kemal Güven, sa
ym Memduh Ekşi, sayın Ata Topaloğlu, sayın 
îlyas Kılıç, sayın Âdil Yaşa, saym Abdullah 
İzmen, sayın Bahri Dağdaş, sayın. Nimet Ağaoğ
lu, saym Hüseyin Încioğlu, saym Celâl Sungur 
seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Meclis Kitaplığı Komisyonu seçim sonuçla
rını arz ediyorum* 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Meclis Kitaplığı Komisyonu 

üyelikleri için yapılan seçime 236 üye katılmış 
ve neticede ilişik listede isimleri bulunan üye
ler, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Üye Üye 
Ankara Diyarbakır 

Musa Kâzım Coşkun Sabahattin. Savcı 
Üye 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Kitaplık Karma Komisyonu 

Barlas Küntay (Bursa) 234 
önol Sakar (Manisa) 234 
Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) 234 
-Necdet Uğur1 (İstanbul) 233 

BAŞKAN — Kitaplık Karma Komisyonu 
için yapılan seçim sonuçlanmıştır. Bu komis
yon için gösterilen adaylar seçilmiş bulunmak
tadır. 

2. — Bâzı sayın üyelerin, seçilmiş bulunduk
ları komisyonlardan istifa ettiklerine dair öner
geleri. 

BAŞKAN — Saym Lebit Yurdoğlıı'nun, Büt
çe Komisyonu üyeliğinden feragatine mütedair 
bir önergesi vardır. Esasen seçim sonuçları tef
him edilmiş bulunduğundan, bu sebeple Genel 
Kurala arz etmiyorum. 

Elâzığ Milletvekili saym Mehmet Aytuğ'un, 
Başkanlığa verdiği bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi sayın Başkanlığına 
Grubumuz yetkililerince, Millet Meclisi ko

misyonlarından Adalet ve Millî Savunma Ko
misyonuna verilmiş bulunuyorum. Yakın bir za
manda ağır kalp krizi geçirdiğimden, komisyon 
çalışması yapacak sıhhatte değilim. Adı geçen 
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.komisyonlardan çekildiğimi bildirir, gereğini 
saygı ile arz ederim. 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Sayın Aytuğ'un çekilmesinden son
ra grupunca aday gösterildiğinde, bu komisyon
lar için seçim yapılacaktır. 

Sayın Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Orman Komisyonundan istifa ediyorum. İs
tifamın kabulünü rica ederim. 

Urfa 
Bahri Karakeçili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Meıısubolduğu siyasî parti tarafın
dan, istifa ettiği komisyon için aday gösterildi
ğinde ayrıca seçim yapılacaktır. 

Muş Milletvekili Sayın Kasını Enire tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyoram. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonundan ayrılıp, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma KomiLsyonu
na gireceğimi, saygıyle müsaadelerinizi rica ede
rim. 

Muş 
Kasım, Emre 

BAŞKAN —• Sayın Kasım Emre, seçilmiş bu
lunduğu komisyondan istifa ettiğini beyan et
mektedir. Mensup bulunduğu siyasî parti gru
punca Başkanlığımıza aday gösterildiğinde bu 
yer için seçim, yapılacaktır. 

Diğer konu, yani başka komisyona seçilmesi 
hususu Başkanlığı ve Genel Kurulu ilgilendir
memektedir. 

Sayın Ankara Milletvekili Dr. Oğuz Aygün 
tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum . 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına ' 

Grubum adına aday gösterilmiş bulunduğum 
ve ihtisasım dışı bulunan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Komisyonu üyeliğinden, faydalı olama-

22 . 11 . 1972 O : 1 

yacağmı düşüncesiyle istifa ettiğimi saygı ile 
arz ederim. 

Ankara 
Dr. Oğuz Aygün 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Aygün, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Komisyonuna seçilmiş bulun
maktadır. Bu komisyondan istifa ettiğini be
yan etmiştir. Bu husus, Genel Kurulun bilgile
rine arz edilmiştir. Meıısubolduğu siyasî par
tice, münhal bir yer için aday gösterildiği tak
dirde yeniden seçim yapılacaktır. 

Çok önemli bir konuyu, Yüksek Genel Ku
rulun bilgilerine arz ediyorum. 

BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bir 
noktaya işaret edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan; Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda 4 âza bağımsızlar için ayrılmış
tır. Bendeniz de aday idim, 49 oy aldım. Baş
kanlık Divanı takdimde bunu okumadı «En 
fazla oy alan» ibaresi konulmuş olduğuna gö
re, niçin okunmamıştır? Yetersiz oy mudur ? 
Daha ilerdeki birleşimlerde bu komisyona üye 
seçimi yapılacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, adayların aldı
ğı oylar Divanca okunmuştur. Başkanlık, seçi
lenleri tefhim etmiştir. İştirakin yarıdan bir 
fazlası olması, yani 226 iştirak ve bunun 1 faz
lasının gerektirdiği miktar olan 114 oy istihsal 
edilmeksizin seçilmiş olmak mümkün olmadığı 
için, bendeniz tefhim edemedim. Gerek Sayın 
Asutay'ın, gerek Nurettin Özdemir'in almış ol
dukları oylar, seçilme yeter sayısı değildir. 

BIIPtHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bü
kere daha seçim yapılacak mıdır Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Pek tabii. Münhaldir; yeter 
sayıyı buluncaya kadar secim yapacağız. 

Seçilmiş bulunan komisyonların görev taksi
mi yapabilmeleri için, Genel Kurula Başkanlı
ğın arzını önemle duyururum. 

Komisyonlara seçilmiş bulunan arkadaşları
mızın gün ve saatinde beyan ettiğimiz «dalarda 
bulunmaları, ileride tahaddüsü mümkün ihti
lâfları ortadan kaldıracaktır. 

Arz ederim. 
2,°, . 11 . 1972 Perşembe günü saat 11,00'de 

Plân ve Bütçe Karma Komisyonu kendi salo-
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nünda toplanacaktır. Bütçe Karma Komisyo
nuna seçilen sayın üyeler, bu komisyonun salo
nunda görev taksimi için yarın hazır bulunacak
lardır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonuna seçilen sa
yın milletvekilleri aynı saatte 387 numaralı oda
da toplanacaktır. 

Millî Savunma Komisyonuna seçilen sayın 
milletvekilleri 247 numaralı odada aynı saatte, 
yani saat 11,00'de toplanacaktır. 

Orman Komisyonuna seçilen sayın milletve
killeri 275 numaralı odada görev taksimi için 
toplanacaktır. 

Ulaştrıma Ko<misyonuııa seçilen sayın millet
vekilleri 277 numaralı odada saat 11,00'te görev 
taksimi için toplanacaklardır. 

Bayındırlık Komisyonuna seçilen sayın 
milletvekilleri saat 11,30'da 387 numaralı odada 
görev taksimi için toplanacaklardır. 

Gençlik ve Spor Komisyonuna seçilen sayın 
milletvekilleri saat 11,30'da 247 numaralı odada 
görev taksimi için toplanacaklardır. 

İçişleri Komisyonuna seçilen sayın milletve
killeri 281 numaralı odada saat 11,30'da görev 
taksimi için toplanacaklardır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna seçi
len sayın milletvekilleri 277 numaralı odada 
saat 11,30'da görev taksimi için toplanacaklar
dır. 

Ticaret Komisyonuna seçilen say m milletve
killeri 505 numaralı odada saat 11,30'da görev 
taksimi için toplanacaklardır. 

Turizm ve Tanıtma Komisyonuna seçilen sa
yın milletvekilleri 275 numaralı odada görev 
taksimi için toplanacaklardır. 

23 . 11 . 1972 Perşembe günü saat 14,00'te, 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Komisyonuna seçilen 
sayın milletvekilleri 387 numaralı odada görev 
taksimi için toplanacaklardır. 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonuna seçilen 
sayın milletvekilleri 247 numaralı odada saat 
14,00'te görev taksimi için toplanacaklardır. 

Sayıştay Komisyonuna seçilen sayın millet
vekilleri 227 numaralı odada saat 14,00'te görev 
taksimi için toplanacaklardır. 

Tarım Komisyonuna seçilen sayın milletve
killeri 275 numaralı (odada saat 14,00'te görev 
taksimi için toplanacaklardır, 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonuna 
seçilen sayın milletvekilleri; 281 numaralı oda
da saat 14,00'te görev taksimi için toplanacak
lardır. 

İmar ve İskân Komisyonuna seçilmiş olan 
sayın milletvekilleri; 505 numaralı odada saat 
14,00'te görev taksimi için toplanacaklardır. 

23 . 11 . 1972 Perşembe günü saat 14,30'da, 
Çalıkma Komisyonuna seçilen sayın milletvekil
leri 277 numaralı odada görev taksimi liçin top
lanacaklardır. 

Dışişleri Komisyonuna seçilmiş olan sayın 
milletvekilleri 281 numaralı odada saat 14,30'da 
görev taksimi için toplanacaklardır. 

Maliye Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın 
milletvekilleri 387 numaralı odada saat 14,30'da 
görev taksimi için toplanacaklardır. 

Millî Eğitim Komisyonuna seçilmiş bulunan 
sayın milletvekilleri 247 numaralı odada saat 
14,30'da görev taksimi için toplanacaklardır. 

Adalet Komisyonuna seçilmiş olan sayın 
milletvekilleri 505 numaralı odada saat 14,30'da 
görev taksimi için toplanacaklardır. 

Köy İşleri Komisyonuna seçilmiş bulunan 
sayın milletvekilleri 275 numaralı odada saat 
14,30'da görev taksimi için toplanacaklardır. 

23 . 11 . 1972 Perşembe günü secini yapama
mış bulunan komisyonlar, görev taksimi yapa
mamış olan komisyonlar, 24 . 11 . 1972 Cuma 
günü, yukarda arz ettiğim saatler ve odalar 
numaraları aynı olmak üzere ikinci kez toplan
mış olacaklardır. 

Arz ederim. 

3. — Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun, 
1/721 numarada kayıtlı 7.2.1969 tarih ve 822 
sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısının, evvelce kurulmuş bulu
nan 59 numaralı Geçici Komisyona havale edil
mesine dair önergesi. (1/721, 4/328) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, Maliye ve Plân komisyonlarına 
havale 'edilmiş bulunan 1/721 numarada kayıtlı, 
7 . 2 . 1969 tarih ve 822 sayılı Kanunun yü. 
rürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasa
rısının, Genel Kurulun 17 .11.1971 tarihli 5 nci 
Birleşiminde kurulması kabusl edilen ve halen 

— 139 — 



M. Meclisi B : 8 22 . 11 . 1972 

çalışmakta olan 59 No. lu Geçici Komisyona ha
valesini arz ve teklif 'ederim. 

Ziya Müezzlinoğlu 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — İSaym Maliye Bakanı Zıiya Mü-
'ezzinoğlu tarafından verilip, Gene! Kurulun 

bilgilerine sunulan önerge ile 7 .2 .1969 tarih 
ve 828 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına d'air kanun tasarısının, kurulmuş bu
lunan 59 numaralı Geçici Komisyonda görüşül
mesi hususu teklif 'edilmeiktedıir. Bu hususu Ge
nel Kurulun oylarına arz lediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dernekler kanım tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından 
seçilen 5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/606; Cum
huriyet Senatosu : i/89) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 561 ve 561'e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı: 113) (1) 

BAŞKAN — Dernekler kanun tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Der
nekler Kanununun sıra sayısı kaç?.. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim : 561'e 
1 nci ek. 

70 numaralı Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Orhan Cemal Fersoy tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş
ler kısmında yer alan 561'e 1 nci «k sıra sayılı 
Dernekler kanunu tasarısı Cumhuriyet Senato
sunca bâzı maddeleri değiştirilerek geri gelmiş 
bulunmaktadır. Tasarının, gündemdeki sair 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
70 numaralı Geçici Komisyon 

Başkanı 
Istanlbul 

Orhan Cemal Fersoy 

(i) 561 S. Sayılı hasmayazı 2 . 6 . 1972 
tarihli 97 nci Birleşim tutanağının, 561'e 1 nci ek 
S. Sayılı hasmayazı da bu Birleşim tutanağının 
sonuna eklidir. 

BAŞKAN — 70 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Orhan Cemal Fersoy'un önergesi 
Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiştir. Bütün 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. 

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

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(70 numaralı Geçici Komisyon raporu okun

du.) 
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö

rüşmek üsteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği ve 
Komisyonumuzun da benimsemiş olduğu 2 nci 
maddeyi okutuyorum. 

Dernek kurma hakkı : 
Madde 2. — Medenî hakları kullanma ehli

yetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes 
önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına 
sahiptir. 

Ancak; 
a ) 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî 

Partiler Kanununun 111 nci maddesinin (B) 
fıkrası gereğince bir siyasî partiden kesin ola
rak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî 
partinin kapatılmasına sebebolan parti üyeleri 
çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi
nin kapatma kararının kendilerine yazı ile bil
dirilmesinden itibaren beş yıllık süre içinde; 

b) Ağır hapis cezasına veya taksirli suç
lar haricolmak üzere beş yıldan fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlar ile, yüz kızartıcı suç
lardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan 
dernekleri kurmak veya idare etmek suçların
dan birinden kesin olarak hüküm giymiş olan
lar; 

Dernek kuramazlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. Benimseme hu-
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susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 neti maddeyi okutuyorum. 
Kurulması yasak dernekler : 
Madde 4. — a) Türk Devletinin ülkesi ve 

milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak. 

b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına 
dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak, 

c) İnsan hak ve hürriyeti erini ortadan kal
dırmak, 

ç) Kânunlara, kamu düzeni veya genel ah
lâka aykırı faaliyette bulunmak, 

d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esa
sına veya adına dayanarak herhangi bir bölge
nin veya ırkın yahut sınıfın veyahut din veya 
mezhep sâliklermün diğerlerine hâkim veya di
ğerlerinden imtiyazlı olmasını sağlamak, 

e) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinden tahakkümünü tesis etmek veya sos
yal bir sınıfı ortadan kaldırmak, yahut memle
ket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel 
nizamlardan herhangi birini devirmek veya 
Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn 
yoketmek, 

f) Devletin sosyal, iktisadî veya hukukî 
temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına 
dayandırmak veya siyasî yahut şahsî çıkar ve 
nüfuz sağlamak amacı ile her ne surette olur
sa olsun dinî veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri (istismar etmek veya kö
tüye kullanmak, 

g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 
neü maddesinde sayılan devrin kanunlarını kal
dırmak, değiştirmek, veya bu kanunlarla ya
saklanan hususları ihya etmek, 

h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini 
yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşür
mek, 

ı) Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya 
aleyhinde çalışmak, yahut siyasî partiler arasın
da işbirliği sağlamak, veyahut T. B. M. M. üye
liği veya mahallî idareler veya mahalle muhtar
lık yahut ihtiyar heyeti seçimlerinde bir siya
sî partiyi veya adaylarından birinü veya birka
çını, veyahut bağımsız bir adayı veya adayları 
desteklemek veya kazanmalarını önlemek, ya
hut bunlar arasında işbirliği sağlamak, 

j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötüle
mek veya küçültmek, 

k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik 
yahut telkin etmek, 

Amacını güden veya amacı birden fazla olan 
derneklerin kurulması yasaktır. 

Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağ
lı enstitüler veya yüksek okullar ile sair her 
türlü resmî veya özel eğitim ve öğretim müesse
selerinde birden fazla öğrenci derneği kurula
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Komisyonumuz
ca benimsenmiş bulunan 4 ncü maddenin be
nimsenme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Bâzı adları ve işaretleri kullanma yasağı : 
Madde 5. — Derneklerin : 
a) Bir siyasî partinin veya sendika, sendi

ka federasyonu veya konfederasyonunun ya
hut bu kanunun 64 ncü maddesi gereğince mah
kemece kapatılmalarına karar verilen bir der
nek, federasyon veya konfederasyonun adını ve
ya bunları telmih eden adları; 

b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonel sos
yalist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara 
ait işaret, sembol veya benzerlerini; 

Kullanmaları yasaktır. 
Derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetle

ri sırasında, dernek üyelerinin, dernekler için 
yukardaki (b) bendinde yasaklanan işaret, sem
bol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosu değiştirisi Komisyonu
muzca aynen benimsenmiş bulunmaktadır, bu 
benimseme şekliyle 5 nci maddeyi oylarınıza 
arz edeceğim. 

Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Genel Kurulun görev ve yetkileri : 

Madde 24. — Aşağıda yazılı hususlar Genel 
Kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

a) Dernek organlarının seçimi; 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi; 
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c) Yönetim ve denetleme kurulları rapor
larının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası; 

ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü; 

d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların sa-
tmalmması veya mevcut taşınmaz malların sa
tılması hususunda yönetim kuruluna yetki ve
rilmesi; 

e) Derneğin federasyona katılması veya 
ayrılması, 

f) Derneğin Uluslararası faaliyette bulun
ması, yurt dışındaki1 dernek veya teşekküllere 
üye olarak katılması yahut ayrılması; 

g) Derneğin feshi; 
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel 

Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin 
ifası. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen, sayın milletvekili?... Yok. 

Cumhuriyet Senatosunca vâki olan değiştin 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiş bulun
maktadır. Benimseme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. 

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

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Şubelerin kuruluşu : 
Madde 29. — Dernekler, tüzüklerinde belir

tilmiş olmak kaydıyle gerekli görülen yer
lerde şube açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılman 
en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı ye
rin «n büyük mülkiye âmirine yazılı müracaat 
yapılır. 

Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, meslek 
veya sanatları, ikametgâhları ve uyruklukları 
ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve' ya
zıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki bel
gelerinin eklenmesi şarttır. 

Şube kurucularının şubenin açılacağı yer
de en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 29 ncu madde 
Cumhuriyet iSenatosunea d eğişti t meye uğra
mış ve Komisyonumuzca bu değiştirme aynen 
benimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenme hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kuruluş : • • " " . - • • 
Madde 32. — Federasyonlar, kuruluş amaç

ları aynı olan <en az 2 ıdlerneğin, amaçlarını ger
çekleştirmek üzere üye sıfatıyle bir araya gel
meleri; konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı 
olan en az 2 federasyonun üye sıfatıyle bir araya 
en az 2 federasyonun üye sıfatıyle bir araya 
gelmeleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlarda kon
federasyon biçiminden başka şekilde örgütle-
nemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Bu madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve 
Komisyonumuzca bu değişiklik aynen benim
senmiştir. Benimsenme hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Tüzükler : 

Madde 33. — Her federasyon ve konfede
rasyonun bir tüzüğü bulunur. 

Bu tüzükte; 7 ncil maddenin (a, b, ç, d, 
e, f, i, j , k, 1) fıkralarında gösterilen husus
lardan başka : 

a) Kuruluşa vücut veren dernek veya fe
derasyonların adları, merkezleri ve ikametgâh
ları ile, 

b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katıl
ma paylarını belirten hükümler de bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Bu madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış, Ko
misyonumuzca bu değişiklik aynen benimsen
miştir. Benimseme hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yasak faaliyetler : 
Madde 35. — I. Dernekler: 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında 

herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 
b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itiba

riyle kanunların yasak ettiği amaç veya faa
liyetleri benimseyen bir Devleti, bir partiyi, 
bir tüzel kişiliği, topluluğu veya bu amaç ve 
faaliyetleri benimseyen ölü veya yaşayan ki
şileri; övmek maksadıyle toplantı ve yayın 
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yapamazlar. Bunlar adına yardım toplaya
maz ve sair faaliyetler gösteremezler. 

c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı 
Kuvvetler personelinin bütün "hakları ile il
gili kanunî hükümlerin uygulanmasına veya 
yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulu
namazlar. 

II. - a) Dernek yöneticileri derneği temsi-
len dernek amaçlarına uymayan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyan
da bulunamazlar ve dernek mensuplarını da 
bu yolda harekete teşvik edemezler. 

1)) Öğrenci dernekleri, her ne şekilde 
olursa olsun siyasî amaçlarla 'kurulamazlar. 

Öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları 
eğitim ve öğretim kurumuna kayıtlı öğrenci1-. 
ler tarafından, o kurumun öğrencilerinin, be
den ve ruh sağlıklarının korunması, beslenme:, 
çalışma, dinlenme ve boş zamanlarının değer
lendirilmesi gibi, sosyal veya -eğitim ve öğre
timle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, öğrenci
leri kurum idaresi ve diğer kuruluşlar nez-
dinde temsil etmek amacıyle kurulabilir. 

Öğrenci dernekleri hiçbir şekil ve surette 
siyasî veya öğrencilikle ilgisi olmayan faali
yette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili Yok Okunan 35 nci 
madde Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe 
uğramış ve Komisyonumuzca bu değişiklik ay
nen benimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenme 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Silâh bulundurma yasağı : 
Madde 37. — Derneklerin merkez ve şube

lerinde veya; bunlara bağlı müessese veya 
eklentilerinde her nevi silâh veya patlayıcı 
madde yahut tecavüz veya müdafaada kul
lanılan her türlü kesici veya delici veya be-
releyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı 
yahut yaralayıcı ecza ve diğer her türlü zehir 
veya gazların bulundurulmaları yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meş
guliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede 
yazılı faaliyetlerde bulunmasına izin veril
miş olan derneklerde de eğitim ve öğretim 
için gerekli olan silâhlarını sağlanması ve bu
lundurulmasına İçişleri Bakanlığınca izin ve

rilebilir. îzin belgesinde silâhların cinsi, nite
liği ve miktarı açıkça belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili"? Yok. Madde Cumhu
riyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve Ko^ 
misyonumuzca bu değişiklik aynen benimsen
miş bulunmaktadır. 

Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kamu yararına çalışma kararının verilmesi 
ve gerektiğinde geri alınma usulleri : 

Madde 49. — Bir derneğin kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılması ilgili bakan
lıkların görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının 
teklifi, Danıştay Genel Kurulunun kararı ve 
Bakanlar Kurulunun tasdikine bağlıdır. 

Bu konudaki dosya içişleri Bakanlığınca 
hazırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki 
belgeleri, içişleri Bakanlığına gönderilmek 
üzere, dernek merkezinin bulunduğu valiliğe 
verirler. 

a) Dernek tüzüğünün son şekli, 
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aidatının 

geçmiş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil mik
tarı, 

ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu 
yerler ve bağlı kuruluşlarının miktar ve cins
leri, 

d) Derneğin kamu yararı yönünden, faa
liyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması 
düşünülen işler hakkında rapor, 

e) Son yıla ait malî bilanço, 
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul var

lığının listesi, 
g) Kamu yararına çalışan derneklerden 

sayılması için dernek genel kurulunun aldığı 
karar, 

Yukardaki fıkralar hükümlerine göre hak
larında (Kamu yararına çalışan dernek) ka
rarı alınmış bulunan dernekler, gerek olağan 
denetimlerde, gerek yaptırılacak özel dene
timlerde, amaç ve faaliyetleri bakımından (Ka
mu yararına çalışan dernek olma) nitelikle
ri tespit olunursa, kamu yararına çalışan 
derneklerden olduğu yolundaki karar, birinci 
fıkradaki usule uyularak kaldırılabilir. 
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BAŞKAN" —- Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili? Yok. Madde Cumhu
riyet Senatosunca değişikliğe uğramış ve Ko
misyonumuz bu değişikliği aynen benimsemiş 
bulunmaktadır. Benimseme hususunu oylarını
za arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İzne tabi dernek adları : 
Madde 53. — Dernekler adlarında, (Türk), 

(Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Ata
türk)! kelimeleri ile bunların baş veya sonla
rına getirilen eklerle teşkil edilecek kelime
leri Bakanlar Kurulu kararı ile küllanabilirLer. 

Öğrenci dernekleri, kuruldukları fakülte, 
akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yük
sek okullar ile diğer yüksek okullar ve her 
türlü resmî ve öze'l eğitim . müesseselerinin is-, 
mini alırlar. 

Bu adlarla, her ne suretle olursa olsun baş
kaca dernek kurulamaz. 

Madde 65. — Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) veya (b)- bentlerine aykırı hareket eden 
dernek yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur ve 
derneğin kapatılmasına da karar verilir. 5 nci 
maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden 
dernek üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan 
bir yıla. kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Kanunun 6 nci maddesine aykırı hare
kette bulunan derneklerin kurucu ve yöneti
cileri ile, 35 nci maddenin .1 No. lu fıkrasının 
(a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No. 
lu fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı 
faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre 
karar verilmesi halinde derneğin kapatılması
na da karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 65 nci madde 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramış
tır ve Komisyonumuz bu değişikliği aynen 
benimsemiştir. Benimseme hususunu oylarınıza 
arz 'edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. , 

Madde 70. — Bu kanunun 38 nci madde
siyle 39 ncu maddesinin birinci fıkrasına ay
kırı hareket edenlen ve 39 ncu maddenin 2, 3 
ve 4 ncü fıkrasıyle 40 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası ve 52 nci maddedeki mecburiyetleri ye
rine getirmeyenler hakkında bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. Ve her halde 
derneğin kapatılmasına karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili? Yok. Madde Cum
huriyet Senatosunca değişikliğe uğramış 
bu değişiklik Komisyonumuzca aynen benim
senmiş bulunmaktadır. Benimseme hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 71. — Kanunun 47 nci maddesinde 
yasaklanan durumları bilerek iktisabedenlere ve
ya iktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta 
içinde istifa etmeyenlere 500 liradan 1 000 
'liraya kadar ağır para cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili? Yok. Madde Cum
huriyet Senetosunca değişikliğe uğramış ve bu 
değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir.. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan şeyler : 

Madde 54. — Öğrenci derneklerinin merkez 
ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve 
bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair 
her türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim mües
seseleri veya yurt binaları yahut müştemilâ
tında açılamaz. 

Her çeşit derneklerin, kamu hizmeti yapı
lan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinde 
yapacakları toplantı ve diğer faaliyetleri, 
müessesenin yetkili makamının muvafakati ile 
mülkî idare âmirinin iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili? Yok. Madde Cum
huriyet Senatosunda değişikliğe uğramış ve bu 
değişiklik Komisyonum azca benimsenmiştir. 
Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Ceza hükümleri : 
Madde 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 

(a) ve (b) bentleri gereğince dernek kurma 
hakkına sahibolmadı'kları halde dernek kuran
lar bin liraya kadar ağır para o ezası ile ce
zalandırılır ve dernek kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 63 ncü madde 
Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramış 
ve Komisyonumuz bu değişikliği aynen benim
semiştir. Benimseme hususunu oylarınıza arzı 
ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

71 nci madde Cumhuriyet Senatosunca de
ğişikliğe uğramış, Komisyonmuz bu değişikliği 
aynen benimsemiştir. Benimseme hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Benimsemeyi kaibul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3'ü okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun 4 ncü mad

desinin son fıkrasında anılan üniversite, fakül
te, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yük
sek okullar ile sair her türlü resmî ve özel eği
tim ve öğrenim müesseselerinde kurulu ve ha
len faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğ
renci birlikleri bu kanunun yayınlandığı tarih
te İnfisah etmiş sayılırlar. 

Derneklerinin tasfiyesi, tüzüıklerindeki hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek: is
teyen sayın milletvekili? Buyurun Sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Komisyona bir sualim var : 

Yüce Meclisimizce kanun tasarısı müzakere 
edilmiş ve Yüce Senatoya sevkedilmiştir. Böyle 
bir geçici madde Yüce Meclisimizce dikkate 
alınmamıştır. .Senatonun böyle bir ek madde 
tedvinine hakkı var mı?.. Komisyondan bunu 
rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
'CEMAL FERSOY (İstanbul) — Vardır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon «vardır» diyor. Tat
bikat itibariyle de vardır. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — O 
halde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvelkilleri; 
Yüce Senato, Yüce Meclisimizden geçmiş 

olan kanuna geçici bir madde eklemiş: 
«Bu kanunun 4 ncü maddesinin son fıkra

sında anılan üniversite, fakülte, akademi ve 
bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar ile 
sair her türlü resmî ve özel eğitim ve öğrenim 
'müesseselerinde kurulu ve halen faaliyet gös
teren dernek, federasyon ve öğrenci birlikleri 
bu kanunun yayınlandığı tarihte infisah etmiş 
sayılırlar.» 

Yıllardan beri faliyetine devam etmiş, her
hangi bir suretle faaliyetinin kanuna aykırılığı 
tespit edilmemiş olan dernekleri birden kapat
mak âdil bir husus olmaz. Tüzüklerini bu kanu
na uygun hale getirmesi mümkündür; üç ayda 
mümkündür, altı ayda mümkündür, bir senede 
mümkündür, iki ayda mümkündür, ama kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte bütün fakültelerde-
ki, bütün öğretim müesseselerindeki cemiyet
leri münfesih addedeceksiniz ve yeniden ku
ruluş için ichar edeceksiniz.. Bütün örgütleri
ni kapatacaksınız. Münfesih hale getirilmiş 
olan cemiyetin taşınır, taşınmaz malları vardır, 
parası vardır, ımuayyen yerlerle münasebeti 
vardır. Belki birçokları, Balkanlar Kurulunun 
ıkararı ile, dış memleketlerdeki kuruluşlarla 
irtibat halindedirler. Bunların hepsini birden 
münfesih addedeceksiniz. Malları ne olacak:?. 
Parası ne olacak?.. Taşınır, taşınmaz mallarını 
yeni kurulacaık kuruluşlara maledecek misi
niz? Maledebilmek için kanunda ayrıca bir hü
küm yok. Türkiye'de kurulmuş yüzlerce, kanu
nî ve hukukî, Türkiye'nin bütünlüğüne ve Ana
yasaya uygun hareketleri tespit ve tescil edil
miş, aykırı hareketleri hiçbir suretle tespit ve 
tescil edilmemiş, görülmemiş kuruluşları kök
ten kapatmak âdil olmaz. 

Bu madde içinde, böyle cemiyetlerin mün
fesih addedilmeleri sonucunda altı ay veya üç 
.ay müddetle yenisi kurulduğu zaman, bu kuru
luşların taşınır, taşınmaz malları, nakitleri bu 
yeni kuruluşa intikal eder, diye bir hüküm ge
tirilmiş olsaydı, o zaman vaktinizi almayacak
tım; ama bütün kuruluşları tamamen kapata-
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eaksmız, münfesih hale getireceksiniz, sonra 
•münasebetlerini, dış münasebetlerini, malı ve 
emvalini hiç dikkate almayacaksınız.. Bu, ada
letli bir husus değildir. 

Yüce Senato tasarının Yüce Meclisimizdeki 
müzakeresinin dışında böyle ek maıdde getirir
ken, Komisyon, hangi esbabı mucibe ile bu ge
çici maddeye evet demiştir. Bu husus üzerin
de bir aeııklama yapılmasını rica ediyorum. Bu 
açıklama yapılırken de bir değiştirge önergesi 
vereceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Müzakere sistemimiz üzerinde 
bir hususu arz edeceğim. Madde üzerinde gö
rüşülür; ,ama madde tadil edilemez, madde tay-
yedilemez. Öyle takrirleri Başkanlık kabul 
edemez. 

Ancak, Komisyonumuzun benimsemesi hu
susu Genel Kurulumuzca tasvip görmezse, o 
zaman karma komisyona gider. Prosedürümün 
budur. Bunun dışında hiçbir şey yapamayız. 
Çünkü, Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
ve bizim Komisyonumuzun da dolayısıyle be
nimsendiği bir metlin için tadil teklift vermeye 
imkân yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (tamir) — Tadi
li değil, reddini istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge vereceğim dediniz de... 
Eğer tasvip buyurmazsanız, benimsemezseniz 
zaten, o karma komisyona gidiyor demektir. 

Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Geçici 3 ncü madde Dernekler Kanununa, 

bilhassa üniversite, fakülte ve yüksek okullar
daki talebe demekleri için konulmuş bir mad
dedir. 

1968 yılından beri maalesef üniversite, fa
külte ve yüksek okullardaki talebe dernekleri 
kuruluş amaçlarının dışında üniversitelerimiz
de, âdeta rejimi yıkmak, anarşiyi körüklemek 
ve bunlara âlet olmak için çalışmışlar. Bun
lardan bir kısmı mahkemeye verildiği halde, 
mahkemelerimizin usulî muameleleri neticesi ha
len bunların birçoğu kapatılamamıştır. 

Bir Dernekler Kanunu hazırlıyoruz. Elbet-
teki üniversitelerimizde ve yüksek okullarımız
daki öğrencilerin işleriyle uğraşmak, onların 
menfaatini korumak dışında, öğrencilerin bir 

kısmı siyasî emellere âlet olmuş, bir kışını anar
şik olaylara katılmış ve bunların üç - dört se
nedir nasıl hareket ettiklerini bütün Türk Mil
leti görmüştür. Mahkemelerdeki uzun usulî 
muameleler neticesinde bir kısmı kapatılama-
dığma göre, yasama organı, bu dernek, fede
rasyon ve öğrenci birliklerinin bu madde ile 
kapatılarak yeniden öğrencilerin menfaatini 
koruyacak şekilde tanzim edilmesini öngörmüş
tür. Bugün bu derneklerin birçoğu üniversite 
veya fakülte binalarında veya yurtlarındadır. 
Kabull edilen diğer maddelere göre üniversite 
veya fakülte binalarında bulunamaz. Bunların 
dışarı çıkarılması, atılması da; emniyet kuvvet
leri gidecek veya gitmeyecek, girsin, gitme
sin gibi bir hayli münakaşalara sebebolacak. 
!Bu, geçici madde ile feshedilir. Yurt binaları 
dışında, öğretim binalarının dışında yenil sta
tüye göre istedikleri sekilide kurulur. 

Bu bakımdan, geçici madde Senatoda ha
kikaten yerinde olarak hazırlanmıştır. Yüce 
Meclisin de aynen benimseyeceğini tahmin et
mekteyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ko

misyona bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Konuşma bitsin de efendim,, 

sonra sorarsınız. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Türk Milletinin içten yıkılmaması, Türk 
Vatanının içten parçalanmaması için, iç ve dış 
hain ellerin başarıya ulaşamaması için, kabul 
buyurduğunuz Dernekler Kanunu şu Yüce Mec
listen çıkan kanunların en lüzumlusudur. Bu 
madde de mevcut maddelerin en lüzumlusudur. 
Bu geçici madde aynen kabul edilmediği tak
dirde bu milleti, bu vatanı paramparça eden
lere, bilhassa bir milleti ayakta tutan eğitim 
müesseselerinin içindeki feci yıkıcılığa biraz 
daha göz yumacağız demektir. Millet temsil
cilerinin toplandığı Yüce Meclisler buna asla, 
bir saat dahi müsaade edemez. Böyle bir kanun 
çıktığı anda bunların feshedilmiş sayılması 
llâzım ki, kanunu çıkarma gayesi yerine getiril
miş olsun. 

Sevgili arkadaşlarım, Yüce Milletimizin 
menfaatları ve bilhassa eğitim müesseselerimi-
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zıhı,, hakikaten bir eğitini müessesesi olarak de
vamı için, çok güzel 'hükümler getiren bu ka
nunun tatbikatını mümkün kılabilmek için, bu 
kanunla birlikte maksadını aşmış, Türk MfiflJ.e-
tindn, Türk Vatanının ve bilhassa milleti' mil
let yapacak eğitim müesseselerimizin aleyhinde 
çalışan bu derneklerin saniya geçirilmeden ka
patılması şarttır. Ondan sonra bu kanuna göre 
kendilerini uydurmaları lâzım. Aksi takdirde, 
bu kanunu biz niye çıkardık?... 

Üç tane gayesi vardır bu kanunun. Bu ka
nunu: Vatanımızın ve milletimizin, rejimimi
zin ve eğitimimizin selâmeti için çıkardık. Bu 
kanunun çıktığı tarihte bu derneklerin açık ol
ması bu yüce ülkümüzü baltalar. Bunun bal
talanmasından da, Türk Milletinin, Türk Va
tanının, Türk rejiminin ve bilhassa Türkiye'nin 
kalkınması için faalliyet göstermesi lâzımgelen 
eğitim müesseselerinin zarar göreceğinden şüp
he eden bir tek arkadaşımızın çıkacağını zan
netmiyorum. Madde mutlaka lâzımdır ve ay
nen geçmelidir arkadaşlarım. 

Teşekkür edenim. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, buyurun. 
NECATİ ÇAKIROĞLII (Trabzon) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu'nu çağırdım 

efendim. Bilâhare grup adına size söz vereyim. 
Şİ'NAlSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarımı; 
Dermekler Kanunu tasarısına Cumhuriyet 

Senatosunca eklemımlş olan e.k geçici 3 neü mad
denin, aslında huıkulk prosedürü ve Anayasa pro
sesi açısından müımlküıı olup olmayacağı konu
sunda sayın Komisyonun mucip sebeplere daya
narak izahat ve ninesini beJkl erdik. 

Millet Meclisinde metinde mevcut olmayan 
bir hükmü Cumhuriyet Senatosu doğrudan doğ
ruya getirebilir mi?.. Bu husus bir münakaşa 
(konusudur ve Anayasamızın esprisine ve . cari 
tatbikata, göre de bunun kahinle şayan bir hü
küm olmadığı meydandadır. 

Değerli arkadaşlarım, kanun bir bütündür. 
Bu, Anayasamıza göre, Millet Meclisinin tasvi-
ıbiyle Cumhuriyet Senatosuna intikal eder. Mil
let Meclisi metninde mevcut olmayan; Millet 
Meclisinden geçen linetimde mevcut olmayan bir 
hükmü Cuimıhuriyeit Senatosu doğrudan doğru
ya getiremez. Ortada bir metin olacaktır; Miıl-
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let Meclisi şu veya bu şekilde onu kabul edecek
tir. Mevcut olan o metni Cumhuriyet Sema tosu 
değiştirecektir... Bıır-ada Millet Meclisinin yet
kisine tecavüz vardır. 

Bu itibarla aslında geçici 3 neü maddenin 
yani, Cumhuriyet Senatosu ta rafından sevkıedil-
miş olan maddenin hukukî varlığı bahis konu
su değil; eski deyimiyle keenlemyekınıdur. Mev-

• cut oil.mıayan bir şeyin münakaşasını yapıyorsu
nuz, huıkulk en mevcut olmaması lâzım gelem bir 
şeyin münafkaşası. Bunu böylece tespit ettikten 
sonra, maddeye geçiyorum. 

Değerli arkadaşla mm, üniversitel erimizde ve 
yüksek okullarımızda birtakım öğrenci dernek
leri ve federasyonları mevcuttur. Bunları top
tan mahkûm etmeye imkân yoktur. İnsaf ile 
düşünelim1, bu teşekküller içerisinde memıleket-
sever, vatansever gencilerin' yönettiği teşekkül
ler mevcuttur. Bunları nasıl toptan mahkûm 
odejbilirsiniz ? Türkiye üniversiteleri ve yüksek 
^okullarında okuyan omfbinlerce gencin iradesiy
le kurulmuş olan teşekkülleri toptan mahkûm 
etmek imjkânı yoktur. Bu, büyük bir sorumlu
luğu yüıkleumelk olur. Böyle bir şeye katılmı
yor uım ve benden önce konuşmuş olan sayın a.r-
Ikadaşımi'in buradaki heyecanlı mütalâasına da 
katılmaya imkân yoktur, insafsız olmaya im
kân yoktur. Meseleleri, Türkiye'nin gerçekleri
ni soğukkanlılıkla değerlendirmeye mecburuz. 

Bu dernekler içerisinde suiistimal yapan 
olabilir ve vardır; gördük, yaşadık, uygulaıma-
sını gördük, gerçekten memleket bütünlüğümü 
sarsanlar da vardır, gördük ama, yüzlerde der
neğin hepsini, memleket bütünlüğünü bozuyor, 
Tüırlkiye'yi satıyor veiya hepsini anında kapat
mak gereklidir şeklinde bir-'heyecanın içine gir
in ok son derece teklikelidir ve bunu burada, bu 
kürsüden, yanlış şekilde ifade etmeye hiç bin
imizin hakkı yoktur. 

Çok istirham ediyorum, bu geçici 3 neü mad
de ile getirilmıek istenen hükmün, âdil ölçüler 
içerisinde kaibulü için gayret sarfedelinT. 

Ne oluyor? Bu tasan Yüksek Heyetten ge
çecek ve kanunlaşacalk, ya da Karma Komisyo
na gidecek. Karma Komisyondan döndükten 
sonra kanuni aşacak. Resmî Gazetede yayınla il
diği andan itibaren otomatikınan tüm dernekler 
münfesih olacak. Hüküm açıık; «ıkanunun yayın
landığı tarihte infisah etmiş sayılırlar» ve al-
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tında , «demeklerin tasfiyesi kendi içtüzükleri 
hükümlerinle tabidir.» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarımı, dernekler kendi tü
züklerinde tasfiyeye ilişkin hükümlerinde hepsi 
•maddî varlıklarını bir başka kuruma devreder-
ler. örneğin; bir dernek Çocuk Esirgeme Ku
rumuna veriyor, ölbür dernek Kızılaya veriyor, 
beriki Eğitim Dermeğine veriyor. Bunlar, elle-
'rıindelki bütün çalışma imkânlarını bir başka 
derneğe devretmiş oluyorlar. Ne olacaktır? Yıl
lar yılı imkân olarak ellerinde biriktirdikleri 
şeyi, kemdi tüzük hükümlerine göre, bir başka 
yere vereceklerdir ve ondan sonra da yeni tü
zükleri gereğince yeniden gelir kaynakları ara
yacaklardır, yeniden hayatiyet kazanacaklar
dır. Dikkat edilirse bu son derece ağır ve insaf
sız bir tasfiyedir. 

Lütfediniz, bir süre tanıyınız. Yani, sayın 
Asutay'ım da burada belirttikleri giibi, kanun 
yayınlandığı tarihten itibaren yeniden kurulu
şa geçecek döneme kadar eski uygulama hü
kümleri dahilinde faaliyetleri devam etsin.. Ken
dilerine kısa bir süre verilir, bu süre içerisinde 
kuruluşlarını tekemmül etıtirirler. «Kanun ya-, 
yınlandığı andan itibaren infisah eder» dediği
niz zaman ve bu hüküm bu şekilde geçtiği tak
dirde Resmî Gazetede yayınlandığı andan iti
baren Türkiye'de bütün bu dernekler kendili
ğinden ortadan kalkmış olacaktır, kendi tüzük 
hükümlerine göre tasfiye muamelesi yapılacak
tır ve hepsi tüm imkânlarını yitirmiş buluna
cak, ellerindeki tüm varlılkiarını da başka kuru
luşlara devretmiş olacaklardır. Peki ama, bun
lar yeniden nasıl imkân temin edeceklerdir ve 
nasıl çalışacaklardır? 

Getirdiğimiz hükümde âdil olmaya mecbu
ruz. Sosyal çalışmalara, millî yararlar açısından 
bakarak hele hele iyi sınav vermiş olan kuru
luşları teşvik ederek, güç katmaya mecburuz 
değerli arkadaşlariimı. Hem itham ediyoruz; hep
si memleketin bütünlüğüne kastediyorlar diye, 
)hem toptan kapatıyoruz ve koyduğumuz şu hü
kümle hepisini münfesih hale getiriyoruz, heım 
de ellerindeki tekmil varlıklarını, mamelekleri
mi alıyoruz. Bu, inancıma göre hukuk dışı; baş
langıçta arz ettiğim sebeplerle mıeitniın geltirilişi 
Anayasa dışı ve hukuk tekniği dışı bir davra
nıştır. Muhtevası itibariyle de Türkiye'de bi
zimi, Yüce Meclisin gençlik kuruluşlarına, üni-

vfersite kuruluşlarına tanımaya mecbur olduğu 
kolaylıklarla taban tabama zıt insafsız bir hü
kümdür. 

Bu maddenin, Karma Komisyona havalesi 
suretiyle âcil bir çjözüm yola bularak, bu ada
letsizliği gidermek hepimizin orltak görüşütnüz-
dür. Bu temenni ile saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz ede
yim : Görüştüğümüz husus, Anayasaya, İçtüzü
ğe, teamüle uygundur. Yalnız ve yalnız bu an
da yaptığıımıız müzakere Karma Komisyona ya
ni, Meclisimizle Cumhuriyet Senatosunun mü
savi nispeltte katılacağı bir komisyonda görü
şülmesi isteğini ihtiva eder. Onun dışındaki, ek
ler yapılabilir mi yapılamaz mı bunları tartışa
mayız. Ancak Karma Komisyona havale hak
kımız vardır. Onun dışındaki beyanlar usule 
uygun olmuyor. 

Demokratik Pariti Grubu adına sayın Necati 
İJsifendiyar Çakınoğlu, buyurunuz efendim. 

DP GRUBU ADINA NECATİ tSFENDİ-
YAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Üniversite camiasına mensup derneklerin ta
mamen kapatılmasını öngören geçici 3 ncü mad
denin maksada uygun olarak buraya konuldu
ğu kanaatinde değilim. 

Hepimizin malûmudur, bilhassa son yıllarda 
üniversitelerde anarşik olayların teşvikçisi, ör
gütlenmesi maksadıyle kurulmuş birçok dernek
ler vardır ve bu derneklerden Dev - Genç gibi 
anarşi kaynağı olan dernekler de mahkeme ka-
rarıyle kapatılmıştır. Ancak kapatılmamış olan 
dernekler vardır ki, bunlar cemiyet bayatlımız
da, dernek hayatımızda iyi örnekler veılmiş, 
bünyesinde iyi, vatansever insanlar yetiştirmiş 
derneklerimizdir. Bu derneklerimiz Türkiye 
Millî Talebe Federasyonu ile Millî Türk Tale
be Birliği'dir. Bu derneklerimizde vazife almış 
Ve bunların bünyesinde kendisini yetiştirmiş in
sanlarımız vardır. Meselâ Tevjfik İleri'ler, me
selâ Rasim Oinisli, meselâ Hasan Korkmazcan, 
meselâ Türkiye Millî Talebe Federasyonunda 
görev almış olan ve şu anda bizzat bu kanunu 
müdafaa eden Komisyon Başkanı sayın Orhan 
Cemal Fersoy. 

Şimdi kcimünizmin karşısında uzun senedir, 
6 - 7 senedir, 10 senedir amansız mücadele veren 
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Millî Türk Talebe Birliği ve Tüıflriye Millî Ta
lebe Federasyonu da bu şekilde kapatılmış 10lu-
yor. Bunun dışındaki derneklerin zaten mal 
varlığı yoktur. Mal varlığı olan ve esas kayıba 
uğrayacak olan Millî Türk Talebe Biriliği ve 
Türikiye Millî Talebe Federasyonudur. Bu iki 
derneğimiz, bilhassa çek kültür faaliyeti göste
ren derneklerdir. Kendilerine bağlı yurtlar var
dır, yüz'binleri aşan' mal vanlılkları vardır. Bun
ların mal varlığını ellerinden aldığımız takdirde 
bu derneklere ne kalır, bunlar' nasıl yaşar bu
nu merak ediyorum. 

Binaenaleyh, Millî Türk Talebe Birliği gibi, 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu 'gibi, bilhas-, 
sa son yıllarda, komünizme karşı amansız mü
cadele yapan bu iki derneğin kapatılmasını bu 
geçici 3 ncü maddenin hedef tuttuğu kanaatin
deyim. Anarşi yuvası olan Dev - Genç ve buna 
benzer dernekler ımahkeme kararıyle zaten ka
patılmıştır. Millî Türk Talebe Birliğine bağh 
üniversite ve falkülte dernekleri vardır ki artık 
bunlar da bu hükümle kapatılmış oluyor. Bu 
doğru değildir kanaatindeyim. Bu geçici 3 ncü 
maddenin Karma Komisyona havale edilerek 
yeniden görüşülmesini arz ve talep ederim. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay, 
buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Arkadaşlarımın tüm fikri muteber, her gö
rüşleri bence makbul ama, bir görüşü ifade 
ederken karşı görüşü töhmet altında bırakma
ya da kimsenin hakkı olmasa gerek. Milliyetçi
lik yalnız falanca arkadaşın inhisarında değil
dir. Efendim, bu kanunun bu maddesi kalk
mazsa bu şöyle olur demeye kimsenin hakkı 
yok. Yüce Mecliste hür mikrofon başında her
kes görüşünü ortaya koyacaktır. Kimin milli
yetçi olup olmadığını hem Yüce Meclis, hem ef
kârı umumiye tescil ve tespit etmesini bilir. 

Değerli milletvekilleri, bu geçici 3 ncü mad
deyi kabul ettiğimiz zaman, bâzı arkadaşların 
görüşü kabul edilirse, mahkemelerin yetersiz 
olduğunu da tespit ve tescil edeceğiz. Meselâ 
bir arkadaşım «şimdiye kadar bu nevi dernek
lerin kapatılmasını öngören hükümler tahtın
da bâzı dernekler mahkemeye sevkedilmiştir, 
mahkeme bunlar hakkında kapatma kararı ve
rememiştir» diyor. Mahkemeleri de töhmet al
tında tutmaya kimsenin hakkı yok. 

Şimdi, mahkemelerin kapatma yetersizliği, 
bir atalet içerisinde olduğu iddia edilirse o za
man benim söyleyeceğim söz yok. Ama ben 
ınahkemelere hürmet ederim. 

Sonra, bence bu geçici madde Anayasaya 
aykırı. Aynı zamanda bu kanunun hükümlerine 
aykırı. Anayasaya neden aykırı ? 

Anayasa, «Madde 33. — Kimse, işlendiği za
man yürürlükte bulunan kanunun suç saymadı
ğı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.» 

Dernekler kurulduğu zaman, derneklerin 
faaliyetleri kanunen suç değildi. Kanunen suç 
sayılmış olan faaliyetlerinden dolayı mahkeme
ler ayağa kalkmış, harekâta geçmiş, sayın ar
kadaşımın da arz ve ifade ettiği gibi, Dev - Genç 
'i kapatmış, FKF'yi kapatmış, muhtelif der
nekleri kapatmış, faaliyetten men etmiş ve yü
rütücülerini, yönetimde vazife gören arkadaş
ları mahkûm etmiştir. Ama milliyetçiliği yıllar
ca tescil ve tespit edilmiş olan dernekleri böy
le bir geçici madde ile kapatma kararı alır
sak; hâkim karşısına çıkaıımadan suçunu tes
cil ve tespit etmeden, açıklığa çıkarmadan ka
patma kararı alırsak Anayasanın 33 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasına aykırı hareket etmiş olu
ruz. 

Anayasanın 33 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası «kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o 
suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir 
ceza verilemez» diyor. 

Şimdi, bu hükmü buraya koyduğumuz za
man bu dernekleri bu talebe teşekküllerini veya 
sair dernekleri, tüm dernekleri, (değerli arka
daşlar, belki «Asutay, bu kadarını bir geçici 
madde düşünmedi» diyeceksiniz. Bakkallar 
Derneği var, Bakkallar Derneğini de kapatmak 
lâzım. O da 3512 sayılı Kanun hükümlerine gö
re kurulmuş, ayrıca aynı kanun hükümlerine 
göre kurulmuş olan birçok teşekküller de var; 
Berberler Derneği var, Pazarcılar Derneği yar. 
dernek adiyle faaliyette bulunan bütün dernek
leri kapatacaksınız. Ama hayır, efendim, bu 
üniversiteleri ilgilendiren dernekler denirse 
hiçbir surette memleketimizde bir tefrik yap
maya hakkımız yoktur. İmtiyazsız sınıfsız kay
naşmış bir milletiz diyorduk taa öteden beri. 

Bu hüküm Anayasanın 33 ncü maddesinin 
5 nci paragrafına da aykırı. Ne diyor Anayasa 
bu paragrafta : 
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«Genel müsadere eczası konulamaz.» 
Bu maddeyi getirdiğiniz zaman genel müsa

dere cezası koyuyorsunuz. Malım alıyorsunuz, 
parasını alıyorsunuz, münasebetlerini yok edi
yorsunuz. Pekala; bundan sonra Anayasanın 
diğer maddelerini okumak suretiyle zamanınızı 
almak istemiyorum ama, bu madde Karma Ko
misyona, yani Yüce Senatomuz ve Meclisimiz
den kurulu bir komisyona gitmelidir. Gitmeli
dir. Ona göre hüküm almalıdır. 

Getirmiş olduğumuz kanuna da aykırı de
miştim, onu da arz edeyim: Bir derneğin yöne
ticileri, faaliyetleri içinde bir ceza işlerlerse, 
65 nci madde, 70 nci madde bunların cezasını 
tayin ve tespit etmekle beraber, cemiyetlerin 
de kapatılmasını hüküm altına almıştır. Yani 
evvelâ bir faaliyet içinde bulunduğu; Anayasa
ya aykırılığı, bütünlüğe aykırılığı, Devleti yık
ma faaliyetleri, anarşik olaylara öncü olma ve-" 
ya isminin yanlış şekilde kullanılmaları tespit 
edilecek olan bir cemiyetin, hem yöneticilerine 
ceza. veriyoruz, hem de o kuruluşu kapatıyoruz. 
O halde, mevcut kanuna da aykırı. Anarşik 
olayları teşvik etmiş, millî bütünlüğü bozmuş 
oldukları hareketleri ile faaliyetleri tespit edil
miş olanlar için yüce mahkemeler yeterli kararı 
verecektir. Bu karar, gerekli komisyona gitme
lidir, kapatılan cemiyetlerin muayyen müd
det içinde tüzüklerini, nizamnamelerini bu ka
nun hükümlerine uydurmadıkları takdirde, ta-
kibedilecek faaliyet belirlenmelidir, yoksa ka
nun yürürlüğe girince, ben bu teşkilâtları ka
patacağım demek, Anayasaya aykırıdır, hiçbir 
suretle burda bir mesele söylememiştim, hukuk
çu değilim, ama Anayasanın 83 ııcü maddesi 
yürürlükte kaldığı müddetçe, bu kanun bu ge
çici maddeden dolayı Anayasa Mahkemesi ta
rafından bozulur. 

Saygılar. 
M. ZEKERİ YA KÜRŞAD (ıMaraş) — Sa

yın Başkan, ben konuşmaktan vazgeçiyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ben de vazgeçi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz, peki. 
Sayın Abbas, buyurunuz. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Her zaman söylediğimiz gibi; Yüce Meclisler 

memleketin her türlü huzurunu, saadetini temin 
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[ için lüzumlu kanunları Meclisten ilmin, aklıse
limin hâkim olduğu düşüncelerle çıkaramadı
ğımız müddetçe, her yeni çıkan olay karşısında 
zecri tedbirler aldığımız takdirde, olayların 
hızı geçtikten sonra yapılan işlerde daima hata 
okluğu kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 
Yani, su insanı boğar, öyle 'ise suya düşman ol
mak gibi birşey oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyin faydalı ta
rafı da, zararlı tarafı da vardır. Biz, faydalı 
yönünden azamî faydalandığımız kadar, zarar
lı yönlerinden de korunmak için tedbirler al
makla mükellefiz. Bu bakımdan bugün Yüce 
Senatonun ek madde olarak ilâve etmiş oldu
ğu geçici 3 ııcü madde, hakikaten arkadaşları
mızın izah ehtıiği gıibıi; bir defa hukuk kaidele
rini zedelediği aşikâr. Bu noktayı ihtisas sahip
leri izah-eteler. Bendeniz bu kanunun yürürlü
ğe giımıoai ile hilâli atisin, a bütün dermeklerin ka
patılmasının, fesih edilin edinin adalet duyguları
mızı zedeleyeceği kanaatimi belirtmek için söz 
lalımış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün memlekette 
kanun vardır, iena organları vardır. Elbette 
bu kanun da yürürlüğe girdikten sonra, daha 
önceki kanunun boşluklarından istifade ederek, 
hududunu aşan derneklerin bir kısmı esasen 
kapatıldığı gibi, bundan sonra bu yeni değişik
lik karşısında boşluk olan taraflarını da dü
zeltil'lor. Düzeltmedikleri takdirde, ilgili .ma
kamlar gereğini yapar, yoksa bir kaç. zararlı 
derneğin, .elbette zararından ortaya çıkarmış 
(>Tıduğu anormal hareketlerden hepimiz müşteki
yiz, hassaten o müesseseler daha çok müşteki
dir. Bunu zaten hepimiz kabul ediyoruz. 

Ancak, bunun yanında hakikaten şimdiye 
kadar meri mevzuat karşısında en ufak bir 
menfî faaliyetti görülmemiş, bilâkis müspet ic
raatı ile milletin gönlünü fethetmiş olan der
neklerin de, bu kanun yürürlüğe girdiği andan 
itibaren feshedilımıeisi ve bütün bu derneklerin 
ımiovcut emilâlkinin, parasının elinden alınması 
neticasi doğuyor. Zira kapatılan dernekler belli 
bir müddet içerisinde yeniden kurulamadığı 
takdirde, tüzüklerinde belirttiği şekilde emlâ
kini ya hazineye veya belirtilen yerlere vermek 
mecJburiyeitinde kalacak, böylece yeniden bir 
kurul asa geçmek istediği zaman, ne .maddî im-

I kân ve ne de diğer bir çok imkânları bulama-
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yacaktır. Ye böylece bir çok suçsuz dernekleri 
müşkül durumda bırakmış olacağız ki, bu ha
kikaten bir zulümdür diğer bir ifade ile; bir 
nevi onlara da müspet hareketlerinin karşılığın
da bir ceza vermektir. Bu cezaya Yüce Meclis 
herhalde müsaade etmezler. 

Binaenaleyh, bu geçidi maddeye müsait bir 
şekil vererek müspet icraatı görülen dernekle
rin, yeni kanun muvacehesinde acık tarafları 
var ise, onları da düzeltmesi, bu verilen müd
det içerisinde bu ikaza .kulak vermediği tak
dirde, bunların da aynen diğerleri gibi kapatıl-
m/a cezasına uğratılmışları en doğru yoldur ka
naatimizce. 

Bu bakımdan bu maddenin bu şekilde çık
ması çolk hatalı olacaktır. Yine arkadaşlarımın 
'belirttiği gilbi bir çok vilâyet dernekleri de 
vardır; fakültelerde yükse'k tahsil yapmiakla 
mükellef olan öğrencilerini barındırmak için, 
bunlara da yazık olur. Maddenin tashihinde 
zaruret varıdır. Değerli arkadaşla mm m bu hu
sufu nazara alarak, aklıselim ile karar verip, 
memleket hayrına bu kanunun çıkarılmasında 
yardımcı olacağımızı arz eder. saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Komisyonun Sayın Başikanına 
söz vermeden evvel bir hususu arz edeceğimi. 

Hukuka aykırılık iddiası yapılmaktadır. 
Meclisimiz hukuka aykırı bir müzalkerenim için
de değildir. Şöyle ki; şimdi hemen şu kısa süre 
içinde getirtebildiğimiz «misallerle 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine mütedair olan 
tasarılaşmış 127/2 nei elk S. Sayıisını taşıyan 
metin, Cumhuriyet 'Senatosunda bir madde, bir 
ök madde... Madde 2, geçici madde olarak m.ü-
zalke.re edilmiş, Cümtfmriyet (Senatosundan mad
de 1, ek madde 1 olarak taldil görmüş, (Madde 
2), Millet Meclisindeki müzakerede, Geçici 
madde 1 iken, Cumhuriyet Senatosu (Geçici 
madde 1), (Geçici madde 2), (Geçici madde 3), 
(Geçici madde 4) olmıak üzere dört madde ilâ
ve eftmiş ve kanunlaşmıştır. 

Şu halde, hukukîdir, kanunîdir. 
Ayrıca, 291 S. Sayılı, gene 5434 sayılı Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanunun gene Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin dışında, Cumhuriyet Senatosu geçici 
madde 24, geçici mıadde 25'i getirmiş, Meclisi

mizde müzakere edilmiş, tasarılar kanunlaş
ırın ştır. 

O balkımfdan hukuka aykırılık bahis konusu 
değildir. Başikanlık olarak bu hususu arz et
meye mecburum. 

iSayın Komisyon Başkanı buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değeri arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosunun ilâve .ettiği geçici 
3 ncü madde üzerinde Anayasaya aykırılık id
diası ve diğer hususlar üzerinde durdu arka
daşlarım. Kısaca arzı ma'lûmat edeyim. 

Bu geçici 3 ncü madde, bir sebeple, esas bir 
sebeple konulmuştur, o da şudur : Kabul bu
yurduğunuz diğer bir maddede; öğrenci der
neklerinin müesseselerinin adı ile anılan öğren
ci 'derneklerinin tekliği prensibi kabul edil
miştir. Bu prensip muvacehesinde fakültelerin 
içinde faaliyette bulunan çeşitli namla rdaiki 
öğrenci derneklerinin tüzel kişililklei'inin ne 
olacağı tereddütünü izale etmek için, kanunun 
öngördüğü hedefi sağlamak gayesi ile, infisah 
hükmü konulmuştur. Yasaıma tasarrufu ile in
fisah hükmünün konulmıasıoda. hukukî hiçbir 
saikında yoktur, Anayasaya aykırılık da asla söz 
konusu edilcfimez. 

Saniyen, içinde bulunduğumuz ahval içeri
sinde üzerinde durulan (iğrenci derneklerinin 
hemen, hepsi sılkıyönetdım makamlarınca faaliyet
ten menjeıdilmöş ve sayıları 74'e ulaşan fakülte
lerinin adları ile anılan ve üniversitelerinin ad
ları :le adlandırılan talefbe birlikleri, talebe ce
miyetleri asliye hulkulk mahkemesi kararı ile si
yasetle meşgul oldukl-armdan dolayı kapatılmış
lardır. Hulkulkî ve kazai tasarruf tekevvün et
miş, bundan böyle kurulacak zemin üzerinde 
pürüzlü hal kalması için, eşitlik ve dengeyi 
sağlaımaik ve bu kanonun öngördüğü nizamın 
teessüsünü fennin gayesi ile kanuna bu ek geçi
di 3 ncü mıadde konmak zarureti hisseddlımişıtiır. 
Elimizde mevcut resmî dokümanlara göne, biraz 
evvel aılkada şiarımızın bahsettiği Türkiye Millî 
Talebe Federasyonu da. asliye hukuk mahkeme
si kararı ile kapatılan teşekkül terdendir, Bunun 
dışında kalanların pelk çoğu ise; yine sıkıyöne
tim maikaımlairınea faaliyetten alıkonulmuşlar
dır. 
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Mallarının akıbetlerinin tayini hususunda 
endişeye lüzum ve mahal yoktur. Dermek irade
sini temsil ve ifade eden, tüzüklerimde belirti
len yöne tevcih edilecektir mal varlıkları. Bi
naenaleyh kuruluş zamanında veya tüzüklerinin 
sonradan tadili ile mal varlıklarının nereye in
tikali ktadıi iradeleri ile belirtilmiş ise, o yöne 
mal varlıkları intikal ettirileceği için, imal var
lığının da hukuk dışı muameleye ve bilhassa ge
nel müsadereye taıbi tutulacağı hakkımdaki id
dia da asla varit değil ve geçerli değildir. 

Bu itibarla, arkadaşlarımın. tereddütlerine 
cevap vermiş olduğum, kanaatindeyim. Madde
nin aynen, kabulü eşitlik ilkesini de sağlaması 
bakımından önemdi bir ehemmiyet arz etmekte
dir. 

Saygılarımı sunanım efendim. 

BAlŞKAN —• Bir karar alacağım. Bu kamun
la ilgili müzakerenin bitimine kadar birleşimim 
devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiş
tir. 

Bir kifayeti müzakere takriri gelmiştir. Sa
yın özidenoğlu... 

N. İSFENDİYAK ÇAKIKOĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başkan, grup adıma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adıma, buyurum. 
D. P. GRUBU ÂDINA N. İSFENDİYAR ÇA-

KIRıOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım.; 

Sayın Komisyon Başkanının da buyurdukla
rı gibi, siyaset yapan, bölücü faaliyette bulu
nan, yolsuzduk yapan, kanunlarla, nizamlara uy
mayan derneklerin büyük bir kısmı kapatılmış
tı, bir kısmı da emniyet ve güvenlik mülâhaza-
sıyle faaliyetten menedilmişti. Tabiî memleket
te örfî idare vardır, memlekette asayişin önlen
mesi ve huzurun sağlanması için bunlar birta
kım faaliyetlerden mıenedilmişlerdir. Ancak, bu 
geçicidir ve kapatılmayan demekler ve faali
yetten memedillen dermekler de, Millî Türk Ta
lebe Birliği gibi e:skiden beri millî kültürümüze 
katkıda bulunmuş, bünyesinde vatanperver kim
seler yetiştirmiş dermeklerdir. Türkiye Millî Ta
lebe Federasyonumun 5 nei Asliye Hukuk Mah
kemesi klararıyle kapatılması mevzuu da müna
kaşalıdır. Yaııgıtaya gitmişlerdir, mevzu daha 
kesin bir hüküm kazanmamıştır. Millî Türk Ta
lebe Birliği gibi, Türkiye Millî Talebe Federas

yonu gibi komünizmim karşısında mücadele eden 
dermeklerle kapatılmış komünisti; demekler ara
sımda eşitliği sağlamak için Sayın Komisyon 
Başkanı bu kanunun geçici 3 neü maiddesıinin 
aynen kabulünü istemektedir ki, bu doğru bir 
şey değildir kanaatindeyim. Bu eşitlik zaten dü
şünül amez; birisi Türk Devletime hizmet eden, 
Türk Devletimin varlığım, Anayasayı koruyan 
faaliyetlerde bulunan Millî Türk Talebe Birliği 
gibi derneklerdir, diğerleri komünist dermekle
ridir. «îBumların arasımda eşitlik sağlayacağız, 
onun için geçici 3 neü madde aynen kalsın» di
yor Sayın Komisyon Başkanı, eğer yanlış anla
madıysam. Yanlış anlamış isem, tabiî bu hususu 
tavzih edenler. 

Benlim bu hususta yine teklifim şudur: Bu 
madde Meclislerce seçilecek karma bir komis
yona havale edilsin, enine boyuna bu komisyon
da tartışılsın, omdan sonra Yüce Meclisin önün
de daha büyük bir çoğunluğa sahiboluman bir 
günde görüşülsün. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni... 
G<EÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FEESOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir noktayı yerimden tavzih etmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, sizden sonra son 
sözü Sayın Çakınoğlu'nıa verdim. Kifayeti oku
tup oylamak mecburiyetindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAıŞKANI ORHAN 
CEMAL FERıSOY ('İstanbul) — Sayın Başkam, 
bir husus zabıtlara, yanlış geçmesin diye. 

BiAıŞKAN — Peki, buyurun, 
ıGEÇlOl KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Bendeniz, kjo-
müniamlle meşgul ve meşbu derneklerle sair der
nekleri eşdeğer ve eşit kabul etmiiş değilim. 
Ben hukuk anlamında yeni Demekler Kanunu 
nıuvacehıesiindle eşitliği sağlamayı kaistlettim. 

Açııklarım. 
BAŞKAN — Beyanınızı açıkladınız. 
Kifayet ömergeısimi okutuyorum. 

iSayın 'Başkanlığa 

Madde üzerimde yeteni kadar konuşma yapıl
mış, duranı aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa
yetlini saygıyle arz ederim. 

Erzurum MİllıeitvekiM 
Sabahattin Araş 

— 152 — 



M. Meclisi B : 8 22 . 11 . 1972 O : 1 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, kifayetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

milletvekilleri; 
Dernekler Kanunu gibi, meımlıdketin sosyal 

hayatının temeli sayılabilecek niletikte bir ta
san esasen Meclislerden fazla hızla ge ı̂mişjtftr, 
yeter derecede üzerimde durulamamıştır. Korka
rız ki, bu hali ile bu tasarı kanunlaştığı takdir
de ileride suk sık değişiklik teklifleri ya da Hü
kümet tarafından tasarılar geltirilelbıilir. Yüce 
Meclîs kanun yaparken istikrarı sağlamakla gö
revlidir, güçlü hükümler getirmekle mükcıllıeif-
-tir ve dolayısııyle memleket gerçeklerinden ha
reketle mieımle'keit gerçeklerine varmak zoraın-
lüğundadır. 

Geçici 3 ncü madde, gerçekten, sayın üyele
rin göster diki eni ilgiyle orantılı olarak büyük 
problemler yaratabilir. Hüiküm'etin ve Komis
yonun bunu dikkate almasını tavsiye ederim, 

Saygı değer arkadaşlarım, bir noktayı tu
tanaklara geçirmiş olmak için burada arze.tm.e-
ye mecburum. 

Aslında görüşülmekte, olan geçici madde 
Anayasamızın 92 noi maddesinin sarih hükmü 
önünde geçersizdir, hukuken hükümsüzdür. Tes
cil eibmeye mecburum ve bir tereddütü de bura
da böylece gidermeye mecburuz. 

Sayın arkadaşlarım, 92 nci maddeye göre 
«Kanun tasarı ve teklifleri önce Millet Mecli
sinde görüşülür. Millet Meclisinde kabul, de-
ğiştirilerek kabul veya reddedilen tasarı ve tek
lifler Cumhuriyet Senatosuna gönderilir.» 

içinden çrkımk mümkün değildir. Bunu tavzih 
letmenizi rica edeceğim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanıan, şahsiyetinize ve fikirlerinize saygı 
duyarım, amma.. 

BAŞKAN — Benim şahsiyetin ve fikrini ba
his konusu değil, Meclislerin yaptığı tasarruf
lar bahis konusudur. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, millletvefcili olarak serbest ve hür ola
rak fikirlerimi bu kürsüden açıklamama müsaıa-
de buyurmanızı nioa ederim. 

BAŞKAN — Edebilirsiniz, ama Meclisin 
tasarrufları üzerinde olamaz, beyefendi. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hak. 
sız tasarruflara nerede olursa olsun karşı çık* 
imaya mecburum, bu kürsüden yemin etmiş bir 
milletvekili olarak. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, eğer 
rfiikııiniz doğruysa taibiî. 

'SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bura-
da Anayasaya aykırı bir proses, içindeyiz, ikaz 
etmeye, zabıtlara geçirmeye mecburum. Yüee 
Riyaset Divanının fikri başka olabilir, amm,a 
ibenim de milletvekilli olarak fikrim var, 

BAŞKAN — Benim fikrim değil, Meclisle
rin dört yıllık fikri, tatbik edilip gidiyor efen
din. Şu anda mı cılktı, bu fikir ortaya? 

ŞİNAŞİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hata
lıdır, sayın Başkan, hatanın neresinden donü-
lürse kârdır. 92 nci maddeyi okuyorum*, dikka
tinize arzıeddyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz tahmin ederim bu 
müzakerenin tümünde de buradaydınız. Bu 
kanunların çıkması hususunda da oy kullan
dınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Evet. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Tür

kiye'de değildim, kullanmadım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, ben bugüne 

kadar dört yıldan beri devam eden kanun ya
pım müessesesinde zatıâlinizin burada millet
vekili olduğunuzu ifade ediyorum, oy kullan
dığınızı ifade ediyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — İstir
ham ederim, sizin gözünüzdan kaçmış.olan, bir 
hata günün birinde gözünüzün önüne serilirse 
müdahale etmez misiniz! 

«Sevgili arkadaşlarım, suimisal emsal ola
maz. Vaktiyle Emekli Sandığına ilişkin tasarı
lar buradan geçtiği ş.eklin dışında Cumhuriyet 
Senatosunca birtakım ilâvelerle kanunlaşmış ise, 
(bu bizim P,arlâ»menito olarak kanun yapma gele
neğine uygun olarak kabul edeceğimiz bir pro-
ısös olamaz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, Meclisler su
imisal olarak kanun çıkarmazlar. Bu husustaki 
ibeyamnızı tavzih etmenizi rica ederimi. Bizim 
açıklamamız bir olay değil, bugüne kadar Mıec-
li&lerde kanun haline gelmiş yüzlerce kanunu, 
yaşayan, birçok kişiye hak, hukuk veren kanun
ları suimisal olarak ifade ederseniz meselenin 

— 153 

http://arze.tm.e-


M. Meclisi B : 8 22 . 11 .1972 O : 1 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Lüt

fediniz. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de

vam buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Aslın

da benim söz hakkımı tahdit edemezsiniz, kı-
samazsmız. 

BAŞKAN — Meclisin kanun yapım sistemi
ne müdahale «derseniz, onu açıklarsanız o za
man tabiî müdahale ederim. Benian muhafaza 
etme-k hakkım, beyefendi. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ben 
sadet içerisinde ve usulün bana vermiş olduğu 
hakka dayanarak konuşuyorum. Müsaade bu
yurun da konuşayım. 

BAŞKAN — Sadet değil, ama usul dışı 
efendim. Usulün aleyhinde konuşuyorsunuz, 
bugüne kadar yapılan usulün aleyhinde. Siz de 
<i kanunlara imza koydunuz, bugün abes olarak 
izah ediyorsunuz bu kanunları. Beyefendi rica 
ederim. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
•— Sayın Başkan, bir kanun Meclisten çıktık
tan sonra bir daha münakaşası yapılmaz mı, 
Mecliste? 

BAŞKAN — Yapılmaz demiyoruz. Yapıyor 
ve yapılış şeklini de ortaya koyuyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, henüz kanun çıkmadı, üzerinde konu
şuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam bu
yurun. 92 nci maddenin ikinci fıkrasının anla
mı üzerinde konuşuyoruz veya döndücü fık
rası. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başlkan, henüz çıkmadı, kanunlaşmadı efen
dim. Tasarı halinde daha, görüşmek hakkım 
'benim. 

BAŞKAN — Bu değil efendim, çıkmışları 
söylüyorum, misaller söylüyorum, beyefendi. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Yan
lıştır. 

BAŞKAN — Yanlış diyorsunuz, olmaz bu 
yanlış işte. Bu kelime olmaz. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIKOĞLU (Trabzon) 
•— Niçin olmaz, Sayın Başkan? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu 
kürsüden sizi ikaz ediyorum, Sayın Başkanım, 
kanunlardaki hatayı söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ka

nunlara sııimisal denir mi ? 
N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 

— Bu Meclisin aldığı suimisal kararlar vardır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hu

kuk dersi de verecek değiliz, tak'ibeden ar
kadaşlarımız gayet iyi anlıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, karar baş-
ıka. Kanuniyet kesbetmiş, kanun olmuş. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başıkan, kanun olmuş diye burada 
münakaşası yapılmaz mı? 

BAŞKAN — Zaten bunu yapamayız, beye
fendi. Bizim burada yapacağımız usulî müna
kaşa karma bir komisyona gitmesi hususudur. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Tamam, ionu söylüyor. 

BAŞKAN — Söylemiyor, onu efendim, 
N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 

— Sayın Başkan, «Kanun Anayasaya aykırıdır» 
diyor. Verdiğiniz misaller.. 

BAŞKAN —• Canım, «Anayasaya aykırıdır» 
demek değil, «Komisyona gitmesi gerekir» de
rnek lâzım efendim. Anayasa Mahkemesine mi 
gidecek? «Karma Komisyona gitsin» desinler. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— öyle diyor. 

BAŞKAN — Peki Çakıroğlu, 
Devam buyurun, sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başlkan, görüşmeleri dikkatle izliyorsanız, lüt
fen zabıtları açınız, göreceksiniz ki, ben biraz 
önce «Karma Komisyona gitsin» dedim, ilk ko
nuşmamda. Fakat Yüksek Başkanlığın yanlış 
tavzihi üzerine bunu düzeltmek için buraya gel
dim. Ben hukukçuyum, ne konuştuğumu biliyo
rum, sorumluluğumu biliyorum ve bir 'görev ya
pıyorum, müsaade ediniz. 

Sayın milletvekilleri, 92 nci maddeyi okuma
ya devam ediyorum: 

«Millet Meclisinde ıkabııl edilen metin, Cum
huriyet Senatosunca değişiklik yapılmadan ka
bul edilirse, bu (metin kanunlaşır.» 
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Cumhuriyet Senatosunca değişiklik yapılırsa 
iş değişiyor, değerli arkadaşlarım. O zaman ta
sarı tekrar Millet Meclisine gelir, yani Cumhu
riyet Senatosu tasarıya yeni bir metin ekleme 
yetkisine sahip değil, bu hüküm çok sarihtir. 
Anay'asa'nın 92 ııci maddesi dışında elimizde 
ıkanunların yapılış prosesine dair bir hüküm 
yoktur, hepsinin üzerindedir, bunun uygulan
ması lâzımdır. Bunu bilhassa belirtmek isterim, 
istedim ve istiyorum ve bu görüşmemle de bir 
görev yaptığımı inancındayım. Yüce Meclisin, 
Anayasa'nın 92 nci maddesi istikâmetinde bir 
karar almasını istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN •— Başkanlık, sayın özdenoğlu-

nun fikri üzerinde hassasiyetle durmamıştır, 
«Abesle iştigal» kelimeleri üzerinde durmuştur. 
«Kürsü hürdür, fikrimiz hürdür, Anayasaya ay
kırıdır» dersiniz, her hakka sahipsiniz, fakat 
geçmiş tasarrufları böyle tavsif etmeniz karşı
sında Başkanlık görevini yapmıştır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Meclis abesle iştigal ediyor, demedim; 

n ^ ' 

tutanaklarda yoktur. Sui misal emsal olamaz 
dedim ve fikrimde ısrar ediyorum. Ne söylediği
mi açar zabıtlardan okursunuz. 

BAŞKAN — Siz zapta geçirdiniz, ben de 
zapta geçirdim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hay 
hay zabıttan okursunuz efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni (oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde Cumhuriyet Senatosunca tasarı met
nine ilâve edilmiştir. Komisyonumuz bu ilâveyi 
aynen benimsemiştir. Benimseme hususunun ka
bulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilimiştir efen
dim. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

24 Kasım 1972 Cuma saat 15'te toplanacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplan
tısından sonra toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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8 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 11 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

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

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabaneı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

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

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa-
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gen. (10/27) 

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

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

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

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

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

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'in, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raoa'nın; Hınıs ilçesi, Kızılalımet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

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

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

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

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi- -
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığım önle
mek, turizm kredilerinin doğulmasın elr.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac/'y-
îıe Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıklann ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 'uyaıvıif-
ca bir genel görüşme açılmasına dai^ önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunum uz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa::m 
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88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde t ati. i k 
edilebilmesini sağlamak amaeıyle Anayasanıu 88 
ııci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Tarım İş Kanununun biiran evvel çıkmasını sağ
lamak amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amaeıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesilnin nedenleri konusunda bilgi ecm-
mıeık maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Oılta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne-
denlerilni tespiit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclüs Araştırması anl-
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili. Celâl Kargılı'mn, 
TÜS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin, ldmleı tara An
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'ndn, Hiikü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleıin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına, dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasınını kıymetinin ayarîanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulluğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyanırca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydan-a çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madtıtsî 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/4)1) 

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

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amaeıyle Anayasanın 88 neı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılimasına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için abnması gerekli tedbirleri tespit et'j.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına düir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de tarıma elverişM arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm;- sı
na dadı* önergesi (10/46) 



42-.—-Igel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu îktüsadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazım nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ah-a-
yasanım 88 mcd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
boraks madeninin mıiOılî çıkarımız paralelinde iş-
letfilmesinde ve değerlendirillmesinıi sağlamak 
için alınması gerekli tedbirıleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması ayıltmasına dair 
Önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtanflıması içim alınması lâzımgelen 
tedlbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mse< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
üreticimin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla •••mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilm esini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğim hu la kurul
ması ve gelşmesimi sağlayacak tedbiılerin ne: er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması ı cu
masına dailr önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği dddiasıyle, yeniden or
manların korunması içim alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.tr-
gesa (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığım ve düğer su ürünlerimin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedlbirierin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açıbnasıma dair önergesi. 
(10/52) 

48. —İçe l Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair oıer-
gesd. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alımması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zemgirileştinilm'esi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü/t re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

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

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

53. — Adana Milletvekili Ali Eıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 mei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı içim. ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerimin süratle yürütül-
mıesi ve metieelemdirilmıesi konusunda alınacak 
ted/bir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddeisi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etnıe-k konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

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

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

6.0. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

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

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

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

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyaranca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş-
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

60. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli fceöübir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

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

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve issizliğin or-. 
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi ityarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
meler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
ihalen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da oüan Türk vatandaş/lan ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

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

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

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

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-' 
. ©ğlu'nun, seranaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerim tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

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

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



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

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

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

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

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

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına .dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

7 — 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

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

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

.97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

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

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için. gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

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

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkan vekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

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

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasın] tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekili- Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam arılamıyle I 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde piç
leşmesi için gjerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarmca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Cilâl Kargılı'nm, 
halkımiiznn iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, Türk spo
runum bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanm 88 nci maddesi uyarmca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi içim gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanm 
88 inci maddesi uyarmca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere geırekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarmca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvsiffii Çetin Yılmaz'm. eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te-

I mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-



masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. _ Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - ÎKİNC1 DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

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

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

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

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayıın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamda 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Smop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

11. r— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

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

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıimaz'ın, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başha-
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

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

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğlencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nün, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-



sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/81) 

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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

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

21. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanmdan sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, II-
gm'un kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İğleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, li
gin depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı ba,zı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan 
sözlü sorusu. (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/98) 

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

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaıMyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 
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29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamcli 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

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

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

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

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

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so intilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

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

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

39. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla-
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rina dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

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

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

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

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

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

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

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

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya

pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Eeşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted-

, birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko-

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 
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runmasma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Aııgı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerdndeki-
lerin- lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Gemel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi* 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
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ve yangm sebebine dair Millî Eğıitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, istanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, istanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 EMm 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, içel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/17$) 

89. — istanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — istanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97.' — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekilli İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 
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104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nıın, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitini Bakanından sözlü sorusu (G/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan AraıP 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler allmacağma dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'iri, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20.3) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ıu, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sulanna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Antalya 'illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Siinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
llu'mm, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komıünıist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop illi Gerze ilçesinde 'tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mâlî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 
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125. — Millî Saraylara görevli alarak gön
derilen Millet Mecilsi (memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli îlyas Kılıç'in Millet Meclisi Başka
nımdan sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Dal'dal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıildı-
ğnıa dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözdü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul MMletvekal Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milılotvekili ilhan Daren-
djöTioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idaimj cezalarının 'kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Yergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski gürlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okn'l ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasııyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. hı Ge
çici 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 kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 6*8 sa
yılı 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
nununun 79, 80, 82 7ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
.Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 
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3. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
lihi : 15 . 5 .1972) 

4. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
•Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya MiUetvefkiM 
(Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

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

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

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka-, 
zalarımn artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo

nu raporu (10/5; (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(iS. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — 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'Ta ?. ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Dernekler kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından 
seçilen 5'er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/606; Cum
huriyet Senatosu : 1/89) (Millet MeeM S. Sa
yısı : 561 ve 561'e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihleri : 
12 . 4 .1972 ve 17 .11.1972) 

V 
İKİ 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, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
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(2/15) (Ş. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da- | 
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında I 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan I 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

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

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka- I 
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp I 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye- I 
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş- I 
l an ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru- I 
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, I 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seci- I 
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra- I 
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta- j 
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla- I 
rmdan 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko- I 
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta- I 
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi I 

ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ea-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, 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) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Dertiveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çedik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
pora (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletveik&li Mehmet Seydlbeyoğlu 
ile Sinop Milletveikili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — 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 Sağluk Zabıtası ka-
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nun teklifi ve İçişleri, Adalet, MÜH Savunma, 
Gümrük ve Tekeıl, 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) 

12. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
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 (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

X 13. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
maîdde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) . 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniversite 
kurulması hakkındaki JCanuna ek kanun tekli
fi ve Millî Eğitim, ve Plan komisyonlarından se
çilen 8'er üyeden kurulu 90. No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/712) (S. Sayısı : 762) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 11 . 1972) 

(Millet; Meclisi Ş nci Şirleşim) 



£J£. •! MİLLET MECLİSİ S. Say,« 561 © I nCİ e k 
Dernekler kanunu tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. Mec
lisi Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 5'er 

üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/606; C. Senatosu : 1/89) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 113) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 631 

1/89 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 6 .1972 gün ve 5237 sayılı yazınız : 
Dernekler kanunu tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge

nel Kurulunun 17 . 7 . 1972 tarihli 77 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 6, 11, 17 . 7 . 1972 tarihli 73, 74 ve 77 nci birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

Not : Değiştirilen maddeler : 
MADDE : 2, 4, 5, 24, 29, 32, 33, 35, 37, 49, 53, 54, 63, 65, 70, 71. 
Eklenen geçici madde : 
GEÇİCİ MADDE : 3. 
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70 No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
70 No. lu Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/606 
Karar No. : 3 

25 . 10 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Dernekler kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 17 . 7 . 1972 tarihli 77 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve Anayasa
nın 92 nci maddesi gereğince 70 No. lu Greoiei Komisyonumuza havale edilmiş ve Hükümet temsil
cilerinin de iştirakiyle değişen maddeler Komisyonumuzca tekrar tetkik ve müzakere olunmuş
tur. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul edilen : 
2, 4, 5, 24, 29, 32, 33, 35, 37, 49, 53, 54, 63, 65, 70, 71 ve geçici 3 ncü madde aynen benimsen

miştir. 
Tasarının 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 
68, (69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 nıci maddeleri ile gj&çdci 1 ve 2 neli' madideOleiri! kesinJİ'eişm'iştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

70 No. lu Geçici 
Komisyon 
Başkanı 
İstanbul 

0. Cemal Fer soy 

Afyon 
H. Dinçer 

Sözcü 
Sadece 4 ncü maddenin 

son bendine muhalifim. 
Kayseri 

/ / . Nakiboğlu 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Konya 
Söz hakkım 

Kâtip 
Sinop 

/ / . Biçer 

Eskişehir 
S. öztürk 

mahfuzdur. 
M. Kubilay İmer 

M. 

Denizli 
A. Uslu 

Siirt 
Nebil Oktay 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 





— 4 _ 

M. MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dernekler Kanunu tasarısı 

Dernek kurma hakkı: 

MADDE 2. — Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes ön
ceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hari solmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mah
kûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kur
mak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 5 yıl süre ile der
nek kuramazlar. 

Kurulması yasak dernekler : 

MADDE 4. — a) Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu

riyeti ortadan kaldırmak, 
c) insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak, 
ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel ahlâka aykırı faaliyette bulunmak, 
d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esasına veya adına dayanarak her hangi bir bölgenin veya 

ırkın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sâliklerinin diğerlerine hâlam veya diğerlerinden 
imtiyazlı olmasını sağlamak, 

e) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sı
nıfı ortadan kaldırmak yahut memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan her
hangi birini devirmek veya Devlet siyasi ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek, 

f) Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına dayan
dırmak veya siyasi yahut şahsi çıkar ve nüfuz sağlamak amacı ile her ne surette olursa olsun dini 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak, 

g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 ncü maddesinde sayılan devrim kanunlarını kaldır
mak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları ihya etmek, 

h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek, 
ı) Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak yahut siyasi partiler arasında 

işbirliği sağlamak veyahut T. B. M. M. üyeliği veya mahallî idareler veya mahalle muhtarlık yahut 
ihtiyar heyeti seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını veyahut ba
ğımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek yahut bunlar arasında iş
birliği sağlamak, 

j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin etmek, 
Amacını güden veya amacı birden fazla olan derneklerin kurulması yasaktır. 

MiLIot Meclisi (S. Sayısı : 561'-e 1 ııci ek) 
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CUMHURtYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Dernekler kanunu tasarısı 

Dernek kurma hakkı: 

MADDE 2. — Medenî hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes 
önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. 

Ancak; 
a) 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 111 nci maddesinin (B) fıkrası 

gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî partinin kapa
tılmasına sebebolan parti üyeleri, çıkarma kararınım veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kara
rının kendilerine yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıllık süre içinde; 

b) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar harioolmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına 
mahkûm olanlar ile, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu kanunla kurulması yasaklanan demekleri 
kurmak veya idare etmek suçjlanndan birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar; 

Dernek kuramazlar. 

Kurulması yasak dernekler : 

MADDE 4. — a) Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
b) Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhu-

hiyeti ortadan kaldırmak, 
e) İnsan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak, 
ç) Kanunlara, kamu düzeni veya genel ahlâka aykırı faaliyette bulunmak, 
d) Bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep esasına veya adına dayanarak herhangi bir bölgenin ve

ya ırkın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sâlikleriınin diğerlerine hâkim veya diğerlerinden 
imtiyazlı olunasmı sağlamak, 

e> ®osyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinden tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sı
nıfı ortaJdan kaldırmak, yahut memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel nizamlardan 
herhangi birini devirmek veya Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek, 

f) Devletin sosyal, iktisadî veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din kurallarına dayan
dırmak veya siyasî yahut şahsî çıkar ve nüfuz sağlamak amacı ile her ne surette olursa olsun dinî 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar etmek veya kötüye kullanmak, 

g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 ncü maddesinde sayılan devrin kanunlarını kaldır
mak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları ihya etmek, 

h) Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini yahut hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek, 
ı) Belli bir siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak,' yahut siyasî partiler arasında 

işbirliği sağlamak, veyahut T. B. M. M. üyeliği veya mahallî idareler veya mahalle muhtarlık 
yahut ihtiyar heyeti seçimlerinde bir siyasî partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını, veyahut 
bağımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek, yahut bunlar arasında 
işbirliği sağlamak, 

j) Türkiye Devletinin şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, 
k) Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin etmek, 
Amacını güden veya amacı birden fazla olan derneklerin kurulması yasaktır. 
Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler veya yüksek okullar ile sair her türlü 

resmî veya özel eğitim ve öğretim müesseselerinde birden fazla öğrenci derneği kurulamaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bâzı adları kullanma yasağı: 

MADDE 5. — Derneklerin : 
a) Bir siyasi partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonun yahut bu ka

nunun 64 ncü maddesi gereğince mahkemece kapatılmalarına karar verilen bir dernek, federasyon 
veya konfederasyonun adını veya bunları telmih eden adlan; 

b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonal sosyalist veya aynı anlama gelen adlan; 
Kullanmaları yasaktır. 

Genel kurulun görev ve yetkileri : 

MADDE 24. — Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
a) Dernek organlarının seçimi; 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi; 
c) Yönetim ve denetleme kurulan raporlarının görüşülmesi, yönetim kurullarının ibrası; 
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü; 
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satınalınması veya mevcut taşınmaz mallanın satılma

sı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi; 
e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması; 
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye 

olarak katılması yahut ayrılması; 
g) Derneğin feshi; 
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası. 

Şubelerin kuruluşu : 

MADDE 29. — Dernekler, tüzüklerinde belirtmiş olmak kaydiyle gerekli görülen yerlerde şu
be açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılman en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkiye âmirine yazılı müracaat yapılır. 

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanatlan, ikametgâhlan ve uyrukluklan ile 
şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin 
eklenmesi şarttır. 

Şube kuruculannm şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır. 

BÖLÜM : V 

Federasyonlar ve Konfederasyonlar 

Kuruluş : 

MADDE 32. — Federasyonlar, kuruluş amaçlan aynı olan en az 2 derneğin, amaçlannı ger
çekleştirmek üzere üye sıf atiyle bir araya gelmeleri; konfederasyonlar kuruluş amaçlan aynı olan 
en az 2 federasyonun üye sıf atiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyonlar, federasyonlar da konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlene-
mezler. 

Millet Meclisi -(S. Sayısı : 561 "e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Bazı adları ve işaretlen kullanma yasağı : 

MADDE 5. — Derneklerin : 
a) Bir siyasî partinin veya sendika, sendika federasyonu veya konfederasyonun yahut bu ka

nunun 64 noü maddesi gereğince mahkemece kapatılmalarına karar verilen bir dernek, federasyon 
veya konfederasyonun adını veya bunları telmih eden adları; 

b) Komünist, anarşist, faşist, nasyonel sosyaist veya aynı anlama gelen adları ve bunlara ait 
işaret, sembol veya benzerlerini; 

Kullanmaları yasaktır. 
Derneklerin her türlü toplantı ve faaliyetleri sırasınlda, dernek üyelerinin, dernekler için yukar-

daki (b) bendinde yasaklanan işaret, sembol ve benzerlerini kullanmaları yasaktır. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri : 

MADDE 24. — Aşağıda yazılı hususlar G-enel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
a) Dernek organlarının seçimi; 
b) Dernek tüzüğümün değiştirilmesi; 
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporla:ının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası; 
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü; 
d) Dermeğe lüzumlu taşınmaz malların satmalınması veya mevcut taşınmaz malların satılma

sı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi; 
e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunma u, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye 

olarak katılması yahut ayrılması; 
g) Derneğin feshi; 
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Ku "ulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası. 

Şubelerin kuruluşu : 

MADDE 29. — Dernekler, tüzüMerinde belirtilmiş olmak kaydıyle gerekli görülen yerlerde şu
be açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en 
büyük mülkiye âmirine yazılı müracaat yapılır. 

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve uyruklukları ile 
şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya derztek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgelerinin •• 
eklenmesi şarttır. 

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır. 

Kuruluş : 

MADDE 32. — Federasyonlar, kuruluş amaçladı aynı olan en az 2 derneğin, amaçlarını ger
çekleştirmek üzere üye sıfatıyle bir araya gelme'.eri; konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan 
en az 2 federasyonun üye sıfatıyle bir araya gel neleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyon, federasyonlarda konfederasyon biçiminden başka şekilde örgütlene-
mezler. 

Milliöt MeeDisi (.S. Sayısı : 561'e 1 ncd ek) 
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Tüzükler : 

MADDE 33. — Her federasyon ve konfederasyonun Ibir tüzüğü bulunur. 
3$ü tiafckte; 7 nci maddenin (a, b, ç, e, f, g, h, i, j , k, 1) fıkralarında gösterilen hususlardan 

başka : 
a) Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonun adları, merkezleri ve ikametgâhları ile, 
%) idelerin kunrlufa ödiyecekleri katılma paylarını belirten hükümler de bulunur. 

BÖLÜM : VI 

Yasak veya izne bağlı faaliyetler 

Yasak faaliyetler : 

MADDE 35. — I. Dernekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 
ib> Rejim, dloktrin veya ideolojileri itibariyle kanunun yasak ettiği amaç veya faaliyetleri 

benimsiyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzel kişiliği veya topluluğu ya da ölü veya yaşıyan kişile
ri; övanek maksadiyle toplantı veya yayın yapamaz. Bunlar adına yardım toplıyamaz veya sair 
faaliyetler gösteremez. 

c) Silâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı Kuvvetler personelinin bütün haklan ile ilgili ka
nuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar. 

H. - a) Dernek ybnıelâGdflıeati derneği temısüen dıernek amaçlarına uymayan toplantı ve göteteri 
yürüyüşlerine kaitılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını ıda bu yolda hareketle 
teşvik ödemezler. 

b) öğrenci derneflderi her ne şekilde olursa olsun siyasi amaçlarla kurulamazlar. Ve hiçbir 
şeddi ve surette siyasi veya öğrenoiildkle ilgisi olmıyan faaliyette bulunamazlar. 

Süâh bulundurma yasağı: 

MADDE $7. — Derneklerin merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentile
rinde her nevi silâh veya patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü ke
sici veya delici veya bereleyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve di
ğer her türlü zehir veya gazların bulundurulmaları yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşguliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede yazılı fa
aliyetlerde bulunmasına izin verilmiş olan derneklerde de eğitim ve öğretim için gerekli olan silâh
ların içişleri Bakanlığınca sağlanması ve bulundurulmasına izin verilebilir. İzin belgesinde silâhla
rın cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir, 

Kumu yararına çalışma kararının verilmesi ve gerektiğinde geri alınma usulleri^ 

MADDE 49. <-» Bir demeğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması ügilıi ba&an&ikjlıaırm 
görüşü alınarak, içişleri Bakanlığımın teklifi, Danıştay G-eoıel Kurulunun kararı ve Bakanlar Ku
rulunun tasdikine bağlıdır. 

Miüet Meoldsi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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Tüzükler : 

MADDE 33. — Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a, b, ç, d, e, f, i, j , k, 1) fıkralarında gösterilen hususlardan baş

ka r 
a) Kuruluşa vücut veren dernek veya federasyonların adları, merkezleri ve ikametgâhları 

ile, -
b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını belirten hükümler de bulunur. 

Yasak faaMyetler : 

MADDE35. — I. Demekler: 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 
b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç veya faaliyetleri be

nimseyen bir Devleti, bir partiyi, bir tüzel kişiliği, topluluğu veya bu amaç ve faaliyetleri benim
seyen ölü veya yaşayan kişileri; övmek maksadıyle toplantı ve yayın yapamazlar. Bunlar adına 
yardan toplayamaz ve sair faaMyetler g<österemezler. 

c) SüâMh Kuvvete hizmetleri ve "Silâhlı Kuvvetler personelinin %iütün haklan ile ilgili ka
nunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar. 

II. - a,) Demek yöneticileri derneği temsilen demek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda harekete 
teşvik edemezler. 

b) Öğrenci dernekleri, her ne şekilde olursa olsun siyasî amaçlarla kurulamazlar. 
öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eğitim ve öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler tarafın

dan, o kurumun öğrencilerinin, beden ve ruh sağlıklarının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme 
TO beş zamanlanma değerlendarihnesi giM, sosyal veya eğitim ve öğretimle ûg'ûi ihtiyaçlarını kar-
•şflamak, öğrencfleri karum idaresi ve diğer kurutuşlar nezaünde temsil etmek amacıyle kurula/bilir. 

Ö̂ğî%i¥ci dernekleri hdiçfen- şekil ve surette siyasî veya öğrenclhkle ilgisi olmayan faaliyette bu
lunamazlar. 

j&lâh%ulimdwma y&sâğt: 

MADDE 37. — Derneklerin merkez ve şubelerinde veya bunlara bağlı müessese veya eklentile
rinde her nevi silâh veya patlayıcı madde yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her türlü ke
sici veya delici veya bereleyici alet veyahut yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı ecza ve di
ğer her türlü zehir veya gazların bulundurulmaları yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor demeklerinde meşiguliyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede yazılı 
faaliyetlerde bulunmasına izm verilmiş olan derneklerde de eğitim ve öğretim için gerekli olan si
lâhların sağlanması ve bulundurulmasına içişleri Bakanlığınca izin verilebilir. İzin belgesinde si
lâhların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça belirtilir. 

Kamu yurarma çalışma kararının verilmesi ve gerektiğinde geri alınma usulleri. : 

MADDE 49. — Bir derneğin kamu yararına, çalışan derneklerden sayılması ilgili bakanlıkların 
görüşü alınarak, içişleri Bakanlığının teklifi, Danıştay Ctenel Kurulunun kararı ve Bakanlar Ku
rulunun tasdikine bağlıdır. 

Müet Meclsi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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Bu konudaki dosya içişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dermekler aşağıdaki belgeleri, 
içişler*! Baikanlığına gönderilmek üzene, dermek msrlkeaiımin bulunduğu valilğıe verirler. 

a) Denmek tüzüğümün son şekli, 
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
c) Denmek üyeleri ©ayısı ve üye aiıdaitının geçmiş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil miktarı, 
ç) Denmeğin şubelerinim sayısı, bulunduğu yerler ve bıağılı kuruluşbjmnım miktar ve dinişleri, 
d) Dermeğim kamu yararı yomundan, faaliyeti, yap'îağı hizmetler ve gelecekte yapılması düşü' 

nülem işler hakkımda rapor, 
e) ıSoa yıla ait malî bilanço, 
f) Dermeğin menkul ve gayrimenkul varlığının listesi, 
g) Kamu yaranıma çalışan denmeklerden, s ayılması için dernek geneıl kurulunun aldığı karar. 
Yıııkandaki fıkralar hükümlıeniıme ^öre haklarında (Kamu yararıma çalışan dermek) karan 

alınmış, bulunan dermekler, gerek olağan dene' Vmlerde, amaç ve faaliyetleri bakımından (Kamu 
yararına çalışan dernek olma) niteliklerini kay -'ettikleri tespit olunursa, kamu yararına çalışan 
dermeklerden olduğu yolundaki karar, birinci fık.adaki usule uyularak kaldırılabilir. 

İzne tabi dernek adlan : 

MADDE 53. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Atatürk) 
kellimeleri ile bunların baş veya somlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kullanabilirler. 

Üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek ofcuüliar ile saıiJr her türlü 
resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseselerimin öğrenci derneklerimden ancak bir tanesi; üni
versite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitülerin yetkiü kurullarımın ve diğer eğitim ve 
öğretim müesseselerinde ise MIH Eğitim Bakanlığının izniyle o müessesenin adını kullanabilirler. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler : 

MADDE 54. — öğrenci demeklerinin. merkez ve şulbelerü ile çeşitli faadiyet kollarına ait ildla-
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair her 
türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri veya yurt binaları yahut müştemilâtımda 
açılamaz. 

Her çeşit dernekler, kamu hizmeti yapüan yerlerle eğitim ve öğretüm müesseselerinde yapa
cakları toplantı ve diğer bütün faaliyetleri için müessesemin yetkili makamından yazılı alarak 
izin almak zorundadırlar. 

BÖLÜM : X 

Ceza hükümleri 

MADDE 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince dernek kurma hakkına 
sahibolmadıkları halde dernek kuranlar bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve der
nek kapatılır. 

MADDE 05. — Kanunun 6 neı maddesine aykırı harekette bulunan derneklerin kurucu ve yö
neticileri ile, 35 nci maddenin I No. lu fıkrasının (a), (c) bentlerine ve aynı maddenin II No. lu 
fıkrasının (a) veya (b) bentlerine aykırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre karar verilmesi halin
de derneğin kapatılmasına da karar verilir. 

MiMtet Meclisi (,S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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Bu konudaki dosya içişleri Bakanlığınca hazırlanır. Bunun için dernekler aşağıdaki belgeleri, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere, dernek merkezinin bulunduğu valiliğe verirler. 

a) Dernek tüzüğünün son şekli, 
b) Tüzüğün ilân edildiği gazete, 
c) Dernek üyeleri sayısı ve üye aidatının geçmiş yıla ait yıllık tahakkuk ve tahsil miktarı, 
ç) Derneğin şubelerinin sayısı, bulunduğu yerler ve bağlı kuruluşlarının miktar ve cinsleri, 
d) Derneğin kamu yararı yönünden, faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşü

nülen işler hakkında rapor, 
e) Son yıla ait malî bilanço, 
f) Derneğin menkul ve gayrimenkul varlığının listesi, 
g) Kamu yararına çalışan derneklerden sayıl naşı için dernek genel kurulunun aldığı karar, 
Yukardaki fıkralar hükümlerine göre haklarında (Kamu yararına çalışan dernek) kararı alın

mış bulunan dernekler, gerek olağan denetimlerde, gerek yaptırılacak özel denetimlerde, amaç ve 
faaliyetleri bakımından (Kamu yararına çalışan dernek olma) niteliklerini kaybettikleri tespit 
olunursa, kamu yararına çalışan derneklerden olduğu yolundaki karar, birinci fıkradaki usule 
uyularak kaldırılabilir. 

İzne tabi dernek adları : 

MADDE 53. — Dernekler adlarında, (Türk), (Türkiye), (Millî), (Cumhuriyet) ve (Atatürk) 
kelimeleri ile bunların baş veya sonlarına getirilen eklerle teşkil edilecek kelimeleri Bakanlar Ku
rulu karan ile kullanabilirler. 

Öğrenci dernekleri, kuruldukları fakülte, akalemi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okul
lar ile diğer yüksek okullar ve her türlü resmî ve özel efitim öğretim müesseselerinin ismini alır
lar. 

Bu adlarla, her ne suretle olursa olsun başkaca dernek kurulamaz. 

Dernek faaliyetlerine yasak olan yerler : 

MADDE 54. — öğrenci derneklerinin merkez ve şubeleri ile çeşitli faaliyet kollarına ait ida
re yerleri; üniversite, fakülte, akademi ve bunlara bağlı enstitü ve yüksek okullarla, sair her 
türlü resmî ve özel eğitim ve öğretim müesseseleri veya yurt binaları yahut müştemilâtında açıla
maz. 

Her çeşit derneklerin, kamu hizmeti yapılan yerlerle eğitim ve öğretim müesseselerinde yapa
cakları toplantı ve diğer faaliyetleri, müessesenin yetkili makamının muvafakati ile mülkî idare 
âmirinin iznine bağlıdır. 

Ceza hükümleri : 
MADDE 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri gereğince dernek kurma hak

kına sahibolmadıkları halde dernek kuranlar bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır 
ve dernek kapatılır. 

MADDE 65. — Kanunun 5 nci maddesinin (a) veya (b) bentlerine aykırı hareket eden dernek 
yöneticileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan ila yıla ka
dar hapis cezasına hükmolunur ve derneğin kapatılmasına da karar verilir. 5 nci maddenin son 
fıkrasına aykırı hareket eden dernek üyeleri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Miltet Meolsi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MA3>DE 70, — Bu kanunun 38 nci maddesiyle 39 mcu maddesinin birimci fıkrasınla ayfkırı ha-
neteet edenler ve 39 ncu maddenin % 3 ve 4 ncü fıkrasıyle 40 ncı maddelerinin 3 ncü fıkrası ve 
52 nci maddeıdelki mecburiyelbleri yerine getiraniyenler halkkındıa bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası hü%uıallunur. Ve her halde derneğin kapatılmasına karar verilir. 

MADDE 71. — Kanunun 47 nci ma/d'desînde yasaklanan durumları bilerek iktisabedenlere ve
ya ilkti'sabefotiğini öğrendiği halde bir hafta içinde istifa etmiyenlere 500 liradan 1 000 liraya kadar 
para cezası verilir. 

MsüLUet Meclisi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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i (Cumhuriyet Senatosunun ikaıbul ettiği metin) 

Kanunun 6 ncı maddesine aykırı harekette bulunan dermeklerin kurucu ve yöneticileri ile, 35 
nci maddenin I No. lu fıkrasının (a), (e) bentlerine ve aynı maddenin II No. lu fıkrasının (a) 
veya (ib) bentlerine aykırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri aUa aydan bir yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. II No. lu fıkranın (b) bendine göre karar verilmesi halinde derneğin 
kapatılmasına da karar verilir. 

MADDE 70. — Bu kanunun 38 neti maddesiyle 39 ncu maiddfesinin birinci fıkrasına aykırı ha
reket edenler ve 39 ncu maddenin 2, 3 ve 4 noü fıkrlaısıyle 40 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası ve 
52 nci maddedeki mecburiyetleri yerine getirmeyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hapıis 
cezası hükmolunur. Ve her halde derneğin kapatılmasın^ karar verilir. 

(MADDE 71. — Kanunun 47 nci maddesinde yasaklanan durumları bilerek iktisabedenlere ve
ya iktisabettiğini öğrendiği halde bir hafta içinde istifa etmeyenlere 500 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrasında anılan üniversite, fakül
te, akademi ve bunlara bağlı enstitüler ve yüksek okullar üe sair her türlü resmî ve özel eğitim ve 
öğrenim müesseselerinde kurulu ve halen faaUyat gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlik-
leri bu kanunun yayınlandığı tarihte infisah etmiş saylarlar. 

Derneklerinin tasfiyesi, tuzüklerindeki hükümlere tabidir. 

Mîllet Meclisi (.S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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70 NO. LU GEÇlCÎ KOMİSYONUN GENEL KURULA- TAVSİYELERİ 

Dernekler kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 
MADDE 2. -
MADDE 3, — 
MADDE 4. -
MADDE 5. 
MADDE 6. -
MADDE 7. -
MADDE 8. -
MADDE 9. -
MADDE 10. 
MADDE 11. 
MADDE 12. 
MADDE 13. 
MADDE 14. 
MADDE 15. 
MADDE 18. 
MADDE 17. 
MADDE 18. 
MADDE 19. 
MADDE 20. 
MADDE 21. 
MADDE 22. 
MADDE 23. 
MADDE 24. 
MADDE 25. 
MADDE 26. 
MADDE 27. 
MADDE 28. 
MADDE 29. 
MADDE 30. 
MADDE 31. 
MADDE 32. 
MADDE 33. 
MADDE 34. 
MADDE 35. 
MADDE 36. 
MADDE 37. 
MADDE 38. 
MADDE 39. 
MADDE 40. 
MADDE 41. 
MADDE 42. 
MADDE 43. 
MADDE 44. 
MADDE 45. 

Kesinleşmiştir. 
— C. Senatosunca 
— Kesinleşmiştir. 
— O. Senatosunca 
— C. Senatosunca 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— C. Senatosunca 

— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— G. Senatosunca 

— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— 0. Senatosunca 
— C. Senatosunca 

— Kesinleşmiştir. 
— ö. Senatosunca 

— Kesinleşmiştir. 
— C. Senatosunca 

— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 
— Kesinleşmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Millet Mecffişi (.S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 
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70 No. Qiu Geçici Komisyonun. Genel Kurula 
tavsiyeleri 

MADDE 46. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 47. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 48. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 49. — 0. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 50. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 51. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 52. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 53. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 54. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 55. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 56. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 57. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 58. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 59. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 60. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 61. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 62. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 63. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 64. — Kesinleşmişti!*. 
MADDE 65. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 66. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 67. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 68. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 69. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 70. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 71. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
MADDE 72. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 73. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 74. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 75. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 76. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 77. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 78. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — C. Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

ı>e~« 

Millet Mec.lsi (S. Sayısı : 561'e 1 nci ek) 




