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1. — GEÇEN Tl 
Başkanlık Divanı adına Başkanvekili Meh

met Ünaldı; geçen birleşimde, Türk vatandaş
larına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve 
menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülüp kabulü esnasında Başkan
lıkça yapılan tebliğ üzerinde durmuş ve tasa
rının 3 ncü maddesinde Malî ve iktisadi işler 
Komisyonunca 29 . 12 . 1945 tarihinin 29.11.1945 
olarak düzeltilmesinin maddi hata olmadığını 
ve Millet Meclisi Başkanlığına yazılan tezke
renin Anayasanın ruhuna uygun olarak kaleme 
alındığını bildirdi. 

Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu, ge
çen birleşimde, Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Oumhuriyetince mil-
lileştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin 
tasfiyesi hakkındaki tasarının 3 ncü maddesin
de Malî ve iktisadi işler Komisyonunca tarih 
üzerinde yapılan tashihin maddi hata telâkki 
edilemiyeceğini ve Başkanvekili Mehmet Ünal-
dı'nın görüşüne katıldığını ifade ve Başkanlı
ğın «Tasarı kanunlaşmıştır» şeklindeki beyanı
nın yanlış olduğunun tescilini talebetti. 

Malatya Üyesi Hamdi özer; Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini, şahsi ihtiras ve politik çıkarları 
istikametinde kendi saflarında görmeye çalışan 
zihniyet ve tutumun karşısında bulunduğunu 
belirtti ve bu gibi düşünüş ve davranışların 
memlekete getirebileceği büyük zararlar üzerin
de durdu. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Ramazan 
Bayramı münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetle
rine tebrik gönderilmesine dair önergesi okun
du ve Başkan, millî ve dinî bayramlarda Ge
nel Kurmay Başkanlığı ile Yasama Meclisleri 
Başkanları arasında tebriklerin teati edildiği
ni, bunun dışında bir hareketin teamülden 
bulunmadığını ve bu sebeple önerge üzerin
de bir işlem yapıİamıyacağını açıkladı. 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk; üniversiteye 
giremiyen ve boykotlara devam eden öğrenci
lerin sorunları üzerinde geniş açıklamalarda 
bulundu. 

Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem; Sivas 
Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, üniversiteye giremi
yen öğrencilerin sorunlariyle ilgili konuşması
nı cevapladı. 

ANAK ÖZETİ 

Kocaeli Üyesi, Lûtfi Tokoğlu, Türk va
tandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk 
Oumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki ka
nun tasarısının görüşülmesi sırasında, tasarı
nın 3 ncü fıkrasındaki tarih tashihinin kanun 
ruhuna müessir olmadığı cihetle tarafından 
maddi hata olarak kabul edildiğini ifade ettiği 
halde her hangi bir itiraz olmadığını beyanla; 
mezkûr tasarının müzakeresinde Başkanlığın 
takibettiği muamelenin doğru olduğunu, yapı
lan tashihin değişiklik mahiyetini taşımadığı
nı, tasarının kanuniyet kesbettiğini ve bir ta
sarı veya teklif kanunlaştıktan sonra onun gö
rüşülmesinde vâki tatbikat üzerinde Başkanlık 
Divanının karar alma yetkisi bulunmadığını be
lirtti. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna; 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kındaki kanun tasarısının 3 ncü maddesinde ya
pılan tarih tashihinin maddi bir hatanın tashi
hi mahiyetinde olmadığını, ancak bu gibi hata
ların tashihinin, kanun tasarısının Cumhurbaş
kanı tarafından iadesi yoliyle mümkün olabi
leceğini izah etti. 

Başkan; Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleş
tirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü mad
desinde Başkanlıkça yapılan tashihin maddi 
hata telâkki edilemiyeceği yolunda Başkanlık 
Divanının çoğunlukla aldığı kararın tatbikatta 
birliği sağlamak maksadına matuf bulunduğu
nu, Cumhurbaşkanlığına, kanunlar Millet Mec
lisince gönderildiğinden, bunun da Millet Mec
lisine sevk edildiğini açıkladı. 

Tabiî üye Suphi Karaman; geçen birleşim
de 27 Mayıs devrimi ve devrimi yapanlar hak
kında yapılan konuşmadaki yanlışlıkları düzel
teceğini, 27 Mayıs devriminin Ceza Kanunu ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu bakımından 
hiçbir değişiklik getirmediğini, her vatanda
şın bu kanunlar dairesinde muhakeme edildiği
ni söyledi. 

Açık bulunan Çalışma Bakanlığına Köy İş
leri Bakam Turgut Toker'in, bu suretle açılanı 
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Köy İşleri Bakanlığına da Samsun Milletvekili 
oelâhattin Kılıç'm atanmalarının uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Çorum üyesi Safa Yalçuk'un, Bayındırlık 
Komisyonu Başkanlığından istifası okundu, 

pjlgi edinildi. 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm; Amerika 

birleşik Devletleri ile Karadeniz Bakır işlet
mesi Anonim Şirketinin kurulması için akdolu-
nan anlaşmanın millî çıkarlarımızla bağdaşma
dığı ve işçilerimize müdahale niteliği taşıdığı 
gerekçesiyle bu konuda bir Senato Araştırma
sı açılmasına dair önergesi - okundu ve Başkan
lıkça İçtüzük hükümlerine göre işlem yapıla
cağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek için 
sıra bekliyen çocuklara dair sözlü sorusuna, 
Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem; 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Öamen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman ilçesi ile 
Ankara iline bağlı Balâ ilçesi arasındaki bo
zuk olan yolun tamirine; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'm, Kayseri'yi ikiye bölen Kayseri - Sivas 
demiryolunun Sümer caddesi üzerinde yeraltı 
veya yerüstü tesisi yapılmasına; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Kayseri Devlet Hastanesinin ek in
şaatına dair sözlü sorularına Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp cevap verdiler. 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 463, 467. 
Eskişehir üyesi Ömer Ucuzal'ın 500 
Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nın 457, 
İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in 514, 
Kırşehir üyesi Halil özmen'in 516,» 
Artvin üyesi Fehmi Alpaslan'ın 518 sayılı 

sorusunun görüşülmesi ilgili bakanların; 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 508 sa

yılı sorusunun görüşülmesi, soru sahibi ve il
gili bakanın bu birleşimde hazır bulunmama
ları sebebiyle, gelecek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına 24 Ara
lık 1968 gününden başlamak üzere 2 Ocak 1969 
Perşembe gününe kadar araverilmesine dair 
C. H. P., G. P., A. P., M. B. ve Kontenjan 
grupları Başkan ve Başkanvekillerinin imzası
nı taşıyan önerge okundu, kabul olundu. 

özel yüksek okullar hakkında Araştırma 
Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi. 

Beş üye ayağa kalkarak salonda yeter ço
ğunluğun kalmadığını bildirdi. 

Yapılan yoklama sonunda yeter çoğunluk 
kalmadığı anlaşıldığından 19 Aralık 1968 Per
şembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 17,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı At al ay Zerin Tiizün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer TJcuzal 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Ömer Ucuza! (Eskişehir) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — 64 sayın üye Genel Kurulda 

mevcuttur. Komisyonlardakiler de mevcut farz 
edilse, hesabedilse dahi gerekli ekseriyetin dol
ması mümkün görülmemektedir. Bir saat son

raya tehir edilse dahi gerekli çoğunluk temin 
edilmiyeceği anlaşılmakla; 1969 yılı Ocak ayı
nın ikinci günü olan Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,10 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 XıCl [BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araş
tırma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 11 . 1968] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Buğday Ekmek ve diğer unlu 
maddeler konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/22) 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin 
Tüzün ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Se

natosu içtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerin
de değişiklik yapılmasına dair içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 
2/202) (S. Sayısı : 902 ye ek) [Dağıtma tari
hi : 16 .12 . 1968] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Meh
met özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorula
ra dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu [Dağıtma 
tarihi : 16 .12 .1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

XI . — 4753 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/437; Cumhuriyet Senatosu 2/252) (S. Sa
yısı 1159) [Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1968] 


