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,5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 
1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa-
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yışltay Başkanlığı tezkeresi ile 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/453, 1/48) 
(S. Sayısı : 060) 476,499:502 

2. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 

7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İmar ve İskân, içişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159 ve 159 a 1 nci ek) , 476:498 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma
dığı anlaşıldığından birleşime bir saat ara ve
rildi. 

İkinci Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun yi
ne bulunmadığı tesbit edilerek 1 . 4 . 1968 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
birleşime 16,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
İsmail Arar Fethi Alacalı 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SORULAR 

Sözlü soru i 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

TRT de yapıldığı iddia olunan yolsuzluklara da
ir sözlü soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/719) 

Yazılı soru 
1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 

memleketimizde kurulan yabancı firma ve or
taklıklara dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/701) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 

ile Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi İbrahim 
Etem Karakapıcı'nm 12 Mayıs 1964 tarihli ve 
468 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyüü: 
Millet Meclisinin denetimine tabi olan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile, sermaye ve fonlardan 
T. C. Merkez Bankasından doğrudan doğruya 
kanunla kurulmuş bankalarda çalışan vezne
dar ve yardımcıları ile kıymöt muhafızlarına 
aylık tutarlarının % 50 nisbetinde kasa tazmi
natı verilmesine dair kanun teklifi (2/677) (Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
2. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 

kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 209 a 1 nci ek: Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1968] 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi l 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 2/404; Cunihuriyet Senatosu 2/228) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı: 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1 000 ve 
1 000 e ek) [Dağıtma tarihi: 29 . 3 . 1968] 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtılan 
buğday bedellerinin terkini hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/367) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 436 ya 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 29 . 3 . 1968] 

5. — Kars Milletvekili Afbbas Çetin'in, gece 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarına ve diğer personele ek üc- I 
ret verilmesine dair'707 sayılı Kanunun 2 ve ı 
3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları. (2/559) (Gündeme) 
(S. Sayısı: 679) [Dağıtma tarihi: 29.3.1968] 

6. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Çalışma ve Plân ko- | 

i misyonları raporları (2/624) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 680) [Dağıtma tarihi: 29 . 3 . 1968] 

7. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğ-
retmen 'okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cunihuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında (Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/89; 
Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı 127 ye 1 nci ek; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 980) [Dağıtma tarihi: 
30 . 3 . 1968] 

8. — 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(1/392) (Gündeme) (S. Sayısı: 681) [Dağıt
ma tarihi: 30 . 3 . 1968] 

| 9. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
I himoğlu'nun, Kozan'm imamoğlu nahiyesinde 

Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (Gündeme) (S. Sayısı: 
682) [Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1968] 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

10. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin 
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 2004 
sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 
sayılı Kanunun, 83 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifleri 

I (2/670, 2/672) (Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 66 ncı Birleşi. ıini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapacağız, muhterem üyelerin bulunduklarına 
dair işaret buyurmalarını istiriham edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında bulunmı-
yan arkadaşların isimlerini tekrar okuyacağını. 

(Yoklama sırasında bulunmıyan üyelerin 
isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlıyo

ruz. 
Muhterem arkadaşlar, bir açık oylama yaptı

racağız, onun için arkadaşların dağılmamalarını 
ve dışarıya çıkmamalarını istirham edeceğim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamıınoğlıi'-
nun, sözlü ve yazılı soru müesseselerine karşı 
Hükümetin tutumu ve İktidar Partisine men
sup milletvekillerinin Genel Kurul ve komis
yonlara devanısızlıklarına dair demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nıın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Huri Eodamanoğlu, gün
dem dışı söz istemişsiniz, beş dakikayı geçmemek 
kaydiyle buyurun. 

NURİ KODAMANOâLU (Yozgat) — Sa
yın Balkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin 
denetim hak ve görevleriyle ilgili önemli yol
lardan biri de sözlü ve yazılı soru müessesesidir. 
Bu müessese karşısında Hükümetin, özellikle 
bâzı sayın bakanların tutumundan şikâyet et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Meclis Başkanlığına verilmiş yüzlerce sözlü 
soru aylarca hattâ yıllarca görüşülenemekte, bu 
yüzden muhalefetin denetleme yetkisi engellen
mekte, ya da kısıtlanmaktadır. Yaalı sorulara 
bile aylarca cevap verilemediği olmuştur. Bu
nun başlıca sebebi bâzı sayın bakanların soru
lara cevap vermekten devamlı olarak kaçınma
larıdır. 

Bir İmar ve İskân Bakanı, bir Eaymdırlık 
Bakanı sorulan cevaplandırmakta dikkat ve iti

na gösterdikleri halde, meselâ Sayın Tarım Ba
kanı Dağdaş aylardır soralan cevapsız bırak
makta, gündemi tıkamaktadır. Bu, tek örnek 
değildir, hepsini birbir saymaya lüzum da gör
mem. Gündem dosyası elimdedir, zabıtlan ta
mamen taradım. Aylardır Sayın Tanm Baka
nından cevap bekliyoruz. 17 - 18 haftadır sü-
roTıîi olarak, soru günü Meclise gelmemektedir
ler. Oysa iotüsük 152 nci maddesi, ile Riyaset 
tezkeresinin bakana varışından nihayet iki ini
kat sonra vekil cevap verir, diyor. 153 ncû 
maddesinde ise, sadece muktazi malûmatın elde 
edilmesi için cevabı geciktirmeyi Sayın Başkan 
Yüce Meclise arz ederek mümkün kılabilir, de
mektedir. içtüzük işin savsaklanmasını menetti-
ği halde riayet olunmamaktadır. 

iğleri, var, seyahatte olabilirler denemez aziz 
arkadaşlarım, işlerini ayarlayıp soru günü de
netime tabi olsunlar diye sorulan haftada bir 
güne ve belli güne aldık. Kaldı ki Meclisten 
daha öncelikle meşgale olamaz. Eellişerlik soru 
grupları yaptık, her Çarşamba işlerinden olma
sınlar diye. Buna rağmen hesap günü Meclise 
gelmemek haklı şüphelere kuvvet vermektedir. 
Yüklerce soru arasında kamu oyunun dikkat ve 
alâkasına lâyık olan partizanlıktan, suiistimal 
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iddia ve ithamlarına kadar pek çok komi cevap
sız kalmaktadır. 

Bu ihmal ve lâkaydi, bizi, ister istemez müey-
yideli murakabe yollarına, gensoru, genel gö
rüşme gibi usullere müracaatı mecbur etmek
tedir. Bu üçüncü toplantı yılımızda 70 toplanma 
günümüz vardır. Bunun altı tanesinde çoğun
luk olmadığı için toplanılamamıştır. Dört tanesi 
de gecikmeli mümkün olabilmiştir. Bu toplantı 
yılının ilk 15 toplantısı, komisyonlardan kanun 
teklif ve tasarılarının gelmesini beklemekle geç
miştir. 

Aziz arkadaşlarım, muhalefet Mecliste de, 
komisyonlarda da azınlıktadır. Bu ne demektir? 
Muhalefetten herkes, bir kişi eksiksiz gelse dahi 
ne Millet Meclisi, ne de komisyonlar toplantı 
yapmaya muktedir olamazlar. Buna karşılık 
iktidar kadrosu ile gelirse, muhalefetten bir kişi 
dahi gelmese, komisyonlar da toplanabilir, Mec
lis de toplanabilir. O halde Meclisin de çalışama
masında, komisyonların da işlerini savsaklama
sında tek sorumlu iktidar partisidir. Bunu böy
lece bir defa daha belirtmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bu üçüncü toplantı yılın
da 70 mümkün olan, 64 tane de fiilen mümkün 
olan, toplanabildiğimiz 64 celseden muhalefetin 
sözlü soru, genel görüşme, gensoru gibi mura
kabe vazifesini yapabilmesi için Yüce Meclisin 
tahsis ettiği toplantı sayısı 22 dir. Bu ne demek
tir? Bu açıkça şunu göstermektedir ki, Yüce 
Mecliste muhalefet her üç toplantıdan birisini 
murakabe vazifesine ayırmakta, iki tanesini ik
tidarın millete hizmet yolunda teşriî vazife yap
masına ayırmaktadır. Böylesine üçte birlik bir 
murakabe hakkının istimali asgari, hiç olmazsa 
hakkı olan, vazifesi olan bir müddeti aşmamak
tadır. Bundan ise şikâyetçi olmanın ne kadar 
yersiz olduğu açıktır. 

, Aziz arkadaşlarım, gündeme alınacak konu
ları seçmekte iktidar partisi mutlak olarak yet
kilidir. O halde milletin hayati ihtiyaçlarına 
cevap veren kanunların ele alınmamasından da 
iktidar partisi sorumludur. Kısacası çalışmıyan 
da iktidardır, hizmette aciz ya da lâkaydi gös
teren de iktidardır. Bunu Yüce Meclise bir de
fa daha arz eder, bu sebepleri bahane ederek 
Millet Meclisinin murakabe görevini engellemek 
istiyen bakanlardan Yüce Meclisimize ve mille
timize şikâyette bulunurum. Saygılarımla. 
(O.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜP-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Sayın Kodamanoğlu'nun konuşmasının baş
langıcında beraberiz. Hakikaten sual, yazılı ve
ya sözlü, bir denetleme organıdır. Anayasamızın 
88 ve 89 ncu maddeleri de denetleme yollarını 
açık olarak ifade etmiştir. Aynı şekilde İçtüzü
ğün 149 ve 150 nci maddelerinden itibaren de 
suallerin nasıl sorulacağı, nasıl cevaplandırılaca
ğı içtüzüğümüzde yer almıştır. Bir noktayı vu
zuha kavuşturmakta fayda var, o da şu : Sual 
içtüzüğümüzün 150 nci maddesine göre sarih ve 
muayyen maddeler hakkında malûmat istemek
ten ibarettir. Muhterem arkadaşım, bu sarih 
beyanı mütalâa ederek dediler ki, «Bâzı bakan
lar, Hükümet Meclise gelmemek suretiyle, mu
halefetin denetleme yolunu tıkıyorlar, bunu ça
lışmaz hale getiriyorlar.» 

Haddizatında denetlemede en müessir unsur 
ve organ gensoru dediğimiz müessesedir. Bunda 
zannederim muhterem arkadaşımızla beraberiz. 
Yine bir gerçektir ki, bütçe en geniş çapta ba
kanlıkların ve Hükümetin denetlendiği yegâne 
müessesedir. Burada arkadaşımın insafına ve 
vicdanına hitabetmek isterim : Bütçe Martın ba
şında çıkmış ve kanunlaşmıştır. Demek oluyor 
ki, bütçenin Yüce Meclislerden, komisyonlardan 
müzakeresinin hitamından itibaren bir ay gibi 
bir zaman geçmiştir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Meclisin çalışma
ları Sayın Başkanın Riyasetinde, grup temsilci
lerinin de iştiraki ile yapılan toplantılarda tes-
bit edilmekte ve Yüce Heyetinizin tasviplerine 
sunulmaktadır. Bu çalışma programı içerisinde 
de Yüce Meclisimizin kararı ve arkadaşlarımı
zın anlayışı ile sadece Çarşamba günleri muraka
beye tahsis edilmiş, saat 15 ten 18 e kadar ge
nel görüşmeler, Meclis araştırmaları, onu ta-
kibeden saatlerde de sözlü soruların görüşülmesi 
kabul, edilmiştir. 

Şimdi bu gerçekler muvacehesinde durumu 
bir tetkik edelim. Mart ayı nasıl geçmiştir? Mart 
ayının 6, 13, 20 ve 27 nci günleri Çarşambaya 
tesadüf etmektedir, yani sözlü soruların görüşü
leceği günler. Bunlardan 13 Mart Çarşamba gü
nü bayrama tesadüf etmektedir, Meclis tatildir. 
27 Mart Çarşamba günü, yani geçtiğimiz hafta 
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Çarşamba günü ise yine Yüksek Meclisin kararı 
ile İM kanunun müzakeresine tahsis edilmiştir. 
Şu halde, en geniş çapta murakabe fonksiyonu
nu bühtçe müzakerelerinde is'af etmiş olan Yü
ce Meclis, bunu takibeden bir aylık süre içinde 
sadece iki Çarşamba günü sözlü sorulara, mu
rakabe için gün ayırmış bulunmaktadır. Bu ka
dar gerçek vakıalar karşısında sayın arkadaşı
mızın tenkidlerini haklı ve insaflı bulmak zan
nediyorum mümkün olmıyacaktır. 

Yine muhterem arkadaşım bir noktaya temas 
etiler. Dediler ki, «Komisyonlarda muhalefet 
azınlıktadır. Binaenaleyh komisyonların toplan
masından çalışmasından veya çalışamamasın
dan muhalefet değil iktidar sorumludur.» 

Bunu içtüzük hükümleri ile halletmeye ve 
haklı bulmaya imkân yok. Muhterem arkadaşım 
gayet iyi bilirler ki, komisyonlar Mecliste ço
ğunlukla değil, üçte bir çoğunlukla toplanırlar. 
Şu halde bütün komisyonlarda iktidar muhalefe
te nazaran bir tek üye fazlalığına sahip iken ve 
bunun altında kalan üçte bir üye ile komisyonla
rın çalışması her zaman mümkün iken, çalışama
maktan mütevellit hatayı sadece iktidara yükle
mek, zannediyorum yine haklı ve insaflı bir ten-
kid olmıyacaktır. Bununla komisyonların çalış
mamasını haklı gösteriyor değilim. Haksız bir 
teşhise işaret etmek ve bu teşhisin haksızlığını 
ortaya koymak istiyorum. Teşekkür ederim. 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Tlzun'un, traktör plasmanı olmayışı yüzünden 
Ziraat Bankasından traktör kredisi alamıyan 
çiftçilerin durumu hakkındaki demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, trak
tör plasmanları ile alâkalı gündem dışı söz is
temişsiniz. Beş dakikayı geçmemek üzere bu
yurun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gündem dışı söz almaktaki maksadını; 15 
günden beri seçim bölgem bulunan Kırklareli'n-
den binlerce çiftçiden telgraf ve mektuplar al
maktayım. Bu telgraf ve mektuplarda Ziraat 
Bankası şubelerinde traktör kredisi olmadığın
dan traktör alamadıklarını, bu bakımdan da 
ekim mevsimi geçtiğini yana yakıla anlatmakta
dırlar. Benden durumlarını Hükümete duyur
mam istenmektedir. 
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Sayın milletvekilleri; kalkman Türkiye'de 
karasapanı bırakmış, traktörle çiftçilik yapmaya 
karar vermiş çiftçilerimiz Ziraat Bankası şube
lerinden traktör kredisi alamamaktadırlar ve bu 
yüsden perişan duruma düğmektedirler. Hükü
metin Tarım Bakanı «150 dekar tarlası olan her 
çiftçi traktör alabilir, Ziraat Bankası buna trak
tör kredisi verebilir.» diye bangır bangır propa
ganda yapmaktadır. Bu miktar, bu 150 dekar 
geçen yıllar 300 dekar idi. 300 dekar tarlası 
olan bir çiftçi ancak traktör alabilirdi. Bu se
ne seçim yaklaştığı için Hükümetin bir Bakanı 
olan Tarım Bakanı bunu 150 dekara düşürmüş
tür. Bu güzel birşey, sevinilecek bir şey. Ama 
öteki taraftan aynı Hükümetin Ticaret Bakanı 
vardır. 150 dekara bir traktör kredisi verilmesi 
icabederken plasman olmadığından Ziraat Ban
kası şubeleri önünde binlerce çiftçi ailesi trak
tör alacağım diye öküzünü, ineğini satmış, hat
tâ bâzı acentalardan traktörünü almış, acenta-
lara bono vermiş, Hükümetine güvenmiş, Devle
tine güvenmiş, bağlantı yapmış. Bugün onun 
Hükümeti traktör plasmanı vazetmediğinden 
bölgemdeki, bütün Trakya'daki Ziraat Bankası 
şubeleri aynı durumdan şikâyetçi, binlerce çift
çi ailesi bu yüzden şikâyetçi. Plasman olmadı
ğından para alamamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Hükümetin iki 
Bakanı arasında koordone bir çalışma olmazsa 
bu. vatandaş kime inanacak, kime güvenecek? 
Eğer mevcut A. P. Hükümeti karar alırken, 
daha evvelden bakanlarını bir araya toplayıp ka
rar almış olsaydı, bugün bu köylü vatandaş ine
ğini öküzünü satmak suretiyle traktör alına 
sevdasına düşmezdi ve bu müşkülâtla karşı kar
şıya kalmazdı. Bu köylünün, bu çiftçinin güna
hı ne? Her gün Ziraat Bankası şubelerine gidip 
kuyrukta sıra beklemekte, her gün 5 - 10 kuruş 
parası varsa onu da harcamakta. Bunun müseb
bibi kim? Bunun suçlusu kim? Kimden hesap 
saracağız? Kime derdimizi anlatacağız? Bu va
tandaşlar dertlidirler, sıkıntı içindedirler, ıstı
rap içindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer bugün Hükü
metin parası varsa çıksın, resmen desin ki, «pa
ram var» ve benim Trakaya'daki çiftçime yolla
sın. Yoksa, yine resmin çıksın desin ki, «Ey 
Türk çifftçisi param yok, veremiyorum.» ama 
öteki taraftan mevcut Hükümet zengini daha 
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çok zengin yapmakta, zengin tüccarı daha çok I 
desteklemekte, ona kredi vermekte; beri taraf
ta köylüyü seçim yaklaştı diye aldatma çabası
na gitmektedir. İşte bir çiftçimizin gönderdiği 
telgrafı okuyorum... 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Nal, mıhı al
mak için de sıraya girenler var mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Var 
arkadaşım var, çok var merak etmeyin. 

«Biz traktör almak için aylardan beri sıra 
bekliyen Babaeski çiftçileri bankaya uğradığı
mızda muamelelerimizin yapılamıyacağmı söyle
diler. Sorduğumuzda, biz 3 000 000 lira kredi 
istedik, bize 200 000 lira verdiler, ancak 6 kişi
nin muamelesi yapılacak dediler. Bizler banka
dan muamele yapılacak diye çift öküzlerimizi sa
tarak acentaya .peşinatımızı ödemiş ve traktörü- l 
müzü senet karşılığında almış bulunmaktayız. 
Banka mektubunu acentaya götüremediğimizden 
iki aydan beri tazminat ödemekteyiz. Üç aydan 
beri sıra bekliyenlerimiz vardır. Belki de trak
törü elimizden geri alacaklardır. Bu da çiftçi
liğimizin yıkılması ve işlerimizin perişan olması 
demektir. Bu dertlerimizi gerek Ziraat Banka
sına ve gerekse Hükümetimize duyurarak bizle
re yardımcı olmanızı dilerim.» diyor. Babaeski'
nin Haznedar köyünden Abdullah Yasa, Rıza 
Kuşçu, Recep Beşir, ibrahim Gürücek; Büyük-
mandıra'dan Mustafa Pala, Terzili köyünden 
Zuhrat Bayar, Düğüncülü köyünden Remzi Var-
dar, Babaeski'den Fettah Cumalı. 

Diğer telgrafları ve mektupları okumaya lli-
zum görmüyorum muhterem arkadaşlarım. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Nal, mıhı al
mak için de sıraya girenler var mı? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv lütfen müdahale 
etmeyiniz ve karşılıklı konuşma fırsatı vermeyi
niz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Bir 
çığırtkan arkadaşımız aşağıda çığırtkanlık yap
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun, ben müda
haleyi önledim. Mukabele edip de yenilemiye-
lim efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; ben durumu Yüce Meclise 
arz ettim, Hükümete duyurdum. Eğer bugün | 
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Türlüye'de köylünün oyu ile gelen bir Hükümet 
varsa mutlaka buna tedbir bulacaktır. Ama 
köylünün değil de, köylüyü sömürme niyeti ile 
{;«len bir Hükümet varsa... 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜP-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Sayın Tahsin Uzun'un konuşma
sına Hükümet olarak bir bakıma teşekkür et
mek borçluyum. Zira bu konuşmanın esprisi içe
risinde köylümüzün bugünkü iktidara vâki iti
mat ve güveninin esprisi yatmaktadır. Hakikat 
de bu merkezdedir. Arkadaşım dediler ki, 
«Eğer bu Hükümet köylüden oy alarak gelen bir 
Hükümet ise...» A. P. Hükümeti şu veya bu züm
renin değil, topyekûn Türkiye'nin iktidarıdır, 
tabiî ki, köyüden de oy almıştır ve onun da hak
kını verecektir, icraatımız ve biraz sonra vere
ceğim rakamlar da bunun örneğidir. 

Şimdi, vakıa nedir muhterem arkadaşlarım? 
Vakıa şu: Türk köylüsü bir kalkınma hamlesi 
içerisinde kendisine düşen vazifeyi yapmak için 
istihsalini artırmak ve en iyi verimi almak için 
gerekli araç ve gereçlere sahibolmak istiyor. 
Bunun için kendisinin maddi gücünün kâfi ol
madığı bir gerçek. Ne yapmak lâzım? Köylüye 
müteveccih olan kredilerin artırılması iktiza et
mekte. Ben diğer hususlara temas etmeksizin, 
sadece gündem dışı huzurunuza getirilen mevzua 
konuşmamı hasretmek istiyorum. 

Arkadaşımız traktör mevzuunu ortaya koy
dular. Evet traktör birim sahadan verimi artır
mak için araçlardan birisi. Bakınız geçmiş yıllar 
itibariyle Ziraat Bankasının köylüye müteveccih 
bu yoldaki kredi hizmetleri nedir: 

1964 senesinde mevcuda ilâveten verilen trak
tör sayısı 6 624; 1965 senesinde 7 634, 1966 se
nesinde 10 947, 1967 senesinde 15 000. 

Verilen kredi miktarları: 1964 senesinde 265 
milyon, 1965 yılında 305 milyon, 1966 yılında 
438 milyon, 1967 yılında 505 milyon ve 1968 
yılı programı 615 milyon. Yani 1964 e nazaran 
yüzde 250 ye yakın, hattâ 250 nin üzerinde bir 
artışla köylüye bu yoldaki imkânlarını artırmak 
üzere sağlanmış bir kredi imkânı. 

Bu Türkiye olarak böyle. Arkadaşımızın böl
gesi olarak durum nasıl acaba diye insanın ak
lına bir sual gelebildiğini düşünerek bu yolda
ki malûmatı da Ziraat Bankasından talebettik. 
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Kırklareli'nin vilâyet olarak durumu şudur 
arkadaşlar: 1964 yılında Kırklareli vilâyetine 
verilen traktör kredisi 20 886 000, 1965 yılın
da 24 978 000, 1966 yılında 41 800 000, 1967 
yılında 56 896 000, 1968 yılının bugünkü tari
hi itibariyle tevzi edilen kredi miktarı ise 
58 443 000 lira. Bu rakamlar, Halk Partisinin 
iktidarı devrettiği 1964 yılı sonu rakamlarına 
nazaran yüzde 250 ye yakın yine bir artış gös
termektedir. işte bu rakamlardır ki, çok aziz 
Türk köylüsünün Adalet Partisine karşı olan 
güvenini teyit ve tasvibetmektedir. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Meclise Riyaset Divanının bâzı sunuşları vardır. 
Onlan arz edeceğini. 

3. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının., 
Tekel Genel Müdürlüyü 1967 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılmam hakkın
daki kanun tasarısı dosyasının, 1967 malî yılının 
sona ermiş bulunması sebebiyle, geri gönderildi
ğine dair tezkeresi. (3/896, 1/450) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Başkanlığının 
bir tezkeresi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 VTII Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı, 1967 malî yılı sona 
ermiş bulunduğundan 1/450 sayılı dosya ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaade buyurulmasmı saygı ile 
arz ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
ismet Sezgin 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tu
zun ile Mehmet Özgüneş'in, kadın ve erkek mes
lek öğretmen okulları açılması hakkındaki kanun 
tekliflerini geri aldıklarına dair önergelerinin ili
şik olarak sunulduğu hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi. (4/320, 2/369) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mehmet Özgü-
neş ve Zerin Tüzün'ün, kadın ve erkek meslek 
öğretmen okulları açılması hakkındaki kanun 
tekliflerinin geri serilmesini istiyen önergeleri 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim, 
Saygılarımla. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN 
rum. 

ilişikteki önergeleri okutuyo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Halen Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyo
nunda bulunan kadın ve erkek meslek öğret
men okulları açılması hakkındaki kanun teklifi
mizi. (2/369) geri alıyoruz. 

Gereğinin yapılmasını rica ederiz. 

C. S. Tabiî üye 
Mehmet özgüneş 

C. S. üyesi 
Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi geriverilraiş-
tir. 

5. — Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'-
nın, Avrupa'da çalışan Türk işçileri konusunda, 
Hükümetçe izlenen politikanın kifayetsiz oldu
ğu iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın, 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/70) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Os
man Bölükbaşı'nın bir gensoru önergesi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avrupa'da çalışan Türk işçileri konusunda, 
Hükümetçe izlenen kifayetsiz politika dolayı-
siyle, ıSaym Başbakan hakkımda Anayasanın 
89 ncu maddesi mucibince gensoru açılmasını 
arz ve teklif tderim. 

Ankara 
Osman Bölükbaşı 

BAŞKAN — önergenin gündeme alınıp alın-
mıyacağı 'hususu mütaakıp birleşimde konuşu
lacaktır. 
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6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Çarşamba günleri birleşimlerinin ilk iki saatin
de ve Perşembe günleri yapılacak birleşimlerde 
görüşülecek konulara dair önergesi, 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda'mn, Mec
lis çalışmalariyle ilgili bir önergesi var, onu da 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 Nisan 1968 tarihinde 
tatile gireceği anlaşılmaktadır. Bu süre içeri
sinde görüşülecek işler için, İçtüzüğün 78 nci 
maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, özel bir 
gündem hazırlanarak Meclisin tasvibine sunu
lacağı öğrenilmiştir. 

Ancak, halen gündemde bulunan ve Meclis 
tatilinden önce kanunlaşmasında zaruret olan 
bâzı önemli tasan ve teklifler vardır ki, Riya
set Divanının tesbit ettiği gündeme halel ver
meden bunların da görüşülmesini teminen, 
Çarşamba günleri birleşimin ilk iki saati ile, 
Parşembe günleri yapılacak toplantıların ta
mamında yalnız ve münhasıran aşağıdaki mad
delerin, gösterilen sıra dâhilinde Meclis gün
demine alınmasını ve Meclis tatiline kadar 
Perşembe günleri de toplantı yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat ozanda 

Çarşamba günleri, birleşimin ilk iki saati 
içerisinde ve Perşembe günleri yapılacak top
lantılarda ve gösterilen sıra dâhilinde görüşü
lecek maddelere ait gündem: 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi (S. Sayısı : 675) 

2. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri nezdinde tekevvün eden Hazine alacakları
nın terkini hakkında kanun tasarısı (S. Sayı
sı : 279) 

3. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesi, bu kanunun bir 
maddesinin kalınlmasma daü* kanun teklifi 
(S. Sayısı : 132) 

4. — 2835 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 21 nci 

maddelerinin değiştirilmesi hakkımdaki kanun 
teklifleri (S. Sayısı : 290) 

8. — 38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Gü
venlik ve Huzuru Bozan Bâzı Fiiller (hakkında
ki Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kanun teklifi (S. Sayısı : 654) 

6. — Dilekçe Karma Komisyonundan gelen 
raporlar. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, aleyhte. 
REŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — önergenin le

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte söz istiyorsunuz, buyu

runu* efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Meclisimizin pek kısa bir 
süre sonra, seçimler dolayısiyle tatile gireceği 
hepinizce malûm bulunmaktadır. 

Hükümetin talebine uyularak Riyaset Diva
nınca bu kısa süre içerisinde, gündemde mev
cut işlerden hangilerinin görüşüleceği karar 
altına alınmış bulunmaktadır. 

Ancak, bu kısa süre içerisinde, yine Riyaset 
Divanının tesbit ettiği gündeme halel getirme
meden ve memleketin dört gözle beklediği bâzı 
önemli kanunların da biran evvel çıkmasını te
minen, İçtüzüğün 78 nci maddesine göre günde
mi tanzim etmek, değiştirmek, Yüce Heyetin 
yetkisi dâhilinde bulunduğu için bir gündem tek
lif etmiş bulunuyorum. 

Bunların arasında, 38 sayılı ve halk nazarın
da Tedbirler Kanunu ismi ile adlandırılan kanun 
teklifi vardır. Unutmıyalım ki, çok eskiden, 
daha Seçim Kanununda Millî Bakiye sistemi ka
bul edilmezden daha evvel, Türk vatandaşına, 
milletine bu 38 sayılı Kanunun kaldırılacağını 
söz vermiştik. Şimdi bu, gündemdedir. Bunun 
tanzim edilecek yeni bir gündemde sıraya alın
ması ve çıkarılması lüzumludur, zaruridir. 

Diğer taraftan, kooperatiflerle ilgili ve sene
lerden beri Meclis gündeminde yer alıp, bir türlü 
görüşülemiyen birer, ikişer ve üçer maddelik ka
nun tasan ve teklifleri vardır. 

Diğer taraftan, dört beş seneden beri, Tür
kiye'de bir Devlet Personel rejiminin uygulana
cağı, devamlı surette vadedilmektedir. En niha
yet 1965 senesinde kabul edilen 657 sayılı Ka
nunla, 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren Devlet 

FÇ» 
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Personel Kanununun yürürlüğe gireceği ümidi 
yüzbinlerce Devlet memuruna verilmiş oldu. 
Aradan geçen 3 sene gibi bir süre içerisinde bu 
Personel Kanununun uygulanması mümkün ol
madı. Bu arada, bâzı memurlara avans veril
mek suretiyle kısmen tatmini cihetine gidildi. 
Diğer memurlar bu avanstan mahrum edilmek 
suretiyle mağdur edildi. Memurlar arasında iki
lik yaratıldı. 1965 ten bu yana, 1966 senesi 
içerisinde hayat pahalılığı yüzde 15, 1967 yılı 
içerisinde yüzde 23 nisbetinde bir artış kaydet
tiğine göre, 1966 - 1967 seneleri içerisinde me
mura verilen yüzde 35 zam, hayat pahalılığının 
yüzde 38 artışı ile ortadan kalkmış ve yüzbin
lerce Devlet memuru bugün içinden çıkılmaz 
büyük güçlükle karşı karşıya gelmiş bulunmak
tadır. 

Bir, tcra ve iflâs Kanununda yapılan deği
şiklik dolayısiyle onbinlerce memurun bir ku
ruş maaş alamaması gibi, feci bir durumun or
taya çıktığı hepinizce malûmdur. 

Bugün, Devlet sektöründe çalışan memurun 
yüzde 80 inden fazlası, 400 - 500 - 600 lira gibi 
cüzi bir para almaktadır. Büyük şehirlerin ev 
kirası sair masrafları karşısında, esas âmme 
hizmetini gören bu büyük .memur kütlesi fakru 
zaruret, yokluk içindedir. Bu hava içerisinde 
Devlet Teşkilâtının beklenen randımanı vermesi, 
esaslı, rantabl şekilde çalışması imkânsız hale 
gelmiştir." 

Şimdi rivayet olunur ki, bâzı kademelerde 
çalışan yüksek dereceli memurlardan bir kıs
minin 5 - 10 yerden ek görev, tazminat ve saire 
gibi tahsisatlar almak suretiyle, aylık kazanç
larını 10 000 liranın üzerine çıkarmaları, 
15 000 - 18 000 lira gibi bir para almaları kar
şısında Devlet Personel Kanununun yürürlüğe 
girmesi imkânsız hale gelmektedir. 

Şimdi, biz böyle bir gündem tanzim etmek 
suretiyle ve Hükümetle de mutabık kalarak, 
Maliye Bakanlığının çıkardığı rakamlara aynen 
uyarak ve gelecek olan Personel Kanununun ana 
prensibini de bozmadan görüşme sırasında 
yapacağımız tadil teklifleri ile de Personel 
Kalnununun uygulanmasını engelliyen bu bü
yük müşkülü, bu kademeyi bir kalemde aşmak 
suretiyle bir tatbikata girdiğimiz takdirde, bu
nun arkasından Devlet Personel Kanununun 
bütün icaplariyle yürürlüğe girmesi kolaylaş

mış olacaktır. Ancak bugün için böyle bir ka
rarı almak cesaretini gösteremediğimiz ve yine 
bu sınıf memurların baskısı altında kalınarak 
bu kanunun uygulanmasından çekindiğimiz 
takdirde, emin olunuz ki, pek küçük bir 
zümrenin refah ve saadeti uğruna yüzbinlerce 
Devlet memurunun ahü vahini alacağız ve yüz
binlerce memurun devamlı ıstırap çekmesine 
göz yummuş olacağız.' 

Şimdi denecektir ki, «efendim Hükümet ka
rarlıdır, bugün bir gazetede okuduğumuz gibi 
Eylülden itibaren Devlet Personel Kanunu 
yürürlüğe girecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bu konuda 
ne kadar hüsnüniyetli' olursa olsun, iki buçuk 
seneden beri bu yolda yine aynı şekilde büyük 
hüsnüniyetle vermiş olduğu sözleri yerine 
getiremediğine göre bu sözün de yine Hükü
metin dışındaki kuvvetlerin tesiriyle getiri-
lemiyeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu ba
kımdan rica ederim teklifimi kabul ediniz. 
Biz bir gündem yapıyoruz. O gündemde mü
zakere sırası geldiği zaman kanunun lehinde, 
aleyhinde Hükümet olarak, Parlâmento olarak 
çıkar konuşuruz. Memleketin menfaatine, Dev
let personelinin menfaatine bir kanunsa çıka
rırız ve böylelikle ilk adımı atmak suretiyle 
bu memlekette bir sosyal adaletsizliği önle
mek imkânını buluruz. 

Aksi halde 1967 yılı içerisinde ağır basan 
ekiplerin, grupların tesiriyle bu Meclisten 
bir milyar liralık tazminat çıkmıştır. 1968 se
nesinde komisyonlarda üç milyar liralık taz
minat teklifleri vardır. Hükümet ne kadar 
mukavemet etse, bu Meclisten yine bu sene 
için, en az bir milyar liralık daha tazminat ka
nunları çıkacaktır. Böylelikle Meclislerden her 
sene birer milyar liralık tazminat kanunları 
çıkmak suretiyle muayyen sınıfların nisbeten 
terfihi temin edilmiş, faikat diğer taraftan 
diğer dairelerin işi bozulmuş olur. Biz Sayış
tay teşkilâtına verdiğimiz tazminatla Sayış-
tayın işi halloldu. Ama diğer taraftan Ma
liye Bakanlığı teşkilâtının işi bozuldu, Çünkü 
orada yetişmiş kıymetli elemanlar Sayıştayda 
tazminat vardır diye işemelerden beri hizmet 
ettikleri Bakanlıktan ayrılmış ve oradan Sayış-
taya geçmiştir. Binaenaleyh hangi teşkilâta 
tazminat verirsen diğer mağdur olan teşkilât
tan memurlar o tarafa akın etmektedir. Son 
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senelerde memleketimizde geniş çapta bir me
mur göçebe halindedir, güç halindedir. Durma
dan oradan oraya kendisine biraz daha re
fah imkânı sağlıyacak hangi teşkilât varsa 
oraya gitmek için devamlı surette vekâletten 
vekâlete, daireden daireye göç halindedir me
murlar. 

Binaenaleyh buna biran evvel son vermek, 
miemurlar arasındaki sosyal adaleti sağlıyarak 
en küçüğümden en büyüğüne kendisinin mük
tesep hak derecesine, ehliyetine, liyâkatine, di
rayetine göre muayyen bir maaş verip bunun 
dışındaki bütün ek görev ve tazminatları kal
dırmak suretiyle bu memlekette tek iş gören 
memurun kaçamaklı yollardan sekiz on yerden 
para almasını önlemek ve böylelikle bu memle
kette gerçek personel rejimini yürürlüğe koy
mak mecburiyetindeyiz. Reyinizi lehte verirse
niz memlekete büyük hizmette bulunacaksınız. 
Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Osman Sabit Avcı aleyh
te, buyurunuz efendim. 

OSMAN SABİT AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Meclis çalış
malarını tanzim için Sayın Meclis Başkanının 
başkanlığında parti grup yöneticileri sene
nin muhtelif zamanlarında ve lüzum ve zaru
ret olduğu ahvalde toplanıp Meclis çalışmala
rını düzenliyen önergeler vermekte ve bütün 
siyasi partilerin, muhalefetiyle, iktidariyle Mec
lis çalışmaları bir düzene sokulmakta ve Yüce 
Meclisin de tasvibinden geçmektedir. 

Cidden üzülmekteyim; bu ikinci defadır ki, 
Sayın Reşat Özarda ile Meclis grup yöneticileri 
olarak Meclis çalışmalarını düzenleme hususun
da ihtilâfa, aykırı görüşe düşmekteyiz. Bun
dan bir süre önce de, Cumhuriyet Senatosu ve 
Meclisin Anayasa emri gereğince aynı anda ta
tile girmesi icabettiğinden, Meclisin tatile gire
ceği zaman aşağı yukarı tesbit edilmiş, önerge 
haline (getirilmemiş olmakla beraber bütün 
grup yöneticilerinin de iştirakiyle tesbit edil
miş ve o müddete kadar da Meclisin çalışma 
günleri, saatleri yine tesbit edilmiştir. 

Bundan ayrı olarak Hükümetin ve iktidar 
grupunun öncelikle çıkarmak istediği kanun
ların, bütün muhalefet partisi grup yönetici
lerinin geniş anlayışı içerisinde, sırasının tes-
biti iktidar grupuna bırakılmış ve bu liste de 

tarafımızdan Meclis Başkanlığı vasitasiyle mu
halefet partileri grup yöneticilerine takdim 
edilmişti. Binaenaleyh bu listenin tetkikinden 
de anlaşılacağı veçhile, memleketin beklediği 
milletin beklediği önemli kanunları şu mahallî 
seçimler ve kısmi Senato seçimlerinin tatilin
den önce Meclislerden çıkarmak için gerekli 
gayret hem iktidar partisi grupundan gösteril
mekte, hem muhalefet partisi grupu yönetici
leri tarafından bu anlayışla karşılanmaktadır. 

Şimdi Sayın özarda Perşembe günü de 
Meclisin toplantıya çağırılmasını istemektedir. 
Bir hâtıranızı tazeliyeceğim. Daha önce grup 
yöneticileri Pazartesi, Çarşamba, Cuma gün
leri Meclisin 15 te toplanmasını karar altına 
aldığı ve bir önerge halinde Meclisin tasvibi
ne sunduğu halde, Sayın Özarda bu toplantının 
saat 14 te olmasını teklif etti ve o zaman da 
Yüce Meclis reyleriyle bunu yine uygun gör
dü; ama bu şekildeki toplantı iki defa üst üste 
vâki olamadı. Yılların getirdiği tecrübe ile sa
bit olmuştur ki, Meclisler öğleden evvel komis
yon mesaileri ve milletvekillerinin sair mesaile
ri dolayısiyle 15 ten evvel toplanamamaktadır. 

Aynı şekilde yine yılların tecrübesiyle sa
bit olmuştur ki, fevkalâde ahval olmadıkça Salı 
günleri grup faaliyetlerine tahsis edildiğin
den, Çarşamba, Cuma ve Pazartesi günleri de 
komisyon ve Genel Kurul faaliyetleriyle dolu 
bulunduğundan, milletvekilleri, seçmenleriyle 
ve vatandaşlariyle Devlet daireleri arasındaki 
münasebetlerini tanzim, işlerini takip bakımın
dan ancak ve ancak bir Perşembe günü çalışma 
imkânına sahip. Biz grup yöneticileri olarak 
Sayın Meclis Başkanının başkanlığında ve bir 
kısım sayın başkanvekillerinin de iştirakiyle 
yaptığımız toplantıda, biz hususiyle iktidar par
tisi olarak Meclisin daha fazla çalışmasına evet 
deriz, ama Perşembe günü toplantıyı da kara
ra bağladığımız zaman sayın milletvekillerinin 
seçmen vatandaşlariyle ve onların işlerinin ta
kibiyle meşgul olmaya vakit bulamaması se
bebiyle o gün Meclisin toplanamaması, ekseriyet 
teşkil edilememesi gibi ihtimallerin çok kuv
vetli olduğu üzerinde durduk ve neticenin de 

j böylece tecelli edeceği kanaatine vardığımız 
i içindir ki, bütün grup yöneticileri Perşembe 

günlerinin Meclis Umumi Heyetlerinin toplan
maması ve sayın milletvekillerinin de iş sahip-
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İerinin, seçmenlerinin, vatandaşlarının işlerinin 
takibiyle meşgul olmalarına haftada bir gün va
kit bırakılmasını uygun gördük. Bu bakımdan 
takdir Yüce Meclisindir. 

Ancak Meclis, böyle sık sık ve bilhassa grup 
yöneticilerinin de ittifak ettiği, iştirak etti
ği ve Yüce Meclisin tasvipleriyle Meclis ça
lışma günleri ve saatlerinin önceden kararlaştı
rıldığının dışında önergelerle meşgul edilmez
se, kanaatimiz o yoldadır ki, biz daha çok bek
lenilen kanunları çıkarırız ve 'bu kanunların 
hangileri olduğu yolunda da esas itibariyle 
aramızda bir mutabakat vardır, listeler de ve
rilmiştir. Listelerin tetkikinden de hangi ka
nunların öncelikle çıkarılması lâzımgeldiği, 
önem 'derecesi anlaşılacaktır. Bu 'bakımdan ça
lışma saatlerinin ve çalışma günlerinin değiş
tirilmesi yolundaki Sayın Reşat ozarda'nm 
önergesinin kabili tatbik olmıyacağmı ve esas 
itibariyle iki Perşembe gününün kaldığı ve bu 

1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 Büt
çe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543; 
1/48) (S. S\ayısı : 660) 

BAŞKAN — Bu tasarı tekrar açık oya su
nulacaktır.. Kupalar gezdirilecektir. Arkadaş
larımın oylarını kullanmalarını istirham edece
ğim. 

2. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiy\le alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 s\ayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve\ 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon r)aporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereler 
başlamıştı 36 ncı maddeye kadar gelinmişti. 

sebeple de kabili tatbik olmıyan bir önergenin 
kabulü halinde muhtemelen Meclisin ekseriyeti 
bulamaması yüzünden toplanamıyaoağı ekseri
yet bulamama yüzünden toplantının vâki olma
masının dışarda, gerek basında, gerek umumi 
efkârdaki akislerinin de Parlâmento bakımın
dan müspet tesir icra etmediğini dikkat naza
rına alarak Yüce Meclisin önergeye iltifat et-
miyeceğini umuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler lehte buyu
run. («Vazgeç» sesleri). 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. 
Arkadaşlar, bir lehte bir aleyhte konuşma

lar oldu. Önergeyi de okuttuk. Şimdi bu mese
leyi oylarınızla halledeceğiz. Bu önergeyi, Mec
lisin çalışma saatlerini düzenleme şeklindeki 
yapalan teklifi kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. Bundan sonra çalışma 
saatleri bu önergeye göre düzenlenecektir. 

MADDE 36. — a) Âfet sebebiyle yeniden 
inşa ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, 
su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, 
harita ve imar plânı yapımı, 

b) Arazi, bina, yapı malzemesi, her türlü 
makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alet, ede
vat alınması ve sağlanması, 

c) Âfetleri önleme, gerekli tedbirleri -araş
tırma, etüt, kiralama, taşıma, yıktırma ve per
sonele yapılacak ödemeler. 

d) Konut yapan tüzel kişilerle ortaklık 
kurmak veya bu amaçla çalışan kuruluşlara iş
tirak etmek, 

e) Âfet hizmetlerine ilişkin diğer işler için 
ayrılacak para miktarı ile, 

f) Âfete uğrıyanlara veya uğraması muh
temel olanlara inşaat ve onarım için ne şekilde 
yardım yapılacağı, miktarı, istekliler arasında 
gözetilecek sıra esasları, müracaat ve istek şe
killeri, inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, 
tipleri, yapı şartları, inşa tarzları, çeşitli kı
sımların boyutları ve diğer hususlar, 

İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 
söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: Sa
yın Süleyman Onan, Sayın Feyyaz Koksal, Sa-

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar 

Efendim 36 ncı maddeye gelmiştik. Maddeyi 
okutuyorum. 

5. _ aöRÜŞÜLEN İŞLER 
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yın Hasan Ünlü, Sayın Nihat Diler, Sayın Gıya-
sett'in Karaca, Sayın Nermin Neftçi, Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan, Saym Faik Kırbaşlı. 

Söz sırası Sayın Süleyman Onan'mdır, bu
yurun efendim. Konuşma beş dakika ile tahdit-
lidir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem nıilletvekileri; âfete uğrı-
yan bir bölgede yapılacak işlerde İmar ve iskân 
Bakanlığı o kadar çok yükümle yüklenmiş ki, 
bunun altından kalkabilene aşkolsun. İmar Ba
kanlığı sadece, mevzuu ile ilgili işlerde değil, 
mevzularının çok çok dışına çıkmış işlerde de 
bu maddeyle yükümlü bulunuyor. 

Binaların yeniden inşaası, onarılması, bun
lara ait yolların yapılması, suların akıtılması, 
ışıklandırılması, kanalizasyon tesislerinin ikma
li, kadastro yapılması, harita ve imar plânları
nın tanzimi; bunların yanıbaşmda arazi, bina, 
yapı malzemesi, her türlü makina, motorlu ta
şıt, araç, gereç, âlet, edevat alınması ve sağlan
ması; bunların yekûnunun ne kadar tutacağını 
hesaba katmak lâzım değerli arkadaşlarım. 

«Âfetleri önleme, gerekli tedbirleri araştır
ma, etüt, kiralama, taşıma, yıktırma ve perso
nele yapılacak ödemeleri temin etmek»; bunlar
dan gayrı «konut yapan tüzel kişilerle ortak
lık kurmak veya bu amaçla çalışan kuruluşlara 
iştirak etmek», bir nevi ticaret ortaklığına ka
tılmak şekilleri var değerli arkadaşlarım. 

Bütün bunlar doğrudan doğruya İmar ve 
İskân Bakanlığına veriliyor. Lâyasel kalacak 
İmar Bakanlığı, böyle şey olmaz. 

Bu kanun halen yürürlükte olan Kanunun 
36 ncı madesine uymamakta. Onu değiştiriyo
ruz, ama hiçbir gerekçeye dayanmadan değişti
rilmek isteniliyor. Halen yürürlükte olan kanu
nun 36 ncı maddesi değerli arkadaşlarım, bu 
kadar geniş yetkiyi, imar ve iskân Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluna tevdi et
mek suretiyle, büyük mesuliyetleri mütesaviyen 
dağıtıyor ve imar ve iskân Bakanlığının uğrı-
yacağı her türlü tökezlemeler için Bakanlar Ku
rulu lüzumlu ışığı tutuyor. 

Değerli milletvekilleri, imar ve iskân Ba
kanlığı biraz evvel arz ettim, böyle namütena
hi para harcama konulariyle, çeşitli işlerin ta
hakkuku ile mesul tutulursa, bu işler ileride 
birçok falsolar verir. Biz bu kanunun 36 ncı 
maddesinin detaylandırılmış dispozisyonunu, 

özetle arz ettiğim hükümlerini sadece imar ve 
iskân Bakanlığına değil, aynen bugünkü meri 
kanun hükmüne uyarak ona adapte olmak su
retiyle «imar ve iskân Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca yürütülür» şekliyle 
değiştirecek olur isek, beklenilen bu kanun ku
sursuz olarak kanunlaşmış olur. Bu maddenin 
bu yolda tashihi suretiyle daha düzgün bir mad
de olacağı kanısındayım. Bu hususta da bir 
önerge takdim ediyorum, iltifat buyurmanızı 
rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz 
Y. T. P. Grupu adına. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri; bir kanun kaleme alınırken, kanunun 
maddesinin hayat şartlarına intibak etmesi ve 
hayat hâdiselerinden ilham alması lâzımdır. 
Eğer hayat hâdiselerinden, cereyan eden hâdi
selerden ıbir kanun ilham almıyorsa ihtiyaçla
ra cevap vermiyecek bir şekilde çıkıyor demek
tir. İhtiyaca cevap vermiyen kanun çıktığı 
takdirde de, tekrar değişmeye mahkûm olacak
tır ve dolayısiyle zamanlar israf edilmiş ola
caktır. Burada da öyle zannediyorum ki, tasa
rının 36 ncı maddesi hayat hâdiselerinden il
ham almak suretiyle kaleme alınmamıştır. 

Şöyle ki : 1966 yılında büyük bir deprem 
hâdisesi olmuştur. Bu deprem hâdisesi dolayı
siyle, felâketzedelere yapılacak olan baraka
ların tipleri tesbit edilmiş idi. Bu tiplerin tes-
biti sırasında birtakım münakaşalar ortaya çık
mıştı, sizler bunu gayet iyi hatırlıyorsunuz. 
Mimarlar Odası ile bakanlık birbirine mıüba-
yin görüşler ortaya koymuşlardı ve Mimarlar 
Odasının o zaman ortaya koyduğu fikirlere gö
re tesbit edilmiş olan baraka tipinde kullanılan 
malzemenin 1/3 nisbetinde israf edilmiş oldu
ğunu da bizzat Deprem Araştırma Komisyonu, 
mahallinde yapmış olduğu tetkikat neticesin
de tesbit etmişti. Demek oluyor ki, Devletin 
imkânları sarf edildiği zaman gaye en az mas
rafla, en kolay yoldan, en mükemmel şekilde 
âfete uğrayan kimselerin imdadına koşmak ve 
onları süratle bir konuta kavuşturmaktır. Eğer 
bu yolda hareket edilmiyorsa bir israf vardır. 

işte sayın milletvekilleri, bu maddenin so
nuncu fıkrasını okuduğunuz zaman, teknik 
güçten istifade etmeyi nazarı dikkate almamış-
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tır. Yani, bugün de her hangi bir felâket 
vukubulduğu zaman İmar ve İskân Bakanlığı
nın, mevcut Mimarlar Odası, Mühendisler Bir
liği gibi teşekküllerden, «isiz bu mıntakada 
hangi şekilde bir konut tipi tesbit edeceksiniz, 
hangi şartlar altında konutu yapacaksınız ki, 
biz Devlet olarak en az masrafla en mükemmel 
şekilde, en kısa yoldan bu konutu yapalım ve 
âfete mâruz kalan vatandaşları süratle bu Dev
letin hazırlamış olduğu konutun içine koya
lım» diye bir sual sormak hatırlarına gelmemiş 
ve dolayısiyle deprem bölgesinde Meclis Araş
tırması yapan Komisyonun raporu maalesef 
tenezzül edilip de okunmamıştır. Bu raporu da 
ben hazırlamamışım, yine iktidar partisine 
mensubolan zatlardan müteşekkil bir heyet ha
zırlamıştır. Orada da diyor ki, «1/3 nisbetin-
de bir israf vardır.» Devletin imkânlarını 
böyle teknik gücün bilgisinin hilâfına israf 
etmek hakikaten yazıktır, dolayısiyle madde
nin (f) bendinde «... sayıları, tipleri, yapı şart
ları, inşa tarzları, çeşitli kısımların boyutları 
ve diğer hususlar imar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit olunur.» şeklindeki ifade hayat hâdisele
rinin cereyan etmiş olduğu memleket sathında
ki bu durumdan ders alınmamak suretiyle ka
leme alınmıştır. 

Biz öyle ümidediyorduk ki, bu geçici ko
misyon mensupları her şeyden evvel deprem 
araştırmasını yapan komisyonun hazırlamış ol
duğu raporu ve oradaki tavsiyeleri nazarı 
dikkate alsın. Her hangi bir şekilde, Allah 
göstermesin, memleketin bünyesinde bir âfet 
vukubulduğu zaman, memleketimizin o bölge
sinin şartlarına en az masrafla oradaki ham
maddeden istifade edilmek suretiyle, bir nüve 
konut veyahut da bir baraka yapılması imkâ
nı verilsin. Madde bu şekilde tedvin edilsin. 
Bu bakımdan madde noksandır ve hayat hâdi
sesinden ilham alınmak suretiyle yapılmamış
tır. Tekrar yeniden bir âfet vukubulduğu za
man bunun acısını duyacağız. 

Mimarlar Odası, Mühendisler Birliği çıkıp 
İmar ve iskân Bakanlığının yapmış olduğu 
projeyi tenkid edebilecektir ve dolayısiyle bir 
israfın mevcudiyetini ileri sürecektir, iş işten 
geçecek, memleketin imkânları heba olacaktır. 
Bu bakımdan bir önerge vereceğim iltifat bu
yurmanızı istirham ediyorum, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal.. Yok. 
Saym Hasan Ünlü buyurunuz efendim. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Saym Balkan, 
muhterem arkadaşlarım; 36 ncı maddede bir 
teknik hata vardır. Bu hatayı düzeltmek mak-
sadiyle söz alarak huzurunuza gelmiş bulunu
yorum: «Âfet sebebiyle yeniden inşa ve onarı
lacak yapılarla bunlara ait yol, su, elektrik ve 
kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar 
plânı yapımı.» keza (b) fıkrasında birtakım 
islerin yapılması, alınması ve sağlanması sırayla 
sayılıyor, (c) fıkrasında, ödemelerden bahse
diliyor. (d) fıkrasında, iştirak etmekten bahse
diliyor. Sırasiyle bu fıkralarda yapılacak işler 
belirtildikten sonra en sonunda «imar ve İskân 
Bakanlığınca tesbit olunur» kaydı maddenin 
tam ahkâmına aykırı olan bir kayıttır, bir ifa
dedir. Zira bu maddenin bütün fıkralarında 
belirtilen hükümler, imar ve iskân Bakanlığın
ca tesbit olunur değil, yapılır, ödenir, şu olur, 
bu olur; kayıtları vardır. Şu halde «imar ve 
iskân Bakanlığınca tesbit olunur» kaydının 
kaldırılması lâzım ve başta «Âfet sebebiyle 
aşağıdaki işleri yapmaya imar ve İskân Bakan
lığı yetkilidir.» hükmü konulması lâzım. Sıra-
siyle (a), (b), (c) fıkraları sayılır ve en so
nunda yani (f) fıkrasından sonra «diğer hu
suslar» kelimesinin sonuna ek olarak «yönet
melikle tesbit olunur.» kaydının konulması lâ
zımdır ve maddenin bu şekilde tanzimi hususunu 
Komisyondan rica ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın (riyasettin Karaca. 
GIYASTTİN KARACA (Erzurum) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Sayın Nermin Neftçi, buyurun efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 36 ncı maddenin bir fık
rasında «Âfetleri önleme» diye bir söz geçmek
tedir. «Âfetleri önleme» deyimi zannediyorum 
ki, Türkçeye çok uygun bir tarz olmuyor. Çün
kü, gerek deprem olsun, gerek su baskını olsun, 
gerek yangm olsun; bir âfetin önceden İmar ve 
İskân Bakanlığının tesbiti ile, tanzimi ile ön
lenmesi ne dereceye kadar mümkün olur bil
miyorum. Bunu şu şekilde değiştirmek gerekir 
kanısındayım: «Âfetlerin husule getireceği za
rarları önleme» Aksi takdirde bir Türkçe bon 
zukluğu meydana geliyor. 
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Bir de, maddenin (f) fıkrasının sonunda ba
kanlık, yapılacak olan âfet evlerinin tiplerini, 
yapı şartlarını, inşa tarzlarını ve hattâ boyutla
rına kadar tesbit ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; gürdük ki, burada bir 
borçlandırma akdi mevzuubahistir. Kimin ara
sında? Âfete uğrıyan vatandaş ile Hükümet 
arasında, yani temsil ettiği Devlet arasında. Şim
di burada o kadar detaylara girmiştir ki Hü
kümet, tiplerini, yapı malzemesini, boyutlarını 
hepsini tanzim ediyor. Daha önceki maddeler
de işttik, deniyor ki; vatandaş akdine sadık 
kalmadığı takdirde bir çeşit tazminat gibi bir 
şey verecek. Aslında burada Devlet tiplerini, 
yapı malzemesini, v. s. tesbit ettiği halde bun
ların dayanıklılık derecesi ile ilgili bir taahhü
dün altına girmiyor. Bu da Hükümetin ve tem
sil ettiği Devlet fikrinin ciddiyeti ile kabili te
lif değildir. 

40 ncı maddede bir söze raslıyoruz, Bu da, 
Cumhurbaşkanlığından dönen metinde yok, 
son metinde vardır. Yani 40 ncı madde ile il
gili olduğu için söylüyorum. Sadece binanın 
hitamından itibaren bir sene müddetle garanti 
veriyor burada Devlet. Yani bir sene müddetle 
deprem olurda aynı bina yıkılırsa Devlet tazmin 
edecek; fakat bu da Devlet fikrinin ciddiyeti 
ile kabili telif değildir. Meselâ, deprem âfetin
de nazarı itibara alacak olursak Türkiye'nin han
gi mıntakalarmda ne derecede depremler oldu
ğu malûmdur ve artık bu asırdaki uygarlık fik
rine göre düşünecek olursak, bu depremlere mu
kavim binaların yapılması ve Devletin bunları 
garanti etmesi söz konusu olmalıdır. Hiçbir ye
rinde bununla iJgili bir madde yoktur. Komis
yonun bu hususta dikkatini çekerim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşülmek
te olan 36 ncı maddenin her ne fkadar altı, yedi 
paragraftan ibaret olması bâzı 'arkadaşların gö
zünü korkutuyorsa da hunun hizmet mefhumu 
ile hiç alâkası olmadığı gibi telaşlanmaya da 
lüzum yoktur. Zaten halihazırda imar ve İskân 
Bakanlığının değerli elemanları daha birkaç ay 
evvel memleketimizde vukuJbulan birçok âfetle
re göğüslerini germişlerdir. Varto'da 109 - 110 

milyon lira civarında bir harcamayı, bu mad
delerde geçen kadastral ölçülerden tutun da in
şaatına, sıhhi tesisatına varıncaya kadar imar 
ve iskân Bakanlığının elemanları tarafından 
yapılmıştır. Bu halamdan işin kapasitesi bü
yüktür, hu işin içerisinden nasıl çıkacak, nasıl 
edecek şeklinde bir zehaba kapılmaya mahal 
yoktur. Kaldı ki, âfetlere uğrıyan vatandaşa 
daha teferruatlı bir hizmet igetirmeyi gayet vu
zuha vardıracak, hiçbir çelişmeye meydan ver-
miyecek ve bu uğurda çalışacak elemanları va
zifelerinde aksaklıklar yapmıyacak şekilde ga
yet yerinde ve usule uygun olarak madde ha
zırlanmıştır. Bendeniz, bilhassa maddenin getir
diği işin kapasitesi ile bakanlığın yapamıyacak 
falan şeklindeki hususu reddetmek maksadiyle 
huzurlarınıza çıktım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; iki hususu açıklamak 
bakımından huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi, 36 ncı maddenin (a) 
fıkrasında, «Âfet sebebiyle yeniden inşa ve ona
rılacak yapılarla 'bunlara ait yol, su, elektrik 
ve kanalizasyon tesisleri, kadastro harita ve 
imar plânları yapımı» denmektedir. Burada çok 
mühim (bir hususun unutulduğu kanaatindeyiz» 
Bu da yoldan ısonra bir köprü kelimesinin ek
lenmesidir. Yolu yapacaksınız, ama köprüyü 
kim yapacak? Zalzele "bölgesinde köprü de mev-
zuübahsolabilir. Eğer sadece yolu yazdığınız 
takdirde, köprünün yapımı ancak tefsire bağlı 
bir husus olarak kalacaktır ki, şimdiye kadarki 
tatbikatta köprü özel surette kanunlarımıza 
dercedilmiş vaziyettedir. Bu bakımdan verece
ğim hir önerge ile, «Yol» kelimesinden sonra, 
«Köprü» kelimesinin de eklenmesini rica ede
ceğim. 

Yolunu yapacaksınız, kanalizasyonunu ya
pacaksınız, suyunu yapacaksınız; köprüyü kim 
yapacak? Bu, (belli değildir. Bu halamdan, «Köp
rü» kelimesinin eklenmesi için bir önerge verece
ğim, iltifat buyurmanızı istirham ediyorum. 

ikinci husus da şudur, arkadaşlar, bundan 
evvelki kanunda son fıkra şöyle idi. «Diğer hu
suslar istekliler arasında gözetilecek sıra esas
ları, müracaat ve talep şekilleri, imar ve is
kân Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit olunur.» denmektedir. Şimdi 
hu fıkra tamamen kaldırılıyor, «imar ve iskân 
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Bakanlığınca tesbit olunur.» deniyor. Daha ev
velki konuşmacı arkadaşlarımın da intib alarm
dan edindiğim espiri ile şunu arz etmek isterim 
ki, bu tespit edilen hususların 'hepsinin tmar ve 
iskân Bakanlığı tarafından yapılması bugünkü 
vekâletler kuruluşuna göre biraz ağır gelecek
tir. Eskiden icra Vekilleri Heyetince tesbit edi
lir.» denmekte idi. Teklifimiz şu mahiyette ola
caktır. Bu tesbit edilen hususlar İmar ve iskân 
Bakanlığının koordinatörlüğü altında giderilir 
ve koordinatörlüğü altında ilgili bakanlıkların 
kendi imkânlariyle giderilir şeklinde olmalı
dır. Çünkü, bunun içerisinde elektrik islerini 
alâkadar eden hususlar var, köprü var, yol var; 
bunların hepsini İmar ve İskân Bakanlığının 
içerisinde toplamak doğru değildir. Buraya da 
bir sarahat konmadığı takdirde koordine bir ça
lışıma da hâsıl olamıyacaktır. Nitekim deprem 
bölgesindeki (çalışmalarda bu hususta verilen 
raporda aynı şey mevzuubahsedilmiştir. Bu hu
susun sarahate kavuşturulması da tatbikat yö
nünden çok isabetli olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun 
efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan bâzı arka
daşlarım, bu konuda Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesini, yani bundan evvelki kanun metnin-
»de olduğu gibi hükmün kalmasını ve münhası
ran imar ve iskân Bakanlığına bu maddede sa
yılan hizmetlerin hasre dilmesinin yanlış oldu
ğunu, hiç olmajzsa bir koordinasyon kurulma
sının lüzumuna dair ifadede bulundular. 

Şimdi bu görüş bence yerinde değildir, Hü
kümet teklifinin »dışındaki Geçici Komisyonun 
teklifi gayet yerindedir. Bu konuda Bakanlığa 
bu yetkinin verilmesinde fayda çoktur. Bakan
lık bu mesuliyeti üzerine almalıdır ve yetkisini 
o şekilde kullanmalıdır. O balamdan, (Bir şehi-
rin imar plânı, imar işleri için imar ve iskân 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulunu 
toplar ve ondan karar alır,) şeklindeki Hükü
metin teklifi kaldırılarak Geçici Komisyonun 
kabul etmiş olduğu şekilde ımurihasıran bakan
lığa hasredilmesinde fayda çoktur. Çünkü hiz
meti yapan bakanlık, bütün bu işlerin her tür
lü 'geleceklerini düşünür, plânlarını kurar, ça
lışmalarını, teknik elemanlarını hazırlar. Bu şe-
îkilde teşbitte fayda vardır. Onun için bende

niz söz aldım, yani, Geçici Komisyonun yap
mış olduğu değişiklik yerindedir. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlar tamam
lanmıştır. Değişiklik önergeleri var, sırasına 
göre en aykırısından (okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan sıra sayısı 159 kanun (ta

sarısının 36 ncı maddesinin (A) fıkrasındaki, 
«âfet sebebiyle yeniden inşa» kelimelerinden 
sonra, «edilecek» kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Sayın Başkanlığa 
36 ncı maddenin 1 nci fıkrasındaki, «yol» 

kelimesinden sonra bir ide, «köprü» kelimesinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

Sayın Başkanlığa 
Âfetler Kanununun 36 ncı maddesinin (A) 

bendinin aşağıdaki şekilde; 
a) Âfet (sebebiyle yeniden inşa ve onarıla

cak yapılarla yol, köprü, su, elektirik ve kana-
lizasyon tesisleri kadastro, harita ve imar plânı 
yapımı, «değiştirilmesini ve maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ek fıkra: «Bu tesbit edilen hasarlar imar ve 
İskân Bakanlığının koordinatörlüğü altında ve 
ilgili bakanlıkların kendi imkânlariyle en kısa 
zamanda giderilir. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Âfetler Kanununun 36 ncı 
maddesinin (C) fıkrasına, âfetlerin husule ge
tirdiği zararları önleme şeklinde bir ilâve ya
pılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 36 ncı maddesinin (F) bendinin 
«İmar ve İskân Bakanlığınca Mimarlar Odası. 
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gibi teknik teşekküllerin mütalâası alınarak 
tesbit olunur.» şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Sayın Başkanlığa 
36 ncı maddenin son cümlesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kırşdhir 

Süleyman Onan 

«İmar ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur » 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 36 ncı maddenin son fık

rasındaki «imar ve iskân Bakanlığınca tesbit 
olunur.» ifadesinin, «imar ve İskân Bakanlığın
ca tesbitle ifa olunur.» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon adına 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecesine gö
re maddenin ve fıkralarını da nazarı itibara 
alarak, birer birer okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN 'SAVACI (Gümüsane) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan öner
geye komisyon iştirak etmiyor, bu önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı"nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüsane) — Sayın Başkan, 
«Köprü» de «yol» tâbirinin içinde vardır. Şehir 
içinde yapılacak yolların vüsati, köprülerin bü
yüklüğü ve masraflı oluşu nazarı itibara alın
dığı takdirde, Karayollarına aidolan bu hizme
tin nevama İmar ve İskân Bakanlığı üzerine 
devri gibi bir şey çıkar ki, bunu mahzurlu gö
rüyor ve iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon iştirak 
etmiyor, önergeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kayseri Milletvekili Feyyaz Köksal'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüsane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN Komisyon katılmıyor. Şimdi oku

nan değiştirge önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüsane) — Buna ait bizim 
takririmiz var, o çerçeve içerisinde katılıyo
ruz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Bilmiyorum ki 
takrirlerini. 

BAŞKAN — Demin okundu efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Aynı mealde 
ise iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz, şu halde 
bu önergeyi oyunuza arz etmiyorum. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT

TİN SAVACI (Gümüsane) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Okunan 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — İzah sa
dedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüsane) — Katılmıyoruz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Biraz evvel konuştunuz ve o ko
nuşmaya göre önerge verdiniz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — izah sa
dedinde söz istiyorum, söz vermezseniz konuş
mam. 
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BAŞKAN — Oylama sırasında da söz vere
mem. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — izaJh ede
ceğim. 

BAŞKAN — izah ettiğiniz hususu derpiş 
eden bir önerge vereceğinizi beyan ettiniz ve bu 
önergeyi verdiniz. Tekrar ne lüzum var efen
dim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Ayrı te
şekküllerin kurulması lâzımgeliyor. 

BAŞKAN — Konuşmanızda bu hususu te
barüz ettirdiniz efendim. Önergenin de gayet 
sarih. Eğer anlaşılmadı iddiasında iseniz tek» 
rar okutabilirim. 

Komisyon bu önergeye katılmıyor. Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun
du.) 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Verin lütfen öner
geyi de ilâve edilecekleri redakte yaparak tak
dim edelim. 

BAŞKAN — Lütfen ilâvenizi yapın da tek
rar okutayım efendim. 

Açıkoylamaya katılmıyan yeni gelmiş arka
daşlarımız varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Efendim, Komisyonun değişiklik yaparak 
gönderdiği önergeyi tekrar 'okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 36 ncı (maddenin son fık

rasındaki, «İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit 
olunur.» ifadesinin, «İmar ve iskân Bakanlığın
ca tesbit ve ifa olunur.» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ayrıca, (C) fıkrasının başındaki, «âfetleri 
önleme» yerine, «âfetlerin zararını önleme» 
şeklinde değiştirilmesini de arz ve teklif ede
riz. 

Komisyon adına 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun değiştir
ge önergesini dinlediniz. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 36 ncı maddeyi, son oylama ile yaptı
ğınız tadil ile birlikte tashihli şekilde oylarını
za sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, 39 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 39. — Bu kanunun 33 ncü maddesin

de yazılı hisseler, yılda ilki eşit taksitte Mayıs 
ve Kasım ayları içinde Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasındaki fon hesabına yatırılır. 

Süresinde yatırılmıyan hisseler, ilgililerden 
imar ve İskân Bakanlığının isteği üzerine Âm
me alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Ka
nuna göre ve gecikme zammı yerine % 5 (yüz
de beş) gecikme cezası uygulanmak suretiyle 
Maliye Teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesa
ba yatırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Sayın Reşit Ül
ker buyurun. 

REŞİT ÜLKSR (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, bu 39 ncu madde halen yürürlükte 
olan metinden bir hayli farklı ve kısaltılmış 
bir şekilde. Yalnız burada, evvelki 39 ncu 
madde metni tetkik edildiği zaman, birbiri 
üzerine gelen fikirlerin arkasından ifade edi
len, «süresinde yatırılmıyan hisseler ilgili mü
esseselerden imar ve iskân Bakanlığının isteği 
üzerine Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanuna göre ve gecikme zammı ye
rine % 5 gecikme cezası uygulanmak suretiyle 
Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak aynı hesa
ba yatırılır.» 

Şimdi, bu metin, doğrudan doğruya oku-
nulduğu zaman sanki imar ve İskân Bakanlı
ğının isteği üzerine, yani İmar ve iskân Ba
kanlığının bu istekte bir tercihi var, istediğin
den geç alır, istediğinden evvel alır anlamına 
gelebilecek bir nitelik taşımakta. Zaten yeni 
icra ve İflâs Kanununa göre bir talebolması, 
hak sahibinin, ilgilinin talebetmesi lâzım, ya
ni bunu söylemiye lüzum yok. Bu karışıklığı 
ortadan kaldırmak için «süresinde yatırılmıyan 
hisseler Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanuna göre,.» dendi mi normal olarak 
fonksiyonunu gösterir. Aksi halde tatbikatta 
suiistimale müsait bir yol açar, ki evvelki metin 
buna müsaade etmemektedir. Yani kanunen 
borçlanmaktadır. Borçlu olanın borcunu zama
nında ödemesi lâzımdır. Bir borçludan İcra ve 
İflâs Kanununa göre alacak nasıl taleple alını
yorsa, öyle taleple alınması lâzımgelir. Aksi 
takdirde sanki İmar ve iskân Bakanlığının 
özel isteği yani, Ali'den istiyecek, Veli'den 

I istemiyecek, şundan istiyecek, bundan istemi-
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yecek anlamını taşıyabilir. Bendeniz bu ibare
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu
run. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
tatbikatta umumiyetle bu hisseleri müessese
ler, kendi malî imkânları çerçevesinde bunla
rı terkin ederler, (bu şeye vermezler. Ve bura
da Tahsili Emval Kanununun bu maddesinin 
itatfoik edilmesinde, zikredilmesinde fayda gör
düm. Hattâ benini teklifim, bu hisseleri gön-
dermiyen müessesedeki yetkili insanlar hak
kında cezai tatbikatın da yapılmasında fayda 
var. 0 zaman bu müessese yürür. Müessesenin 
mesul şahsı, kanunen vermeye mecbur olduğu 
hisseyi zamanında veya tahsil ettikten sonra 
vermezse cezai mesuliyete müncer olacağını, ya
hut cezai mesuliyete mahkm olacağını hisse
derse o zaman hu müessese mükemmel surette 
işler. Tatbikatta bunun birçok örnekleri var
dır. O bakımdan bendeniz söz aldım, yani ce
zai mesuliyeti cihetine gitmekte fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın arka

daşlar, şimdi 33 ncü maddeye bir göz atacak 
olursanız, burada şahıslar, birtakım cemiyet
ler, kurumlar mevzuubahistir. Diğer taraftan 
da iktisadi Devlet Teşekkülleri ile en az yarı 
sermayesi Devlet elinde bulunan banka ve mü
esseselerin o yıla ait yıl sonu bilanço kârları
nın % 3 ü nislbetindeki hisseler mevzuubahistir. 

Sermayesinin yarısı ve yansından fazlası 
Devlet elinde bulunan müesseseler, Devlet mü
esseseleridir. Şimdi kalkıyorsunuz, Devlet mü
esseseleri bilanço kârları üzerinden % 3 his
seyi vermezse Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunu bu müesseselere tatbik edi
yorsunuz. 

Arkadaşlar, bu şekliyle kanunun buradan 
çıkması doğru değildir. Bu hükümle Devlet, 
kendi aleyhine Tahsili Emval Kanunu hüküm
leri dairesinde icraya geçmez. Bir defa bu, ha
kikaten hukuk yönünden de doğru değildir. 
Bir bankaya haciz vesikası göndereceksiniz, 
âmme alacaklarına göre takiıbedeceksiniz. Bu
nun pratik bir netice doğuracağına, hukuk 
yönünden inanmıyorum. Bendeniz bu teşekkül
lerde müfettişlik yaptım, böyle bir şey mev-
zuubahsedilemez ve muhatabolamazlar. 
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Kaldı ki, burada «süresinde yatırılmıyan 
hisseler ilgililerden imar ve iskân Bakanlığı
nın isteği üzerine» diyorsunuz. Peki, orta yer
de fon hesabını kullanan bir banka var, başka 
maddelerde de «banka re'sen takibata geçer.» 
diyorsunuz. Başka bir maddede de diyorsunuz 
ki; bundan sonra gelecek o madde, ne kadar 
tezat içerisinde; banka, yok imar ve iskân 
Bakanlığı emir verdiği takdirde geçecek. Bu 
da olmaz. Âmme alacaklarının tahsili usulü 
hakkındaki Kanuna göre» dedikten sonra o ka
nunu bütün şümuliyle almışsınız demektir. O 
kanunda % 10 gecikme zammı var. Siz kalkı
yorsunuz onun yerine «% 5» gibi neye istine-
dettiği belli olmıyan bir şeyi getiriyorsunuz. 
Bu suretle de Âmme alacakları hakkındaki Ka
nunu zedeliyorsunuz. 

Arkadaşlar, tezatlarla dolu bir maddedir, 
yeniden tedvin edilmesinde tatbikat yönünden, 
bu işin pratiği yönünden fayda vardır. Sırf 
bunu zabıtlara geçirtmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz ılsti-
yen arkadaşlar konuştu. Şimdi bir -değiştirge 
önergesi var, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Âfetler Kanununun 39 ncu maddesinin 2 nci 

fıkrasında yer alan «İmar İskân Bakanlığının 
isteği üzerine» ibaröesinin tatbikatta sanki Ba
kanlığın ku konuda taıkdir hakkı varmış gibi bir 
intiba uyandırması sebebiyle karşılığı önle
mek üzere fıkra metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Reşit Ülker'in 
şimdi okuttuğum, değiştirge önergesine Komis
yon katılıyor mu. Bu hususu oylarınıza arz 
edeceğim : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, maddeyi bu tadille birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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40 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 40. — Bu kanuna göre arsa olarak 

dağıtılan veya üzerinde bina inşa edilen 
taşınmaz mallar, hak sahiplerine borçlandır
ma senetleri imza ettirilmek surefe'yle verilir. 

Bu taşınmaz mallar üzerine, Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının isteği ile, bu banka le
hine, tapu dairelerince borçlandırma senetle 
rine dayanılarak, kanuni ipotek tesis olunur. 

Konut ve konut inşası ve sair yardımlar 
için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir. Dük
kân ve fırın gibi yerler için yapılacak borç
landırmalar ise yıllık % 4 (yüzde dört) faize 
tabidir. 

Borçluların hesaplarına tahakkuk ettirilecek 
faizler, Banka ve Sigorta isleri Vergisinden 
muaftır. 

Borçlandırma bedelleri konut, konut in
şası, arsa ve sair yardımlarda en az 20 ve en-
çok 30; dükkân ve fırın gibi yerler için ya
pılan yardımlarda ise en çok 15 yılda ve eşit 
taksitler halinde tahsil edilerek fon hesabına 
yatırılır. 

ilk taksit, ipotek tescil tarihinden, ipo-
tefcsiz borçlandırmalarda, borç senedinin imzası 
tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlar. 

Vâdesinde ödemiyen taksitlerden, geçen 
günler için yılllık % 5 (yüzde beş) nispetinde 
gecikme faizi tahsil olunur. Vndesindrn ev
vel ödenen taksitler, taşınmaz mallan satmak 
veya «atılmak suretiyle hesap kapatılması 
halleri hariç % 10 (yüzde on) indirime tâbi 
tutulur. İndirim miktarı bankaca fon hesa
bından mahsubedilir. 

Üstüste üç yıl taksitini ödemiy enler'n borç
lan muaccel kılınacağı gibi, (borcun tamamı 
ödenmeden taşınmaz mallann başkalarına sa
tılması halinde de borcun tamamı muaccel kı
lınır. Bu hüküm, maliyet bedelinden yapılan 
indirimler de dâhil edilmek suretiyle, özel 
Âfet kanunlarına göre yapılan binalar hak
kında da uygulanır. 

Muaccel kılman hesaplar harikaca kendi 
usul ve mevzuatına göre tak'bedilir. Satışa 
çikanlan taşınmaz mallara, istekli çıkmadığı 
takdirde, banka en son yapılan satışta, takdir 
edilen kıymetin % 50 sine (yüzde ellisine) 
kadar ihaleye işjtirak ederek fon hesabıma sa-
tınalabilir. 
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Bu şekilde satınalman mallar, 31 nci mad
deye göre işlem yapılmak üzere, imar ve is
kân Bakanlığına devredilir. 

Rehin açıkları ile rehinsiz alacaklardan 
tahsili mümikün olmıyan alacaklar, aciz vesi
kasına bağlandıktan sonra fon hesabından 
mahsubedilir. 

Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veftra 
kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapı
lan para yardımlarına ait borçlandırmalar
da; taşınmaz malı tapusuz ise, kadastro iş
lemleri sonunçlanıncaya kadar ilgili kimsenin 
varsa başka tapulu taşınmaz malının ipotek 
edilmesi, yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma 
yapılır. 

Banka lehine tesis olunacak ipotek muame
lesi bu maddenin 1 nci fıkrasına göre tapu 
dairelerince 'takrir alammadan yapılır. 

İnşaatın devamı sırasında veya bitiminden 
itibaren bir yıl içinde, genel hayâta -etkili olsun 
olmasın, ikinci bir âfetle binanın zarar gör
mesi halinde borçlandırma miktanndan zarar 
oranında indirim yapılır. Afetzede isterse, 
borçlandırma hükümleri dairesinde, imar ve is
kân Bakanlığınca tesbit olunacak miktarda ye
niden inşaat yardımı yapılabilir.. 

BAŞKAN — Madde hakkında C. H. P. Gru-
pu adına Sayın Gıyasettin Karaca, buyurunuz. 

C. H. P. GRUFU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Balkan, muhte
rem milletvekilleri, müzakeresini yapmış oldu
ğumuz 40 ncı madde 7269 sayılı Kanunun 40 ncı 
maddesine göre, bugünkü ihtiyaçlarımıza naza
ran, yeni birçok hükümler ve fıkralar getirmek
tedir. Bu maddeye mütenazır olmak üzere da
ha evvelce tarafımdan da Yüce Meclise verilmiş 
bulunan bir kanun teklifimde yazılı bulunan bâ
zı hususlann da aynen maddede kabul edilmiş 
bulunması memnuniyetimizi mucibolmaktadır. 
Ancak, buna rağmen, bu madde üzerinde nok
ran olduğuna kaani bulunduğumuz bâzı husus
lar hakkında görüşlerimizi arz edeceğim. 

Şöyle ki, borçlandırma bedellerinin tahsilin
de konutlar için en az 20, en çok 30 yıl içersin
de eşit taksitlerle ödeneceği derpiş edilmiştir, 
doğrudur ve lüzumludur. 

Ancak, aynı bendin içinde ikinci satırda, dük
kân ve fırınlar için yapılacak bu yardımların 
âzami 15 yıl içersinde ödeneceği söylenmiştir. 

484 — 
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Bu 15 yıl âzami müddettir. Asgari müddeti tss-
bit etmemiştir. Bu o demektir ki, düldcâna ve 
fırına fondan yardım yapıldığı takdirde, icabın
da bir ay içersinde, icabında bir yıl içersinde bu 
paranın tamamının tahsil edilmesi mümkündür. 

Aynı bend içersinde, konutlar için ödeme 
süresinin asgari ve âzami miktarları tesbit edil
diği halde, bu bend içerisinde fırın ve dükkân
lar için konulmuş miktarın sadece âzami hu
dudunun tesbit edilmesi ve asgarisinin tesbit 
edilmemesi, ilerde paranın tahsili yönünden, 
afetzedeyi çok mustar bir duruma düşüreceği 
nazarı itibara alınarak Komisyonca buna bir 
asgari müddetin konulacağını ümit ederiz. 

Saniyen, taksitlerin, ipoteğin tescilinden ve
ya borç senedinin imzasından itibaren iki yıl 
sonra tahsilâtına geçilmiş olması çok iyi ve ye
rinde tedvin edilmiştir. Ancak, «Üstüste üç 
yıl taksitini ödemiyenlerin borçlarının muaccel 
kılınacağı..» söyleniyor, ki, «Haklı bir sebebe 
istinadetmeksizin üç yıl üstüste borcunu öde
miyenlerin..» diye derpiş edilmiş olması lâzım
dır. Kendisine ev yapılmış olan bir kişi, üç yıl
lık müddet içersinde felç olmuş, çalışamaz hâle 
gelmiş, daha binbir türlü ağır ve umulmaz bir
çok facialara kurban gitmiş veya iktisadi duru
mu külliyen ortadan kalkmış olabilir. Üç yıl 
içerisinde bu (borcunu ödiyememesi halinde 
borcun muaceliyet kesbetmemesi, ancak gerek
tiği takdirde faiz alınmak suretiyle bu cihetin 
telâfisi yoluna gidilmesinin uygun olacağını dü
şünmekteyiz. 

Bu maddenin 12 nci bendinde, kendi binasını 
kendisi yaptığı veya onarımının yapılması ge
rektiği hâllerde bu taşınmaz gayrimenkul eğer 
tapulu değilse, kadastrosu yapılıncaya kadar, 
tapusu varsa diğer bir gayrimenkulunun ipotek 
edildiği, yoksa kendisine ancak bir kefil göster
diği takdirde bu yardımdan istifade edebileceği, 
söylenmektedir. 

Yüce Meclisin takdirine arz etmek isteriz ki, 
bu kabil konutu yıkılan kişiler çok zaman sahip
sizdir, ekonomik gücü sıfır denecek derecede çok 
zayıftır. Her hangi bir başka gayrimenkulu 
ipotek ettiremediği veyahut da malî gücü olan 
bir kimse kendisine kefil olmadığı takdirde bu 
şahsın durumu ne olacaktır? Evi yapılmayacak 
mıdır, yardımdan istifade edemiyecek midir? 
Filvaki, ekonomik gücü çok dar ve sıfıra müncer 
olan bir kişinin en yakın ahbabının da nihayet 
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kendisinin maddi gücü veya ekonomik gücü 
içerisinde bir kimse olabileceğine göre, bu kişi 
mümkündür ki, bir kefil gösteremiyebilir. O 
takdirde, bu vatandaşın böyle bir yardımdan is
tifade edemiyeceğini dolayısiyle âfetin kendisine 
verdiği haklardan da istifade edemiyeceğini dü
şünerek, bu kabil kimseler için kefalet yerine 
başka bir formülün düşünülmesinin uygun ola
cağını mütalâa etmekteyiz. 

Bu maddenin son bendinde, inşaatın devamı 
sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl içeri
sinde yeniden bir âfete mâruz kalan kişiler için 
yeni bir yardımın yapılacağı, söylenmektedir. 
Ama Doğu yardımının ortaya koyduğu bir 
gerçek vardır. Hınıs'tan bir misâl vermek ica-
bederse; yeni yapılan konutların bir kısmının 
duvarları hasır örgü ile yapılmış ve üzerine 
sıva çekilmiştir. Bu hasırlı binaların bütün sı
vaları düşmüştür, dökülmüştür, bina tamamen 
kel bir duruma gelmiştir. Bu binaların yeniden 
onarılması lâzımgelir. Bu onarılma için yeni
den bir âfete lüzum yoktur. Tertipte veya inşa 
tarzında büyük bir hatâ meydana gelmiştir. Bu 
kabil binaların da yeniden yapılacak bir yar
dımla onarılması cihetine gidilmesi gerekir. Eğer 
Komisyon bu ciheti, Borçar Kanunundaki umu
mi hükümlere göre zarar ziyan dâvası, veya taz
minat dâvası açsınlar, şeklinde bir cevapla kar
şılarsa, bu cihet vatandaşı muztar duruma ge
tirir. Borçlar Kanununa göre açacağı dâvanın 
neticesini alıncaya kadar umarım ki, son kalmış 
olan (hasırları değil, kirişleri dahi toprak üze
rinde kalmaz. Komisyonun, elan gözümüzün 
önünde duran ve yaşayan bu durumu nazarı iti
bara, alarak, burada da bir değişiklik talebimi
zi kabul etmesini istirham eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, tasarının 40 ncı maddesinin 1 nci ve 
2 nci fıkrasında bahsedilen borçlandırma senet
leri, ne surette bir senettir? Birinci fıkrada 
«Bu kanuna göre arsa olarak dağıtılan veya üze
rinde bina inşa edilen taşınmaz mallar, hak sa
hiplerine borçlandırma senetleri imza ettirilmek 
suretiyle verilir,» denmektedir. 2 nci fikra'da 
ise; «Bu taşınmaz mallar üzerine Türkiye Emlâk 
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Kredi Bankasının isteği ile, bu banka lehine, ta
pu dairelerince borçlandırma senetlerine dayanı
larak, kanuni ipotek tesis olunur» denmektedir. 
Buradaki senetle, kanuni ipotek senetleri birbi
rinden ayrı senetler midir? Eğer 1 nci fıkrada
ki senet, ipotek senedi değilse, âdi bir senet mi
dir? Noterlikten imza ©dilmiş bir senet midir? 
Bu husus açık değildir. Açık olmadığı için 1 nci 
fıkranın fazla yazıldığı anlaşılmaktadır. 

İkinci fıkrada «kanuni ipotek tesis olunur» 
denmektedir. Medeni Kanunun hükümlerini eğer 
tetkik etmişseniz -ki, birçoklarınız bilmektesi
niz- kanuni ipoteğin dereceleri vardır. 1 nci 
derecede ipotek mi, 2 nci derecede ipotek mi, 
3 ncü derecede ipotek mi, 4 ncü derecede ipotek 
mi? 7269 sayılı Kanun bunu 1 nci derecede ipo-
tek olarak kabul etmiş. Binaenaleyh, bu ikin
ci fıkrada teısbit edilen husus, «kanuni ipotek te
sis olunur» demek suretiyle 7269 sayılı Kanun
dan 'daha geriye gitmiş, Devlet alacağını diğer 
alacaklardan sonraya bırakmıştır. Bu bakımdan 
bir noksanlık ve bir tekerrür vardır. 

Ayrıca; «borçlandırma bedelleri, konut, ko
nut inşası, arsa ve sair yardımlarla en az 20, en 
çok 30; dükkân ve fırın gibi yerler için yapılan 
yardımlarda ise en çok 15 yılda ve eşit taksitler 
halinde tahsil edilerek fon hesabına yatırılır» di
ye bir fıkra vardır. IBu fıkrada, «en az 20, en 
çok 30 sene» diyor. 20 ilâ 30 sene arasındaki 
durumu hangi esasa göre takdir edecektir? Bu 
husus da açık değildir. İmar ve iskân Bakanı 
biliyoruz maalesef memleketimizde bir partici
lik ve partizanlık zihniyeti varadır ve hâkim ol
maktadır - bir vatandaşa, felâkete mâruz kal
mış olan bir vatandaşa, 30 senelik bir taksit im
kânı tanır, öbürsüne de 20 senelik bir taksit im
kânı tanırsa bu takdirde büyük bir adaletsizlik 
olur. Kanımda böyle geniş bir boşluğun mev
cudiyeti haksızlıklara ve (keyfîliklere sebebolur, 
Bu itibarla bu 20 yılı kaldırıp, 30 yıla ifrağ et
mek gerekmektedir. Aksi halde keyfîliklerin 
önüne geçmek imkânı olmaz. 

Bu fıkrada 3 ncü nokta; benden evvel konu
şan arkadaşım da temas etti, «dükkân, fırın gi
bi yerler için yapılan yardımlarda ise en çok 
15 yılda ve eşit taksitler halinde tahsil edilerek 
fon hesabına yatırılır» denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, afetzedeye yarldım edi
lirken, yardımdan maksat, afetzedenin normal 

hayata intibakını temin etmektir. Kendi konu
tunu kaybetmiş, aynı zamanda işyerini de kay
betmiş olan bir kimseye de hayatını normal ha
yata intibak ettirmesi için bir fırsat vermek lâ
zımıdır. Burada asgari bir müddet tanınmamış
tır. Acaba 1 yıl mıdır, 1 yıldan 15 yıla kadar 
mıdır, yoksa Ibu 6 aydan mı başlar? Bu hu
sus açık değildir. Hiç olmazsa, bumu da 20 yıla 
çıkarmak suretiyle, «20 yıllık taksitler halinde 
fon hesabına yatırılır» şeklinde bir ibarenin ilâ
ve ©dilmesi taraftarıyım. 

Sayın milletvekilleri, bunun yanınlda, üze
rinde en fazla durulması lâzımgelen hususlardan 
birisi de kefalet meselesidir. «Kefaletle borçlan
dırma yapılır» deniyor. Kefalet, ne şekilde bir 
kefalettir? Müteselsil kefalet midir, yoksa lâ-
alettayin âdi bir kefalet midir? Bu da açıkça 
ifade edilmemiştir. 

Yine son fıkrada, «inşaatın devamı sırasında 
ve bitiminden itibaren bir yıl içinde genel hayata 
etkili olsun veya olmasın, ikinci bir âfetle bina
nın zarar görmesi halinde borçlanldırma mikta
rından zarar oranında indirim yapılır» denmek
tedir. Bu bir yıl içinde değil, memleketimizde 
maalesef birbirinin peşine, bir yıl ara ile de 
olmakta, fakat 'üç beş yıl aralar ile vatandaşın 
başına felâket gelmektedir. Bir yıl değil, bir
biri peşine eğer birkaç yıl ara ile felâket gelmiş, 
Devletin eli ile keıidisine yardım yapılıp bir ko
nutun altına girmiş, o konut da yıkılmış ise bu 
takdirde bir yıllık müddet tanımak Idoğru de
ğildir. Felâketle, birbirinin peşine, evleri yıkıl
mış olan vatandaşı borçlandırma miktarından za
rar oranına göre indirim yapılmak suretiyle na
zarı dikkate alınması gerekmektedir. Aksi hal
de bu madde ihtiyaca cevap vermiyecektir. Ko
misyonun umarım ki, bu hususları nazarı dikka
te alarak, 40 nci maddenin yeniden tedvin ©dil
mek üzere geri almasını istirham edeceğim ve 
alması da gerekmektedir. Bu yolda grup adına 
bir önerge vereceğim, kabulünüzü istirham edi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Nuri Kodamanoğlu, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NURİ 
KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın arkadaş
larım, benden evvel konuşan sözcü arkadaşımın 
mütalâalarına iki hususu daha eklemek istiyo
rum, grupumuz adına, müsaade ederseniz. 
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Bunlardan birincisi, 40 ncı maddenin 3 ncü 
fıkrasına, âfet bölgelerinde inşası yapılacak olan 
fınn, dükkân gibi müesseseler için % 4 nispe
tinde bir faiz derpiş edilmektedir. Fırın, dük
kân, âfet görmüş bir bölgede kamu (hizmeti 
vasfında işyerleridir, bunların biran evvel ya
pılması faydalı olur, teşvike değer, Bu itibarla 
bu faiz haddinin biraz daha düşürülmesinde fay
da vardır. Ancak, müesseseyi büsbütün zarar-
dide etmemek için de, bunun icabettireceği kül
fetlere karşılık olamak üzere, % 2,5 luk bir faiz 
haddinin kifayet edeceği kanaatindeyiz, öner
gemizi bu şekilde tanzim ettik. 

- İkinci arz edeceğim nokta, 40 ncı maddenin 
son fıkrasiyle ilgilidir. Son fıkrada; «Borçlan
dırma miktarından zarar oranında indirim» ya
pılması derpiş edilmektedir. Ancak bunun, in
şaatın devamı sırasında veya bitiminden itibaren 
bir yA içinde, genel hayata etkili olsun olmasın, 
ikinci bir âfetle binanın zarar görmesi haline in
hisar ettirildiğini görüyoruz. Diyelim ki, ikin
ci yılda böyle bir âfet oldu, henüz borcunun 
başındadır. Beşinci yılda oldu, henüz borcu
nun başındadır. Binaenaleyh, âfetin bir yıldan 
önce olacağı hususunda kimse bir şey söyliye-
mez, O halde henüz borcunun önemli kısmının 
altından kalkmamış bir vatandaş, bir yıldan ön
ce âfete mâruz kalmadığı için, bu fıkra hükmün
den istifade edemiyecektir. Binaenaleyh, Yük
sek Komisyonun anlayış göstererek bunu bir yıl 
kaydiyle sınırlı tutmamasını diliyoruz. Bu fık
ranın «borç ödenmeden evvel âfete mâruz kalın
ması halinde borçlandırma miktarından zarar 
oranında indirim yapılır» şeklinde düzeltilmesin
de fayda görüyoruz. Eğer henüz borcun baş
larında bir âfet gelmiş ise, o takdirde henüz 
borç çok olduğu için indirim çok olur, borcun 
sonlarına doğru bir âfete mâruz kalınmış ise, 
borç az olacağı için, indirim de az olur. Bu, 
hakkaniyete ve akla yakın bir düzenleme tarzı
dır. önergemizde bu hususa da yer vermiş bu
lunuyoruz. 

öte yandan, sözcü arkadaşımın belirttiği gi
bi, 4 ncü fıkrada dükkân ve fırın gibi müessese
ler için âzami !hâd 15 yıl olarak gösterilmiştir. 
Buna asgari hâd konması faydalıdır. Bu asgari 
haddi, biz on yıl olarak düşünüyoruz. Böylece 
bir evvelki fıkraya da muvazi bir hüküm getir
miş olacağımız kanaatindeyiz. Çünkü, konut

larda 20 ilâ 30 yıl taban ve tavanı gösteriyor. 
On ilâ 15 yıl da dükkânlar ve fırın için tavan ve 
taban teşkil edecektir. Bu da hizmetin nef 'ine 
ve akla uygun bir düzeltme tarzıdır, önerge
mizde buna da yer vermiş bulunuyoruz. İtibar 
etmenizi saygılarımızla dileriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — iSayın Reşit Ülker, buyurunuz 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım; bu 40 ncı madde, kanunun en uzun 
maddelerinden birisi. Nasıl konuşacağız, beşer 
dakikalık tahdit içinde, bilemiyorum, belki ki
fayeti kabul etmezseniz konuşulabilir. Ben, an
cak söyliyebileceklerimin bir kısmına temas ede
bileceğim, önemli gördüğüm için. 

Arkadaşlarım temas ettiler, ikinci fıkraya 
«"kanuni ipotek tesis olunur» tâbiri konmuştur 
Bu, yanlıştır, «kanuni ipotek tesis olunur» umu
mi bir tâbirdir. Halen yürürlükte olan kanun
daki gibi, «lehine, 1 nci derecede ve sırada ipo
tek tesis olunur» demek lâzım. Burada, millet 
malına sahibolmamak durumuna düşeriz. Yani, 
bunu böyle açık bıraktığımız takdirde, açık bo
no verdiğimiz takdirde millet malına sahibolma
mak durumuna düşeriz. Ben bunun, eğer ciddî 
bir sebep yoksa, mütaaddit değiştirmeler esna
sında bir kazaya uğradığı kanaatindeyim. 

Bir de, kaçıncı fıkrada olduğunu, zaman 
kaybetmemek için, söyliyemiyorum; banka le
hine tesis olunacak ipotek muamelesi bu mad
denin 1 nci fıkrasına göre tapu dairelerince tak
rir alınmadan yapılır, deniyor. Takrir alınma
dan verilecek. 1 nci fıkrada aynen «Bu kanuna 
göre arsa olarak dağıtılan veya üzerinde bina 
inşa edilen taşınmaz mallar, hak sahiplerine 
borçlandırma senetleri imza ettirilmek suretiyle 
verilir.» deniyor. Yani, borçlandırma senedi, 
takrir hükmünde olacak, götürülecek tescil 
ettirilecek. Bu, doğru değildir arkadaşlar. Bun
ların prensipleri vardır. Medeni Hukukta kon
muş prensipler vardır, bu prensiplerden uzak
laşmaya hiçbir sebep yoktur. Kolaylık yerine, 
birtakım iddialar, dâvalar, nizalar doğar. Çün
kü, gidip orada irade beyanı, tapu memurunun 
huzurunda yapılmıyan irade beyanı için çeşitli 
nizalar, ihtilâflar, dâvalar doğar. Bu bakım
dan, hem umumi hukukun anaprensiplerine ay
kırıdır, hem de Medeni Hukuk prensiplerine ay
kırı bir usuldür. Burada bir gedik açıldığı za-



M. Meclisi B : 66 1 . 4 . 1968 O : 1 

man başka kanunlarda da bu talebedilebilir. 
Bu hatadır, hem Devlet hakları bakımından, 
hem vatandaş hakları bakımından tehlikelidir, 
her türlü ihtilâfa yol açacak niteliktedir. 

Bu kanuna dükkânlar da sokulmuştur. Âfe
te uğrayan yerlerde «Dükkân ve fırın gibi yerler 
için yapılan yardımlarda ise en çok 15 yılda ve 
eşit taksitler halinide tahsil edilerek fon hesabı
na yatırılır.» deniyor. Hatırlıyacaksınız, biz 
bunun esasına muhalif olduk. Çünkü, ekseriya 
fırın, dükkân gibi yerleri açanlar, bilhassa fakir 
bölgelerde idaiha zengin kimselerdir. Fakir ve 
fukaraya, yoksul insanlara sarf edilecek bu fon
dan, dükkân için sarf edilmesi, ancak zaruret 
halinde esas olarak ele alınabilir. Olabilir ki, o 
yer çok fakirdir, hakikaten orada fırın açacak, 
dükkân açacak, yapacak paraya sahip kimse ol-
mıyabilir. 

Şimdi, biz vazgeçtik, bunu kabul ettireme-
Idik öbür maddede, ondan vazgeçtik. Tabiî bu
rada konuşulmaz, maddesi değil, reddedildi ama. 
bu sefer 15 yıllık bir şey tanıyoruz. Bu haksız
dır arkadaşlar. «15 yıla kadar» deniyor, ama 
haksızdır. Böyle bir şey doğru değildir. Hiç ol
mazsa, bizim sayın grup sözcülerimizin ifade et
tikleri gibi, bunu on seneye indirmekte fayda 
vardır. Ben bunu ifade etmek isterim. 

Sonra % 4 faiz. Bu da ince bir iştir. Faiz 
hadleri ekonomik göstergelere göre tesbit edilen 
bir şeydir. Memlekette belli ölçüler var. Me
selâ, % 5 vardır faiz, % 10 varıdır ticari faiz. 
Şimdi bu niçin % 4? Niçin % 3 değil, niçin 
% 5 değil? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız kal
dı, lütfen bağlayınız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Alışılmış ölçüler vardır; bunu da «yüzde 5» 
demek umumi hükümler içerisinde uygun bir 
yeri olur, aksi halde sebeplerini de izah et
mek lâzım. Belki derin bir hesabı vardır. Faizin 
cemiyette hesabı vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Cop, bu

yurun efendim. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım; 40 ncı madde gerçekten bâzı 
yeni, mütekâmil ve iyi hükümler getirmektedir. 
Nitekim son fıkrasında; inşaatın devamı sırasın

da veya bitiminden itibaren bir yıl içinde zarar 
görenlerin, bu zararlarının bir nisbet dâhilin
de borçlanmalarından düşülmesi ve yine gere
kirse ilâve yardım kredisi verilmesi gerçek
ten iyi bir husustur. Bu hüküm eski metinde 
yoktu, Komisyonda bunu arkadaşlarımız düşün
müşler, koymuşlar, kendilerine teşekkür ede
rim. Ancak, kanaatimce buraya ilâve edilmesi 
gereken bir nokta daha var. Memleketimizde 
âfetler çok sık olmaktadır ve maalesef bu sık 
olan âfetler de ıbâzı bölgelerde tekerrür etmek
tedir. Yani memleketimizde âfetler bölgesi mu
ayyen yerlere inhisar etmektedir. Adedi az da 
olsa öyle yerler bulunmaktadır ki, sekiz on sene 
gibi kısa zaman süreleri içinde iki, üç defa 
felâket geçiren yerlerimiz bulunabilmektedir. 
Bu yerlerde esasen fakir olan halkımız bu âfet
ler sebebiyle büsbütün fakrû zarurete düşmek
tedir. iki üç defa borçlanma altına giren fakir 
halkın bu borcun altından kalkması mümkün 
değildir. Esasen 40 ncı madde son fıkrasiyle 
prensip itibariyle, muayyen bir zaman ve ölçü 
içinde zarar görenlerin bir kısım borçlarının 
silinmesini de kabul etmektedir. Bendenizin tek
lifim şu olacaktır; bu hususta bir önerge de 
hazırlamış bulunuyorum: ikiden fazla âfet gö
ren vatandaşlarımız üçüncü bir âfete mâruz 
kaldığı takdirde Uranların muhtacolmaları kay-
diyle, eski borçlarını artık ödemeleri mümkün 
olmıyacağı cihetle ve bunları bilâkis bu 40 ncı 
madde hükmüne göre bâzı devlet alacaklarının 
tahsiline dair kanunun ölçüleri içinde zorlama
nın bir fayda getirmiyeceği düşüncesi içinde 
bu gibi yerlerde ikiden fazla âfet görüp de 
üçüncü defa borçlanan ve ödeme güçlerini yi
tiren vatandaşlarımızın, gerekirse Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu borçlarının silinebileceği-
ne dair bendeniz Ibu maddenin altına bir fıkra 
ilâvesine dair bir önerge hazırladım. Teklifim 
bundan ibarettir, önergemin iltifat görmesini 
arz ederim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, buyu
runuz. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım; benim mâruzâtım hâlin ica
bına olduğu kadar kanunun ruh ve maksadına 
da uygun olmıyan 40 ncı maddenin 12 nci fık
rası hakkındaki bir husus üzerinde olacaktır. 
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Filhakika hu maddenin 12 nci fıkrası aynen 
şöyle ifade ve derpiş edilmiş bulunmaktadır: 
«Âfetten hasar görmüş binaların onarımı veya 
kendi yapısını kendi yapacak kimse için yapılan 
para yardımlarına ait borçlandırmalarda; ta
şınmaz malı tapusuz ise, ilgili kimsenin varsa 
başka tapulu taşınmaz malının ipotek edilmesi, 
yoksa, kefalet suretiyle borçlandırma yapılır.» 

Hemen bu maddenin hatırımıza getirdiği 
husus şudur; felâkete uğramış olan her hangi 
bir vatandaşın. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Şen-
yurt, okumuş olduğunuz eski metindir. Bu de
ğişmiştir, yeni madde çok farklı ve değişiktir. 

ADNAN ŞENYURT (Devamla) — Yenisin
de bir değişiklik varsa her hangi bir maruza
tım olmıyacaktır. 

Benim mâruzâtım, muhterem Hükümetin ve 
Komisyonun da dikkatine arz edeyim; eğer 
böyle ise her hangi bir hususta istirhamım ol
mıyacaktır. Kefalet vermesi dahi mümkün ol-
mıyan her hangi bir kimseye bir imkân tanın
masıdır. Eğer bunun bu suretle tadili cihetine 
gidilmişse her hangi bir mâruzâtım olmıya
caktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyuru
nuz. 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, 40 ncı maddenin birinci fıkrasında bu 
kanuna göre arsa dağıtılan kimselerin ne şekil
de borçlandırılacağı hususunda bir hüküm ko
nulmuştur. Bundan evvel kabul ettiğimiz 36 ncı 
maddenin (B) fıkrasında âfete mâruz kalmış 
bulunan kimselere de aynı zamanda arazi sağ
lanıyor, yani arazi verilmesinden bahsedilmiş 
ve bu kabul edilmiştir. Şimdi burada yalnız ar
sanın tevzi edilmesinden dolayı nasıl borçlan
dırılacağı hususundan bahsediliyor ve bu mad
deden sonra gelecek maddeleri de tetkik et
tim; arazinin tevziinden dolayı ne şekilde borç
landırılacağı hususu açıklanmıyor. Arkadaşla
rımın konuşmalarından anladığıma göre de bu 
husus evvelki hükümlerde mevcutmuş. Ben 
bu maddede, yani 40 ncı maddenin birinci fık
rasında» bu kanuna göre arsa» kelimelerinden 
sonra «veya arazi olarak dağıtılan» kelimeleri
nin ilâvesi suretiyle düzeltilmesi hususunda 
bir önerge vermiş bulunmaktayım. Bunun ka
bulü için söz almış bulunuyorum, bir. 

Bir diğer görüşüm de şudur: Arazisi tapu
suz olan veyahut da arazisi bulunmıyan kimse
lerin yapacağı binalar için yapılacak yardım
lar hususunda bir borçlandırma hususu için 
kefalet kabul ediliyor. Arazisi yoksa veyahut 
arazisi var da tapusuz ise, başka kimseleri de 
kefil olarak bulamıyorsa, bu durumda olan va
tandaşlar şu hale göre yardımdan istifade ede
miyor. Bence 12 nci fıkrada bulunan bu «ke
falet» kelimesinin kaldırılması ve şahsan borç
landırılma suretiyle bir yardımın yapılması da
ha uygun olacaktır. Çünkü bu durumda olan, 
âfete mâruz kalmış olan bölgelerde çok vatan
daşlar vardır, ileride bir hayli güçlük doğa
caktır. Arazisi olmıyan vatandaşlar bu âfetten 
istifade edemeyince o zaman iktidarda bulunan 
hükümetler müşkülât içinde kalacaklar. Şimdi
den bu fıkranın bu anda izah ettiğim şekilde 
düzeltilmesi yerinde olacaktır. Sayın Komisyon
dan bunu rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 

önergesi gelmiştir. 
Hükümet veya Komisyon konuşmak istiyor 

mu? 
* DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı madde üzerindeki görüşmelerin ye

terliğini arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ham-
di Orhon söz istemişler. 

Buyurun efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, hepimiz istiyoruz ki, bu akşam bu 
kanununun müzakeresi sona ersin. Ama kanun 
yaparken de boşluklar olmaması, güzel çıkması, 
tatbikatçıları yormaması, felâketzede insan
ları da üzmemesi zaruridir. 

Şimdi, bakınız bu madde o kadar mühim 
bir madde ki, o kadar garip tabirler var M, 
bunların tatbikatta yeri yok. imkân bulmamız 
lâzım. Bakınız bir tanesini okuyacağım sizle
re: «Borçların hesaplarına tahakkuk ettirilecek 
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faizler, Banka ve Sigorta işlemleri Vergisinden 
muaftır.» Böyle bir vergi yok beyler, böyle bir 
vergi yok. 

Var, ne var? Var; şu var: Eski Muamele 
Vergisi veya Gider Vergisi var. O başka iş, bu 
başka iş. Bankanın bu muamelâtı yapmasından 
mütevellik almış olduğu bir ciro payı gibi bir 
pay var, o bankanın kendi masraflarına karşı 
aldığı bir pay. Vergi değildir bunun adı. Bu
nun adı; vergisinden muaf tutulur diyor. Eğer 
bundan maksat olan, Gider Vergisi ise onu an
larım, ama bu vergi değildir. Bu bir. 

Daha var; binayı satıyor Beyler. Milletin 
malı, afetzede oturuyor, devlet ona bir bina 
yapıyor, içine yerleşiyor, ondan sonra geliyor 
Ankara'ya Ankara güzel bir yer, diyor. Şu
raya yerleşeyim, diyor, binayı satıyor. Satamaz 
Beyler. 2510 sayılı İskân Kanununda bunun ye
ri var. Ne der? Muhacire, göçmene verilen 
malı 20 sene satamaz. Burada satıyor. 

Dahası var, - uzatmak istemiyorum - bakı
nız hukukun hiçbir tarafına uymıyan tâbirler 
var. Bakınız ne anlarsınız rica ediyorum; he
pinize soruyorum. «Röhin açıklariyle rehinsiz 
alacaklardan tahsili mümkün olmıyan alacaklar, 
aciz vesikasına bağlandıktan sonra fon hesa
bından mahsubedilir.» Alacaklı kim? Böyle hu
kuk tâbiri yok. Röhin yok bu muamelenin sey
rinde, ipotek var. Bunlar nereden çıkıyor? 

Binaenaleyh bunu lütfen kabul etmeyiniz 
de, bu önergeyi kabul etmeyiniz de bunlara bir 
güzel istikamet verelim. Bu maddeleri, fıkra
ları güzel imal edelim. Yüce Meclis Kanun ya
pıyor, kendine yaraşır, kendi şanına uygun bir 
metin hazırlıyalım, rica ediyorum, bu önergeyi 
kabul etmeyiniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
önergesini oylarınza sunuyorum. Kifayeti ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değiştirge önergelerini birer birer okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının 40 ncı maddesinin, şifahen arz 
ettiğim sebeplerle Komisyona geri verilerek 
yeniden tedvin edilmesini arz ve teklif ederim. 

Y. T. P. Grupu adına 
Erzurum 

Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
40 ncı maddenin 1 nci fıkrasının «arsa» ke

limesinden sonra «veya arazi» ibaresinin ilâve 
edilmesi suretiyle değiştirilerek kabulünü 
saygiyle arz ederim. 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Meclis Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 40 ncı maddenin 3 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ağrı Burdur 
Abdülbâri Akdoğan i. Hakkı Boyacıoğlu 

Fıkra 3. — Konut ve konut inşası ve sair 
yardımlar için yapılacak borçlandırmalar faiz
sizdir. Ancak konut kiraya verildiğinde o ta
rihten itibaren kalan borç % 4 faize tabi ol
duğu gibi, dükkân ve fırın gilbi gelir getiren 
yerler için yapılacak borçlandırmalar ise % 4 
faize tabidir. 

Başkanlığa 
1. Tasarının 40 ncı maddesinin 3 ncü fık

rasındaki % 4 oranın % 2,5 olarak değiştirilme
sini, 

2. 4 ncü fıkrasına «en çok 15 yılda» iba-
resinlden önce «en az 10 yıl» ibaresinin eklen
mesini, 

3. Son fıkrasının başındaki «inşaatın de
vamı sırasında veya bitiminden itibaren bir yıl 
içinde» ifadesinin kaldırlması ve yerine «borç
ların tamamen ödenmesinden önce» ifadesinin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Madde 40 da; «Muaccel halerde satışa çı

karılan mallarının % 50 sine kadar bedelle satı-
nalmabilir» ibaresinin «% 90 nınak adar bedele 
satınalınabilir» ibaresinin getirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Yardımın zarar ve hasar nisbetmde ve kar

şılığında yapılabilmesi kadar zaruri bir hizme
tin ifası bakımından da 40 ncı maddenin 12 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
giyle arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 
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«Âfetten hasar görmüş binaların onarımı 
veya kendi yapısını kendi yapacak kimse için 
yapılan para yardımlarına ait borçlandırma
larda; taşınmaz malı tapusuz ise, ilgili kimse
nin varsa başka tapulu taşınmaz malının ipo
tek edilmesi, yoksa, kefalet suretiyle borçlan
dırma yapılır. Kefalet dahi gösterilmesi müm
kün olmadığı takdirde banka lehine ipotek te
sis edilmek suretiyle binanın onarımı ve yeni
den inşası Emlâk Kredi Bankası tarafından 
yapılır.» 

Yüks'ek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Âfetler Kanunu tadil 
tasarismın 40 ncı maddesinin sonuna aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Halil ibrahim Cop 

«Bu kanuna ve âfetle ilgili hüküm taşı
yan öteki kanunlara göre ayrı tarihlerde iki 
defa hak sahibi olarak konut yardımı gören ve 
görecek olanlardan genel hayata etkili 3 ncü 
bir âfetten konutları oturulmıyacak derecede 
de zarar gören hak sahiplerinin ödeme güçlerini 
kayılbetmeleri halinde, İmar ve İskân Bakanlı
ğının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle 
önoeki borç bakıyelîeri terkin olunabilir.» 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

40 ncı maddenin aşağıda arz ettiğim şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

1 nci fıkradaki «borçlandırma senetleri» 
yerine «re'sen tanzim edilmiş resmi senet». 

İkinci fıkradaki «Kanuni ipotek» yerine «Bi
rinci derece ve 'birinci sırada kanuni ipotek 
yapılır.» 

Üçüncü fıkradaki «% 4 faiz» yerine «% 2 
faize tabidir.» 

Beşinci fıkradaki «Eıiçok 30» yerine «30 
yıl» ve «En çok 15 yıl» yerine «15 yıl» olarak, 

Sekizinci fıkradaki «Üstüste üç yıl taksitini» 
yerine «Üç yıllık taksitini ödemiyenlerin borç
ları muaccel kılınır.» 

Hatay 
Talât iKüseoğlu 

BAŞKAN — Şimdi bu önergeleri teker te
ker okutup, Komisyonun da kanaatini aldık
tan sonra oylatacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
takrirlerle beraber bu maddeyi, bir kere daha 
komisyon tarafından görüşülmek ülere geri is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, madde Meclisin ka
rarı ile gider, ama takrirleri geri verebiliriz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Takrirleri geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Takrirleri geri verelim, efen
dim. 

önergeleri talebiniz üzerine veriyoruz, yal
nız bundan sonraki maddelerin bu maddeyle 
ilişiği yoksa devam edeceğiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Devam edelim, 
efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, komisyon önerge
leri geri istedi. Diğer maddelerle ilişiği olmadı
ğından 40 ncı maddeye tekrar döneriz. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 42. — Bu kanunun uygulanması 

dolayısiyle taşınmaz malların alım, satım, ipo
tek, tapu - kadastro işlemleri, yeniden inşa edi
lecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleş
me, ruhsatname ve sair işlemler ve bu kanun
dan faydalanacakların verecekleri beyanname, 
taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Tapu işlemleri sırasında 27 . 7 . 1967 gün 
ve 930 sayılı Kanunun tasarruf bonosu tevdiatı 
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, bu madde 
üzerinde söz istemişsiniz, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Buyurun 

Sayın Kırbaçlı. («Vazgeç, vazgeç», sesleri). 
Arkadaşlar, söz istiyen arkadaşın söz hak

kına müdahale etmeyin, lütfen. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Vazgeçtim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?. 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunaca

ğım. 42 nci maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 43. — Bu kanunun birinci mad

desinde yazılı âfetlerden önce veya sonra alı
nacak tedbirler arasında: 
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a) Ecnebi memleketlerden ithal veya iç pi
yasadan tedarik olunacak her türlü vasıta, ma-
kina, alât gıda maddeleri ve giyim eşyası, tesis 
ve inşaat malzemesinin deniz, demir ve havayol
ları vasıtaları ile yapılan nakliyatında asgari 
ücret tarifeleri tatbik olunur. 

Türkiye Kızılay Derneği tarafından bu 
amaçla yapılacak nakliyat dâhi bu hükme 
tabidir. 

b) 4, 6, 8 ve 9 ncu maddelerde sözü edilen 
yükümlülerden taşıma ücreti alınmaz. 

c) Şehir, kasaba ve köylerde âfete uğrıyan
ların veya uğraması muhtemel olanların geçici 
ve devamlı inşaatlarında ve tesislerinde kulla
nılmak ve yine bu amaçlar için stoklar meyda
na getirmek üzere, imar ve İskân Bakanlığı
nın isteği üzerine, Orman idaresince en yakın 
istif yeri, depo veya kereste fabrikalarından 
kesme, taşıma ve imal masrafları karşılığında 
tomruk veya kereste tahsis olunur. 

Tahsis olunacak ve stok yapılacak orman 
emvalinin miktarı ve niteliği İmar ve iskân 
Bakanlığınca tesbit edilir. 

d) imar ve iskân Bakanlığınca dış mem
leketlerden, mevcut kotalara bağlı kalınmaksı
zın, öncelikle ve ivedilikle, baraka, hazır ko
nut, çadır, her türlü yapı malzemesi, makina 
(iş ve yapı makinaları dâhil), motorlu taşıt, 
araç, gereç, alât, edevat, cihaz yedek parça ithal 
edilebilir veya ettirilebilir, ithal edilen bu mal
lar Gümrük Resminden, bu resimle birlikte alı
nan diğer vergi ve resimlerle belediye hissesin
den ve ithalâtla ilgili Hazine hissesinden muaf
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istâyen ar
kadaşların isimlerini okuyorum; Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Abdülbâri 
Akdoğan, Sayın Aziz Zeytinoğlu, Sayım Faik 
Kırbaşlı, Sayın Nermin Neftçi. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu

run. 
Konuşma süresinin beş dakika ile tahditli 

olduğunu hatırlatırım. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, madde genel 
olarak yerinde bir maddedir. Ancak, bu mad
denin (O) fıkrası üzerinde mâruzâtta bulunmak 
isterim. 

Bu (0) fıkrasında : «Orman idaresince en 
yakın istif yeri, depo veya kereste fabrikala
rından kesme, taşıma ve imal masrafları karşı
lığında tomruk kereste tahsis olunur.» deniyor. 
Oysa ki, bu meskenlerde kullanılacak malzeme 
yalnız orman emvali değil, bunun yanında çi
menton ve demir gibi maddeler de önemli bir 
ağırlık taşımaktadır. Bunların da, dengeli bir 
şekilde düşünülünce, aynı şekilde muafiyete ta
bi tutulması lâzım idi. Bu yönden fıkrada bir 
noksanlık görmekteyim. 

Diğer taraftan esasen 6831 sayılı Orman Ka
nununun 33 ncü maddesi ki, aynen maddeden 
okumat isterim, başlangıç kısmını geçeyim : 
«...Felâkete uğrıyan köyler...» sayıyor, yer sar
sıntısı ve saire; «Felâkete uğrıyan köylerde bu 
yüzden zarar gören muhtaç köylülere yapacak
ları ev, ahır, ambar ve samanlık için, bir defaya 
mahsus olmak üzere, Ziraat Vekâletince taham
mülü müsait en yakın ormanlardan parasız ola
rak kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mev
cut istiflerden yalnız kesme, taşıma ve imal 
masrafları karşılığında tomruk veya kereste 
verilebilir.» Yani, mevcut mer'i kanuna göre 
bundan faydalanma imkânları geniş ölçüde 
mevcuttur. 

Diğer taraftan, bu vesileyle çok önemli gör
düğüm bir konuya değinmek isterim. Arkadaş
lar, bu madde gereğince imar ve İskân Bakan
lığı çeşitli yerlerde orman emvali için istif yer
leri tesis edecektir. Oysaki, yurdumuzun çeşitli 
bölgelerinde Orman Genel Müdürlüğünün ana 
bir teşkilât olarak, işletme teşkilâtı olarak istif 
yerleri ve fabrikaları vardır. Şimdiye kadar 
yapılan tatbikat da göstermiştir ki, felâket 
ânında imdada yetişen teşekküllerin başında da 
orman idaresi gelmektedir. Yeniden İmar ve is
kân Bakanlığının âfet bölgelerinde ve muhte
mel âfet bölgelerinde tomruk istif yerleri, ke
reste istif yerleri tesis etmesi sakıncalıdır. Şöy
le ki; âfet olmadığı takdirde veya âfetten son
ra, her zaman beklenilen yerde âfet olmuyor, 
bu emvalin muhafazası, korunması tatbikatta 
büyük güçlükler yaratacaktır. Düşününüz M, 
stok yapmıştır, âfet olmamıştır. - inşaallah hiç 
olmaz - bunların evsafı bozulacak, satışı ve sai-
resi, bir hayli yeni bir teşkilât kurulmasını ge
rektirecek, cari masraflar artacak, bu fondan. 
ayrılan, esasen kifayetsiz olan ödenek şahsi gö-
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rüşüme göre yersiz bir şekilde sarfedilmiş bu
lunacaktır. Eğer bununla prefabrike evler der
hal monte edilebilecek tesisler düşünülüyorsa 
bunun bu şekilde tedvin edilmesi gerekir ve 
esasen halen mer'i mevzuatımıza göre bu iş ra
hatlıkla yürütülmektedir. 

Bunun diğer bir önemli tarafı şudur arka
daşlar; orman emvalinin satış fiyatları yük
sektir. Türkiye'mizde bu fiyatların düşürülmesi 
plânın da öngördüğü bir mevzudur. Buna rağ
men genel idare masrafları, orman bakım mas
rafları ve amortismanlardan da muaf bu kabili 
bir sarf şekli, orman emvalinin fiyatlarını, plâ
nın öngörmesine rağmen, artırıcı istikamette 
de etkisi olacaktır. Bendeniz bu (c) fıkrası ile 
ilgili birkaç önerge sunmuş . sulunmaktayım. 
Önergelerimi daha uzun izah etmek isterim ve 
fakat beş dakikalık bir zaman içinde bunları 
izah etmek imkânından yoksun bulunuyorum. 

özellikle şunu ifade edeyim ki, bir defa yal
nız orman emvalinden indirimli bir satış fiyatı 
değil, buna muvazi olarak yine devlet elinde 
bulunan devlet işletmeleri tarafından değerlen
dirilen demir ve çimento için de aynı şekilde 
indirimli bir fiyat uygulaması yapmak zaruri
dir bir. ikincisi; bunun yanında İmar ve İskân 
Bakanlığının yeniden istif yeri ve depo tesis 
etmesinin mahzurlu olduğu kanaatindeyim. 
Çünkü şimdiye kadarki tatbikat, orman idare
since felâket bölgelerine yetişme bakımından, 
imdada koşmak bakımından her hangi bir ak
saklık da tevlidetmemiştir, aksine bu yapıldığı 
takdirde birçok maddi külfetler, yeniden mas
raflar ortaya çıkacaktır ve orman emvalinin 
ziyama da müncer olabilecektir. Kaldı ki, bu 
husus münhasıran prefbarike evler için belki 
düşünülmüştür. Bunun bu şekilde değiştirilme
si gerekmektedir. Prefabrike evlerin âfet bölge
lerinde veya muhtemel âfet bölgelerinde önce
den depo edilmesi, muhafaza altına alınması ye
rinde olacaktır. Bunun dışındaki emvalin depo
lanması ve sair stok edilmesi gibi görevlerin 
İmar ve İskân Bakanlığına verilmesinin yerinde 
olmıyacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu

yurun. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; bendeniz gö-

I rüşülmekte olan 43 ncü maddenin yalnız (d) 
fıkrası ile ilgili olan kısmı hakkındaki görüşle
rimi arz edeceğim. 

Bu husus, bilhassa mütaahhitlerle imar ve 
iskân Bakanlığı arasındaki çalışma düzeninin 
ne şekilde olacağını tesbit etmesi yönünden, bi
raz sonra arz edeceğim madde madde kritik 
noktaları da bünyesinde bulundurmak üzere ya
pılacak bir tüzükle düzeltilebilir, şeklinde bir 
değişiklik önergesini de Sayın Komisyona tak
dim edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün memlekette sık 
sık gerek bütçe müzâkereleri sırasında, gerek 
memleketin muhtelif yerlerinde, hattâ parti 
propagandalarına varıncaya kadar memleketin 
ithalât ve ihracat problemi çok mühim bir dâ
vadır. Komisyon bu (d) fıkrasını bu şekliyle 
getirmekle tamamen gümrük vergilerinden mu
af tutulacak olan bu âfetler bölgesinde yapıla
cak işlerde iş ve yapı makinalarından acaba 
getirildiği zaman İmar ve iskân Bakanlığı ken
disine getirdikten sonra bir mütaahhide vere
cek işini, mütaahhit bu makinalardan nasıl isti
fade edecek yahut nasıl istifade ettirilecek, mü
taahhide satılacak mı, kira ile mi verilecek, han
gi yönleriyle çalıştırılacak, bu mevzuun açığa 
kavuşturulmasında fayda vardır. 

Bu bakımdan bu (d) fıkrasının bilhassa bu 
madde içerisinde getirilmesiyle bu maddenin, 
ancak yapılacak bir tüzükle düzeltilir, yöneti
lir şeklinde sonuna bir fıkra eklenmesinde ben
deniz fayda mülâhaza addetmekteyim. 

Sonra memlekette birtakım makinanın, ilâ
cından tutun da makina alet ve edevatına yani 
memlekete ithal edilecek birçok malzemenin 
bunların üstünde ivedilikle getirilmesi hususu 
ele alınmaktadır. Yani bu maddenin (d) fıkra
sının içinde mütalâa edilmektedir. Şimdi, maki-
nayı hangi safhada getireceksiniz? İşi mütaah
hide verdiniz, mütaahhit ancak altı ay sonra 
işe başhyacaktır, fakat ondan evvel gelip diyor 
ki; ben işe başlıyacağım, bu bakımdan evvelâ 
ben ivedilikle bu maddenin (d) fıkrasından isti
fade ederek yabancı memleketten ithal edece
ğim makinaları biran evvel getirmem lâzım ki, 
işe başlıyayım. Mütaahhit 15 gün, bir ay için
de getireceği makinalarından yahut İmar ve is
kân Bakanlığının getireceği bu makinalardan 

I ola. M, kendi işlerinde de istifade etmek suretiy-
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le hakiki mânada makinanın kullanılacağı yö
ne daha yöneleceği nazarı itibara alınarak bil
hassa bu gibi mahzurların ortadan kaldırılması 
bakımından ancak bir yönetmelikle bunun dü
zeltilmesi, bu (d) fıkrasının sonuna; böyle bir 
«yapılacak bir tüzükle düzenlenir» ilâvesinin 
yapılmasını bendeniz mütalâa etmekteyim. Bu 
hususta vereceğim bir önergem de olacaktır, sa
yın komisyon buna katılırsa teşekkürlerimi şim
diden arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu, buyu
run efendim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu 43 ncü maddenin (c) fık
rasında «imar ve iskân Bakanlığının isteği üze
rine, Orman İdaresince en yakın istif yeri, depo 
veya kereste fabrikalarından kesme, taşıma ve 
imal masrafları karşılığında tomruk veya 
kereste tahsis olunur.» deniyor. 

Muhterem kadaşlarım, belki şimdiye kadar 
bu gibi inşaatlar tamamen kereste ile olabilir
di, ama artık bundan sonra bunu daha başka 
türlü düşünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü âfet
lerin, deprem olsun, su felâketi olsun, yangın ol
sun, bütün bunların bu ahşap yani keresteden 
mamul evlerden mütevellit zararlarımızın çok 
olduğu meydandadır. Binaenaleyh isterdik ki, 
böyle bir maddede; bugünkü dünyamızda, pre
fabrik veya beton, kârgir evlere lâzımolan ke
reste, denilsin. Bu şekilde bütün bu inşaatların 
âdeta keresteden yapılacağı, böyle düşünülmese 
bile biz, imar ve İskân Bakanlığımıza öyle bir 
vazife verelim ki, ve şu cümleyi koyalım ki, bu 
şekilde inşaatlara yalnız icabeden keresteyi, or
man idaresinden tahsisini alsın. Ama böyle bir 
madde koymazsak Şark'taki Varto zelzelesi gi
bi daha ziyade bütün işlerimizi tamamen keres
te ile görmek cihetine gitmek bence bugünkü 
dünyamızda doğru değildir, aynı zamanda Ana
yasamıza da aykırıdır. Anayasamız, ormanları
mızın bir dalının dahi korunmasını emreder. 
Binaenaleyh ben, bunları, bu cihetleri imar ve 
İskân Bakanlığı düşünmüyor demek istemiyo
rum. Elbette onlar bizim kadar düşünecekler
dir, ama kanuna böyle bir madde koyarsak mec
bur etmiş oluruz. Mecburiyeti koymak çok ye
rinde olur. Çünkü şahıslar değişebilir, hükümet
ler değişebilir. Onun için kanunları her devri 

düşünerek yapmamız lâzımgelir. Ben onun için 
bu cihetin bu (c) fıkrasına, prefabrik veya be
ton, kârgir evlere lâzım olan, cümlesinin ilâve
sini arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaçh. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; münakaşasını yap
makta bulunduğumuz 43 ncü madde hakikaten 
üzerinde durulması lâzımgelen çok mühim un
surları ihtiva etmektedir. 

Bir defa, maddenin (c) fıkrası bundan evvel 
yürürlükte bulunan kanunun (c) fıkrasında ko
nulmuş olan bâzı iaşe, ibate gibi hususları dışa
rıda bırakmakla çok büyük bir isabet kaydetmiş
tir. Fakat buna rağmen bilhassa uğraması muh
temel olanların geçici veya devamlı inşaatların
da ve tesislerinde kullanılmak üzere teşkil edi
lecek olan stoklar ileride hem Bakanlık için çok 
masraflı olabilecek ve hem de teşkilâtı lüzum
suz yere genişletecek külfetler yükliyecektir. 
Eski kanunda; «6831 sayılı Orman Kanununun 
33 ncü maddesi hükmü mahfuz olmak üzere Or
man idaresince tercihan maliyet bedeli üzerin
den verilir.» hükmü vardır. 

Görüyorsunuz ki, eski kanun bunu gayet 
güzel tedvin etmiştir. Şimdi, esasında buna ben
zer hususlardaki tatbikat da, münferit olsun ve
ya olmasın böyledir, böyle tatbik edilmektedir. 
Kalkıyorsunuz bu güzel konmuş bir fıkrayı Or
man idaresince, halkça alışılmış ve detayları 
tesbit edilmiş bir fıkrayı kendiliğinizden, anla-
şılmıyan bir şekilde stok tesis etmek vesaire gi
bi bir ticari emtia mahiyeti alan bir hususla bu
raya geliyorsunuz. Bunun her balamdan tatbi
katla alâkası olamıyacaktır, masraflı olacaktır. 
Bendeniz daha evelki kanunla tedvin edilmiş 
şekliyle bu maddenin getirilmesini, eğer bu hu
susta önerge verilmişse ona iltihak edeceğim, ve-
rilmemişse önerge hazırlayıp sunacağım. 

Diğer taraftan «d» fırkasına bakınız. Evet; 
anlıyorum, bir kanun hazırlamak kolay değil
dir, çok zordur. Buradaki müzakeresinden ka
sıt da budur. Diyor ki : «Mevcut kotalara 
bağlı kalınmaksızın...» 

Beyler, arkadaşlarım, bir defa kotaları kim 
tesbit ediyor? Bakanlar Kurulu tesbit ediyor. 
Evvelâ hukukî yönünden işi ele alalım. Kota
ları Bakanlar Kurulu tesbit eder. Peki; imar 
ve iskân Bakanlığı? Kendi başına buyruktur; 

— 494 — 



M. Meclisi B : 66 1 . 4 . 1968 O : 1 

Bakanlar Kurulunun dışındadır istediği gibi 
ithal yapar. Böyle şey olur mu* arkadaş
lar, böyle şey olur mu? Döviz Talimat
namesine ayları, mevzuata aykırı böyle 
şey olur mu? «Bakanlar Kurulu tesbit 
eder.» diyor, en yetkili makam olarak oraya 
verilmiştir, tatbikatı böyledir, kararname ile 
olacaktır. Bunların hiçbirine lüzum kalmadan 
Sayın imar ve İskân Bakanlığı bunları bir tara
fa bırakarak kendisi, kendi başına istediği gibi 
ithalât yapacaktır; bu da olmaz. 

Buraya saymışlar; motorlu taşıt, araç, gereç, 
âlet, edevat. Bilmiyorum, araç, gereç, âlet, eda-
vat birbirine uyuyor mu; cihaz denmiştir - her 
hangi teknik mânasının her zaman münakaşa 
edilebileceği cihaz - sonra yedek parça denmiş
tir, yedek parça. Bunları nasıl edecek İmar ve 
İskân Bakanlığı? Bunlar da yetmiyormuş gibi, 
peki ya kendisi ithal edecekki olmaz kanaatim
ce olmaz, Bakanlar Kurulu kararı lâzımdır - ya
rın böyle bir karar verirsek Sanayi Bakanlığı 
da diyecek ki; ben kendi takdirime göre, Tür
kiye sanayiini şu yönden ilerletmek için müsaa
de edin de kotanın dışında ithalât yapayım. 
Sıhhat Bakanlığı yarın diyecek; efendim ona 
verdiniz, Türkiye sıhhatiyle alâkalı ben de mü
saade edin de Bakanlar Kurulunda olmadan hi-
nihacette lüzumlu maddeyi kendim ithal ede
yim. 

Bunları da bir tarafa bırakın sayın arkadaş
lar, diyor İd... 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, vaktiniz ta
mam. Lütfen cümleyi toparlıyalım. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam. 
Veya ettirilebilir. Nasıl tesbit edeceksiniz bunu? 
Hangi şartlarla tesbit edeceksiniz? Hangi ka
nunlara tabi olarak kime vereceksiniz, nasıl ve
receksiniz, ne şartlarla vereceksiniz? Bunun da
yanağı yok. Bir Ahmet, Mehmet'e de verilebi
lir, ithalâtçı her hangi bir firmaya da verilebi
lir. Bunu nasıl vereceksiniz, nasıl tesbit edecek
siniz? Yarın bu suiistimallerin kaynağı olur. Bu 
bakımdan bu hususların dikkatlice etüt edilme
sinde ve aynı zamanda da bu maddenin bu ha
liyle değil, yeniden tedvini ile gelinmesinde fay
da mülâhaza ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, buyurun. 

Açık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız 
varsa lütfen istical buyursunlar. Kupaları kal-
dırtacağım. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 43 ncü maddenin (c) fık
rasında büyük tereddütler vardır. Benden ön
ce konuşan arkadaşlarımın hepsinin kanaatleri
ne iştirak etmekteyim. Hakikaten esasında Or
man Kanununun 33 ncü maddesi, âfetlerle ilgili 
olarak gerekli kolaylıkları göstermiştir. Ayrıca 
(c) fıkrasının bu şekilde izahına lüzum yoktur, 
kanısındayız. Stoklar nasıl yapılacaktır? Yani 
bir Bakanlık âfet bölgelerinde muhtelif yerlerde 
stok nasıl yapacaktır? Teşkilâtı müsait değil
dir ve yapılmış olan stoklar üzerinde çeşitli 
dedikodular olacaktır, suiistimal söylentileri 
olacaktır ve malzeme zıyaı olacaktır. Binaen
aleyh bu (c) fıkrasının tamamen kaldırılmasını 
ve Cumhurbaşkanlığından geri dönen ilk me
tinde olduğu şekilde kabul edilmesini bendeniz 
de teklif ediyorum. 

İkinci husus da ; (d) fıkrasında, ben başka 
bir açıdan bakıyorum, «baraka, hazır konut ve 
çadır ithali» meselesinden bahseder. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bir âfet böl
gesidir. Yani Türkiye'de iki sene geçmez ki de
vamlı depremler olur, su baskınları olur. Gerek 
baraka gerek çadır hususunda Hükümetimizin 
asıl o hususlarda stok yapması lüzumludur. Dı
şarıdan bunların ithali ise lüzumsuzdur. Bara
kayı, çadırı, hazır konutu Hükümet yapabilecek 
durumdadır, Türkiye bugünkü teknik bilgisiy
le ve teknik gücüyle bunları yapabilecek durum
dadır. Bunların stokunu da yapabilecek durum
dadır. Binaenaleyh bunların dışarıdan ithal 
edilmesine lüzum yoktur. Bendeniz bir önerge 
verdim; bu baraka, hazır konut ve çadır husu
sunun ithalinin maddeden çıkarılmasını tek
lif elemekteyim. 

Üstelik hazır konutun, dışarıdan ithal edile
cek hazır konutun ikinci bir mahzuru da var
dır. Bunları biz gördük Varto depreminde. Dı
şarıdan meselâ, deksiyon baraka diye çelik bir
takım konutlar getirildi ve Varto'nun ortasına 
nüve konut diye dikildi. Aslında nüve konutun 
teknik bir amacı vardır.. O da vatandaşa âfet 
bölgelerinde âfete mukavim birtakım konutları 
yapmıya alıştırmaktır. Deksiyon barakayı, çelik 
barakaya getirin dikin bu nüve konut deyin. 
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Böyle şey olmaz arkadaşlar. Dışarıdan hazır 
konut ithalini, çadır ve baraka ithalini madde
den çıkarmamızı istirham ediyorum. 

Bu hususta bir teklifim var, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu
run. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, maddenin en çok tenkide uğra
yan (c) ve (d) fıkraları üzerindeki görüşler 
aşağı yukarı belirtilmiştir. 

Şimdi, (c) fıkrasında arkadaşlarımızın bir 
kısmı derler M; eski kanun metninde olduğu gi
bi, Orman İdaresince tercihan maliyet bedeli 
üzerinden verilmesi lâzımdır ve bunun için bir 

depo yaptırmaya lüzum yoktur. 

Haddizatında elimizdeki metinde de, eski 
metinde olduğu şekilde yine bu ibare vardır; 
«Orman İdaresince en yakın istif yeri, depo 
veya kereste fabrikalarından kesme, taşıma 
ve imal masrafları karşılığında tomruk veya 
kereste tahsis olunur» diyor. Eski metin aynı 
şekilde yazılmış, üstelik depo etmeyi İskân 
Bakanlığına yeniden bir vazife olarak vermiş
tir ki, bunda hiçbir mahzur yoktur. Yani lüzu
mu halinde bu depoyu yapacaktır. Yoksa eski 
metinde bulunan, Orman İdaresince tercihan 
maliyet bedeli üzerinden verilir, hükmü yine bu 
madde içerisine girmiştir ve bu maddede mün
demiçtir. 

En çok üzerinde durulan ve sayın bir baş
ka arkadaşımızın ileri sürdüğü husus şu; İmar 
ve İskân Bakanlığınca dış memleketlerden 
mevcut kotalara uygun, yani mevcut kotalara 
bağlı kalmaksızın ithalini tenkid ettiler. Şim
di bu bence doğru değildir. Kotalar malûm ol
duğu veçhile, muayyen şekillere riayet edilerek 
Hükümet tarafından tesbit edilir ve o şekillere 
riayet etmek suretiyle ilân edilir ve mevcut 
ihtiyaçlar göz önüne alınarak tesbit edilir. Bir
takım ihtiyaçlar daha evvelki hesaplara göre 
yapılır. Bu felâket, bu, artık mevcut ihtiya-
colarak tesbit edilmesi imkânsız, ne zaman do
ğacağı, ne zaman doğduğu belli olmaz ve ne 
gibi ihtiyaçların doğacağı belli olmaz. Onun için 
bu Geçici Komisyonun getirmiş olduğu metin 
gayet yerindedir. Yani kotalar dışında bir ser
bestlik tanımak mecburiyetindeyiz. Derhal, 
efendim, Hükümet toplansın bir karar versin... 
Nasıl olabilecek bu? Kotaların bir usule, bir 
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ilâna göre yapıldığı herkesçe malûmdur. Şim
di bu bakımdan, yani bundan endişemiz ne? 
Niçin alabildiğine bir, İmar ve iskân Bakanlı
ğı yani alıp da bunu istismar mı edecek, suiis
timal mi edecektir? Yok. Böyle bir şey yok. 
Bir felâket gelmiştir, bir zelzele olmuştur ve sa
ire olmuştur ihtiyaç hemen, yeniden doğmuş
tur. Bu ihtiyaca uygun olarak derhal harekete 
geçmek ve kota dışında yeni bir ithalâta giriş
mekte fayda vardır. 

Bunun dışında bir de (a) fıkrasında, demir 
ve havayolları şeklinde ibare yer almıştır. Bun
lar, malûm, deniz, demir ve havayolları bu
gün İktisadi Devlet Teşekkülleri şekilleri, yani 
bunlar da tamamen Devletin dolaylı şekilde 
elindedir ve birtakım iktisadi kanunlara göre 
serbest çalışmaları vardır. Bunun yanında bir 
de umumi tâbir olarak karayollarını da almak
ta fayda vardır. Gerek şehir dahilindeki bele
diye mevzularında, gerekse yarın her hangi bir, 
Devletin iştirak edeceği bir karayolu şebekesi 
kurulması da mümkün dür. O bakımdan sayın 
komisyonun bu hususta umumi bir tâbir koy
masında, karayolları şeklinde almasında fayda 
mülâhaza etmekteyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurun 
efendim. 

HAMDİ OEHON (Trabzon) -— Muhterem 
arkadaşlar, daha evvel 40 ncı madde üzerinde, 
madde güzel olsun, tatbikatçılara iyi ışık tut
sun, felâketzedeler zarar görmesin, iyi anlaşıl
sın görüşümüz, sayın komisyonca da dikkate 
alınmış olacak ki, o koca maddeyi geri aldılar 
ve çok isabet ettiler. Kendilerine teşekkür ede
rim. 

Bu maddede de açık yerler var. Tâbirler 
yerinde değil, malî tâbirler yerinde değil, huku
kî tâbirler yerinde değil. Şimdi kısaca arz ede
ceğim. 

Evellâ Sayın Zeytinoğlu'nun orman konu
su hakkındaki görüşüne tamamen iştirak etti
ğimi beyan etmek isterim. 

Bu kota meselesi, Türk Parasının Kıymeti
ni Koruma Kanunu ile ilgilidir. Muhterem ar
kadaşım diyor ki; ne zararı var, ne mahzuru 
var? Var. Türk Parasını Koruma Kanunu ile 
bir defa ilgili. Bu bir. ikincisi; kota Hükümete 
verilmiş bir yetkidir. Kuvvetler ayrılığı diye 
burada münakaşa olur; gelir sayın bakanlar, 
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«efendim falan yerde, falan... Efendim ne ya
palım; kuvvetler ayrılığı var, ona adliye ba
kar, jandarma bakar, polis bakar, siz Büyük 
Meclissiniz direktif verirsiniz», derler. Kuvvetler 
ayrılığı esasına dayanır kotayı tesbit etmek. 
Hükümete bir yetki vermişsin, Devletin dış ti
caretini düzenliyecek, kotaları tanzim edecek. 

Şimdi biz kanunla diyoruz ki tüccar gibi, 
İmar ve İskân Bakanı istediğini yapar, ölüdür 
madde beyler... Koydu kotaya; 10 milyon lira
lık bu buyurduğu malları getirecek. Merkez 
Bankasında karşılığı yoktur, Paranın Kıyme
tini. Koruma Kararnamesine ve Kanununa 
aykırıdır. Ne olacak? Bakanın durumu ne ola
cak, Heyeti Vekilenin durumu ne olacak? Ol
maz böyle şey... Hah, şöyle olur: Kotaların 
tanziminde öncelik verilir diye bir temenni, ki 
o da buranın yeri değil, kanunun yeri değil. 
Bakınız ne diyor? 

«Mevcut kotalara bağlı kalkınmaksızm..» 
Beyler kanun, kanuna bağlı kalınmaksızın tan
zim edilir. Ne denir? Şu kanun falan kanunun 
hükümlerine bağlı değildir, denir. Ama, İcra 
Vekilleri Heyetinin tanzim edeceği bir karar
nameye bağlı kalmaz gibi, Anayasa hükümleri 
ile de telifi mümkün olmıyan tâbir burada 
yerini alamaz. Sakattır madde. 

Şimdi, bakınız gene ne kadar sakat bir 
madde daha... Mahallî şeye uymaz. «Hazine 
hissesi» diyor. Beyler Hazine hissesi diye bir 
şey yoktur. Hazine malın sahibidir. Bakın oku
yacağım size şimdi. Belediye hissesi olur, özel 
idare hissesi olur, ama Hazine hissesi olmaz. 
Hazine malın sahibidir. Bakın okuyacağım size 
şimdi ve ne demek istediği de belli değildir. 
Bakın okuyorum: 

«İşbu mallar - yani ithal edilecek mal
lar - Gümrük Resminden - Yani Devletin pa
rasından - bu resimle birlikte alman diğer vergi 
ve resimlerle, belediye hissesinden ve ithalât ile 
ilgili Hazine hissesinden muaftır» diyor. Yok
tur beyler Hazine hissesi diye. Eğer şunu kas
tediyorlarsa, bilen için anlaşılır, eğer Damga 
Resmini kastediyorlarsa, hani yüzde beşten 
yüzde 10 a çıktı, sonra yüzde 15 e çıktı. Bu da 
Hazine hissesi değildir. Bu, Hazinenin malıdır. 
O şunun içine dâhildir; Gümrük Resminden, 
bu resimle birlikte alınan diğer vergi ve re
simler, tâbirinin içindedir. Hazine hissesi diye 

böyle bir şey yoktur. Binaenaleyh Yüce Meclis 
kanun yapıyor, Meclisten çıkıyor bu. Noksan
sız olması lâzım, herkesin anlıyacağı mahiyet
te olması lâzım. Belediye hissesi gibi Hazine 
hissesi... Böyle şey olmaz. Bu iki. 

Bir üçüncüsü; sözümü kesiyorum, ben daima 
belediyelerin, özel idarelerin ve köylerin kanun
larla tesis edilmiş hisselerine kanunlarla el ko
nularak geri alınmasına taraftar değilim. Bir 
taraftan belediyelerin perişan vaziyetini her 
zaman ileri sürersiniz, buradan hâsıl olup da 
bir bankada fon olarak toplanan bu hisselere 
çeşitli kanunlarla el korsunuz. Ondan sonra 
da bütün milletvekili arkadaşlar, belediyelere 
imkân bulma gayreti içine düşer. Onun için da
ima arz ettiğim gibi, belediye hissesine de el 
konulmasına asla taraftar değilim. Saygılar su
narım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
bu madde ile ilgili takrirleri komisyona istiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — 40 ncı maddede olduğu gibi, 
bu takrirleri de istiyorsunuz... Verelim efen
dim. 

Sayın Komisyondan bir hususu daha sora
cağım: Bunu da geri istiyrosunuz, ondan son
ra geçici maddelere geliyor. Bu geçici madde
ler 40 ve bu geri istediğiniz son 43 ncü madde 
ile irtibatlı ise, onların müzakeresine geçemiye-
ceğiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan, 
irtibatlı değiller... 

BAŞKAN — Değiller... 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz ben komisyona bir 
teklifte bulunacağım. 

Şimdi, ben bir yönetmelikle maddenin dü
zenlenmesi hakkında bir takrir verdim. Eğer 
komisyon buna katılırsa bütün arkadaşların 
arzulan da yerine gelir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri geri aldı
lar. Gider önergenizi izah edersiniz... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Sayın Başkan 
önergesini bize versinler. 

BAŞKAN — Efendim, açık oyunu kullan-
mıyan kalmadı ise kupayı kaldırtıyorum. Var 
mı oyunu kullanmıyan? Çabuk olun lütfen. 
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Oylama işlemi bitmiştir. 
Muhterem milletvekilleri; genel bütçeye dâ

hil dairelerin 1963 bütçe yılı kesinhesaplanna 
ait kanun tasansının yapılan açık oylamasına 
1964 sayın üye iştirak etmiş olup, 160 kabul, 
2 ret ve 2 çekinser oy mevcuttur. Çoğunluk te
min edilemediğinden gelecek birleşimde oyla
ma tekrarlanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; elimizde müzake
resini yapmakta olduğumuz kanun tasansının 
geçici 6 ncı maddesinde 40 ncı maddeye iki 
deîa atıf yapılmaktadır. Binaenaleyh, 40 ncı 

ve 43 ncü madde ile ilgili önergeler komisyon
ca geri alınıp redakte edilmekte olduğundan 
bu maddeleri kabul etmeyince yahut bu mad
deleri müzakere edip bitiremeyince geçici mad
delere geçmemize de imkân yoktur. Esasen bu 
derece mühim bir kanun bu kadar az kalmış 
bir milletvekili sayısı ile de çıkartılamaz. 

Bu yönden 3 Nisan 1968 Çarşamba günü 
saat 15,00 te yapılacak olan T. B. M. M. Birle
şik Toplantısından sonra toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

. . * » • ••">- < B > - » - < ^ 
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Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 yılı Kesinhesaplanna ait kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenltr : D64 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 2 
Çckinserler : 2 

Oya katıl ııny ani ar : 281 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderea 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhaımi Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ali Esat Bdrol 
Tekin Erer 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
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Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğln 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşji 

Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Y"aşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevafc Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslilıiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat ATişan 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğhı 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

Melâhat Gedik 
SİİRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Niyazi Üz güç 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğln 
Osman Haeıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solrnazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

ORDU 
Ferda Güley 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

Hasan Tez 
H. Turgut Tıoker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ce/mal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 

BALIKESİR 
Adnan Alcın 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
Şadı Bin ay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

[Oya katlim 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
ti yas Seçkin 

[Oya kaUlmvyanüar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

[Reddedenler] 

[Çekinserler] 
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BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgim (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (IBşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmot Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.; 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziaoğlu 
Metin Cizrelâ 
Tank Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazımi Özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Adil Sağır oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmcn 
İbrahim Etem Kılııçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman De mir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 

Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı (1.) 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref LâçJ 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhami Sancar 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lüti'i Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (1.) 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yrıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nah it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
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(İzzet Oktay (î.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özallp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ilamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
(D 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PaLaoğlu 
Gliltekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKÎRDAÖ 
llyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan (î.) 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

Mahmut Çetin 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ (I.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
66 NCI BİRLEŞİM 

1 . 4 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 

Bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543. 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kamunun bâzı maddelerinin değiştirilm'esi ve 
bu kamuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve imar ve İskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1 9 6 8 ] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının. Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
mıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
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tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri I 
Eroğan'ıın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi '5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Müllet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Millet vekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili İlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı ; 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 .1968] 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Mdlet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Ikoımisyoınlarmdan mürek
kep Karana Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkımda Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazılığmm 
kaldırılması Ihakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü-



rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbıaikanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi - . 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 492) [Da
ğıtana tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarühi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasaıma dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan Dilligdl'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. _ Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (:S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karıma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı ; 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman YükseP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ban'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osanan Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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I 44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-

in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
I lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
I hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

I komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Saiâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 

I [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 
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52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhaın Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altam'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'ınin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ıaı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

64. —• Adama Milletvekili Turhan Dilligil'iın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dofeunulm az lığınım kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakıkın-
<"'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
•raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/580) (S. Sayısı : 
637) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. (Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rap,oru. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/59'3) (;S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19G8] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapotru. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komasyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dıağırbma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (ıS. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komi'syonların'dan mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) ((S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt 
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkıı 
da Başbakanlık tezkeresi, ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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84. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — tstajnıbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — iSinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon,raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (,S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhaüm Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 .2 .1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 .2 .1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'mn, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yaşarma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adailet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 



100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
şarma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başjbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı ; 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — îzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
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I raporu (3/74]) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta

rihi : 8 . 2 . 1968] 
108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başba'kanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adama Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
mıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

I hakkında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan <Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tnrihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-

I yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 



Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. _ İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) ('S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldımknası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyonu arından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haık-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaildırıllması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karıma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anajyasa ve 
Adallet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 196Ö] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DüligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık: tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonllarnıdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-



— 10 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adaleit komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) («S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Rıza Kıuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık teakeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — 'Samsun Milletvekili Kâmraın Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ı/n, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin. Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da B-aşbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kumcu'-
raun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarımdan 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — 'Ceza ve Islâh Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. —• Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/865) (S. Sayısı : 663) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1968] 

147. — Nevşehir Milletvekili ıSalâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağıoma-tarihi : 6 . 3 . 19*68] 

148. — TraJbzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 66'5) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. — Traibzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğılma tarihi : 6 . 3 .1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet kondisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma taırihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Ankara Milletvekili Kâzımı Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
misyn raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihli : 6 . 3 . 1968] 

155. — îstanıbul Milletvekili Çetin Altan'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayı'sı : 672) [Dağıtıma ta
rihi :6 . 3 . 1968] 

156. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu, teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eldenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye I nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
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Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

9. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10.— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 2 3 . 1 2 . 1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek

lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan Sıonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 13. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

14. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

1:6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri bakkmdaiki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtana tari
hi : 26 . 12 . 1967] 
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18. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

20. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrası z oğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım Sarıgöllü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında, kamum teklifi ve Maliye, 
îçdşleri, Millî Eğiîtdm ve Plân komisyonılarım-
dam seıçilem 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci >ak) [Dağıtma tarühi : 16.1.1968] 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge

çici Komisyon raporu (2/8) ('S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/5.11) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1P68] 

29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum-
hurifyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çime, Trabzon Milletvekilli Ahmet Semer ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfiık İnci'mim, Su ürünleri kamunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adaılet, Tarım ve Plân komisyonlarım-
dam 4 <er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo-
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ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 ,a 1 oei elk) [Dağıtana rtarilhi: 26 . 1 .. 1968] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. ıSayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi halikın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

39. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım. Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me

zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

40. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

41. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabrı Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın, Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (ıS. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2,1968] 

44. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları 
raporları (1/471) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968] 

X 45. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya, 
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(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmamn onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20. 2 .1968] 

46. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20, 2 .1968] 

47. — Asayişe müessir [bâzı ffiilfer'i'n 'önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2.1968] 

X 48. — Tütün ive tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binioioğlu ile Sinop Milletvekili 
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Hilmi îşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adaltet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 074) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 49. — Aydın1 Milletvekili Re^at üzarda'-
nıın, 657 sayılı Devliet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçjM1 maddeler eklenmesinle dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

50. — Hâkimler Kanununa elk 50>17 sayılı Ka
nuna bağlı ve 661 ısayılı Kanunla* 'değiştirilnılilş 
Ibülunan cetvele ve bu Ikanunun 11 nci nnadde-
sine ilâve yapılmasınla dair kanun tasarısı veı 
Adalet ve Plân komiilsyonları raporu (1/485) 
('S. Sayısı : 676) [Dağıltlma tarihi' : 27 . 3 .1968] 
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