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(4/341) 198 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan De-
ğer'inı, Gümrük ve' Tekel ve Köy işleri Ko
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bir Meclis araştırması açılmasına dair öner
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Sayfa 
2. — Umumi hayata müessir âf eller 

dolayısiyl'e allnfaca'k tedbirlerl e yapılacak 
yardım'] ara dair 15 . 5 . 1959 güm ve 7269 
sayılı Kan'unluııı bâzı maddeleri?! in- değişti-
ril'mesi ve bu kamıma bâzı maddeler ek] em
mesi hakkımda1 kamum tasarısı ve İmar ve 
iskân, î'ç'işl'e'ri. vo Pl'âm komisyomlarıtı'dam 
5 er üyeden seçilerek kuTiılam Geçici Ko
misyon raporu (1/23.1)' (S. Sayısı : 159 ve 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün, Yargıtay I 
Başkanının, Yargıtaym .100 ncü yıldönümünde 
yaptığı konuşmasının yersiz ve sakıncalı olduğu
na dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodaınanoğlu'nun, | 
Niğde ili merkez ilçesine bağlı Narköyde nıeyda-
na gelen fay olaylanna dair demecine imar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu cevap verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Bagkanlık tezke
resinde gösterilen süre ve sebeplerle izin veril
mesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakarya'
nın ödeneğinin verilmesi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Çankırı 
Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, yüksek öğ
renim gençliğinin başlattıkları boykot ve r,-
gal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek 
amacıyla ve 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile Elâzığ 
Milletvekili Kemal Satır ve 8 arkadaşının, millî 
eğitim sorunlarını belirtmek ve gerekli tedbirle
ri ortaya koymak üzere genel görüşme açılması
na dair önergeleri okundu ve gündemdeki sıra
larına göre işlem görecekleri belirtildi. | 

Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin Plân I 
Komisyonundan, 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in Millî Sa
vunma Komisyonundan, 

Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'ın Ki
taplık Komisyonundan, 

Bolu Milletvekili Kemal Demir'in Yerli İlâç 
Sanayii Araştırma Komisyonundan ve 

Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm da 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
dan çekildiklerine dair önergeleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu, | 

— 193 

Sayfa 
159 a 1 nci ek.) 202i,219 :222 

3. — Türle vatandaşlarınla aidolup Yıı-
8'or:lav Federatif Halk Cumhuriyetime e 
miriî'leştiıilmiş bulumaıı malı, hak ve men
faatlerini tasfiyesi hakkında kamum tasa
rısı ve Dışişleri1, Maliye ve Pl'âm komisyon-
l'arııı'dau 5 er üye1 seçilerek kurulan- Gedci 
Komisyon raiponı (1/386) (S. KSayısı : 701) 202: 

218,223 £26 

Siyasi partilerin oranlarında meydana gelen 
son değişiklikler dolayısiyle Sağlık ve İmar ve 
iskân komisyonlarında bağımsız üye kontenjanı 
kalmadığından, bu komisyonda bağımsız üye 
bulunan Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ile Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm çe
kilmiş sayılmaları, 

Komisyonlardaki açıklara üye seçiminin bir 
liste halinde ele alınması ve 

Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı 
tahkik ve tesbit etmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye se
çimi ile diğer komisyonlarındaki açık üye se
çimlerinin birlikte yapılması hususları kabul 
olundu, 

Yapılan seçimler sonunda, bağımsız üyelikler 
hariç, adayların gösterdikleri komisyonlara se
çilmiş oldukları bildirildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
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, 
maddeleri kabul olunarak tümü açık oya sunul
du ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

17 . 6 . 1968 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,43 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Ba^kanvekili Tokat 
Nurettin Ok Fethi Alacalı 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 



M. Meclisi B : 77 17 . 6 . 1968 O : 1 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Maliye Bakanlı
ğının kiraladığı araziye dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/736) 

2. — Çanları Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'in, Amerika Büyükelçisine, piknik gezisin
de yapılan karşılama törenine dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri, Dışişleri ve Millî Savunma 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/737) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. — Ege üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı. (1/526) (Millî Eğitim ve Plân komisyon-
larnıa) 

2. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 

kanun tasarısı. (1/527) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Ege Üniversitesinde bir Mühendislik 
Bilimleri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun ta
sarısı. (1/528) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sa?M : 15,00 

BAŞKAN — Başka: vekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Tevfik Koraltan (Sivas), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Birleşi üni açıyorum. 

3. — YOİLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yokla
ma sonunda gerekli çoğunluğun bulunduğu an
laşılmıştır. Buna göre müzakereye başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m, İzmir Ticaret Odasında sütçülükle ilgili 
bir toplantıda alman kararlar hakkında 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, İzmir Zi
raat Odasında sütçülükle ilgili olarak yapılan 
toplantıda alınan kararlar üzerinde kısa bir gö
rüşmede bulunacaksınız. Buyurun, 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

17 Mayıs 1968 tarihinde İzmir Ziraat Oda
sında Ege Süt. Müstahsılları Kooperatifleri yö
neticilerinin Ziraat Odası yöneticileri ile, Ege 
Süt Kooperatifleri üyelerinin Süt Endüstrisi 
Kurumu İzmir Süt Fabrikası ile olan ihtilâfla
rını görüşmek üzere bir toplantı yapılmıştır. 

— 197 — 
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Bu toplantıda alınan kararlan sütçülüğümüzün 
gelişmesi, süt istihsalimizin artırılması ve süt 
müstahsilimizin biraz daha malî bakımdan kuv
vetlenmesi için önemli bulduğumdan bu karar
ları Yüksek Meclis huzurunda Hükümetin na
zarı dikkatine arz etmek istiyorum. Alınan ka
rarların özeti şudur : 

1. Müstahsıldan alman süt fiyatları ile pi
yasada satılan süt ve sütten mamul maddeler 
arasında bulunan büyük farkm müstahsil lehi
ne düzeltilmesi, böylece fabrikaya halihazır dü
şük fiyatlar sebebiyle süt vermiyen süt istihsal 
ve satış kooperatiflerinin fabrikaya süt verme
sinin sağlanması ve dolayısiyle fabrikanın tam 
kapasite ile çalışmasının temin edilmesi ki, hali
hazırda fabrika mevcut kapasitesinin ancak 
yüzde 4 ü nisbetinde çalışmaktadır, bunun ön
lenmesi. 

2. Halihazır yem fiyatlarının yüksek olması 
sebebiyle hayvancılığa büyük darbe vurulmak
tadır. Türkiye'nin tarım arazisinin bugünkü pe
rişan halinde kurtarılabilmesi, hayvancılığımı
zın kalkınmasına bağlıdır. Nebati yağ fabrika
larının artıklarından meydana gelen küspe ve 
kapçık fiyatlarının ayarlanması, hiç olmazsa 
küspe ve kapçığın ihraç fiyatından müstahsıla 
verilmesinin temini. 

3. Süt Endüstrisi Kurumunun gerek fabri
ka işletmelerinin, gerekse başbayilik müessese
sinin Bakanlık müfettişleri tarafından incelene
rek rantabl bir hale getirilmesi, dolayısiyle süt
çülüğün himaye edilmesi, talebedilmektedir. 

Şahsan haklı bulduğum bu taleplerin gide
rilmesi için Hükümetin dikkat nazarlarına arz 
ederim, teşekkür ederim. 

2. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz
ın, Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/341) 

3. •— Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Gümrük ve Tekel ve Köy İşleri Komisyonların
dan çekildiğine dair önere/esi (4/342) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerinin komis
yonlarından istifa ettiklerine dair önergeleri 
var, okutacağım. 

MEHMET YÜOELEE (Kayseri) — Efen
dim, gündem dışı söz talebetmiştim, yazı gön
dermiştim, müsaade ederseniz... 

| BAŞKAN — Şu anda muttali oluyorum, ha-
j berim olmadı Saym Yüceler, mümkün değil. 

Önergeleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Mensubolduğum Güven Partisinden istifa et
tiğimden, bu parti kontenjanından seçilmiş ol
duğum Meclis Hesaplarını Denetleme Komisyo
nundan da çekiliyorum. Bilgilerinize sunarım. 

Hüseyin Yılmaz 
Gaziantep Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel ve Köy İşleri Komisyonu 
üyeliklerinden istifa eder saygılarımı sunarım. 

17 . 6 . 1968 
Hasan Değer 

Diyarbakır Bağımsız 
Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

I •/. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
I 657 sayılı Devlet memurları Kanununun bâzı hü-
I kümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçici 
I maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin Ma-
I liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 9 ar 
I üyeden kurulacak bir Geçici Komisyona havale

sine dair önergesi (4/339, 2/344) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda tarafından 
verilen bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemin 16 ncı sayfasında 37 sırada yer 
alan 675 sıra sayılı 657 sayılı Devlet memurları 
Kanununun bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve 
bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifinin Maliye ve Bütçe - Plân komisyonla
rından kurulacak dokuzardan 18 üyeli bir Ge
çici Komisyona havalesini arz ve teklif ederim. 

14 . 6 . 1968 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Anla
şılmadı. 

Sayın Özarda tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi Yüce Heyetinizin oyuna sunuyorum; 

I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
| tir. 

198 — 
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5. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu 
ile Konya Milletvekili Faruk önder'in, Maraş 
ili adının «Kahraman Maraş» olarak değiştiril
mesini öngören kanun teklifinin gündeme alın
masına dair önergesi (4/390, 2/648) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızdan teklif edilen Maras ili adının 
«Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesini ön
gören kanun tasarısı 1,5 ay geçtiği halde Heyeti 
Umıvmiyeye intikal etmemiştir. (2/648 - içişleri 
Kom.) içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince ka
nun teklifimizin gündeme alınmasını arz ve ta-
lebederiz. 

14 . 6 . 1968 

Teklif sahipleri 

Maraş Milletvekili Konya Milletvekili 
Hüseyin Yaycıoğlu Faruk ör^er 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir araş
tırma önergesi verilmiştir, önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özeti : Seçimler sırasında fakir ve yoksul 
vatandaşların oyunu alabilmek için siyasi ah
lâk kurallarına aykırı olarak halkı kanun
lara karşı gelmek suretiyle gecekondu yap
maya teşvik edenlerle bu hareketleri müsa
maha ile karşılıyan sorumluların ve böylece 
775 sayılı Gecekondu Kanununun bir süre 
için fiilen yürürlükten kaldırmak suretiyle 
yarattıkları anarşi düzeni içinde sebebol-
dukları millî servet kaybının tesbiti için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırma Komisyonu kurulması hakkında. 

Olay : 
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30 Temmuz 1966 tarihinde yürürlüğe giren 
775 sayılı Gecekondu Kanunu; belediye. sınır
lan içinde yaşıyan dar gelirli ve yoksul va
tandaşları birer konut sahibi yapacak birçok 
imkânlar sağlanmıştır. Devlet ve belediyelerin 
müşterek gayreti ile ucuz konut sahaları ay
rılması, buraların parsellenmesi, planlanması, 
uzun vadeli krediler açaılması gibi kolaylık
lar ve yardımlar, bu kanunun özünü teşkil 
etmektedir. Ancak, bu kanunun bir hedefi, fa
kir vatandaşları şehirlerde imar plânlarına 
uygun konutlara kavuşturmak olduğu kadar, 
diğer bir önemli hedefi de şehirlerde yapı 
anarşisine son vermek ve mamur beldeler için
de dağbaşı yasasının uygulanmasına son ver
mektir. Nitekim kanunun 18 nci maddesin
de : - «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra, belediye sınırlan içinde veya dı
şında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, 
katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda 
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerlerde yapılacak daimî veya geçici 
bütün izinsiz yapılar, inşaat sırasında olsun 
veya iskân edilmiş bulunsun, hiçbir karar 
alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye ve 
Devlet zabıtası tarafından derhal yıktınlır.» 
denmektedir. 

Yine aynı Kanunun 37 nci maddesinde, yu-
kanda belirtilen yerlerde izinsiz yapı yapan
ların ve yaptıranların, fiilin ağırlık derece
sine göre üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandınlacaklan yazılı bulunmak
tadır. Demek M; 775 sayılı Kanun, yayımın -
dan evvel yapılmış olan bütün gecekondulan 
himayesine almış, ancak bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra izinsiz gecekondu 
yapımını kesin olarak yasaklamış ve cezalan
dırmıştır. 

Hal böyle iken 2 Haziran 1968 tarihinde 
yurdumuzda yapılan belediye seçimlerinin 
propaganda süresi başlar başlamaz, büyük 
şehirlerde ortaya çıkan bazı siyasi parti 
başkan adayları, daha ilk propaganda ko
nuşmalarında, kanunun yasak hükümlerine 
rağmen, büyük bir pervasızlıkla vatandaş-
lan kaçak gecekondu yapmaya teşvik et
mişler ve belediye başkanlığını kazandıkları 
takdirde, yapılacak gecekondular için af çı-
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karacaklarını vadetmişlerdir. Affın kanunla 
olabileceğini ve bunun da münhasıran Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkisi içinde bulun
duğunu bilmiyecek kadar cehalet içinde yü
zen bu zavallılar, ne yazık ki, ne kendi parti
leri ve ne de iktidar tarafından uyarılmamış, 
haklarında kanuni takibat yapılmamış ve böy
lece bu sorumsuz davranışlardan dolayı bütün 
Türkiye'de hüyük sosyal felâketlere ve tam 
bir anarşi düzenine yol açılmıştır. 

Kısa zamanda, oy avcılığı maksadiyle si
yasi rekabet halini alan bu kanun dışı tah
rik ve teşviklerden cesaret alan oribinlerce va
tandaş, gün bu gündür düşüncesiyle derhal kaz
maya, küreğe sarılmış ve gözüne kestirdiği rast-
gele gecekondu yapmağa başlamıştır. Bunların 
arasında bu işin öteden beri ticaretini yapan, fır
sat düşkünü açıkgözler olduğu gibi, karısının 
dikiş makinasını veya kolundaki bileziğini 
satarak bunların parasını gecekondu yapı
mına yatıran kimseler de pek çoktur. Yalnız 
Hazine ve Belediye arazileri değil, şahıslara ait 
tapulu yerler de işgal edilmiş, bâzı yerlerde 
turistik 'bölgeler, ağaçlandırılmış park yerleri 
de bu yağma ve talan furyasından kurtula
mamıştır. Ne acıdır İki, bu kanunsuz hareket
ler karşısında Devlet ve belediye zabıta kuv
vetleri ellerini bağlayıp seyirci kalmaktan başka 
bir şey yapmamışlardır. Ortada ne Devlet 
otoritesi,, ne kanun hâkimiyeti ve ne de bele
diye haysiyeti diye bir şey kalmamıştır. Bu 
yağma hâlâ yer yer devam etmektedir. Çün
kü vatandaş gelecek yıl da genel seçimler 
yapılacağını bilmekte ve daha şimdiden o gün
ler için hazırlık yapmaktadır. Üzerinde du
rulacak en önemli nokta şudur : Türkiye'de 
bir kanun ya vardır ya da yoktur. Varsa, 
her zaman ve mutlaka uygulanır. Uygulanmı-
yacaksa yürürlükten kaldınlır, imar plânları 
yırtılır, herkes kuvvetine güvendiği yerleri ge
lişigüzel işgalde serbest bırakılır ve bu 
düzenin de adı konur: Anarşi düzeni. 

Bir Milletvekili olarak, hu Meclisin çıkar
dığı bir kanuna saygıyı sağlamak ve onu 
yenibaştan yürürlüğe koyduraJbilmek amaciyle 
bu araştırma önergesini vermiş bulunuyorum. 

Sonuç : 
Belediye seçimleri dolayısiyle bir taraftan 

bâzı siyasi partilerin belediye başkan aday

ları kendilerine oy sağlamak amaciyle yoksul 
halkı kanunları çiğniyerek izinsiz ve kaçak 
gecekondu yapmaya teşvik etmişler, diğer ta
raftan ayni endişe içinde bulunan iktidar yet
kilileri de bu kanunsuzluklara müdahaleden 
çekinmişlerdir. Böylece meydanı hoş bulan on-
binlerce kişi, varını yoğunu ortaya dökerek 
izinsiz v© kaçak konut yapımına girişmişler
dir. 

Şimdi ise seçimler yapıldıktan, sonuçlar 
alındıktan sonra, kanunun uygulanmasına ge
çilince, Devlet kuvvetlerine karşı isyan ni
teliğini taşıyan toplu direniş ve saldırılar, 
silâhlı çatışmalar başlamıştır. 

Seçimlerde kendilerine özel menfaat sağla
mak amaciyle, Türk toplumunun tabanını teş
kil eden yoksul ve masum kütleleri bu derece 
istismar etmek, sonradan onları daha yoksul 
ve perişan hale ve suçlu duruma düşürecek 
kanunsuzluklar yapmaya teşvik ve tahrik et
mek, siyasi ahlâk kuralları ve insaf ölçüleri 
ile bağdaştırılamıyacak kötü davranışlardır. 
Türkiye'de her yıl seçim vardır ve bu dav
ranışlar her yıl tekrar edilecektir, işte bütün 
bunlara bir son vermek için : 

1. 2 Haziran 19G3 tarihinde yapılan Bele
diye seçimlerinin propaganda süresi içinde 
hangi başkan adaylarının ve siyasi parti 
sözcülerinin, kanunun yasak hükümlerine rağ
men, kaçak gecekondu yapımını teşvik ettik
lerinin, 

İzinsiz ve kaçak yapılan gecekondulara 
vaktinde müdahale etmiyerek kanunun ken
dilerine yüklediği yıkım görevini, vaktinde 
yerine getirmiyen Devlet ve belediye sorumlu
larının kimler olduğunu,, 

3. 'Seçim propaganda süresi içinde ve on
dan sonraki, günlerde Türkiye'nin nerelerinde 
kaç aded izinsiz ve kaçak konut yapıldığını, 
bunlardan kaçının yıktırılıp kaçının yıktırıl-
madığmı, 

4. Kaçak yapılan bu konutlar için kaç 
lira değerinde malzeme ve işçilik harcandı
ğını araştırmak ve Meclise bilgi vermek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını, üç 
ay süre ile görevlendirilecek bu komisyonda 
bütün siyasi parti grupları temsil edilmek 
üzere 113 üyeden teşkil edilmesini ve bu ko-
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misyonun Türkiye'nin lüzum göreceği yerle
rinde inceleme yapmakla yetkili kılınmasını 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
15 . 6 . 1968 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca verilmiş olan önerge Yüce Meclis hu
zurumda okutulmuş bulunmaktadır. Gereği 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 say ıh Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 'ra
poru (Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet Sena 
tosu 1/873) (Millet Meclisi S. Sayısı : 441 e 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1104) 
(1) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresinin önce
lik ve ivedilikle yapılması hakkında bir önerge 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 160 nci sırasında bulunan, An
kara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında
ki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakül
tesi Kuruluş kadroları kanunu tasarısının, öne
mine binaen gündemdeki işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre icra 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi S. 
Sayısı 441 e 2 nci ekte yazılı ve gündemin 
160 nci sırasında kayıtlı, «Ankara Üniversitesi 

(1) 441 e 2 nci ek sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

yapılacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi gündeme 

geçiyoruz. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sa

yın Başkan, benim bir önergem vardı, gün
demle ilgili. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz bugünkü gün
demle ilgili değil, Çarşamba günü için hazırla
nacak olan gündemle ilgili. Çünkü, sizin öner
genizin öngördüğü husus, bugünkü gündemde 
mevcut değildir. 

Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek Adana Ziraat Fakültesi Kuruluş kadro
ları kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu üzerinde müza
kereye başlıyoruz. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler?. 

Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul ödilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır İvedilik
le görüşülme teklifini oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 

Fakültesi Kuruluş kadroları Kanunu 
MADDE 3. — A) Ankara Üniversitesine 

bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
tim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değişik 62 nci maddesi gereğince geçici 
olarak görevlenJdirilen öğretim üyeleri ve yar
dımcılarına bu görevi aylar itibariyle munta
zaman ve fiilen yaptıkları sürece her ay bütün 
istihkaklarından ayn olarak aşağıda gösterilen 
oranlarda ödenek verilir. 

a) Profesörler 1 nci brüt maaşın yüzde 
yüzü, 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. Meclisi B : 77 17 . 6 . 1968 O : 1 

b) öğretim görevlisi ve doçentlerden 
3 ncü dereceye veya daha az olanlara 3 ncü de
rece brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü dereceden 
daha yüksek olanlara almakta oldukları maa
şın yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci 
derece ve daha az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha yu
karı olanlara almakta oldukları maaşın yüzde 
yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçici olarak görev
lendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde ka
bul edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi okutmuş bulunmak
tayım. Madde üzerinde söz istiyen?. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet,'Se
natosu, maddeyi bu şekliyle kabul etmiş bu
lunmaktadır. Bu, Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen şekil, Millet Meclisi Komisyonunca 
benimsenmemiş durumdadır. Şimdi benimse
yip benimsememe hususunu Yüce Heyetin oyu
na sunacağım., Şayet Millet Meclisi Komis
yonunun, Cumhuriyet Senatosu tarafından de
ğiştirilme şeklini benimsememe karrama Meclis 
uyarsa o zaman mesele Karma Komisyona inti
kal edecektir. 

Şimdi, Millet Meclisi Komisyonunun, okut
muş olduğum Senatonun değişik maddesini be
nimsememe kararını Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Benimsememeyi kabul edenler... Ya
ni, Millet Meclisi Komisyonunun görüşünü 
benimısiyenler... Kabul etmiyenler... Millet Mec
lisi Komisyonunca benimsenmiş olan husus 
Meclisimizce de kabul edilmiştir. Diğer bir ta
birle, Millet Meclisi Komisyonunun Senato ta
rafından değiştirilmiş şekli benimsememe ka
rarı Meclisimizce uygun görülmüştür. Dolayı-
siyle mesele bir ihtilâf 'halinde Karma Komis
yona intikal edecektir. 

Müsaade buyurursanız, gerek Millet Mecli
sinden, gerek Senatodan seçilecek beşer üye
den ihtilâfı halledecek Karma Komisyonu teş
kil edelim., Beşer kişi münasip mi efendim?.. 
(«Evet» sesleri) Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinden beş kişi, Senatodan beş 
kişi toplanacak, bu on kişilik heyet Karma 
Komisyon halinde bir madde düzenliyecektir. 

2. — Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komis 
yonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 159 ve 
159 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde yeter ço
ğunluk sağlıyamıyan; Umumi hayata müessir 
âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapıla
cak yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasını tek
rar edeceğiz. Kupalar gezdirilsin. 

3. Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirümiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak 
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru 
lan Geçici Komisyon raporu (1/386) (S. Sayısı: 
701) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arşadaşlarım, Sayın 
Devlet Bakanı tarafından bir önerge verilmiş
tir, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 47 nci sırasında yer alan kanun 

tasarısının diğer işlere takdimen, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN — önergeyi, Başkanlık olarak, 
izah bakımından yardımcı olmak isterim. 

701 sıra sayılı ve gündemin 47 nci numara
sında kayıtlı bulunan «Türk vatandaşlarına 
aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriye 
tince millîleştirümiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
porunun gündemde bulunan diğer işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda Sayın Devlet Bakanı tarafından verilmiş 
bulunan önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. 

(1) 701 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bu konu ile 
ilgili söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın İnan, müsaade buyuru
nuz, lütfediniz... 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — önerge üze
rinde »öz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge üzerinde, takdimen 
görüşülüp, görüşülmeme konusu üzerinde mi 
söz Bitiyorsunuz? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Evet Başka
nım, önerge ile gündemin bir yerinden alına
rak acele görüşülmesi hususunda söz istiyor
dum. 

BAŞKAN — Çok affedersiniz, ben zannedi
yorum işin maddi anasırı üzerinde söz istiyor 
sunuz. Tümü üzerinde söz vereyim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, benim ricam şu idi; tanzim buyurduğu
nuz bu gündemin hiçbir değeri yoktur. Ben 
buna göre hazırlanıp geliyorum. Ondan sonra 
karşımıza mütemadiyen, bu neviden önergeler 
çıkıyor. Böyle gündem olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, takdir eder
siniz ki, bütün bu hususları Yüce Meclis ken-
ıdi karariyle düzenlemektedir. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 
Meclis gündemine hâkimdir, istediği gibi tan
zim eder. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bu gündemle 
böyle bir Meclis çalışamaz. Böyle gündem ol
maz. Bu konu hakkında hiçbir bilgimiz yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Meclis gün

demine hâkimdir, ama keyfî de olamaz. Böyle 
gündem olmaz, böyle gündemin hiçbir kıymeti 
yoktur. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 
Meclis gündemini keyfe göre tanzim etmez. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan, Sayın Mus-
tafaoğlu, muhterem arkadaşlarım, bir dakika, 
rica ederim. 

Sayın Şefik İnan, bütün bu meseleler daha 
önceden bu Meclis açıldığı anda bahis konusu 
edilecek meselelerdir. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Mec
lis gündemine hâkimse benim önergemi neden 
muameleye koymadınız? 

BAŞKAN <— Rica ederim efendim, dinleyi 
niz. Evvelâ Başkan konuşuyor. İstirham ede
rim dinleyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde basılı 
bulunan gündem, daha önce Yüce Meclisin 
almış olduğu karar gereğince tanzim edilmiş 
bulunan bir gündemdir. İşbu gündem kısımla
ra ayrılmış ve Çarşamba günleri münhasıran 
genel görüşme, Meclis araştırması ve sözlü so
ruların görüşüleceği Yüce Meclisin karariyle bir 
esasa bağlanmıştır. Bunun haricinde Pazartesi 
ve Cuma günleri münhasıran kanunların görü
şülmesi hususunda Yüce Meclis kararını almış 
bulunmaktadır. 

Riyaset, Meclisin bu kararlarını harfiyen 
tatbik etmektedir. Rica ederim. Hafızalarımı
za biraz daha bağlı kalalım ve hafızalarımızı 
tazeliyelim. Şimdi, şayet bu gündem husu
sunda eğer arkadaşlarımın bâzı mütalâaları, 
arzu ve istekleri mevcut ise gündeme girmeden 
evvel arkadaşların gündemde takdim tehir me
seleleri hakkında söz alma hakkını haizdirler. 
Kaldı ki, bu gündem bu şekilde hazırlanmış 
olduğuna göre, bugün gündemde mevcut tüm 
kanunların, sırası geldiği takdirde, görüşüle
bilmesi mümkündür ve arkadaşlarımın bu gün
dem dâhilinde hazırlıklarını daha önce yap
ması gerekmektedir. Şimdi uyguladığımız sis
tem daha önce, Meclis tatile girmeden önceki 
uyguladığımız sistemden farklı bir sistem de
ğildir. Onun için tehevvürü mucibolacak bir 
hal yoktur. Bütün parti grup başkanlannın 
müşterek imzasiyle Meclis Başkanlığının huzu
runda yapılan toplantıda gündemin şekli tan
zim edilmiştir. Aradan geçen iki aylık bir fa
sıla içerisinde, zannederim arkadaşlarımın bir 
çoğu bu kısmı unutmuştur. Ö halde yapılacak 
iş, evvelemirde Meclis, tatili mütaakıp çalışma 
temposuna girdiği anda, meselelerin bu şekilde 
gelişmesine mâni olmak üzere arkadaşlarımızın 
çıkıp Meclis çahşmalariyle ilgili mahiyette ko
nuşmada bulunmaları ve bunu muayyen Mec
lis kararına bağlamaları gerekir idi. 
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Şimdi, Başkan olarak, bu gündem dâhi
linde takdim tehir teklifleri mevcut ise o tak
dim tehir teklifleri üzerinde söz verebilmek 
kaydiyle bütün bunları oylamak mecburiyetin
deyiz, Bu bakımdan Başkanlığın tutumunda 
hiçbir surette en ufak bir inhiraf, en ufak bir 
hata mevzuubaJhis değildir. Yalnız, Şefik inan 
Beyefendi söz istedikleri zaman bu önerge üze
rinde söz alıp alamıyacağmı mesele olarak tes-
bit edemedik. Yoksa birleşimi kapattığımız 
dan bu yana tatil süresi zarfında bugüne kadar 
hiçbir değişiklik icra edilmemiştir. Bütün bu 
meselelerde parti grup başkanvekillerinin ken
di yazılı imzalariyle hazırlamış olduğu bir 
önergenin Yüce Meclis tarafından kabulüyle 
ancak bu hale gelmiştir. O bakımdan rica 
ediyorum. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Benim; Baş
kanlığın tutumu hakkında bir şikâyetim yok. 
İtirazım zamansız öncelik teklifi verilmesi hu-
susunldadır. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkanım, Meclis gündemini kendisi yapar 
dediniz. Şimdi, burada bir sayın üye gündem
de bir tadilât istediği zaman bunu yapmak hak
kına haiz midir, değil midir? 

BAŞKAN — Basılı gündemde Yüksek Mec
lisin birtakım tehir yapmak imkânı mevcut
tur, değişiklik yapabilir. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Gün
demle ilgili değil. Meclisin çalışmaları hak
kında. 

BAŞKAN — Meclisin çalışmaları hakkında 
birleşim açılıp müzakereye geçmeden önce böy
le bir talep serdoTunabilir ve onun üzerinde 
müzakere edilebilir. Zatıâlinizin beyan ettiği
niz husus, bu gündemde takdim tehir teklifine 
mütedairdir. O bakımdan basılı gündem hari
cinde hiçbir teklif bugün için artık karar altına 
alınamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleleri Baş
kanlığa ulaştırmadan önce kendi aramızda çok 
esaslı bir tetkike tabi tutalım, iyice meseleleri 
kavrayalım, anlıyalım, ondan sonra itirazımızı 
yapalım, rica ederim. 

Tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Söz, Sayın Ahmet Tahtakılıç'indir. Buyurun 

efendim. 

Bir dakika Sayın Tahtakılıç. Komisyon ye
rini alsın. Komisyon yerini aldıktan sonra an
cak görüşmeye devam edebiliriz. Komisyon?.. 
Bu kanunun görüşülmesi sırasında komisyon 
makamını işgal edecek olan komisyon yetkilisi, 
lütfen yerini alsınlar. Eğer komisyon yoksa, 
bunun görüşmesini geçeceğiz. («Komisyon yet
kilisi yok» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun tasarısı bir Geçici Komisyona havale edil
miş ve Geçici Komisyon tarafından düzenlen
miştir. Komisyonda; Sayın Settar ilksel, Sa
yın Faik Kırbaşlı, Sayın Halil Başol, Sayın 
Mehmet Emin Gündoğdu ve Sayın Vefik Bi-
rinçcioğlu mevcutturlar. Bu arkadaşlarımdan... 
(«Sayın Halil Başol burada» sesleri) 

Buyurun efendim. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Komisyon, 
sözcü tâyin etmiş mi 

BAŞKAN — Sözcü Faik Kırbaşlı. 
ŞEREK BAKŞIK (izmir) — Sözcü burada 

yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakşık, bu çeşit muame
leler çok yapıldı, o vakit itiraz etmediniz. Kal
dı ki arkadaşımız Komisyon yetkilisi olarak 
oturdu. Şayet Komisyon kendisini yetki bakı
mından mücehhez kılmamışsa o zaman kendisi 
beyan eder, rica ederim. 

Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Devlet 
ve millet olarak içinden çıkamadığımız mesele
lerden birisi de bu emlâk anlaşmalarıdır. 

Biliyorsunuz ki, tarihimizin bir safhasında 
şimdi dostumuz olan Yugoslavya'da bütün em
lâk diğer Balkan devletleri gibi Türklere aitti, 
fakat Devletimiz bu haklarını müdafaada o ka
dar geç kalmıştır ki, düşününüz Yugoslavya'da 
emlâk bırakıp da orada Agrer Kanunu mucibin
ce devletleştirilen mülklerde halk sahiplerinin 
meslesi bugüne kadar kalmıştır. Bunun ken
disine göre bir tarihçesi vardır. Geçmişte Bal
kan dostluğu çerçevesinde Yugoslavya ile pü
rüzlü meselelerimizin hepsini çözmek için bir 
emlâk itilâfnâmesi yapılmıştır. Bu emlâk iti-
lâfnamesi hakikaten ciddî olarak tetkik edilecek 
bir şeydir. Tasavvur ediniz ki, o zaman Yugos-
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lavya tebaalı vatandaşlar Türkiye'de 32 milyon 
- rakamı tahminî olarak söylüyorum, hatâ et
miş olabilirim - 32 milyon liralık hak iddia edi
yorlar Türk topraklarında. Yani Rumeli ile 
Anadolu çerçevesinde misâkı millî hudutlarında 
kalan topraklarda 32 milyon liralık hak iddia 
ediyorlar, buna mukabil de bizim iddia ettiğimiz 
haklar da 32 500 000 liraya maloluyor. Çünkü 
ne Türkiye'deki emlâk için defterdarlarımızdan 
malûmat alıyoruz, ne de dışardaki emlâki tesbit 
için bir Devlet gayreti gösteriyoruz; 500 bin 
liralık bir fark kalıyor. Bu 500 bin lira da alâ
kalılara taksimi kabil değildir diye Kızılay'a 
verilmiştir. Maalesef hak sahipleri Devlet an
layışından da, umumi devletler hukuku anlayı
şından da, hususi devletler hukuku anlayışından 
da perişan olmuşlardır. Sonra bu 500 bin lira
nın Kızılay'a verilmesinin haksız olduğu anlaşıl
mıştır, fakat iş bir defa bu noktaya gelmiştir; 
birinci safhası acı bir şekilde kapatılmıştır. 

Arkadaşlar, tabiî bu yeni anlaşmanın de
taylarını tetkik etmeye imkân yoktur. Benim 
şimdi burada reyimi beyan ederken Hükümetten 
öğrenmek istediğim şey şudur; evvelâ arka
daşlar devletler umumi politikası için vatan
daşların hakkı üzerinde de anlaşma yapabilir
ler, ama dönüp vatandaşın hakkını kendi dev
leti çerçevesinde ister tazminat şeklinde, ister 
aynen ödemek mecburiyetindedirler; hususi 
hukuk hükmü budur. 

Biz şimdi bu yeni itilâfnameye evet der
ken, hakikaten Yugoslavya'da takiıbedilen ağ-
rer Kanunu mucibince toprakları millîleştiril-
miş, istimlâk edilmiş, kamulaştırılmış bütün 
vatandaşların mallarını tesbit edebilmiş miyiz? 
Bu, tabiî büyük çalışma istiyen bir iştir. Bu
nun yapıldığını Hükümet şimdi bize söylüye-
bilirse anlaşmaya kolaylıkla rey vermek müm
kündür, fakat geçmişte olduğu gibi sırf siyasi 
dostluklarımızı, yani siyasetimizi tanzime ya-
rıyan bir zihniyetle biran evvel bu işi bitirelim 
dediysek, arkadaşlar, yeni bir hataya düşmüş 
oluruz. Hak sahiplerinin haklarını ortadan ka
çırmış oluruz. Onun için ben işin tafsilâtına 
girmeden evvel komisyon namına konuşan ar
kadaştan ve Hükümetten şunu rica ediyorum: 
Bu, Yugoslavya'da takibedilen yeni kanun sis
temi içerisinde arazileri kamulaştırılmış olan 
bütün Türk Vatandaşlarının emlâki tesbit 

edilmiş midir ve bu emlâkin kıymetlendirilme-
sinde karşılık şekilde halledilmesinde âdil ne 
bir ölçü tatbik edilebilmiş midir? Bunu öğ
renmek istiyorum. Bu hususta Meclisi tenvir 
ederlerse, bu itilâf name, anlaşma hususunda 
ondan sonra kanaatimizi söylemek mümkün
dür. Maziden gelen safhası acıdır. Halbuki dev
letler hususi hukuku mucibince vatandaşımı
zın hakkını sonuna kadar korumakla mükel
lefiz. Bu haklar gereği gibi tesbit edilmiş mi
dir ve anlaşma, vatandaşlarımızın oradaki hak
larını temin ediyor mu? Bunun detayları ya
pılmış mıdır? Tesbit tamam mıdır? Hakkı alın
mamış bir vatandaş kalmış mıdır, kalmamış 
mıdır? Bu hususta Hükümetin izahat verme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından mem
leketimize gönderilmiş vatandaşlarımızın gay
rimenkul haklarının tesbiti bakımından yapı
lan anlaşmanın muhtevası üzerinde görüşüyo
ruz. 

Memleketimize sadece Yugoslavya'dan de
ğil; Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan ve ben
zeri memleketlerden Türk vatandaşlarımız gö-
çediyorlar. Bunlar dedelerinden, babalarından 
veya fiilen kendilerinin iktisabettiği gayrimen-
kulleri olduğu gibi orada bırakıyorlar, sade
ce tatlı canlarını anavatana ulaştırmak için 
çareler arıyorlar ve geliyorlar. 

Devre devre, yer yer memleketimize göç
men olarak gelen bu vatandaşlarımız, anavatanı 
miza gelir gelmez her şeyden yoksun oluyorlar. 
Türk Hükümeti veya hükümetleri gelen bu va
tandaşlarımızın iaşelerinden mesul, ibatelerin
den mesul, sağlık durumlarından mesul, onla
rın iskân politikasından mesul ve çok müşkül 
durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu şekil
de Yugoslavya'dan da gelmiş, sair yerlerden de 
gelmiş olan vatandaşlarımızın Türkiye toprak
larında hakiki vatan evlâtlarımız gibi muame
le gördükleri de bir hakikat. Çırılçıplak geli
yorlar bunlar. Ne ceplerinde parası, ne ser
vetleri.. Müşkül durumda kalan Türk Hükü
meti bunları memleketimizin en güzide yerle
rinde Hazineye aidolan arazileri tevzi etmek 
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suretiyle iskân ediyorlar. Ama buna mukabil 
onların Yugoslavya'da ve benzeri yabancı mem
leketlerde bıraktıkları servetler akilbeti meç
hul, üzerine buz gibi yatıyorlar. Olmaz böyle 
adaletsizlik Buna izafeten 7050 sayılı Kanunla 
tasdik olunan 13 Temmuz 1956 tarihli Anlaşma 
ile akdedilen Akitnamede Yugoslav Devletin
den sekiz yılda ve sekiz eşit taksitle ödenmek 
üzere global olarak 3 750 000 Amerika Bir
leşik Devletleri doları olarak borçlandırılmış 
olan bu meblâğın taksitleri dahi ödenmemiş 
vaziyette. Sadece Yugoslavya'da vatandaşlığı
mıza kabul ettiğimiz Türk evlatlarımızın hak
ları bu kadar milyonlar tutuyor. Diğer yerler-
dekiler de aynı buna benzer değerli arkadaşla
rım. O halde Türk Hükümetinin ve hükümetle
rinin, bu gafletlerle zarar - dide olmamaklığı-
mıs için, daha ciddî, daha dinamik, daha mü
essir tedbirler alması lüzumludur, vakit gecik
tirmeden hattâ buna el atmak mecburiyetin
dedir. 

Benzeri durumları da Türkiye ile bir kıyas-
lıyacak olursak Türkiye'de de bir hayli yaban
cı uyruklu kişilerin namütenahi gayrimenkul 
servetleri var. Bunlar istanbul'un ve benzeri en 
güzel yerlerimizin en güzide yerlerine otur
muşlar, çöreklenmişler, diledikleri gibi sefa sü
rüyorlar. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kimlerden 
bahsediyorsun? 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Gayri
müslimlerden bahsediyorum, Yabancı devlet
lerden Türkiye'ye gelenler hava alır. Ama Tür
kiye'de oturan yabancılar bütün servetlerimizi 
alır, sömürürler, vergi kaçakçılığı bir tarafta, 
döviz kaçakçılığı bir tarafta, işte takası haliy
le taban tabana zıt Türkiye'yi sömürürler. 

Değerli milletvekilleri; artık Türkiye'mizin 
ve Türk Milletinin bu kabîl gafletlere tahammü
lü yoktur. Hükümetimizin bu konulardaki cid
dî tedbirlerini en seri şekilde alarak artık Tür
kiye'nin ve Türklerin yurt dışındaki her türlü 
maddi ve mânevi haklarının kurtarılmasına gay
ret etmesi lâzımdır. 

Türkiye'de namütenahi topraksız otokton 
halkımız perişan halde, biz oradan göçmen ola
rak gelen vatandaşlarımızı en iyi yerlerimizde, 
kabilizer topraklarımızı vermek suretiyle, top

rağa kavuşturuyoruz. Ama onların servetleri 
orada kalıyor. Bu adaletsizliği gidermek için 
değerli Hükümetimizden bilhassa bu mevzuda 
titizlikle davranmasını hassaten rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Uyar. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün her şeye takdimen görüşmesini ka
rarlaştırdığımız ve müzakeresine başladığımız 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Oumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan, mal, hak ve menfatalerin tasfiyesi hakkın
daki Kanunun Meclise gelmesi, gerçeği söyle
mek lâzımgelirse, çok gecikmiştir. 

Kanun, 1946 ve 1948 yıllarında Yugoslav
ya'dan Türkiye'ye göç etmiş ve Türk vatanda
şı olan vatandaşlarımızın Yugoslavya'da bı
rakmış oldukları mal, hak ve menfaatlarımn 
bu kanun gereğince kendilerine verilmesi hedef 
tutmaktadır. 1946 ve 1948 yılarında Türkiye'ye 
gelmiş olan Yugoslav göçmeni vatandaşlarımı
zın mallarının bedel olarak bir kanunla kendi
lerine tazminat olarak verilmesi 5594 ve 7050 sa
yılı kanunlarla 1950 yılından itibaren temin 
edilmiş ve 1950 yılında da iki devlet arasında 
bu iş bir protokola bağlanmak suretiyle ne gi
bi şartlar altında bu tazminatın verileceği tes-
bit edilmiş ve bu tazminat miktarının tesbiti de 
protokolde sekiz ay gibi kısa bir süreye bağ
lanmış ise de, maalesef aradan 15 yılı aşmış, 18 
yılı bulmuş bir zaman geçmiştir. Evvelâ bu iş, 
Dışişleri Bakanlığına verilmiş iken bilâhara 
yerinde bir kararla Maliye Bakanlığına veril
miş. Takdir ve Tevzi Komisyonu tarafından 
kanunun derpiş ettiği hükümler içerisinde bu 
kanundan faydalanacak olan vatandaşlarımı
zın ibraz ettikleri belgelerin tesbiti suretiyle 
ne gibi haklan, malları ve menf aatları kalmış
tır Yugoslavya'da; bunlar bir sonuca bağlan
mıştı. Yalnız, kanun tasarısının tetkikinden 
bendenizin pek anlıyamadığım bir nokta, henüz 
bu Takdir ve Tevzi Komisyonu zannımca ça
lışmalarını bitirmemiş, henüz bu kanundan kim
ler, kaç kişi faydalanacaktır, yararlanacaktır 
sorusunun cevabı verilememiştir. Bu kısa bir 
tetkik içinde anladığım; böyle midir, yoksa ha
kikaten tesbit edilmiş midir, edilmemiş midir, 
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tesbit edilmişse kaç kişi bundan yararlanacak
tır; bu hususu komisyondan veya Sayın Hükü
metten öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; bu kanundan yararlanacak olanla
rın Türkiye'ye geliş tarihleri veya Türk vatan
daşlığına geçiş tarihleri arasında şöyle bir iba
re vardır kanunda: «31 Temmuz 1954 tarihin
den sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenler 
bu kanundan faydalanamıyacaklardır.» Bunun 
gerekçesini anlamak isterim. Niçin bu tarihten 
sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenler bu 
kanundan faydalanamıyacaklardır? Bunun ne
denini bendeniz pek anlıyamadım. 

Yapılan anlaşmaya ve alınan miktara göre 
kanun tasarısının 8 nci maddesinde 3 750 000 
dolar tazminat karşılığı olarak alınmış ve bu 
para, takdir komisyonunun tevziata tabi şahıs
lar ve yine kanunda tesbit edilen usuller daire
since; «Alacakları mal ve hak ve menfaatları-
nın karşılığındaki miktar 3 750 000 liradan 
fazla olduğu takdirde muayyen ölçüde azaltı
lacaktır.» denmiş, yerinde bir hükümdür, doğ
rudur. Ancak şurada 9 ncu maddenin (a) fık
rasının son cümlesinde de zihnimi kurcalıyan 
bir nokta vardır, bu hususta da tenevvür et
mek istiyorum. «Şu kadar M, millîleştirme bel
gelerinin verildiği tarihteki dinar'ın Türk pa
rası olarak tesbit olunacak kıymeti ödemeye 
esas tutulur.» Ama diğer fıkralarla ve biraz 
evvel arz ettiğim şu 3 750 000 liranın yetmedi
ği takdirde bu esas dairesinde mi indirme yapı
lacaktır? Bu olmadığı takdirde indirme nisbe-
ti, oranı ne olacaktır? Bunun da aydınlatılma
sı lüzumludur, kanısındayım. 

Yine 9 ncu maddenin (b) fıkrasının son cüm
lesi şudur: «Komisyon gerektiği takdirde ma
hallen tetkikat yapılması için bir heyet gönde
rilmesini talebedebilir.» Yani bu takdir ve tev
zi komisyonu henüz tetkikatını bitirmedi, - bu 
cümleden benim anladığım - gerekirse mahallen 
tetkikat yapılması için bir hevet gönderilmesi
ni talebedebilir. Bu heyet Yugoslavya'ya mı 
gönderilecektir? Bunu da cevaplandırmakta 
fayda var sanıyorum. 

Nihayet, bu 3 750 000 liranın da şimdiye 
kadar bankalarda birikmiş olan faizleri ve sair 
gelirleri piyangolardan, muhtelif kaynaklardan 
buna ilâve edilmiş olan gelirlerin de haklı ola-

I rak bu 3 750 000 liraya ilâve edilmesi uygun 
görülmüş ki, yerinde bir hükümdür. 

Bir de geçici 7 nci madde ile; bu işle tavzif 
edilmiş olan takdir ve tevzi komisyonunun şim
diye kadar yaptığı muameleleri bu kanun hü
kümlerine göre yapmış olduğu kabul edilmek
tedir ki, bu da doğru ve yerinde bir hareket
tir. Şahsi kanaatimce bu kanun tasarısının bi
ran evvel kanunlaşması ve bu konuda daimî 
surette hepimize yapılan müracaatların bir son 
bulması ve 18 yıldan beri bu konu dolayısiyle 
huzursuz olan vatandaşlarımızın huzura kavuş
ması yerindedir. Geç kalmış olmakla beraber, 
zararın neresinden dönülse kârdır, darbımeseli 
gereğince tasarının biran evvel kanunlaşmasın
da fayda vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, grup 
adına mı konuşacaksınız? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

M. F. GRUFU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Türk vatandaşlarına aidolup da Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleşti-
rilmiş olan mal, hak ve menfaatlarm tasfiyesi 
ile ilgili kanun tasarısı üzerinde görüşlerimizi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

I Yugoslavya'da gayrimenkullerini, haklarını 
ve menfaatlarını bıraktıktan sonra Türkiye'ye 

I dönmüş olan vatandaşlarımızın sayılarının ne 
kadar olduğunu ve bu vatandaşların kaçının 
bu kanun tasarısının getirdiği imkânlardan 
faydalanacağı hususunun bilinmesinde fayda 
vardır. Bu bakımdan biz bu konunun da ay
dınlığa kavuşması bakımından sayın komisyon 
sözcüsü tarafından aydınlatılmasını bilhassa is
tirham edeceğiz. Tasarının tümü üzerinde bir 
müspet mütalâa bulunacağımızı, çeşitli nokta
ları ele almak suretiyle beyan edeceğiz. Yalnız 
Yugoslavya'da değil, Suriye'de, Bulgaristan'da, 
Romanya'da ve Macaristan'da da Türk malları 
kalmış, Türk vatandaşalrımn gayrimenkul mal
ları, hakları, menfaatları ihlâl edilmiştir. Bu
nun ele alınmak suretiyle sadece 500 seneden 
fazla idaremiz altında kalan Ynsroslavva'dan 

I Türkiye'ye gelmiş olan Türk vatandaşlarının 

207 — 
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gayrimenkul mallarını, orada bulunan Türk va
tandaşlarını yugoslavlaştırmışlar ve Türkiye'ye 
gelen vatandaşların mallarını da gasbetmişler-
dir. Bu, geç de olsa Hükümetin ele almak su
retiyle Türkiye'de bulunan vatandaşların az da 
olsa menfaatlerini sağlamaları bakımından biz 
bu kanunun' yerinde olduğu kanaatini taşıyo
ruz. 

Yugoslavya'dan gelmiş olan vatandaşlarımız 
hakkında çeşitli hükümleri ihtiva eden kanun ta
sarısının detayları üzerinde duracak değiliz. Yal
nız genellikle ortadan kaldırılmış olan bir hakkın 
iadesini hukuk görüşü altında faydalı mütalâa 
ediyoruz. Bedellerinin tazminat olarak verilme
si meselesi için öngörülen kanunun çeşitli mad
delerinde yer alan konularda teferruata girişil
miştir ve sıkıcı bâzı ve belki de vatandaşların 
elinde olmıyan belgeler de istenmiştir. Bunla
rın daha basite irca edilmesi yerinde olurdu. 
Ancak, gerek kanun tasarısının 2 nci maddesin
de yer alan, gerekse 9 ncu maddesinde yer alan 
hususların tekrar pratik hale sokulması duru
munu komisyonca ele alınmış olsaydı çok daha 
yerinde olurdu. Bilhassa, «tazminattan istifa
de edemiyecek» bölümünde yer alan 3 ncü mad
dede bâzı Türk vatandaşlarını Türkiye'ye geliş 
tarihleri itibariyle tefrik etmek suretiyle on
ların bu haktan istifade edemiyeceği konusunu 
ele almış olmasını biz hakkaniyet bakımından 
yerinde görmüyoruz. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak bizim te
mennimiz; sadece Yugoslavya'dan gelmiş olan 
vatandaşlar için değil, Suriye'deki Türk vatan
daşlarının mallarının, emlâklerinin de ele alın
masını ve Demirperde gerisi bir hayat yaşıyan 
Türk vatandaşlarının, bilhassa Bulgaristan'da 
yaşıyan Türk vatandaşlarının, Macaristan'daki 
Romanya'daki vatandaşlarımızın da durumları
nı az da olsa, tatmin edici de olsa olmasa bu 
kanunlar gibi ele alınmak suretiyle Büyük Mil
let Meclisine getirilmesini ve o devletlerle iyi 
münasebet kurulmak suretiyle orada yaşıyan 
vatandaşların da himaye edilmesini yerinde gö
rüyoruz. Esasında bu hususta daha önce Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak Sayın Başbakana 
da bir önerge vermek suretiyle bu durumun dü
zeltilmesini istemiştik. 

Bu kanunun tümünün lehindeyiz. Bu husus
ta biz müspet rey vereceğimizi beyan eder, hür
metler sunarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi bahiskonusudur. 
tvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkın

da Kanun 
Genel hükümler 

Madde 1. — Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti tarafından mal, hak ve menfaatlerin 
devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere tabi 
tutulan Türk vatandaşlarının alacaklarına kar
şılık alınan tazminat; bu kanunda yazılı esaslar 
dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak sahip
lerine ödenir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. 

1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Tazminattan istifade edecek olanlar 

Madde 2. — Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti tarafından 5 . 12 . 1946 ve 28 . 4 . 1948 
tarihlerinde yapılan millîleştirme ve sair ted
birler dolayısiyle mal, hak ve menfaatlerine el 
konulan Türk vatandaşları tazminattan istifa
de ederler. 

Ancak, tazminattan istifade edebilmek için 
anlaşmanın imza edildiği 31 Temmuz 1954 tari
hinde Türk vatandaşı olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 
Madde 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 

uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

— 208 — 
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a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 12 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kırallı-
ğı zamanında Agrar ve Kolonizasyon kanunla
rına göre millîleştirilmiş olanlar, 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 31 Temmuz 1954 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısla
rın birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları sebebiyle mahkemelere intikal 
eden ve 31 . 7 . 1954 tarihinde henüz neticelen
memiş olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaş
ları lehine verilen ilâmlara müstenit mal, hak 
ve menfaat sahipleri. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım, deminki mad
dede zannediyorum ki, tarihte bir hata oldu. 
Onu bir defa daha okutmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Matbu, basılı kâğıtlarda ne ise, 
o husus zapta geçecektir. Okunan şekil değil, 
matbu kâğıtlardaki şekil mevzuubahistir. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — 13 Temmuz 1956 tarihidir anlaş
ma tarihi. Halbuki bu husus 31 Temmuz 1954 
olarak yazılmış bulunmaktadır, bir hata oldu
ğu meydandadır. 

BAŞKAN — Kaçıncı maddede Sayın Bilge-
han? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — İkinci madde Sayın Başkanım, 
(Ancak) diye başlıyan satırın son fıkrasında. 

BAŞKAN — «Ancak, tazminattan istifade 
edebilmek için anlaşmanın imza edildiği 31 Tem
muz 1954 tarihinde Türk vatandaşı olmak şart
tır.» Buradaki tarih mi Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Evet Sayın Başkan. Aslında 
13 Temmuz 1956 olacak efendim. 

BAŞKAN — 13 Temmuz 1956 olarak düzel
tilmesi lâzımdır, diyorsunuz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Gerekçede de öyle yazılıdır ve 
anlaşma da o tarihte yapılmıştır. 

- - 20D 
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MUSTAFA UYAR (izmir) — 3 ncü mad
denin C fıkrasını da buna göre değiştirmek lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, eli
mizde mevcut basılı tasanda 2 nci maddenin 
2 nci paragrafında «Ancak, tazminattan istifa
de edebilmek için anlaşmanın imza edildiği 
31 Temmuz 1954 tarihinde Türk vatandaşı ol
mak şarttır.» şeklinde bir hüküm vardır. Bu 
hüküm Sayın Maliye Bakanının yerinden mü
dahalesi ile «13 Temmuz 1956» olarak düzeltil
mek istenmiştir. Buna mehaz gösterilmek üzere, 
«Hükümetten gelen tasanda da bu hüküm böy
le yazılmıştır, tahmin ediyorum bir baskı hata
sı olacak» denmiştir. Bu hususta söz istiyen? 
Yok. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Şimdi, 
efendim, burada aynı şekilde bir hüküm 3 ncü 
maddenin... 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfediniz 2 nci 
maddede düzeltilmesi istenen husus üzerinde 
konuşuyorum ve 2 nci maddenin düzeltilmesi
ni istiyorum. 3 ncü madde ayn efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Yalnız 
müsaade ederseniz Sayın Başkanım Sayın Ba
kandan şurasını sormak istiyorum, 13 Tem
muz 1956 tarihinde anlaşma yapılmıştır. O tari
he kadar girmiş olanlann burada zaman kıy-
metlendirilmesine gidilmiştir. O zamana kadar 
Türkiye'ye girmiş olanlar içindir bu madde. 
Daha sonraki yıllarda girecek olanlar neden 
buna dâhil edilmemiştir. Bunu lütfen açıklasın
lar. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım yapılmış olan 
anlaşma, o tarihe kadar Türk vatandaşlığını 
iktisabetmiş olanlarla ilgilidir. Ondan sonraki
ler için ayrıca Yugoslavya ile bir anlaşma yap
mak lâzımgeldiğinden dolayı böyle hüküm sevk 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi o halde, yine basılmış 
kanun tasarılarında, Hükümet teklifinin 2 nci 
maddesinde yazılı olan şekil, 13 Temmuz 1956 
dır. Geçici Komisyon değiştirisinin de, bu şe
kilde düzeltilmesi gerektiğini Sayın Maliye Ba
kanı ifade eder. 
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Bu düzeltmeyi Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bu 
şekilde düzeltilmiştir. 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

Madde 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 12 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kıral-
lığı zamanında Agrar ve Kolonizasyon kanun
larına göre millîleştirilmiş olanlar, 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 31 Temmuz 1954 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilener, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısla
rın birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları sebebiyle mahkemelere intikal 
eden ve 31 . 7 . 1954 tarihinde henüz neticelen
memiş olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaş
ları lehine verilen ilâmlara müstenit mal, hak 
ve menfaat sahipleri. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım, aynı tarih bu
rada da var. Onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim, C paragrafında 
«31 Temmuz 1954» tarihi, 13 Temmuz 1956» 
olarak düzeltilecektir.„ 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — D fıkra
sında da var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — D fıkrasında da 31 Temmuz 
1954 olarak ifadelendirilmiş olan tarih, «13 Tem
muz 1956» olarak düzeltilecektir. 3 ncü madde 
bu şekliyle düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde üzerinde söz istiyenler?.. 
Buyurunuz Sayın Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — 13 Tem
muz 1956 ya kadar olanlar için bu kanun ha
zırlandı; ondan sonrakiler için ayrı bir kanun 
yapılacaktır şeklinde ifadede bulundular. Bu 
anlaşmalar neden böyle kısım kısım oluyor? 
Zamanın şartlan icabatmdan mıdır, yoksa o za
mana kadar gelmiş veya Türk vatandaşlığına 

girmiş olan vatandaşların ayrı bir prosedürü 
mü vardır? Bu hususu da rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT B1LGEHAN 
(Balıkeisr) — Sayın Bakan, tabiî bu doğrudan 
doğruya tek taraflı olarak Türk Hükümetine 
ait bir konu değildir. Milletlerarası bir anlaş
madır. Yugoslav Hükümeti ile yapılacak anlaş
malar dolayısiyle bu haldedir. Binaenaleyh en 
son devletleştirme 1956 tarihinde yapılmış ol
duğu cihetle, 1956 tarihinden sonra yapılmış 
olan devletleştirmeden dolayı Türk vatandaşla
rının, Türklerin vâki haklarındaki ziyaın önle
nebilmesi için Yugoslavya ile tekrar bir anlaş
ma yapılacak ve ancak kanun o zaman sevk 
edilecektir. Yoksa bir anlaşma var da Hükü
met kanunu sevk etmemiş durumunda değildir. 
Anlaşma olacak, sonra Hükümetiniz kanunu 
sevk edecektir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 3 ncü maddeyi biraz önce 
vücut bulan düzeltilmiş şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
3 ncü madde düzeltilmiş şekliyle kabul edilmiş
tir. 

Hak sahiplerinin vermekle yükümlü oldukları 
belgeler, 

Madde 4. — Müracaatçılar haklarını aşa
ğıda yazılı belgelerle tevsik ederler. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerin
den verilen ve vatandaşlığımıza alındığı tarihi 
belirten belgenin aslı, 

b) Yugoslavla'da devletleştirme veya kı
sıtlayıcı tedbirlerden zarar görenlere ait 
taşınmaz malların tapu senetlerinin aslı ile 
birlikte (c) ve (d) fıkralarında kayıtlı vesika
lardan birisi, 

c) Bir taşınmaz malın sahibi tapu ib
raz edemediği takdirde, 

1. — Malın kendisine aidolduğunu belirten 
ve Yugoslav mahkemelerinden verilmiş, kesin
leştiğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. — Yugoslav makamları tarafından alman 
tedbirler dolayısiyle el konulan mal, hak ve 
menfaatlerle ilgili olarak verilen kararların 
aslı veya yetkili Yugoslav makamlarınca tas
dikli örnekleri, 



M. Meclisi B : 77 

3. — Kira, sözleşmeleri, vergi kayıtlan ve 
vergi ödeme makbuzlarından biri, 

d) Taşınır ve taşınmaz mallar ile tahdide 
uğrıyan hak ve menfaatlerin mahiyetini, cinsi
ni ve millîleştirildiği tarihteki kıymetlerini be
lirten ve Yugoslav resmî makamlarınca verilen 
vesikalar, 

e) ibraz edilen tapu, mahkeme ilâmı ve 
sair evrakta malik olarak görülen kimse ha
yatta değilse; Yugoslav veya Türk mahkeme
leri tarafından verilen ve kesinleşmiş olan ve
raset ilâmları. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 4 ncü maddeyi metinde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Takdir ve Tevzi Komisyonu 

Madde 5. — Müracaat sahiplerinin bu ka
nunla ilgili hukukî durumu (Takdir ve Tevzi 
Komisyonu) tarafından incelenir. Bu komis
yon: 

a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadatsro Ge
nel Müdürlüğü), Dışişleri, Ticaret bakanlıkla
rı ile T. C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğün
ce tâyin olunan birer temsilcinin iştiraki ile 
kurulur. 

b) «Yugoslavya'da emval ve matlubatı bu
lunan vatandaşların haklarını koruma dernek
leri Birliği» ile, «Türk vatandaşlarının Yugos
lavya'da millileştirilen mal, hak ve menfaatle
rini koruma Derneği Birliği» tarafından, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek 
birer temsilci komisyon çalışmalarına iştirak 
edebilirler. Ve komisyon çalışma ve kararların
da birer oy sahibidirler. 

Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi baş
kanlık eder. 

Komisyon (a) fıkrasındaki temsilcilerin ek
seriyeti ile toplanır. 

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 
Komisyon kararlarına, aynı komisyon nez-

dinde, tebliğ tarihinden itibaren, bir defaya 
mahsus olmak üzere, 30 gün içinde itiraz edile
bilir. 
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Komisyonun görev ve yetkileri ile üye ve 
memurların ve birlik temsilcilerinin ücret ve 
yövmiyeleri yönetmelikle tesbit olunur. 

Komisyon en az haftada iki defa toplanmak 
zorunluluğundadır. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Sayın Onan buyurunuz. 

Tabiî Âfetler Kanununun açık oylamasında 
oyunu kullanmıyan milletvekili var mı? («var» 
sesleri) Lütfediniz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, beşinci maddedeki mâruzâ
tım çok kısadır. 

«Takdir ve Tevzi Komisyonu; 
Müracaat sahiplerinin bu kanunla ilgili hu

kukî durumu (Takdir ve Tevzi Komisyonu) ta
rafından incelenir.» 

Bu komisyonda Maliye, Devlet (Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü), Dışişleri, Ticaret 
bakanlıkları ile Merkez Bankası Genel Müdür
lüğünün temsilcilerini koymuşlar. Halbuki gay-
rimenkuller üzerinde, bilhassa tarımla alâkalı 
arazi yönünden bir tanm temsilcilisinin de bu
lunmasını uygun mütalâa ediyorum. Eğer lüt
feder kabul ederseniz, bu komisyonda Tanm 
Bakanlığının da bir temsilcisinin yer alması 
isabetli olur. Çünkü bu gayrimenkuller içeri
sinde bilhassa tanmla ilgili bağ, bahçe, tarla 
arazisi, buna mümasil çeşitli tarım kollarını il
gilendiren arazi, toprak karakterleri mevcut
tur. O yönü ile bir tanm temsilcisinin de bu
rada yer almasını istirham ediyorum, uygun 
olur kanaatindeyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen? Yok. Sayın Süleyman Onan, bir önerge
niz var mı efendim?.. Yok. Maddeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde bu şekli ile kabul edilmiş
tir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız kalmadı. Açık oylama muamelesi sona 
ermiştir, kupayı kaldınnız. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 

Komisyonca tutulacak de$$rl$rrLrtev hnd 

Madde 6. — Müraca^ar£0Vte$Ö£ sld8M 
karara bağlamakla#r r#fi M f t i F f t fMHB& 
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ödeme defteri ve lüzumlu görülen sair yardım
cı defterler tutulur. Bu defterlerin tanzim şek
li Yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Altıncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Hakkı düşüren sebepler 

Madde 7. — Evvelce Dışişleri Bakanlığı
na veya Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan
lığına başvuranlardan halen gösterdikleri ad
reslerde bulunmadıklarından kendilerine Ko
misyonca yapılan tebligatlar PTT idaresince 
iade olunanlara ve ilân ve tebligata rağmen 
hiç belge ibraz etmiyen veya belgelerini noksan 
verenlere Tebligat Kanunu gereğince tebliğ su
retiyle bir aydan az, altı aydan çok olmamak, 
üzere Komisyonca yeniden mehil verilir. 

Verilen mühlete rağmen yine vesikalarını 
tam olarak ibraz etmiyenlerin hakkı düşer. 

Bu süre, istenilen belgenin mahiyetine gö
re yukarda belirtilen zaman içinde komisyon
ca takdir olunur. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz 
istiyen?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yedinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Tazminat olarak dağıtılacak para 

Madde 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak 
para 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan Tazmi
nat Anlaşmasına göre, Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetinin vermeyi yükümlendiği 3 750 000 
Birleşik Amerika Dolarının tutarı olan ve iki 
millî bankaya yatırılmış olan Türk parası ile 
bunun faiz ve sair gelirlerinin toplamıdır. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Sekizinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

Madde 9. — Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince mal, hak ve menfaatleri millileşti
rilen ve 5597, 7050 sayılı kanunlar gereğince 
tazminata müstahak oldukları takdir ve tevzi 
komisyonunca karara bağlanan şahıslara veri-
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I lecek tazminata mesnet olacak kıymetler, aşa
ğıdaki esaslar dâhilinde tesbit olunur: 

a) Yugoslav makamlarınca malları hak ve 
menfaatleri millileştirilen şahıslara verilen mil
lîleştirme belgeleri ve üzerinde yazılı kıymet
ler tazminata esas tutulur. 

Millîleştirme belgesi üzerinde kıymet yazılı 
olmadığı ahvalde malların diğer belgelerde ya
zılı kıymetleri esas alınır. Bu da mümkün ol
madığı ahvalde aynı mahaldeki emsallerine kı
yasla kıymet biçilir. Şu kadar ki, millîleştirme 
belgelerinin verildiği tarihteki dinar'm Türk 
parası olarak tesbit olunacak kıymeti ödemeye 
esas tutulur. 

b) Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sa
hibi olarak tesbit olunan şahıslardan millîleş
tirme belgesi ibraz edemiyenler ile millîleştirme 
belgeleri üzerinde kıymet gösterilmemiş olup 
(a) bendinin 2 nci fıkrası gereğince Takdir ve 
Tevzi Komisyonunca da kıymetleri tesbit edile-
miyenlerin listeleri komisyonca tanzim olunur. 
Listelerde bildirilmesi istenen hususlar Yu
goslav yetkili makamlarından getirtilmek üze
re Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilir. 

Komisyon gerektiği takdirde mahallen tet-
kikat yapılması için bir heyet gönderilmesini 
talebedebilir. 

c) Devletleştirme veya millîleştirme belge
si ibraz edilemediği ve Dışişleri Bakanlığınca 
da temin olunamadığı hallerde hak sahibi ta
rafından ibraz olunan; 

1. — Yugoslav mahkemelerinde verilmiş ve 
kesinleştiğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. — Kira sözleşmeleri, 
3. — Vergi kayıtları, 
4. — Vergi ödeme makbuzlan, 
5. — Yugoslav yetkili mahkemelerince ve

rilmiş hakkın ispatına yanyan her çeşit vesika
lar üzerinde yazılı kıymetler ödemeye esas tu
tulur. 

Bu belgeler üzerinde kıymet yazılı değilse, 
diğer dosyalarda bulunan ve aynı mahaldeki 
emsallerine kıyasla kıymet biçilir. 

d) Takdir ve Tevzi Komisyonlarınca, hak 
sahibi olduğu kabul olunan ancak, (a), (b), (c) 
fıkralarında zikredilen vesikalardan hiçbirini 

I ibraz edemiyen ve vesikası sadece Osmanlı ta^ 

212 — 
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pusuna inhisar edenlerin, ibraz ettikleri tapu 
senedi üzerindeki kıymetler, tapuda kıymet gös
terilmemiş ise o mahaldeki emsal tapu kıyme
ti esas alınır. 

Şu kadar ki, bu gibilerin tazminattan istifa
de edebilmeleri ancak bu maddenin (a), (b), 
(c) fıkralarında belirtilen vesikaları ibraz eden 
hak sahiplerinin alacaklarının tamamı karşılan
dıktan sonra, geri kalan meblâğ bu gibilere ala
cakları nisbetinde tevzi olunur. 

Tapu senetleri üzerinde yazılı Osmanlı kuru
şu karşılığı altın esası üzerinden ve dinar'ın 
değeri de Osmanlı kuruşuna tahvil ve yine al
tın esasına göre tesbit olunarak ödeme yapılır. 

Altın fiyatı bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki Merkez Bankasının altın alış fiyatı
dır. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Dokuzuncu maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Dokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Tazminatın ödeme şekli 

Madde 10. — Takdir ve Tevzi Komisyonun
ca, hak sahiplerinin tamamı tesbit ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat ve tutar
ları bulunduktan sonra ödemeye başlanır. 

Bulunacak kıymetlerin toplamı 8 nci madde
de belirtilen tazminattan noksan olduğu tak
dirde bu alacaklardan belirli oranda indirme 
yapılır. 

ödenecek tazminat miktarı Takdir ve Tev
zi Komisyonu tarafından karara bağlandıktan 
sonra, tesbit olunan tazminat hak sahibi veya 
ilgilisine ödenir, ödemenin şekli, usulleri yönet
melikte belirtilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isti
yen var mı? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım, özür dilerim, 
burada ikinci fıkrada «bulunacak kıymetlerin 
toplamı 8 nci maddede belirtilen tazminattan 
noksan» diye okundu. Böyle de yazılı aslında. 
Fakat «fazla» olması lâzımgelir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddenin ikinci parag
rafında «bulunacak kıymetlerin toplamı 8 nci 
maddede belirtilen tazminattan noksan olduğu 

takdirde» ifadesinin «tazminattan fazla olduğu 
takdirde» şeklinde değiştirilmesini istiyorsunuz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu hususu Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım bir de gene böy
le bir kelime hatası, baskı hatası 9 ncu madde
de geçti. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan bunu lütfediniz 
sonunda halledelim. Kanunun tümü oya sunul
madan evvel tertip, tensik hatalarını halledelim. 

10 ncu maddeyi düzeltilmiş şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önceden ödeme 

Madde 11. — Aşağıdaki hallerde (10 ncu) 
maddede belirtilen esaslara bakılmaksızın avans 
olarak ödenebilir : 

4 ncü maddede sözü edilen belgeler tamam 
olduğu takdirde 9 ncu maddenin (d) fıkrası ha
riç bu madde gereğince karara bağlanan alacak
ların ; 

a) 5 000 Tl. nı geçmiyenlerin tamamı, 
b) 5 000 Tl. dan yukarı olanların alacak

larının % 40 a kadarı. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Bir yanlışlık var Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Basılı kâğıtlarda (b) paragra
fında 50 000 olarak gözüken rakam daha sonra 
bu yazılı kâğıtlarda düzeltilmiş 5 000 haline ge
tirilmiştir. Doğrusu 5 000 dir. ' 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi bu şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 

Madde 12. — Devletleştirme veya Millîleştir
me vesikası aranmaksızın kendilerine 11 nci 
madde uyarınca ödeme yapılması gerekenlere 
mallarının Yugoslav Federatif Halk Cumhuri-
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yeti tarafından ellerinden alınmış olduğunu be
lirten bir beyanname vermeye mecburdur. 

Yapılacak tetkikler veya ihbarlar sonunda 
verilen beyannamenin hakikata aykırı olduğu 
anlaşıldığı takdirde yapılmış olan ödemeler ka
nuni faizi ile birlikte hükmen geri alınır ve hak
kında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygu
lanır. 

Hakikate uymıyan beyanlara ait zamanaşı
mı 10 yıldır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunda sözü edilen yönet
melik Maliye Bakanlığınca hazırlanır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz İ3ti-
yen yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 31 Temmuz 1954 tarihinden 
sonra Türk tâbiiyetine geçmiş olanların millî-
leştirilmiş malları için Yugoslavya'dan alınacak 
tazminatlar bu kanun hükümlerine göre dağıtı
lır. 

MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLaEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım buradaki tarih 
de 13 Temmuz 1956 olacaktır. 

BAŞKAN — Daha önceki üçüncü maddede 
değiştirilen şekline göre madde 14 ten başladığı
mız anda 13 Temmuz 1956 olarak okunması ge
rekir. 

14 ncü maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yürürlük maddesini oya sun
madan evvel Sayın Maliye Bakanı biraz evvel 
düzeltilmesi gereken bir hususa işaret etmişler
di. Şimdi o düzeltmeyi halledebiliriz. 

MALİYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım, 9 ncu madde
nin (b) fıkrasının dördüncü satırında «millî
leştirme belgeleri üzerinde kıymet gösteril
miş...» diye okundu, öyle geçti zabıtlara, Aslın
da «kıymet gösterilmemiş olup...» şeklinde ola
cak. 

BAŞKAN — Efendim bizim elimizde mev
cut basılı kâğıtlarda bu husus «gösterilmemiş» 
şeklinde düzeltilmiştir. Zapta geçmesini temin 
sadedinde öyle okunmuştur, zapta da «gösteril
memiş» şeklinde geçecektir. 

MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İnan. 

ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, kanunun gündemde yer değiştirilmesi sı
rasında söz rica etmiştim, bir anlaşamamazlık 
oldu, niçin söz istediğim anlaşılmadı, onun için 
zamanında konuşamadım. «Tümü üzerinde gö
rüşebilirsiniz» dediniz. Şimdi kanunun müzake
resi tamamlanmıştır. Tümü üzerinde görüşme 
fırsatı doğmuştur. Bu itibarla bu kanunla irti
bat tesis ederek bâzı düşüncelerimi arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın înan bir noktayı zatıâ-
linize arz etmek isterim. Şimdi size 15 nci mad
de üzerinde söz verdim : «Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer.» 

ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Efendim, bit
ti zannettim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Tümü üzerin
de size söz vereceğim. Bitirdikten sonra. 

15 nci madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — 7 . 2 . 1962 tarih, 6/185 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşekkül et
miş olan Takdir ve Tevzi Komisyonunun, 
31 . 8 . 1962 tarih ve 6/874 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe giren yönetmelik 
gereğince yapmış olduğu muameleler, verdiği 
kararlar bu kanun gereğince yapılmış sayılır. 

Bu komisyona evvelce ibraz edilmiş olan ve 
kanunun 4 ncü maddesinde yer alan belgeler bu 
kanuna göre ibraz edilmiş addolunur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. Geçici maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 16. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yo^. 16 ncı maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. İçtüzüğün 137 nci maddesi gereğince oyu
nuzu izhar yönünde lehte, aleyhte söz verece
ğim. 

Sayın İnan açık oylamada oyunuzu lehte mi 
kullanacaksınız, aleyhte mi? 

ŞEFÎK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başka
nım ne lehte, ne aleyhte kullanacağım, kullan-
mıyacağım oyumu. Niçin bu duruma düştüğü
mü arz edeceğim. 

BAŞKAN — Usule göre mümkün değil. 
Oyunuzu kullanmıyacaksanız, o halde aleyhte 
konuşacaksınız. Buyurunuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan 
elimizdeki gündemde tam 229 aded kanun tasa
rısı yer almıştır.. Takdir buyurulur İd, bu ka
nunların hepsini çantamıza koyup notlarımız
la beraber Meclise gelmek mümkün değil, önce
den gündeme bakıyorum, hangileri görüşülebi
lir, sıraya riayet edilecektir diye düşünüyorum, 
çantama ancak o tasarıları alıp geliyorum. Bu
rada koyacak yerimiz yok. 229 tane tasarıyı 
notlarımla birlikte burada koyacak yerimiz 
yok. Olmadığına göre, gündeme bakıyorum, 
hangileri konuşulabilir diye, onları düşünü
yorum, ona göre hazırlıklı olarak geliyorum. 
Yani, kendimden bahsedişim, kendime münha
sır bir şey değil. Her hangi bir arkadaşın du
rumu benim gibidir. Buraya geliyoruz; günde
min en sonunda yer alan bir kanunun bir tak
rirle birden öne alınması keyfiyeti ile karşı 
karşıya geliyoruz. Bu bir sürpriz oluyor ve ger
çekten hazırlıksız olarak bir kanunun müzake
resi ile karşı karşıya kalıyorum. Yanımda dos
yam yok. Bu kanun konuşuldu, notlarım yok, 
onun için, ne söz alabiliyorum, ne konuşabili
yorum. Her şeyi hafızada muhafaza etmek 
mümkün değildir. Yok dosyam yanımda. 

Arz etmek istediğim husus şu : 

Eğer, ciddî surette çalışmak istiyorsak ki, 
istiyoruz, o halde bir nizama tabi olmamız lâ
zım. Evet, Meclis gündemine hâkimdir. Kabul 

ediyorum. Ama Hükümetin de zaruretlerini ka
bul ediyorum. Şu veya bu tasarının öne alın
masını düşünebilir, haklıdır, âcil birşeydir. On
ları da kabul ediyorum. Ama, hiç değilse grup
lar marifetiyle haberimiz olur. Şu kanunların 
görüşülmesini öncelik ve ivedilikle Hükümet 
istiyor, ihtiyacı vardır, diye habedar oluruz. 
Ona göre hazırlıklı geliriz. Hangi kanun ko
nuşulacaktır? Hangi Kanunun konuşulması 
sürprizi ile karşı karşıya kalacağımızı bilme
den buraya geliyoruz. Bendeniz takibettim 
ama, gördünüz, komisyonun başkanı yok, baş-
kanvekili yok, sözcüsü yok ve o komisyondan 
bir üye arkadaş eğer hazır bulunmasaydı ko-
nuşulamıyacaktı. Bir üye arkadaş komisyonu 
temsilen bulundu. Ben içtüzüğü pek iyi bil
mem. Ama, sanırım ki, komisyondan her hangi 
bir arkadaş komisyonu bu makamda, burada 
temsil edemez, öyle sanıyorum, belki de al-
danıyorum. İçtüzüğü pek iyi bilmem, itiraf edi
yorum. Ama, sanırım ki, her hangi bir üye tem
sil edemez. Sözcünün bulunması lâzım, başka
nın bulunması lâzımdı. Neyse.. Onlar usul me
selesi, o size ait birşey Benim sadece aykırı 
bulduğum hususlardır bunlar. 

Tekrar ediyorum, bir milletvekili olarak 
vazifemi gereği gibi yapmakta karşılaştığım 
müşkülât şudur : 

Buraya geliyorum, ciddî olarak çalışmak 
istiyorum. Ondan sonra dosyasını getirmedi
ğim kanunun müzakeresi ile karşı karşıya 
kalıyorum ve ne söyliyeceğimi bilmiyorum. 
Çünkü notlarımda yazılıdır, dosyamda yazılı
dır. Her kanunla da meşgul olmam, ihtisasım 
dışında olabilir. Ama, bu kanunla hen ilgilene
cek miyim, ilgilenmiyecek miyim, dosyamda 
yazık.. Elimde kanunun metni de yok, ve öyle 
sanıyorum ki, şurada şimdi hazır bulunan arka-

iaşlarımın belki bir ikisi hariç hiçbirisinin önün
de şimdi konuşulmuş olan kanunun metni yok
tur, hiçbirisinin. Çünkü sürprizle karşılaşmış
tır. Oy vereceğim. Hani otomatik bir alet mahi
yetinde isem mesele yok, ama bu maddeye ger
çekten müspet mi oy vereyim, menfi mi oy ve
reyim, vicdanımın sesi ile, şuurla hareket ede
ceksem bu imkândan mahrumum. Ben mahrum 
olduğum gibi, önünde şu anda bu kanunun met
ni bulunmıyan bütün arkadaşlar mahrumdur
lar. Ancak kulaktan, maddenin okunuşundan 
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o anda hatırına ne gelirse, uygun mu, değil-
mi, her ne ise. 

Arz etmek istediğim mesele şu : 
Ciddî olarak çalışmanın yolu, bu gündeme 

riayettir. Hükümetin bu gündemde öne almak 
istediği meseleleri varsa, olabilir, icranın hak
kıdır, hepsini kabul ediyorum, ama bunu bir 
sürpriz şeklinde yapmaz, Başkanlık vasıtasiyle 
yahut gruplar vasıtasiyle haberdar eder. Biz 
de ona göre hazırlıklı olarak geliriz. 

Onun için, şimdi oy izharı sadedinde söz 
almış bulunuyorum. Dediğim gibi, ben İçtüzü
ğü hiç bilmem. Bir defa okudum. Milletvekili
nin vazifesi nedir? O kısmı öğrendim, o ka
dar. Üst tarafı ile hiç meşgul olmam. Kanaatim 
şudur: Herkes kendisine terettübeden vazifeyi 
yaparsa içtüzük yerine gelir. Üst tarafı benim 
işim değil, Başkanlık Divanının işidir. Ben ba
na aidolan kısmını şöyle bilirim, o kadar.. Üst 
tarafı ile ilgilenmem, meşgul olmam, içtüzüğü 
bilmem. Ama, mesele şurada: 

Şimdi oyumu izhar vesilesiyle bendenize söz 
verdiniz. Ben nasıl oy vereyim? Şurada bir sü
rü husus, tazminattır, şudur - budur, geçti. Hiç
birisini şimdi hatırlamıyorum. Zamanında oku
dum, etüdettim, notlarımı yazdım. Fakat, bura
ya geldiğim zaman sürprizle karşılaştım. Ya
nımda dosyam yoktur, notlarım yoktur. Ben 
nasıl oy vereyim bu kanuna şimdi? Müspet mi 
vereyim, menfi mi vereyim? Hiçbirisini verecek 
durumda değilim. Menfi versem belki haksızlık 
yaparım. Müspet versem bilmiyerek müspet ve
ririm. Ona da gönlüm razı olmuyor. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Çekin-
ser verin. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Efendim be
nim üzerinde durduğum mesele o değil. Siz 
şurula oy verdiğinizi iddia edebilir misiniz bu 
kanuna şimdi? önünüzde metni yok. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, bir millet
vekiline sual soramazsınız, sormayınız. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Hayır, yani 
o bana söyledi de onun için. Kusura bakma
yın, ben içtüzük bilmem. Dedim ya, o söyledi, 
ben de cevap veriyorum. 

Bilerek oy vermek, gerçekten vazifemizi 
şuurla yapmak için, şu gündeme riayet edelim. 

Ricam bundan ibarettir. Hükümetin de hakla
rını tanıyorum, öncelik istiyebilir, ivedilik is-
tiyebilir, icranın zaruretidir, hepsini kabul edi
yorum. Ama, ne olur, bu bize önceden haber 
verilsin, ona göre buraya gelelim. 

Mâruzâtım bundan ibaretir. Başkanlık Di
vanından bunu çok rica ediyorum. Hükümet, 
hangi kanunları tatile kadar çıkarmak istiyor
sa, lütfen gruplarımız vasıtasiyle haber ver
sinler, buraya hazırlıklı olarak gelelim. 

Teşekkür ederim efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Yılmaz? 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Bu kanu

nun lehinde ve oyumu izhar sadedinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan'm burada -
takdir edersiniz ki, tamamen usul dışı olan -
beyanlarına bir yönü ile, temenni kısmı olarak 
'katılmak mümkündür. Ancak, Meclisi idare 
eden Başkanların bu konuda yapacakları hiç
bir şey, yine İçtüzük kaidelerine tevfikan, mev
cut değildir. Zira, gruplara haber verip ver
memek, Meclis dâhilinde Başkanlığın görevi 
değildir. Başkanlık, grup mesaisi içerisinde 
kendisini mütalâa etmez, Meclis mesaisi içeri
sinde kendisini mutalar1, eder. Bu sebeple, iç
tüzüğün 78 nci maddesi uyarınca düzenlenmiş 
bulunan gündemde, takdim - tehir teklifleri 
görüşmeye tabi tutulur. Yüce Meclis arzu eder
se takdim - tehir teklifini kabul eder, arzu 
etmezse kalbul etmez. Bunun dışında, gruplara 
haber vermek, daha önceden hangi kanunla
rın görüşülebileceği hususunda muayyen bir 
düzen tesbit etmek, tamamiyle Meclis mesaisi
nin dışında vücut bulan hâdiselerdir. O sebep
le, Sayın Şefik inan'ın temennilerini Meclis 
Başkanlığına ayrıca ne şekilde bir tertip isti
yorsa bildirmesinde fayda vardır. Fakat, bu
günkü Meclis müzakeresi sırasında bir muame
le yapmak, içtüzük hükümleri uyarınca müm
kün değildir. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş
kan, «usulsüz konuşuldu» buyurdunuz. Buna gö
re sözünü kesmeniz gerekmez mi idi? 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun da o kadar 
müsamahayı da Başkanlığa tanıyınız. Eğer, 
her usulsüzlüğü burada kesmek cihetine gider
sek Sayın incesulu, bu kürsüde her halde az 
milletvekili konuşabilecek. 

Buyurunuz Sayın Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; kıymetli arkada
şım Şefik inan'm buradaki endişelerine ve 
Millet Meclisi üyelerinin görevlerini daha iyi 
görebilmeleri için gerekli gördüğü hazırlıkla
rın yapılmasının icaİDettiğini belirten fikir
lerine grupumuz yürekten katılmaktadır. 

Ancak, ortaya çıkan bu mesele, tedbiri bu
lunması mümkün olmıyan zorlukta değildir. 
Hiç şüphesiz, Meclis Başkanlık Divanının kıy
metli yardımları ile ve grup yöneticilerinin 
bir araya gelip alacakları tedbirlerle bundan 
sonraki toplantılarımızda bu eksikliğin gide-
derilmesini temenni etmekteyiz. Buradan, Bü
yük Meclisten çıkacak olan kanunların üzerin
de ne kadar bütün üyeler titizlikle durur, kıy
metli tecrübelerini ve fikirlerini bu kanunlara 
katarlarsa, kanunlar eksiksiz çıkar ve memle
ketin, milletimizin ihtiyaçlarına cevap vere
cek güçte çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfediniz, ar
tık bu konuda daha fazla devam etmeyiniz. 
Çünkü bu meseleyi Başkan olarak belirtti. Alı
nacak tedbir, yapılacak işlem bugünkü Meclis 
Başkanlığına başvururlar, kendi gruplarına 
başvururlar, gruplar vasıtasiyle Meclis Baş
kanlığından talepte bulunurlar. Yapılacak iş 
o. Bu Mecliste şu anda yapacağımız müzakere 
ile bu meselenin ilgisi yok. Lütfediniz, bu ka
nunun lehinde görüşünüz. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Bu eli
mizde bugün görüştüğümüz kanun tasarısının 
son maddelerinde Yugoslavyadan memleketi
mize göçen soydaşlarımızın Yugoslavyada ka
lan malları konusunda 1962 senesinden beri Ma
liye Bakanlığında bir komisyonun çalışma yap
makta olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Temen
nimiz odur ki, bu komisyon çalışmalarının so
nuçları süratle ilgili vatandaşlarımızın bilgi
sine sunulmalıdır. Geçen sene Yugoslavya'
dan göçmen olarak memleketimize gelmiş bulu

nan bâzı vatandaşlarımızın dileklerini bir ya
zılı soru olarak Meclis Başkanlığına takdim et
miştik. Aradan bir yıl geçtiği halde bunun ce
vabının dahi bize verilmemiş olduğunu burada 
üzüntü ile sizlere hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun vesile
siyle buradan bir hususu da Sayın Bakanın 
dikkatine sunmak mecburiyetindeyim: istan
bul'da bâzı iş takip büroları, Yugoslavya'da 
malları kalan vatandaşlarımızdan vekâletna
me toplamak suretiyle bu konu üzerinde sanı
rım ki, büyük menfaatler sağlamak çabası için
de bulunmaktadırlar. Bu şikâyetlerden de Sa
yın Bakanın bilgisi olması gerekir kanısında
yım. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için 
Maliye Bakanlığının gerekli tedbiri almasını 
temenni etmek isterim. 

Kanuna 0. H. P. Grupu müsbet oy verecek
tir. Gecikilmiş de olsa büyük bir vatandaş 
topluluğunun haklarının verilmesini imkân dâ
hiline sokan bu kanun tasarısını destekliyece-
ğiz, müsbet oy vereceğiz. Yalnız bir küçük 
endişemiz var; her imkâna başvurulmak sure
tiyle bu kanunun getirmiş olduğu imkânlar, 
tedbirler ilgili vatandaşlarımıza duyurulmalı-
dır. Çünkü kabul etmiş bulunduğunuz bir mad
dede sadece altı aylık âzami bir müracaat sü
resi tanınmıştır. Çok kısadır bu altı aylık süre. 
Vatandaşlarımızın çoğu köylerde oturmakta
dır, duymıyabilirler. Bu bakımdan Maliye Ba
kanlığının gerekli tedbirleri almasını rica 
eder, kanuna müsbet oy vereceğimizi Yüksek 
Huzurunuzda saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle açık 
oylamaya tabidir. Oy kupasını gezdiriniz. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 139 milletvekili katılmıştır. 2 çekinser, 
2 ret, 185 kabul oyu çıkmıştır. Kanun tasarısı 
gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamadığı cihetle 
gelecek birleşim tekrar oya sunulacaktır. 

Kupayı çabuk gezdiriniz. (O. H. P. sırala
rından «ekseriyet yok» sesleri) 

Bâzı mantıkî gibi görünen şeyleri usul ge
reğince yapmak mecburiyetindeyiz. Size göre 
bir zahmetin ihtiyarı, bize göre bir vazife. 
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Oy verme muamelesi sona ermiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, Türk Vatandaşla

rının aidolup Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince millıleştirilmiş bulunan mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasına 52 milletvekili 
katılmıştır. 52 kabul oyu çıkmıştır. Kanun ta
sarısı gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamadığı 
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cihetle gelecek birleşim tekrar açık oya su
nulacaktır. 

19 Haziran 1968 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplantısını takiben toplamak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

i<tSM •<»• 
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Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 ! 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Ali İhsan Ulubahş,i 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

üyft sayısı : 450 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 135 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmlyanlar : 310 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Adnan Akın 
Cihat Bilgehıan 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğhı 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtü Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım! 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakçık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

Mustafa Uyar 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
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Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
F. Cemal Erkin 

Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittiaı Gürer 
Şcrafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Süreyya Ulııçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ömer Usta 
Alti Rıza Uzuner 

URFA 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

İZMİR 
Lebit Yurdoğlu 

[Reddedenler] 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

[Çekinserler] 

CORUM 
Nejdet Yüccr 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

[Oya katümıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğkı (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

Kâzım Ulusoy 

ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
H. Turgut Tıoker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

! Ahmet İhsan Kırımlı 
Memıt Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

I Mehmet Zeki Yücetürk 
BİNGÖL 

M. Emin Gündoğdu 
BİTLİS 

Zarife Koçak 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

| Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 
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EKZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
(t) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak ('B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılaçoglu' 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
TTii sn m fittin Gii müsna.1 n 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

ı 1. Hakkı Tekinel 
t Osman Nuri Ulusay 
S Reşit Ülker 
I Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
j Ali Naili Erdem (B.) 

Arif Ertunga 
Hüsamettin Günıüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B;şk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan 'Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

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

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Adil Sağıroğlu 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 

i Reşat Mursaloğlu 
Sabahattin Adalı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

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

KAR3 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 

Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 
(î.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mckki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülgo 
Muammer Erten 
Ön ol Sakar 
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MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğhı 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Alı Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 

Ata Bodur 
Hamdı Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Pallaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Çebı 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (1.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya BahadınDı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetineı 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Ankara 

Yekûn 

. .>.. . \>m<\ w 
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Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince miUîlestirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : '52 

Kabul edenler : 52 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 397 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Oetinsoy 
Turhan Dilligil 
AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataliay 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüee 

DİYARBAKIR 
Yûsuf Azizjoğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytiııoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Cemal Hakkı Selek 

Mustafa Uyar 
KARS 

Abbas Ali Çetin 
KASTAMONU 

Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mustafa Ok 
Nahit Yeniçehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

[Oya kaülmtyanlarj 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşti 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

RlZE 
ismail Sarıgöz 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Baş ol 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı HatipoğLu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
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Alparslan- Türkeş I 
Ahmet Üstün 1 
Mustafa Kemal Yılmaz S 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu I 
Hüseyin Avni Akın j 
(Yüzbaşı) I 
ihsan Ataöv I 
Hasan Fehmi Boztepe I 
Bafet Eker 
Osman Zeki Yüksel I 

AKTVÎN 
Turgut Altunkaya j 
Sabit Osman Avcı I 

AYDIN 
Sinan Bosna I 
Mustafa Şükrü Koç I 
Yüksel Menderes I 
Nahit Mentege I 
Kemal Ziya öztürk I 
İsmet Sezgin i 

BALIKESİR 
Adnan Akın I 
ibrahim Aytaç I 
Enver Güreli I 
Fennî Islimyeli I 
-Ahmet ihsan Kırımlı I 
Süreyya Koç I 
Mesut Ozansü I 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz I 
Mehmet Zeki Yücetürk j 

BİLECİK 
Sadi Binay I 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu I 
Cemal Yavuz I 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu I 
Zarife Koçak I 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu I 
Halil ibrahim Cop I 
Ahmet Çakmak I 
Kemal Demir I 
Hasan özcan I 
Hami Tezkan | 

BURDUR j 
I. Hakkı Boyacıoğlu J 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı I 

BURSA 
Sadrcttin Çanga I 
Nilüfer Gürsoy I 
Cemal Külâhlı | 
Barlas Küntay I 
ibrahim öktem I 
Kasım Önadım I 
ö. Doğan öztürkmen I 
Mustafa Tayyar I 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 1 
Bahri Yazır J 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban I 
Muammer Baykan J 
Şefik inan i 
Refet Sezgin (B.) j 

y 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 1 
Tahir Akman | 
Mehmet Ali Arsan I 
Nurettin Ok (Bşk. V.)j 

ÇORUM i 
Abdurrahman Güler S 
Hilmi incesulu S 
İhsan Tombuş 1 
Arslan Topçubaçı I 
Ahmet Uysal E 
Nejdet Yücer | 

DENlZLl 
Fuat Avcı I 
Mehmet Salih Baydil S 
Muzaffer Karan 8 
Hüdai Oral 1 
Zafer Nihat özel I 
Remzi Şenel j 
Atıf Şohoğlu ((Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelii S 
Hasan Değer | 
Abdüllâtif Ensarioğkı I 
Tarık Ziya Ekinci I 

Recai Iskenderoğlu i 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
•Ilhami Ertem (B.) 
Nazımi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ | 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven I 
Gıyasettin Karaca I 
Ahmet Mustafaoğlu I 
Cevat önder I 
Nihat Pasinli I 

ESKİŞEHİR | 
Mehmet ismet Angı ı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar I 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılnçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San | 

Sabahattin Savacı 
HAKKÂRİ 

Ali Karahan 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Sül/eyınan Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Küıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
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Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İkael 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ate§oğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

Hasan Tahsin Uzun 
(î.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Din'eer (IB.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih üzfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA ! 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğlu] 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
lızzct Oktay (t. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık KemaJ. Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykaaı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 
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TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Aid Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (t.) 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (!.Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmllı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

[Açık üytlihUr] 

Ankara 

Yekûn 

Neşet Tanrıdağ 
ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaç 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemaî Doğan Sungun 

mmm 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
77 NCl BİRLEŞİM 

17 .6 .1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve tmar ve iskân, 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 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR 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 rapora (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
ğıtma 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 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi içtüzüğünün 157 nci 



maddesinin tadili hakkımda tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (8. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma 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) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : S22) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Gül'doğan 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) 
(Milet 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 Senato<5u S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili ihsan 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 ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
Ş656 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. — izmir Milletvekili İhsan G ursan'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 M«ciM 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. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe 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) (Millet 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 komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Er.oğan'ım, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet ıkomisyoınl arından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık 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 dokunulmazlığının 
kaldırılması ıluakıkmda Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karına Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1068] 



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

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıç-oğlu'mum yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda Baş'balkanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karana Komisyon raporu (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurralıman 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komdsyonlarından 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 kamisyomlıarındam 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 dokunulmazlıklarını n 
kaldırılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (ıS. Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldınJ ması 
hakkında Başbakanlık: tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 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 dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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I misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın /kaldırılması hakkın
da Bıaşbakanlık tezikeresi 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 Dilligil'-
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'm, 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 Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ifa-
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-
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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 Yüksel'-
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
kında 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 
m 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'ın 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 Osman 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] 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının 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 Bfeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep ı 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

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. — Samsuoı 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 İbrahim 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. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Koımıiısyon 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 Altan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması Lak-
kmda 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'nin, 
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 Eıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet J 

i 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'ın, 
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 . 19681 

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

65. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmam 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 hakkın
ca Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osmaın 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 : 
537) [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 Aydıın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

6 — 
I komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu. (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 Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağııfcma 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) (S. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
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, 
3'asama 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 hakkı i. 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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lot komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/664) (S. Sayısı' : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Baçbakanlık 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 DilligiTin, 
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 Abdülhalim Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkaın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi r e 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 
yasam» 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 tezkereci 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'nım, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komiisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasamıa 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 teskeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adama 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 . 19681 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ııı ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık 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] 

8 — 
I 107. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTkı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık 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. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

I 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 
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
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

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

I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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-

I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 

I 585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi I 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonla nndan 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'ı/n 
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- I 
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- I 
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komıisyonlarmdan 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. — Adama 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 kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 5%) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyon1!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 komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında 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-
saPın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisy&n raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırıknasa hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adallet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyon!]arndan 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
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet 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 DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi 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'nnn yasama dokunulun azlığının 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 DilligiF-
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 Dilligil'-
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'ıaı, 
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 Başbakanlık 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 Kurucu'-
mun, evi olmıyaın köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanım teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 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 kesinhesabma 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 Islah 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. — Nevşehir M>illet\-okili Salâhatthı Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon rapora. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağı,ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon 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 : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148.— Trabzon 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
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. __ Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma 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. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Tunm'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komlisyonlarmdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

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

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahnn'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — İstanbul Milletvekili Çetin Aitanın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3.1968] 

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

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğrct-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 ILCİ maddesinin değiştirilmesine dair 
kaimin tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve lOumhuriyet Senatosun-
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; öumıhuniyet Senatosu 1/753) (Millet 
Meclisi ıS. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. iSayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine iorrıe, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Eeşit 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 
Senafcoısu 1/815) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 209 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3 . 1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kaınıu-
nuın birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda 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; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

159. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben-



zeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekilli Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demirin, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine 'bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. —• Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cumhu
riyet Senatosu 1/873) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 441 e 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1104) [Dağıtma tarihi : 1.4 .1968] 

161. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

162. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
îkseü' in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
mam haıkıkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

163. —• Aydın Milletvekili Sinan . Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 688) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

l 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. —• İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

168. —• İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

169. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/451) (S. Sayısı : 694) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/606) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma* 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-

| da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada-
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İlet komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

173. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

174. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
arporıı. (3/757) (S. Sayısı : 699) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

X 175. — Ege Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1963 (bütçe yılı Kesinıhesap Ikanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/173, 
1/43) (S. Sayısı : 707) [Dağıtmia tarihi : 
11 . 6 . 1968] 

X 176. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk (bildiriminin sunulduğuna dair 'Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık ;Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 708) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 177. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Keısinhe&abmia 'ait uygunluk bildir'iminin 
sunulduğuna 'dafllr Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Eıge Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasıaınsı ve Sayıştay Komisyonu 
rakoru (3/564, 1/176) (S. Bayisi : 709) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1968] 

X 178. — Isttanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 

X 179. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uykunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa- j 

yıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) (S. 
Sayısı : 710) [Dağıtma ttarihi : 14 . 6 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Üzfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet 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 Koir 
ya Milletvekili Fakih üzfakih 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 : 21J 2.1967J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teldifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

X 4. — 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 5. — 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] 

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

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

8. — 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 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nei ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 10. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nei mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
munun 19 ve 21 nei maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(ıS. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nei ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

1.1. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sig-ortalan 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 nei 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı 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 ihraei hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 

cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyona! raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nei ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha 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] 

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

15. — 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 üyöden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nei ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kamum tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşımın, Derlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanum teklifi ve Maliye, 
İbişleri, Millî Eğittim ve Plân komisyonlarım
dan sicıçüLem 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon riaperu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nei *ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 17. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddemin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga 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 nei ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 
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19. — 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] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) (S. 
Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 

21. — 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] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cıım-
huriyeft Senatosu İstanbul Üyesi Bifat öztürk-
ç&ne, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener v« 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfiik İnici'™, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komüsyonlaruı-
dan 4 *r üyeden kumlu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma (fcarilhi: 26 . 1 . 1968] 

23. — 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 Tanm ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 24. — 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 25. — 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 26. — 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] 

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

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

29: — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas 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] 

30. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tanm Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okullan me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tanm ve Plân 
komisyonlanndan 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskan 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 32. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 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 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun-



duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1968] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, gece 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679; 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968]-

X 39. — 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
kımda kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1968] 

40. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nıun, Kozan'ın Im&moğlıı nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar. Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 ncıi maddelerini değiştiren metin
lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 686) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

, 44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli ıeski Üyesıi M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sayıştay, Ticaret, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 46. — 2510 sayılı İskân Kanununa ok ka
nun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İş-
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l'eri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayı
sı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

X 47. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîl'eştiril-
miş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı vo Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarımdan 5 er üye seçilerek kuru
lan Geçici Komisyon raporu (1/386) (iS. Sayı
sı : 701 [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

X 48. — 31 .12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge^ 
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddelerinin' yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/203) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 10. 5 .1968] 

49. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen! (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından! seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/237), (IS. 'Sayısı : 704) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 16 .1968] 

50. — Bize 'Milletvekili1 'İsımail SarıgöVün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 nicü maddesinin değiştirilme
si ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/631) (ıS. ISayısı : 705 [Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 
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Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 441 e2nciek 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/392; C. Senatosu 1/873) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1104) 

Cumhuriyet Senatosu 
Kanunlar Müdürlüğü 8 . 3 . 1968 

Sayı : 8911-1/873 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 24 . 1 . 1968 gün ve 4752 sayılı yazınız: 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 7 . 3 . 1968 tarihli 40 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla 
kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

NOT : Değişerek açık oya arz edilen madde 
Madde 3 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet .Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 26 . 3 . 1968 
Esas No. : 1/398, C. S. 1/873 

Karar No. : 13$ 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 3 . 1968 tarihli 40 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları (kanun tasarısı, ilgililerin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü: 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, kanun tasarısının 3 ncü maddesinin son satırındaki 
(mahrumiyet) kelimesini çıkararak, (ödenek verilir.) (a), (b), (e) fıkralarındaki ödenek miktar
larını da yüzde yüz olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

1 nci fıkranın sonundaki (mahrumiyet) kelimesinin tayyı komisyonumuzca yerinde görülmüş, 

Ancak, ödenek miktarlarının yüzde yüze çıkarılması kabul edilmiyerek, Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metne uyulmuştur. 
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Öncelik ve ivedilikle 
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 
istanbul 
8. Aren 
Sakarya 

E. Alican 

görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş-

Başkanvekili 
Rize 

E. T. Akçal 
Balıkesir 

E. Güreli 
Erzurum 
C. önder 
İstanbul 

İV. Eroğan 
Sinop 

H. işgüzar 

Sözcü 
Sakarya 

•N. Bayar 
Balıkesir 

F. îslimyeli 
Eskişehir 
t. Angı 
İstanbul 

M. Güven 
Trabzon 

A. 1. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 
Burdur 

1. H. Boyacıoğlu 
Gümüşane 
S. Savacı 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 
Trabzon 

A. E. Vzuner 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı 

(MADDE 3. — A) Ankara 
'Üniversitesine (bağlı "olarak açı
lan Adana Ziraat Fıakültesin-
de sürekli olarak görev adan 
'öğretim üyesi, (öğretim 'görev
lisi, uzman ve asistanlarla 4936 
sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değişik 
02 nci maddesi gereğince geçi
ci olarak görevlendirilen öğre
tim üyeleri ve >'yarıdıımcılarnna 
Ibu görevi ayilar itibariyle mun
tazaman ve fiilen yaptıkları su
retçe her <ay bütün istihkakla
rından ayrı olarak aşağıda (gös
terilen oranlarda mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
Kanunu 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine (bağlı olarak açı
lan Adama Ziraat Fakültesin
de sürekli olarak görev -allan 
öğretim üyesi, (öğretim görev
lisi, uzman ve .asistanlarla 4936 
sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değişik 
62 nci maddesi gereğince geçi
ci olarak görevlendirilen öğre
tim üyeleri ve yardi'incılarımıa 
bu görevi ayilar itibariyle mun
tazaman ve fiilen yaptıkları sü
rece her ay- bütün istihkakla
rından ayrı olarak aşağıda gös
terilen oranlarda ödenek verilir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi .kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. . 

MADDE 3. 
mistir. 

— Benimsenmıe-

M. Meclisi (S. Sayısı : 441 e 2 nci ek) 



Millet Meclisinin kabul ettiği Cumhuriyet Senatosunun kabul 
metin ettiği metin 

/Millet Meıclki 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 
a) iPrafesörlere 1 n'ci dere

ce IbHüt maaışıın yüzde ellisi, 

h)1 (öğretim görevlisi ve do
çentlerden 3 ncü dereceye veya 
daha az olanlara 3 ncü derece 
'brüt maaşın yüzde ellisi, 3 ncü 
dereceden daha yüksek olanla
ra almakta oldukları 'brüt ma
aşın yüzde «İlişi, 

c)1 Uzmanlar ille asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde ellisi, 7 nci dere
ceden daJha yukarı 'olanlara aJ-
ma'kta oldulklan brüt maaşın 
yüzde ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde ge
çici 'olarak görevlen'dirilenlere 
10 Şubat 1994 'tarihli 6245 sa
yılı Harcıraıh Kanunumun 42 
maddesinde kaJbul edilen geçici 
görev yevmiyesi verilmez. 

* a)' Profesörler 1 nci brüt 
maaşın yüzde yüzü, 

b) öğretim görevlisi ve do-
çentlerdeın 3 ncü dereceye veya 
daha az olanlara 3 ncü derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü 
dereceden daha yüksek olanla
ra almakta oldukları maaşın 
yüzde yüzü, 

c)- Uzm'anlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece torüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden dalha yukarı olanlara al
makta oldukları maaşın yüzde 
yüzü ödenir. 

(B) Bu üniversitelerde ge
çici 'olarak görevlendiril enle re 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcıraih Kanununun 42 
maiddesinde kaJbul edilen 'geçici 
görev yevmiyesi verilmez. 

MADDE 4. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 441 e 2 nci ek) 
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Dönem : 2 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. SayiM : 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuri
yetine* millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân, komisyonla* 
rnufan 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (1 386} 

T: C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-575/3657 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk 
Cumfouriyethıce millfleştirilmiş buhınan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısı» ve gerekçesi jlişik olarak sunulmuştur. ' 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
, r Süleyma/n D emir el 

Barbakan 

GEREKÇE 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü meti tarafından 1946 ve 1M8 yıllarında devletleş-
tirilen Türk (mal, hak ve ımıenfaatle'rinin tazmini Ikbnusunda yapılan anlaşmalar 5597 ve 7050 sa
yılı Ikanunlarla Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik edilm'iştii. 

Yugoslav Federatif Halk Cuimlhuriyeti Hüki'meti ile tazminat konusunda ilk 'görüşmeler 
5 Ocak '1050 tarihinden önele Ibaşlalmış ve bu tarihte bir Protokole bağlanmıştı; 

1. Bu 'Protokolle taraflar, ımeseleyfı süratle ha İletmeyi, Tüirk ve Yugoslav Ihfökümetleıri mümes
sillerinden mürekkep bir komisyon kurmayı, millîleştirme ıdiolayiBİyle ödteneodk tazıminatm tesibi-
tinin (bu komisyonca yapılmasını ve (bu işin sekiz^ aylik bir s/üne içinde tamamlanmasını kararlaş
tırmışlardır. 

Keza, Protokolün altıncı madldesin'e, (tazminattan istifade edecek olanların vatandaşlıkları, 
h!efm «ûillîleştirto'e ve hem taztaıiinatm töslbiti tarihinde imeveudolmuş olmak lâzımdır.) denilmek su
retiyle tazminattan faydalanacaklar tâyin ve tes bit edilmiştir. 

(Bu Protokol, 5597 sayılı'Kanunla 'Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 18 . '3 . 1950 tari
hinde ka'bul ve tasdik olunmuştur. 

Ancak, Protokolde belirtildiği giJbi her şahsın alacağı ayrı ayrı tesfbit edilme «safhasında iken 
bu muamele Protolkbl hükmüne göre sekiz ay ieir. de intacedilmemiş ve 13 Telmmuz 1056 tarihinde 
Türkiye 'Cumhuriyeti Hü'k'ümeti ile Yugoslav Fodâratif Halk Cumhuriyetü Hükülmleti arasında.. 
Millileştirilen Türk imal, 'hak ve menfaatlerinin tazminine ımütaallik yenliden T>ir Anlaşlma imza
lanmış ve (bu Anlaşma da 13 . '9 . 1957 tarihli ve 7050 sayılı Kanunla Büyük Millet Meclisince tas
dik olunmuş ve iki memleketin yetkili organlarının tasvibinden ı$onra 19 Şufbat 1;960 yılında yü
rürlüğe girmiştir. 
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5 Ocak 1950 tarihli Protokolle varılan Anlaşmada, mal hak ve menfaatleri millileştirilen her 

Türkün zarar miktarının ayrı ayrı teslbit edilmesi' (kararlaştırıldığı ve bu yolda tatbikata geçildiği 
halde 7050 sayılı 'Kanunla tasdik olunan 13 Temmuz 1956 tarihli Anlaşma ile anakaideden inhiraf 
edilerek Yugoslav Devletinden sekiz yılda ve sekiz eşit taksitte ödenmek üzere global olarak 
3 750 000 A. B. D. doları tazminat alınması kararlaştırılmıştır. Bugüne kadar bu tazminatın beş tak
sit karşılığı olarak 24 934 522 lria alınmış ve, geri kalan üç taksit tutarı 979 497 A. B. D. doları 
ıda 1969 yılı başına jkadar alınacaktır. 

Diğer taraftan, 5 Ocak 1950 tarihli Protokolün altıncı maddesiyle tazminattan faydalanacak 
olanlar tesbit edilirken hem millîleştirmenin yapıldığı 28 . 4 . 1948 tarihinde ve hem de tazminatın 
tesbit edildiği 5 Ocak 1950 tarihinde Yugoslavya'da millîleştirmeden zarar gören şahısların Türk 
uyruğunda olması şartı konduğu halde 13 Temmuz 1956 tarihinde yapılan Anlaşma sonunda tan
zim olunan Protokolün 4 ncü maddesinde (İşbu Anlaşmanın imzası tarihinde Türk vatandaşlığın
dan istifade eden her şahıs bu Anlaşma hükümlerine göre Türk addolunur.) denilmek suretiyle taz
minattan faydalanacak olanların sınırı genişletilmiş (bulunmaktadır. 

5 Ocak 1950 tarihli Protokole göre Yugoslav Federatif Halk 'Cumhuriyeti Hükümetinden alı
nacak tazminattan istifade edebilmek için, 28 . 4 . 1948' talihinden önce Türk tâbiiyetine geçmiş 
olmak, diğer bir deyimle Yugoslav Federatif Halik Cumhuriyeti Hükümeti 1946 ve 1948 yıllarında 
millîleştirmeyi yaparken, malı millileştirilen şahsın Yugoslav tâbiiyetinde bulunmaması gerek
mektedir. 

Halbuki, 13 Temmuz 1956 tarihli Protokolün 4 ncü maddesiyle tazminattan faydalanacak olan
ların (İşbu Anlaşmanın imzası tarihinde Türk vatandaşlığında^ istifade eden her şahıs bu Anlaş
ma (hükümlerine göre Türk addolunur.) denilmdk suretiyle tazminattan istifade edeceklerin hu
dudu 1956 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu sebeple 13 Temmuz 1956 tarihli Anlaşmaya uyularak 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk tâbii
yetinde bulunanların da, bu tazminattan istifade etmeleri için tasarıya hülküm konmuştur. 

2. Diğer taraftan, 13 Temmuz 1956 tarihli Protokolün 5 nci maddesi ile, toptan ve götürü 
tazminatın alâkadar şahıslara tevzii, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin salâhiyeti dâhilinde 
olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, bugüne kadar tazminatın sureti tevzii hakkında belir] i bir esas tesbit, edilmiş olmadığı 
gibi, hak iddia edenlere yapılan tebligatla, gerekli belgeleri ibraz edemiyenler için bir sukutu hak 
müddeti tanınması ve (bu suretle diğer hak sahiplerine yapılacak ödemelerin geciktirilmemesinin 
sağlanması da zaruret halini almıştır. 

Tasarının birinci maddesi, kanunun konusunu, ikinci ve üçüncü maddeleri ise bu tazminattan 
faydalanacak ve faydalanmıyacak olanları göstermektedir. 

Buna göre Yugoslavya'da Federatif Halk Cumihuriyeti kurulduktan sonra, birincisi 5.12.1946 
ve ikincisi 28.4.1948 tarihinde yabancı Devlet vatandaşlığında bulunan kimselerin malları millîleş-
tirilmiş «olduğundan bunlardan 13 Temmuz 1956 tarihine kadar Türk vatandaşlığından ayrılma
mış olanlar tazminattan faydalanacaklardır. 

Buna mukabil; 
a) Yugoslavya'da Kırallık İdaresi zamanında Kolonizasyon kanunlarına dayanılarak kamulaş

tırılmış bulunan taşınmaz malların sahipleri esas itibariyle 7050 sayılı Kanunla kabul edilen An
laşma hükümlerinden faydalanamıyacalklardı?. Çünkü, Agrar ve Kolonizasyon kanunlarına tabi 
tutularak kamulaştırılan emlâk için 2382 sayılı Kanunla Yugoslavya'dan alman tazminat 3427 
sayılı Kanunla tasfiye edilmiş bulunmakta olduğundan bunlar alman bu tazminattan istifade edemi-
yeceklerdir. 

(Mallarımın;, Agrar ve Kolonizasyon kanunlarına tabi tutulmadığını ileri sürelilerin bu iddiaları
nı Yugoslavya makamlarından alınmış veya alınacak bir belge ile ispat etmeleri gerekir.) 

b) Anlaşmaların yapıldığı tarihlerde, hak ve alacak ve gayrimenkul mevzularında Yugoslav 
asıllı şahıslarla Türk asıllı şahısların birbiriyle ihtilaflı ve mahkemelere intikal etmiş hâdiseler ile 
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6 Nisan 1941 tarihinden beri yine bu gibi mevzularda vâki ihtilaflı işler, tazminat anlaşmasının 
dışında bırakılmış ve bu gibi ihtilaflı işlerden Türklerin lehine halledilenleri Yugoslav Hükümeti 
ayrıca yapılacak yeni anlaşmalar gereğince ödemeye 7050 sayılı Kanunla tasdik edilen anlaşmaya 
ilişkin 19 Temmuz 1956 tarihli mejrtup ile kabul edilmiştir. 

Bı> sebeple, bu durumda olan Türk tâbiiyetinde bulunan Yugoslav göçmenleri do bu tazminat
tan istifade edemiyecektir. 

Tasarıya bu yolda hükümler konmuştur. 
Tasarının 4 ncü maddesinde, hak sahiplerinin ibrazı icabeden belgeler sayılmaktadır. 
5 ve 6 ncı maddeler, Takdir ve Tevzi Komisyonunun teşekkül tarzını ve tutulacak defterleri gös

termektedir. " ' 
7 nci madde, kanunun şümulü ve hayli geniş bir kütlenin haklarına müessiriyeti yönünden İs

tihkakın tesbit ettirilmesi için yapılacak müracaatlarla ilgili müddetlerin, müracaat şekli ve şartla
rının önceden bir kanunla düzenlenmesi en salim bîr yol olacağı göz önünde tutularak sukutu hak 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

9 ncu madde, kıymet takdirine ait esasları kapsamaktadır. 
Yukarda açıklandığı üzere Yugoslav Hükümetinden alman tazminat götürü bir miktar olup, Yu

goslavya'da mal, hak ve menfaatleri -millîleştirilmek suretiyle zarara uğrayan Türk vatandaşlarını 
ve bunların uğradıkları, zarar miktarı teker teker tesbit edilmiş değildir. 

Hak iddia edenler tarafından ibraz olunan tapu kayıtları, vergi makbuzlara, mahkeme ilâmları, 
ve buna benzer diğer belgelerin bir kısmında kıymetler gösterilmekte ise de, birçoğunda bulunma
makta, mevcut kıymetler de birbirinden çok farklı yıllara taallûk etmektedir. Bu yüzden kıymetlerin 
takdirinde muadelet tesisine imkân hâsıl olmamaktadır. 

Öte yandan, verilen belgelerin muhtevası olan malların millîleştirilmeden önce her hangi bir şe
kilde elden çıkarılıp çıkarılmadığı da malûm değildir. 

Bu maksatla, millîleştirme belgelerinde yazılı kıymetlerin garameye esas tutulmasının ve diğer 
taraftan inalların gerçekten mirlîleştirilmiş olup olmadığının tevsiki için maddede bir hüküm yer 
almıştır. * 

Bununla beraber, millîleştirme belgesi ibraz e d emilenlerden komisyonca, hak sahibi oldukları ka
naati hâsıl olanlara 5 000 liraya kadar bir ödeme yapılması hakkaniyet ve adalete uygun olacağı 
düşüncesi ile keza bu maddeye hüküm konmuştur. 

10 ve 11 nci maddeler, tazminatın tevzi şeklini ve henüz tazminatın üç taksidi tahsil edilemedi
ğinden hak sahiplerinin daha fazla mağduriyetlerinin devamını önlemek amacı ile kendilerine önce
den ödeme yapılacağına dair hükümleri kapsamaktadır. 

Tasarının diğer maddeleri cezai hükümleri ihtiva etmekte ve ayrıca geçici bir madde ile yürür
lük maddesinden ibarettir. 

Bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde yıllardan beri bekliyen hak sahiplerinin mağduriyet
leri bu suretle son bulmuş olacaktır. 

M. Meclisi ($. Sayısı : 70'İ) 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon , 10. 4.1968 
Esas No: 1/386 ' 

i 

Karar No: 2* 
Yüksek Başkanlığa 

Türk vatandaşlarına ai'dolup Yugoslav Federatif Oum huriye tince millîleştirilmiş, bulunan mal, 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasansı ilgili Bakanlık temsilcilerinin, iştirakiyle 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. . . 

Ger^eede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasarı mad
deler üzerinde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle. Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. ^ 

Komisyon Başkanı' Sözcü Kâtip *• 
İzmir Burdur Teikrdağ Bingöl 

Settar İksel Faik Kırbaşh Halil Başol M. Emin Gündoğdu 

Maraş 
Vefik Pir.nççioğlu 

M. Meclisi '' («. Sayısı : 7Ö1) 



HttKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

kanun tasarısı 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti tarafından mal, hak ve menfaatleri dev-
letleştirilen Türk vatandaşlarının alacaklarına 
karşılık alman tazminat; bu kanunda yazılı esas
lar dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak sa
hiplerine ödenir. 

Tazminattan istifade edecek olanlar 

MADDE 2. — Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından 5 .12 . 1946 ve 28,4.1948 
târihinde yapılan millîleştirme ve sair tedbirler 
dolayısiyle mal, hak ve menfaatlerine el konu
lan Türk vatandaşları tazminattan istifade eder
le?: 

Ancak, tazminattan istifade edebilmek için 
anlaşmanın imza edildiği 13 Temmuz 1956 tari
hinde Türk vatandaşı olmak şarttır. 

Tazminat tan- istifade edemiyecek olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşağıdaki fıkrala
ra uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat andlaşmalarmdan istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 12 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kırallığı 
zamanında millîleştirilmiş olanlar, 

b) ikinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) Kendi fiil ve hareketlerinden dolayı Yu
goslav mahkemelerince mahkûmiyetle birlikte 
emvalinin müsaderesine karar verilmiş ve Yugos
lav Devletince çıkarılmış Af kanunlarından is
tifade edememiş bulunanlar, 

ç) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
Vatandaşlığına kabul edilenler. 

d) Şahısların birbirleri aleyhine tapu senet
lerine itiraz etmiş olmaları sebebiyle mahkeme
lere intikal eden ihtilâflar, Türk vatandaşları 

M. 'Meclisi 
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Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyetince mlUıle^tirihnis bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakktn-

I da Kanun 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından, mal, hak ve men
faatlerin devletleştirilen ve diğer tahdidi ted
birlere tabi tutulan Türk vatandaşlarının 

. alacaklarına karşılık alman tazminat; bu ka
nunda yazılı esaslar dâhilinde tesbit ve takdir 
olunarak hâk sahiplerine ödenir. 

Tazminattan istifade edecek olanlar 

MADDE 2. —• Yugoslav ' Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından 5 . 12 . 1946 ve 
28 . 4 . 1948 tarihinde yapılan millîleştirme 
ve sair tedbirler dolayısiyle mal, hak ve men
faatlerine el konulan Türk vatandaşları taz
minattan istifade ederler. 

Ancak, tazminattan istifade edebilmek için 
anlaşmanın imza edildiği 31 Temmuz 1954 
tarihinde Türk vatandaşı olmak' şarttır. 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşağıdaki fıkra
lara uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla 
tasdik olunan tazminat anlaşmalarından istifa
de edemezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cum
huriyetinin kurulduğu 29 . 12 . 1945 tarihin
den önce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav 
Kırallığı zamanında Agrar ve Kolonizasyon 
kanunlarına göre millîleştirilmiş olanlar, 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 31 Temmuz 1954 tarihinden sonra Türk 
ı vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahısla
rın birbirleri aleyhine tapu senetlerine iti
raz etmiş olmaları sebebiyle mahkemelere 
intikal eden ve 31 . 7 . 1954 tarihinde henüz 
neticelenmemiş olan ihtilâflar sonunda Türk 
vatandaşları lehjne verilen ilâmlara müstenit 
mal, hak ve menfaat sahipleri. 

(S. Sayısı : 701) 



(Hükümetin Teklifi) 

lehlerine neticelenmiş olsa dahi ve keza 6 Ni
san 1941 tarihinden sonra mahkemelere intikal 
etmiş bulunan ve mahkemelerce rüyet edilmiş 
olan ihtilaflı Türk, mal, hak ve menfaat sahip
leri. 

I 

Hak sahiplerinin vermekle yükümlü olduMafî 
belgeler ' 

MADDE 4. — Müracaatçılar haklarını aşa
ğıda yazılı belgelerle tevsik ederler. 

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerin
den verilen ve vatandaşlığımıza alındıkları tari
hi belirten belgenin aslı, 

b) Yugoslavya'da Devletleştirme (millîleş
tirme) veya diğer kısıtlayıcı tedbirlerden zarar 
görenlere ait taşınmaz malların tapu senetlerinin 
aslı veya noterden onaylı örnekleri, 

c) Bir taşınmaz malın sahibi tapu ibraz ede
mediği takdirde kendisine aidolduğunu belirten 
ve Yugoslav mahkemelerinden verilmiş ve kesin
leştiğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar veya, 

1. Yugoslav makamları tarafından alman 
tedbirler dolayısiyle el konulan taşınır ve ̂ aşın
maz mallar, hak ve menfaatlerle ilgili olarak 
verilen kararların aslı veya noterden tasdikli 
örnekleri, 

2. Varsa kira sözleşmeleri, vergi kayıtları 
ve vergi ödeme makbuzları, 

ç) ibraz edilen tapu, mahkeme ilâmı ve sa
ir evrakta malik olarak görülen kimse hayatta 
değilse, Yugoslav veya Türk mahkemeleri tara
fından verilen ve kesinleşmiş olan veraset ilâm
ları, 

d) Taşınır ve taşınmaz malları ile tahdide uğ
rayan hak Ve menfaatlerin mahiyetini,"' cinsini 
ve millîleştirildiği tarihi, kıymetlerini belirten 
ve Yugoslav resmî makamlarınca verilen her 
çeşit vesikalar (millîleştirme, devletleştirme bel
gesi) 

Talidir ve Tevzi Komisyonu 

MADDE 5. — Müracaat sahiplerinin hukukî 
durumu «Takdir ve Tevzi Komisyonu», tarafın
dan incelenir. 

Bu Komisyon : 
a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Ge-
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(Geieiöi Koı misyon mı değiştirişi) 
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Hak hasiplerinin vermekle yükümlü oldukları 
belgeler 

MADDE 4. — Müracaatçılar haklarını aşa
ğıda yazılı belgelerle tevsik ederler. -

a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerin
den verilen ve vatandaşlığımıza alındığı tarihi 
belirtensbelgenm aslı, 

b) Yugoslavya'da devletleştirme veya kı
sıtlayıcı tedbirlerden zarar görenlere ait 
taşınmaz malların tapu senetlerinin aslı ile 
birlikte (c) ve (d) fıkralarında kayıtlı vesika
lardan birisi, 

c) Bir taşınmaz malın sahibi tapu ib
raz edemediği takdirde, 

1. Malın kendisine aidolduğunu belirten ve 
Yugoslav mahkemelerinden verilmiş, kesinleş
tiğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. Yugoslav makamları tarafından alman 
tedbirler dolayısiyle el konulan mal, hak ve 
menfaatlerle ilgili olarak verilen kararların 
aslı veya yetkili Yugoslav makamlarınca tas
dikli örnekleri, 

3. Kira sözleşmeleri, vergi kayıtları ve 
vergi ödeme makbuzlarından biri, 

d) Taşınır ve taşınmaz mallar ile tah
dide uğrayan hak ve menfaatlerin mahiyetini, 
cinsini ve millîleştirildiği tarihteki kıymetlerini 
belirten ve Yugoslav resmî makamlarınca ve
rilen vesikalar, 

e) İbraz edilen' tapu, mahkeme ilâmı ve 
sair evrakta malik olarak görülen kimse ha
yatta değilse; Yugoslav veya Türk mahkeme
leri tarafından verilen ve kesinleşmiş olan ve
raset ilâmları. 

Takdir ve Tevzi Komisyonu 

* MADDE 5. — Müracaat sahiplerinin bu ka
nunla ilgili hukukî durumu (Takdir ve Tevzi 
Komisyonu) tarafından incelenir. Bu komis
yon: 

a) Maliye, Devlet (Tapu ve Kadastro Ge-
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nel Müdürlüğü) Dışişleri, Ticaret bakanlıkları 
ile T. 0. Merkez Bankası Genel Müdürlüğünce 
tâyin olunan birer temsilcinin, 

b) «Yugoslavya'da emval ve matlubatı bu
lunan vatandaşların haklarını koruma dernekle
ri Birliği» tarafından bu kanunun çıkış tarihin
den sonra bir defaya mahsus olarak seçilecek 
iki temsilcinin katılmalariyle kurulur. 

Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi Baş
kanlık eder. Komisyon ekseriyetle toplanır. Ka
rarlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 

Komisyonun üye ve memurlarının ücret ve 
yevmiyeleri, görev ve yetkileri Yönetmelikle tes-
bit olunur. 

ı 

Komisyonca tutulacak defterler 
MADDE 6. — Müracaatları tetkik ederek 

karara bağlamakla görevli Takdir ve Tevzi Ko
misyonunca; noterden tasdikli karar defteri, 
ödeme defteri ve lüzumlu görülen sair yardımcı 
defterler tutulur. Bu defterlerin tanzim şekli 
Yönetmelikle belirtilir. ' 

Hakkı düşüren sebepler * 

MADDE 7. — Evvelce Dışişleri Bakanlığı
na veya Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkanlı
ğına başvuranlardan balen gösterdikleri adres
lerde bulunmadıklarından' kendilerine komis
yonca yapılan tebliğle PTT İdaresince iade olu
nanlar, ilân ve tebligata rağmen hiç belge ibraz 
etmiyen veya belgelerini noksan verenlere teb
ligat Kanunu gereğince tebliğ suretiyle bir ay
dan az altı aydan çok olmamak üzere komisyon
ca yeniden mehil verilir. 

(Geçici Komıiisyionııın d'eğiştirişi) 

nel Müdürlüğü), Dışişleri, Ticaret bakanlıkla
rı ile T. C. IVÇerkez Bankası Genel Müdürlüğün
ce tâyin olunan birer temsilciden iştiraki ile 
kurulur. 

b) «Yugoslavya'da emval ve matlubatı bu
lunan "vatandaşların haklarını koruma dernek
leri Birliği» ile, «Türk vatandaşlarının Yugos
lavya'da millileştirilen mal', hak ve menfaatle
rini koruma Derneği Birliği» tarafından, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra seçilecek 
birer temsilci, komisyon çalışmalarına iştirak 
edebilirler. Ve komisyon çalışma ve kararların
da birer oy sahibidirler. 

Komisyona Maliye Bakanlığı temsilcisi baş
kanlık eder. 

Komisyon (a) fıkrasındaki temsilcilerin ek
seriyeti ile tpplanır. 

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. 
Komisyon kararlarına,' aynı komisyon nez-

dinde, tebliğ tarihinden itibaren, /bir defaya 
mahsus olmak üzere, 30 gün içinde itiraz edile
bilir. 

Komisyonun görev ve yetkileri ile üye ve 
memurlarin ve birlik temsilcilerinin ücret ve 
yövmiyeleri yönetmelikle tesbit olunur. 

Komisyon en az haftada iki defa toplanmak 
zorunluğundadır. 

Komisyonca tutulacak defterler-

MADDE 6. —> Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Hakkı düşüren sebepler 

MADDE 7. — Evvelce Dışişleri Bakanlığı
na veya Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan
lığına başvuranlardan halen gösterdikleri ad
reslerde bulunmadıklarından kendilerine Ko
misyonca yapılan tebligatlar PTT idaresince 
iade olunanlara ve ilân ve tebligata rağmen 
hiç belge ibraz etmiyen veya belgelerini noksan 
verenlere Tebligat Kanunu gereğince tebliğ su
retiyle bir Naydan az, altı aydan çok olmamak 
üzere Komisyonca yeniden mehil verilir. 
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Verilen mühlete rağmen yine vesikalarını' 
tam olarak ibraz -etmiyenlerin hakkı düşer. 

Bu süre, istenilen belgenin mahiyetine göre 
ve yukarıda belirtilen zaman içinde komisyonca 
takdir olunur. Devletçe teminine teşebbüs olu
nan. belgeler için müddet aranmaz. 

Tazminat olarak dağıtılacak para 

MADDE 8. — Hak sahiplerine dağıtılacak' 
para 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan Tazmi
nat Anlaşmasına göre, Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetinin vermeyi yükümlendiği 3 750 000 
Birleşik Amerika Dolarının tutarı olan ve iki 
millî bankaya yatırılmış olan Türk parası ile 
bunun faiz ve sair gelirlerinin toplamıdır. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Yugoslav .Federatif Halk 
Oumhuriyetince malları (Hak ve menfaatleri 
Millileştirilen, Devletleştirilen) ve 5597.7050 
sayılı Kanunlar gereğince tazminata müsfehak 
oldukları Takdir ve Tevzi Komisyonunca ka
rara bağlanan şahıslara verilecek tazminata 
mesnedolacak kıymetler, aşağıdaki esaslar dâ
hilinde tesbit olunur. 

a) Yugoslav makamlarınca malları hak ve 
menfaatleri millileştirilen şahıslara verilen mil
lîleştirme belgeleri ve üzerinde yazılı kıymetler 
tazminata esas tutulur. 

Millîleştirme belgesi üzerinde kıymet yazılı 
olmadığı avhalde millileştirme belgelerinde ya
zılı malların kıymeti esas alınır. v 

Şu kadar ki, millîleştirme belgesinin verildi
ği tarihteki dinarın Türk Parası olarak tesbit 
olunacak kıymeti ödemeye esas tutulurT 

b) Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sa
hibi olarak tesbit olunan şahıslardan millîleş
tirme belgesi ibraz edemiyenler ile millîleştir
me belgeleri üzerinde kıymet > gösterilmemiş 
olup (a) bendinin ikinci fıkrası gereğince Tak
dir ve Te>zi komisyonunca da kıymetleri tes
bit edilemiyenlerin listeleri komisyonca tan
zim olunur. Listelerde bildirilmesi istenilen hu
suslar Yugoslav yetkili makamlarından getir
tilmek üzere Dışişleri Bakanlığına intikal ettiri
lir. 

(Gröçici Komisyonun değiş ti rişi) 

Verilen mühlete rağmen yine vesikalarını 
tam olarak ibraz etmiyenlerin hakkı düşer. 

Bu süre, istenilen belgenin mahiyetine gö
re yukarda belirtilen zaman içinde komisyon
ca takdir olunur. 

Tazminat olarak dağıtılacak para 

MADDE 8. I— Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Yugoslav Federatif Halk 
Oumhuriyetince mal, tıak ve mçnfaatleri milli
leştirilen ve 5597, 7050 sayılı kanunlar gereğin
ce tazminata müstahak oldukları takdir ve 
tevzi komisyonunca karara bağlanan şahıslara 
verilecek tazminata mesnet olarak kıymetler, 
aşağıdaki esaslar dahilinde tesbit olunur: 

a) ' Yugoslav makamlarınca malları hak 
ve menfaatleri millileştirilen şahıslara verilen 
millîleştirme belgeleri ve üzerinde yazılı kıy
metler tazminata esas tutulur. 

Mıllîle ştirme belgesi üzerinde kıymet yazılı 
olmadığı ahvalde malların diğer belgelerde ya
zılı kıymetleri esas alınır. Bu da mümkün ol
madığı ahvalde aynı mahaldeki emsallerine kı
yasla kıymet biçilir. Şu kadar ki, millîleştirme 
belgelerinin verildiği tarihteki dinar'in Türk 
parası olarak tesbit olunacak kıymeti ödemeye 
esas tutulur. 

b) Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sa
hibi olarak tesbit olunan şahıslardan millîleştir
me belgesi ibraz edemiyenler ile millîleştirme 
belgeleri üzerinde kıymet gösterilmiş olup (a) 
bendinin 2 nci fıkrası gereğince Takdir ve Tev
zi Komisyonunca da kıymetleri tesbit edilemi
yenlerin listeleri komisyonca tanzim olunur. 
Listelerde bildirilmesi istenen hususlar Yu
goslav yetkili makamlarından getirtilmek 
üzere Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilir. 
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c) Hak sahibi devletleştirme veya millî
leştirme belgesi ibraz edemediği ve Dışişleri Ba
kanlığınca da temin olunamadığı hallerde 4 ncü 
maddede sayılan diğer belgeleri tevdi ettiği ve 
komisyonca da hak sahibi olduğu kabul edil
diği takdirde bu belgeler üzerindeki kıymetler 
ödemiye esas tutulur. Şu kadar ki tesbit olunan 
alacak miktarı ne olursa olsun 5 000 liradan 
yukarı kısmı ödenmez, ibraz olunan belgeler
den tapu senetleri üzerinde yazılı Osmanlı ku
ruşu karşılığı altın esası üzerinden ve dinarın 
değeri de Osmanlı kuruşuna tahvilinden sonra 
yine altın esasına göre tesbit olunarak, ödeme 
yapılır. 

Altın fiyatı bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki Merkez Bankasının altın alış fiyatı
dır. 

Tazminatın ödeme şekli 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyo
nunca, hak sahiplerinin tamamı tesbit ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat miktar
ları bulunduktan sonra Ödemeye başlanır. 

Bulunacak kıymetlerin toplamı 8 nci mad
dede belirtilen tazminattan fazla veya noksan 

(G-eiçicâ Konııteyünuın değiiştMşi) 

Komisyon gerektiği takdirde mahallen tet-
kikat yapılması için bir heyet gönderilmesini 
talebedebilir. 

c) Devletleştirme veya millîleştirme belgesi 
ibraz edilemediği ve Dışişleri Bakanlığınca, da 
jtıemin olunamadığı hallerde hak sahibi tarafın
dan ibraz olunan; ^ 

1. Yugoslav mahkemelerinde verilmiş ve 
kesinleştiğine dair şerhi ihtiva eden ilâmlar, 

2. Kira sözleşmeleri, 
3. Vergi kayıtları, 
4. Vergi ödeme makbuzları, 
5. Yugoslav yetkili mahkemelerince veril

miş hakkın ispatına yanyan'her çeşit vesika
lar üzerinde yazılı kıymetler ödemeye esas tutu
lur. 

Bu belgeler üzerinde kıymet yazılı değilse, 
diğer dosyalarda bulunan ve aynı mahaldeki 
emsalerine kıyasla kıymet biçilir. 

d) Takdir ve Tevzi Komisyonlarınca, hak sa
hibi olduğu kabul olunan ancak, (a)/ (b)„ (cf 
fıkralarında zikredilen vesikalardan hiçbirini ib
raz edemiyen ve vesikası sadece Osmanlı tapu
suna inhisar edenlerin, ibraz ettikleri tapu se
nedi üzerindeki kıymetler, tapuda kıymet gös
terilmemiş ise o mahaldeki emsal tapu kıyme
ti esas alınır. 

Şu kadar M, bu gibilerin tazminattan istifa
de edebilmeleri ancak bu maddenin a, b, c fık
ralarında belirtilen vesikaları ibraz eden hak 
sahiplerinin alacaklarının tamamı karşılandık
tan sonra, geri kalan meblağ bu gibilere ala
cakları nisbetinde tevzi olunur. 

Tapu senetleri üzerinde yazılı Osmanlı ku
ruşu karşılığı altın esası üzerinden ve dinar'm 
değeri de' Osmanlı kuruşuna tahvil ve yine al
tın esasına göre tesbit olunarak ödeme yapılır. 

Altın fiyatı' bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki Merkez Bankasının altın alış fiyatıdır. 

Tazminatın ödeme şekli 

MADDE 10. — Takdir ve Tevzi Komisyo
nunca, hak sahiplerinin tamamı tesbit ve 9 ncu 
madde gereğince alacakları tazminat ve tutar
ları bulunduktan sonra ödemeye başlanır. 

Bulunacak kıymetlerin toplamı 8 nci madde
de belirtilen tazminattan noksan olduğu tak-
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olduğu takdirde bu alacaklardan belirli oranda 
indirme veya ilâve yapılır. Şu kadar ki, yapıla
cak ilâve millileştirme belgelerindeki kıymeti 
geçemez. 

ödenecek tazminat miktarı Takdir ve Tevzi 
Komisyonu tarafından karara bağlandıktan 
sonra, tesbit olunan tazminat hak sahibi veya 
ilgilisine ödenir, ödemenin şekli usulleri Yönet
melikte belirtilir. Nihai tasfiyede banka faizle
rinden arta kalacak miktarın Bakanlar Kuru
lunca sarf yeri tesbit olunur. 

Önceden ödeme 

MADDE 11. — Aşağıdaki hallerde 10 ncu 
maddede belirtilen esaslara bakılmaksızın öde
me yapılır. 

4 ncü maddede sözü edilen belgeler tamam 
olduğu takdirde 9̂  ncu madde esasları dairesin
de tesbit ve karara bağlanan alacak, miktar
ları, 

a) 5 000.— lirayı geçmiyenlerin tamamı, 
b) 5 000.— liradan yukarı olanların yal

nız 5 000.— lirası Devletleştirme ve Millîleş
tirme belgesi aranmaksızın komisyonca kesin 
olarak ödenir. 

Cezai hükümler 

MADDE 12. — Devletleştirme veya Millî
leştirme vesikası aranmaksızın kendilerine 
11 nci madde uyarınca ödeme yapılması gere
kenlere mallarının Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyeti tarafından ellerinden alınmış ol
duğunu belirten bir beyanname vermeye mec
burdur. 

Yapılacak tetkikler veya ihbarlar sonunda 
verilen beyannamenin hakikata aykırı olduğu 
anlaşıldığı takdirde yapılmış olan ödemeler ka
nuni faizi ile birlikte hükmen geri alınır ve hak
kında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygu
lanır. 

Hakikata uymıyan beyanlara ait zaman aşı
mı 10 yıldır. 

M. Meclisi 
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dirde bu alacaklardan belirli oranda indirme 
yapılır. 

Ödenecek tazminat miktarı Takdir ve Tev-
£i Komisyonu tarafından karara bağlandıktan 
sonra, tesbit olunan tazminat hak sahibi veya 
ilgilisinle ödenir, ödemenin şekli, usulleri yönet
melikte belirtilir. 

Önceden ödeme 

MADDE 11. — Aşağıdaki halerde (10 ncu) 
maddede belirtilen esaslara bakılmaksızın avans 
olarak ödenebilir: 

4 ncü maddede sözü edilen belgeler tamam 
olduğu takdirde 9 ncu maddenin (d) fıkrası 
hariç bu madde gereğince karara bağlanan ala
cakların; 

a) 5 000 Tl. nı geçmiyenlerin tamamı, 
b) 5 0000 Tl. dan yukarı olanların alacak

larının % 40 a kadarı. 

Cezai hükümler 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunla sözü edilen yö
netmelik Maliye Bakanlığınca hazırlanır. 

MADDE 14. — 31 Temmuz 1954 tarihinden 
sonra Türk tâbiiyetine geçmiş olanların mil-
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GEÇİCİ MADDE — 7 . 2 . 1962 tarihli ve 
6/185 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle teşek
kül eden, Takdir ve Tevzi Komisyonunun 
31 . 8 . 1962 tarihli ve 6/874 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik 
gereğince yapmış olduğu muameleler, verdiği, 
vereceği kararlar bu kanun gfereğince yapılmış 
sayılır. 

Bu komisyona evvelce ibraz edilmiş olan ve 
kanunun 4 ncü maddesinde yer alan belgeler bu 
kanuna güre ibraz edilmiş addolunur. 

MADDE İS. <— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

19 . 6 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli ~ 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tıekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakam V. 
A. N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Turizm ve Ta. Balkanı 

İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışına Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı . 
T. Toker 

. (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

lîleştirilmiş malları için Yugoslavya'dan alına
cak tazminatlar bu kanun hükümlerine göre da
ğıtılır. 

GEÇİCİ MADDE ^ - 7 . 2 . 1962 tarih, 
6/185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşek
kül etmiş olan Takdir ve Tevzi Komisyonunun, 
31 . 8 . 1962 tarih ve 6/874 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik 
gereğince yapmış olduğu muameleler, verdiği 
kararlar bu kanun gereğince yapılmış sayılır. 

Bu komisyona evvelce ibraz edilmiş olan ve 
kanunun 4 ncü maddesinde yer alan belgeler 
bu kanuna g*öre ibraz edilmiş addolunur. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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