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şudur : Şagilli arazi şayet tevzie tâbi ise ve
norm dâhilinde şagili olan çiftçiye de verilecek
ise, tevzie tâbi norm miktarlı araziden ecrimisil
alınmaması hususunda Sayın Maliye Bakanının
bir çare düşünmesi ve bu suretle de adaletsiz
liğe, sızlanmalara mâni olunmasıdır. Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi
gündem dışı bâzı sunuşlar var, onları arz ede
ceğim.
3. — İstanbul Milletvekili Selim Sarper'in
vefat etmiş olduğuna dair Başbakanlık tezkeresi
(3/1035)
BAŞKAN — Maalesef artık şu anda aramız
da bulunamıyan merhum İstanbul Milletvekili
Selim Sarper'in vefatına ait gönderilmiş bulu
nan tezkereyi okutacağım, onu takiben de aziz
ruhları önünde Yüce Meclisi 1 dakikalık ihtiram
duruşuna davet edeceğim.
Millet Meclisi Başkanlığına
İstanbul Milletvekili
Selim
Sarper'in
11 . 10 . 1968 tarihinde vefat ettiği ve cena
zesinin ailesi tarafından Ankara Tıp Fakül
tesi Hastanesinden alınarak istanbul'a nakle
dilmiş olduğu İçişleri Bakanlığının 4.12.1968
tarihli ve 3-233-02 ye 64-9096 sayılı tezkeresi ile
bildirilmiştir. Teessürle arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
BAŞKAN — Yüce Meclisi aziz ruhu önünde
1 dakikalık ihtiram duruşuna davet ediyorum.
(1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.)
BAŞKAN — Ruhu şadolsun.
4. — Bütçe - Plân Komisyonu Başkam Me
sut Erez'in, bu göreve seçilmiş olması dolayısiyle
Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı tahkik
ve tesbit etmek üzere kurulan Araştırma Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi
(10/16,23; 4/365)
BAŞKAN — Efendim, Bütçe - Plân Komis
yonu Başkanı Mesut Erez in bir Meclis Araş
tırma Komisyonundaki görevinden istifa ettiği
ne dair önergesini okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Bütçe - Plân Komisyonu Başkanlığına seçil
mem dolayısiyle Millet Meclisi Genel Kurulu— 533
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nun 27.3.1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde teşkil
olunan Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahri
batı tahkik ve tesbit etmek üzere kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonundaki görevimden is
tifa ettiğimi saygı ile arz ederim.
Bütçe - Plân Komisyonu Başkanı
Kütahya
Mesut Erez
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Yerine yeni bir arkadaş seçilmesi için aday
gösterilecektir.
5. — Kırklareli Mületveküi Orhan Türkkan'ın. Emekli Sandığı Kanununa ek 49 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Meclis Savunma Komisyonuna ha
vale olunduğuna dair Başkanlığın açıklaması
(2/761, 3/1037)
BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Orhan
Türkkan'm, Emekli Sandığı Kanununa e!k 42
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, talep üzerine İçtüzü
ğün 28 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince
Millî Savunma Komisyonuna gönderilmesi Baş
kanlıkça uygun görülmüştür. Yüce Meclisin bil
gilerine sunarım.
6. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşnala ve iki arkadaşının, Emekli sandıklariyle
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına tâbi
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakHndaki 228 saydı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bir maddesinin lağvına dair ka
nun teklifinin Çalışma Komisyonuna havale olun
duğuna dair Başkanlığın açıklaması (2/756,
3/1036)
BAŞKAN —- Çalışma Komisyonunca talebedilmiş bulunan İzmir Milletvekili Hüsamettin
Gümüşpala ve iki arkadaşının Emekli sandıkla
riyle Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına
tâbi işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilme
si hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bir maddenin lağvına
dair kanun teklifi Çalışma Komisyonuna Baş
kanlıkça havale edilmiştir. Yüce Meclisin bilgi
lerine sunulur.
7. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Yilanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak

