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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde tefecili
ğin yaptığı tahribatı incelemek, zirai kredi po
litikasının aksaklıklarını tesbit etmek ve köylü 
ve çiftçilerin emeğinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak üze
re kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonun görev süresinin 
25 . 4 . 1969 tarihinden 25 . 5 . 1969 tarihine 
kadar uzatılmasına dair tezkeresi kabul olun
du. 

Toprak Sanayii Kurumu, 
Anayasa nizamına karşı işlenen fiillerin ön

lenmesi ve, 
Sümerbank kuruluş kanunu tasarılarının, 

okunan Başbakanlık tezkerelerinden sonra, geri 
gönderildiği bildirildi. 

O. H. P. ne mensup bâzı sayın milletvekille
rinin seçildikleri ihtisas komisyonlarından çe
kildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu,. 

C. H. P. Grup Başkanvekilliğinin, seçildik
leri ihtisas komisyonlarından çekilen ve parti
lerine mensup üyelerin yerine seçilecek adayla
rın bugün gösterileceğine dair önergesi okundu 
ve gelecek birleşimde seçimlerin yapılabileceği 
şekilde bu işlemin tamamlanması hususu bildi
rildi. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 6/806 
sayılı sözlü sorusunu yazılı soruya çevirdiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, ulusal 
çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkelerine ay
kırı olarak madenlerimizin yabancılara devre
dildiği iddiasiyle Hükümet hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi okundu ve gelecek 
Birleşimde gündeme alınıp alınmaması konusu 
üzerinde görüşüleceği bildirildi. 

Yazılı sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'- i 

m, Sakarya'nın Karasu ilçesi Müftülük telefonu i 
için tahsisat verilmesine dair yazılı soru önerge- ! 
si, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1141) i 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'- : 
m, Sakarya - Adapazarı imamlar köyünün öte- j 

Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 tarih ve 
38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Ömer öztürkmen ile Manisa Milletvekili önol 
Sakar'in, 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fahri 
Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî güven
lik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 
numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 
bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hükümlü 
bulunanların cezalarının affı hakkında kanun 
teklifleri ile, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 38 sa
yılı Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru 
bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
birlikte ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve 
görüşmelere Hükümet tasarısının esas alınması 
hususları onaylanarak, yapılan görüşmelerden 
sonra, kanun tasarısı kabul olundu. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesinin 
yeniden düzenlenmesine ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak 1 nci maddesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

29 . 4 . 1969 Salı günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
Atıf Şohoğlu Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

I kaya mevkiinde beton köprü yapılmasına dair 
j yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakalığına gön-
| derilmiştir. (7/1142) 
I 3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
| m, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Kızılca-
I ali köyü yolunun yapılmasına dair yazılı soru 
i önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
| (7/1143) 

SORULAR 

— 88 — 
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4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Boğaz kö
yünde, depremden zarar görenlere ek yardım 
yapılmasına dair yazılı soru önergesi, imar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1144) 

5. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 
Muş'un, Korkut bucağının ortaokul ihtiyacına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1145) 

6. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Geligüzan bölgesinde sağlık ocağı açıl
masına dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1146) 

7. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Geligüzan mıntakasında yatılı bölge 
okulu açılmasına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1147) 

Teklif 
1. — Adana Milletvekili Bekir Tünay ve 8 

arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
nundaki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/877) (Çalışma ve Plân komis
yonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Atıf Şohoğlu 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşirimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını istirham ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır, 

1 başlıyoruz. 
çalışmalara 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — T. 1. P. Gruyuna mensup dört üyenin, 
seçildikleri ihtisas komisyonlarından çekildikleri
ne dair önergeleri. 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyelerin, daha ev
vel seçildikleri komisyonlardan istifa ettikleri
ne dair önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
içişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyo

rum. Gereğinin yapılmasını istirham ederim. 
Saygılar. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğinden isti
fa ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım. 

İstanbul 
Sadun Aren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Maliye Komisyonundan 
istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. 

Urfa 
Behice Hatko Boran 

— 89 -
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Bayındırlık Komisyo

nundan istifa ediyorum. Gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

Malatya 
Şaban Erik 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
T. î. P. nin idarecisi olarak Sayın Ekinci, 

zatıâliniz varsınız galiba. Yarın bu arkadaşla
rın yerine, istifa ettikleri komisyonlara yeni 
üye seçimi yapacağız. Adayları yarma kadar 
bildirmenizi istirham ediyorum. 

2. — Komisyonlardaki açık üyelikler için 
seçim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha 
evvel muhtelif komisyonlardan istifa eden 
O. H. P. li üyelerin yerine aday isimleri Baş
kanlığa verilmiştir. Bu aday isimlerini liste ha
linde şimdi dağıttırıyorum, seçimi yaptıraca
ğım. Yalnız, dört arkadaşın ismi, ancak biraz 
evvel bize ulaştırılmış olduğundan dağıttığı
mız listelerde bu dört arkadaşın ismi yoktur. 
Listelerin dağıtımından sonra isimlerini alâkalı 
komisyonlariyle birlikte okuyacağım. 

Arkadaşlarımız bu isimleri oraya yazarlar
sa bunlar da bu seçimde halledilmiş olur. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün olsa verirdim efen
dim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Gün
dem dışı, seçimlerle ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışımızın mevzuu o 
zaten. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — O hal
de komisyon seçimleri hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon seçiminin usulü ile 
alâkalı ortada hiçbir şey yok efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Şimdi, 
bak Sayın Başkan, kaç aydan beri Mecliste bu
güne kadarki durum komisyonları çalışamaz 
hale getirmiştir. Ben bu hususta Meclise aydın
latıcı bilgi vereceğim, bırakınız. 

BAŞKAN — Efendim, sizin gündem dışı 
söz hakkınız bende mevcut, mahfuz, henüz nö
betim de bitmiyor. Söz veriyorum, nöbet gü

nümde size söz vereceğim. Istirlham edeyim 
efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Hayır, 
ben de arz edeyim ondan sonra. Bugün komis
yon seçimi var mı ? 

BAŞKAN — Var efendim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ne 

oluyor bu seçimler, ne yapılıyor? Bu seçimler 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ne var komisyon seçimlerinde? 
Nesi hakkında konuşmak istiyorsunuz? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Komis
yonlardan nasıl istifa ediliyor? Nasıl çalışıyor
lar, nasıl çalışmıyorlar? Meclis nasıl çalışmıyor. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bu herke
sin bildiği birşey. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ben bir
şey biliyorum, birşey söyliyeceğim. Bu söyliye-
ceğimi kimse bilmiyor. Ben Meclise söyliyece
ğim. 

PAŞKAN — Söyleyin yerinizden ne varsa. 
Riyaseti işigal etmeyin boş yere. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Rica 
ederim efendim, ben boş lâf için söz almam. 

Bir seneden beri komisyonlar nasıl çalışıyor, 
nasıl çalışmıyor. Meclisin itibarı dişarda nasıl 
düşürülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin, sizinle 
beraber altı arkadaşımız daha gündem dışı söz 
için müracaat etmiş vaziyette. Bugün gensoru
nun bulunması.. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ben 
gündem dışını bıraktım, şu komisyonlara seçim 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, komisyon seçimi 
ile ilgili söz vermiyorum. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Yozlaş-
tırıyorsunuz işleri. 

BAŞKAN — Yozlaştıracak birşey yok efen
dim. Rica ederim efendim. Komisyonun nasıl 
çalıştığını, nasıl çalışmadığını, nasıl aksadığını 
herkes biliyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu seçimlerin yapılamıyacağı haManda İçtüzük
te hüküm vardır. Bu hususta söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Bu seçimin yapılamıyacağı hak
kında, buyurunuz efendim. 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Başkanlık, adayların. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ben de 
aynı şekilde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bu seçimin bugün yapılamıya-
cağı hakkında söz istemek başka, komisyonların 
çalışımamajsı hakkında söz istemek başka. Size 
bir kastım mı var? Aynı partiden bir diğer ar
kadaşınıza söz verdim, istirham ediyorum efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Başkanlıkça adayların listesi.. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ben de 
aynı konuda söz istiyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Adayların lis
tesi, şu anda Meclise dağıttırılmaktadır. içtüzü
ğümüzün 23 ncü maddesi açık hükümleri taşır. 
Seçimlerin nasıl yapılacağına, encümenlere üye
lerin nasıl seçileceğine dair açık hükümleri ta
şır. Aynen şu ibareler, 23 ncü maddenin 2 nci 
fıkrasında mevcuttur: «Encümenlere namzet 
gösterme işi, partilerin Meclis gruplarınca yapı
lır. Hazırlanan namzet cetvelleri her grupun 
idare heyeti reisliğince Meclis Riyasetine sunu
lur.» Bu muameleler yapıldı. 

«Müstakil mebuslar kendi namzetliklerini 
koyabilirler. Namzetleri gösteren cetveller Mec
lis Riyasetince birleştirilerek tabettirilip azaya 
dağıtılır ve ilânı tahtasına asılır.» Yani, yalnız 
değerli arkadaşlarımıza dağıtılması bahis mev
zuu değildir. Aynı zamanda tahtaya da asılır. 
(A. P. sıralarından ayıp, ayıp seleri.) 

BAŞKAN — Muhterem- arkadaşlarım, lütfen 
istirham ©diyorum. Acele etmeyin. 

REŞİT ÜLKER (Istabul) — Asıl ayıp olan, 
közleri sonuna kadar dinlememek olanıdır. 

Ben bunları hatıra defterinden okumuyo
rum. Meclisin içtüzüğünden okuyorum arkadaş
lar. Hoşunuza gitmiyebilir kabul ediyorum onu. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, istirham ediyorum 
efendim. Ben kendilerini durdurmaya çalışıyo
rum. Lütfen siz konuşmanıza devam edin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Terbiyeli ko
nuşun. 

«Umumi Heyette encümen intehapları bu cet
vellerin dağıtılmasından ancak dört gün sonra 
başlar.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, İçtüzük hük
mü açık bir şekilde buradadır, ve yürürlükten 
de kaldırılmış değildir. Bu esasa göre, şu anda 

değerli arkadaşlarımıza dağıtılmıştır, tahtaya 
asılmamıştır. Halbuki tahtaya asılması ve dört 
gün sonra seçimin yapılması gerekmektedir. 
Onun için bugün seçimin yapılmasına hukukan 
imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker son fıkrayı da 
okur musunuz lütfen? 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Orası işine gel
mez. 

BAŞKAN — Müsade ediniz arkadaşlar. 
REŞİT,ÜLKER (Devamla) — Okuruz onu 

da efendim. 
«Encümenler devrenin diğer içtimaları ba

şında içtimaların 1 nci inikadından sonra gelen 
ilk inikadın yapıldığı gün mtihaibedilir.» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanlık şu 
noktayı söylemek istediler. - Ben öyle anladım -
Yani, bu son fıkra hakkında da görüşünüzü ifa
de edin. 

BAŞKAN — Hayır, hayır maddeyi tam 
okutmak için söyledim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Yine de tam 
okumadı. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yani, Sayın 
Başkan, şunu mu demek istiyorsunuz, anlıyama-
dım? Ben zanediyorum ki, bir usul meselesi ko
nuşulduğuna göre bir iddiayı dinliyeceksiniz. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî dinliyeceğim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Dinlediğinize 

eminim. 
Bir iddiayı dinliyeceksiniz. Başka cevapları 

da dinliyeceksiniz ve sonra inancınıza göre ve 
tüzüğe göre hareket edeceksiniz. Ben öyle anlı
yorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, ondan emin ola
bilirsiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim, 
ben de eminim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başkanlık son 
fıkradan şunu kasdetmek istiyorlar: Devrenin 
başında bu iş bu şekilde yapılır. Fakat sonra ya
pılacak seçimlerde bu uygulanmaz. 

Bendeniz şunu ifade etmek mecburiyetinde
yim : Bu içtüzükte encümenlere üye seçimi hak
kındaki hükümler bundan ibarettir. Bu hüküm
ler ister ilk toplantıda olsun, ister devrenin ba
şında olsun, ister sonraki içtimaların başında ol
sun, isterse arada yapılacak seçimlerde olsun, 
kullanılacak genel hükümlerdi. Buna uygun ol-
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mıyarak yapılan seçimler, doğru seçim değildir., 
muteber seçim değildir, eksik seçimdir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOLĞU (Hatay) — Çok muh

terem arkadaşlarım, 
Parlâmento hayatımızda, parlâmento tarihin

de C. H. P. mensubu milletvekilleri ve bu grup 
yepyeni bir obstrüksion denemesi yapmıştır. 
Bu obstrüksion denemesi Anayasa Mahkemesi
nin, komisyonların tarzı teşekkülü hakkındaki 
bir hükmünü göz önüne alarak, bundan istifa
de etme yoluna gitmiştir. Ve bu cihetle komis
yonlardan istifa ederek, bu komisyonları, Ana
yasanın arzu ettiği o kaidede belirtilen şekle uy
gun düşürmemek kastiyle bu obstrüksionu ver
miştir. 

Şimdi, obstrüksionu yapan bu grup, bugün 
Meclisin Başkanlık Divanının çok güzel bir ça-
lışmalsiıyle meydana getirmiş olduğu bir liste 
dağıtımı ve yapılacak olan seçim yine baltalan
mak, yine obstrüksiona getirilmek üzere Tüzü
ğün 23 ncü maddesindeki hükmü tevile kalkış
ması da yine onların bir taktiğidir. 

Şimdi, 23 ncü maddenin metni, tamamen 
devre başlangıcındaki ilik komisyon seçimlerine 
ait bir hükümdür. Ve şunu da belirtmek mecbu
riyetindeyiz ki, bu içtüzük çok eski bir içtüzük
tür. Anayasanın yeni getirmiş olduğu müessese
lerin, Anayasa Mahkemesinin kararlarının ışığı 
dışında, eski usulleri tatbik eden bir içtüzüktür 
ve bu Tüzükte tamamen ilk devrenin başlangı
cındaki durumu gösteren bir vaziyettir. Yani, 
orada bulunan dört günlük bir müddet devre 
başlangıcındaki 4 günlük müddettir. 

Şimdi, öyle haber alıyoruz ki, Meclisi ça
lıştırma bakımından ani ihtiyaçlar doğuyor ve 
bu arada hemen seçime girilmesi icabediyor. 
Başkanlık divanı eline listeyi alarak Meclise tak
dim ediyor. Bu bakımdan Başkanlığın ikazı da 
yerindedir. 23 ncü maddenin son fıkrasının hük
mü, tamamen başkanlığa aidolduğunu göster
mektedir. 

Çok istirham ediyorum, Meclisi çalıştıralım. 
Opstrüksionlarla Meclisi çalışmaz hale getir
mek niyetinde olanlar şunu bilsinler ki, bu Mec
lis mutlak surette çalışacaktır. Gerek Adalet 
Partisi Grupu, gerekse aklî selim sahibi bütün 
milletvekilleri ve bütün Türk Milleti bu Mec

lisin çalışmasını istemektedir. O bakımdan bu 
opstrüksion da suya düşmeye mahkûmdur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin, buyurun, 

efendim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, 
Eğer benden evvelki arkadaş, Meclislerin ça

lıştırılması konusunu ortaya atmasaydı bugün
kü konuşmamı belki yapmayacaktım. 

Bakalım Meclisleri kimler çalıştırmıyor. 
Şimdi burada bâzı örnekler vererek, tutanaklara 
geçirmek, Türk Milletine duyurmak ve sizlerin 
do dikkatini celbetmek istiyorum. 

ABDÜLHÂLİM ARAŞ (Siirt) — Sadede ge
lelim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Sadet bu
dur, işte. Dinleyin, yalnız, dinleyin. (A. P. sırala
rından gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Muhterem arka
daşlar... 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar... (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Esengin, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, hatibin sözünü kes

mekle, fikirlerini başka mecraya sevk etmek 
mümkün olmadığını hepiniz bilirsiniz, istirham 
'ediyorum, dinleyin, kanaatlerinizi bilâhara iz
har edersiniz. (A. P. sıralarından gürültüler). 
Hatibi sükûnetle dinlemeniz icaJbeder. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Meclisler, 
komisyon çalışmalarının sonucuyla çalışırlar. 
Bizde komisyon çalışmaları var mı, yok mu, ev
velâ bunu ele alalım. 

6 ay evvel, arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Esengin, bir dakika efen

dim. Ben sizi bugün seçime lüzum var mıdır, 
yok mudur, kanaatinizi izhar için kürsüye ça
ğırdım. Bu hususta açılmış olan usul müzakeresi 
dolayisiyle söz verdim. İstirhamı ediyorum. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Seçime lü
zum var mı, yok mu oraya geliyorum. Neden 
seçime lüzum yoktur, arkadaşlar. 

6 ay evvel, çeşitli balkanlar hakkında, birle
şik toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi bir 
Soruşturma komisyonu kurmuştur. 6 aydan beri 
üç defa tekrarlandığı halde bu soruşturma ko
misyonları çalışmamışlardır, tekrar edilmiştir, 
kurulmamışlardır. Bu bakanlar sanık halinde 
burada oturuyorlar. (A. P. sıralarımdan gürültü-
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ler). 6 aydan beri bu bakanlar burada sanık ola
rak oturuyorlar. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurunuz, ya komisyonlar çalışsın bu 
arkadaşlarımızı tertemiz bir hale getirelim, ya 
bu arkadaşlarımızı sanık olarak yarın seçimler
de milletin karşısına çıkarmıyalım. 

Bu komisyonlar niçin çalışmıyor? Çünkü, 
Adalet Partisi iktidarının idarecileri işlerine 
gelen komisyonları toplayıp çalıştırıyorlar, iş
lerine gelmiyenleri çalıştırmıyorlar. 6 aydan beri 
bu komisyonlar çalıştırılmamaktadır. 

Arkadalşlar, suiistimal yapılmış, 41 vagonluk 
porselen suiistimali yapılmış, yolsuzluklar yapıl
mış, 6 tane Bakan sanık halinde burada oturu
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Esengin.. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Dünyanın 

hiç bir yerinde.. 
BAŞKAN — Sayın Esengin, efendim, biraz 

evvel ikaz ettim. İstirham ediyorum, ilgisi ol-
mıyan şeylerde dolaşmanın âlemi yok, efendim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bu komis
yonlar çalışmadıkları için arkadaşlar, bu şey 
düzelmiyor.. 

ŞÜKRÜ NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — 
Alçak seni. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Alçak se
nin babandır! Namussuz! (Bolu Milletvekili 
Şükrü Nihat Bayramoğlu, oturduğu yerden kal
karak kürsüye doğru yürdü.) 

BAŞKAN — Oturun yerinize. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Ulan, ben 
buraya teçhizatla çıktım, vallahi, billahi. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Oturun; yerinize arkadaşlar. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Gel baka

lım. 
BAŞKAN — Oturun yerinize. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Yine, sa

yın arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Sayın Esengin, istirham ediyo

rum. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Komisyon

lar neden çalışmıyor, neden lüzum yoktur? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka

nım.. 
BAŞKAN — Sayın Esengin, istirham ediyo

rum, efendim. Sözünüzü kepeceğim. Ben size usul 
hakkında söz verdim.. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Usul hak
kında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ben size usul hakkında söz ver
dim, komisyonların çalışması hakkında / değil. 
Bugün seçim yapılır mı, yapılmaz mı; bunu 
söyleyin. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bugün se
çim yapılmasının bir faydası yoktur. Çünkü ko
misyonlar çalışmıyacaklardır. Çünkü korkuyor
lar, çalışmıyorlar. 

BAŞKAN — O ayrı bir mesele, efendim. 
KENAN ESENGİN (Devamla) — Milletve

killeri, kanun teklifleri verdiler. Yine iki aydan 
beri bekliyor, komisyonlar çalışmıyorlar. Bi
naenaleyh komisyon kurmuşsunuz, neye yarar? 
Komisyon kurmak değil, komisyonları çalıştır
mak lâzımdır. Çalıştırmıyorsunuz, işinize gelen 
komisyonları çalıştırıyorsunuz, işinize gel-
miyen komisyonları çalıştırmıyorsunuz. Böyle 
Meclisle, böyle demokrasiyle yürüyemeyiz. Fazi
letli olmak lâzımıdır. (A. P. sıralarından gürül
tüler). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
bir hususun... (A. P. sıralarından gürültüler). 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Bağırın is
tediğiniz kadar. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Oturun yerinize, rica ediyorum. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan.. (A. P. sıralarından gürültüler). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, durun 

efendim. Konuşacağım şey var. Lütfen oturun 
yerinize. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — ıSayın Baş
kanım, bir dakika... 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, bir hususun tesbit edilmesi lâzım, önemli 
(bir şeydir. 

BAŞKAN — Nedir? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Esenin 

kürsüde, «Ben buraya teçhizatla geldim» dedi
ler. Bunu niçin söylediler, bunun izah edilmesi 
lâzımdır. 

A.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Burası harb meydanı mı? 

OSMAN YELTEKİN (Kars) — Bütün her 
şeyi siz yapıyorsunuz. (Gürültüler) 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Elini ar
kasına» götürüyor. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturun 
efendim yerinize. Oturun, anladık. (Gürültüler) 
Sayın Çetiner, oturun efendim, (A.P. ve C.H.P. 
sırajlarından gürültüler) 

Oturun. Arkadaşlar, böyle devam ederseniz 
birleşimi kapatmaya mecbur kaHacağım, Rica 
ediyorum. 

İdare Âmiri arkadaşlar, lütfen sükûneti te
min etsinler. 

Herkes yerine otursun. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Mustafa 

Uyar, buyurun. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın Başkan, 

şahsım adına konuşacağım. 
IBAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Değerli arka-

daişlanm; diğer sayın hatip arkadaşımız tarafın
dan İçtüzüğün 23 ncü maddesiyle ilgili bir usul 
meselesi ortaya atıldı. 

Bu usul meselesinde hislerden1 uzak, siyasi 
çekişmelerin dışında gerçekçi bir görüşle kanun
ları, İçtüzüğü ve İçtüzüğün şimdiye kadar Yüce 
Mecliste uygulanan şeklini göz önüne alarak 
objektif bir yolu bulmak mümkündür. Bu inanç
la, bu anlayışla, İçtüzüğün 23 ncü maddesi hak
kındaki görüşümü arz etmeye çalışacağım, 

23 ncü maddenin 1 nci fıkrası şöyle der, 
«Devrenin ilk içtimaında encümen intihapları
na yardımı olmak üzere, mebusların, hal tercü
mesi kâğıtlarından anlaşılan, ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cetvel Riyasetçe tabettirilip 
azaya dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.» Bu fık
ranın anafikri, encümen intihaplarına yardımı 
olmak üzeredir. Biz, bugün burada encümen in
tihabını yapmıyoruz, Encümen intihapları dev
re başında, bu birinci fıkraya ve bu usul müza
keresini ortaya atan Sayın Reşit Ülker arkada
şımın okumuş olduğu bundan sonraki fıkralara 
uygun olarak yapılır. Bizim bu£ün yapmak is
tediğimiz mesele; encümen seçimi değil, komis
yon infisah etmiş de veya devre başında yeni 
bir komisyon seçiyor, değiliz, Komisyonlarda 
bulunan üyelerden bir veya birkaç üye arka
daşım istifa etmiş, bunun yerine, tâbir caiz ise, 
•ara seçimi yapıyoruz. Binaenaleyh bu ara seçi
minde, bundan sonraki fıkraların uygulanması 
mümkün değildir. Encümen seçiminin tamamı 
yapıldığı takdirde, yeni encümen seçimi bahis 
konusu olduğu takdirde o usul cari olur. 

Bu itibarla, yani 4 gün evvel ilân edilmesi, 
dağıtılması, tahtaya yazılması ve saire... Bugün 
encümen üyelerinim tamamını seçmediğimize ve 
istifa etmiş olan üyelerin yerine seçim yapaca
ğımıza göre, birinci fıkra uyarımca, 4 gün bek
lemeye lüzum olmadan seçimin yapılması gere
kir kanısındayım ve esasen şimdiye kadar da 
Meclisin yapmış olduğu uygulamsa böyle cere
yan etmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 
Bugünkü gündemimizin sunuşlar kısmının 

birinci maddesini, komisyonlardaki açık üye
likler için seçim maddesi teşkil etmektedir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — önerge 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, istirham 
ediyorum. Bir usul müzakeresi açıldı, bir ar
kadaşımız bu seçimin bugün yapılamıyacağını, 
İçtüzüğe aykırı bir muamele olduğunu ileri sür
düler. İki lehte, iki aleyhte arkadaşa söz ver
dim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Konuş
madılar. 

BAŞKAN — Verdim efendim, ika lehte iki 
aleyhte. 

Rica ederim, ya takibedin, yahut da ısrar 
etmeyin. 

İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre iki lehte, 
ilki aleyhte arkadaşımız konuştu. Biz gündemi, 
İçtüzüğün bütün ahkâmını nazarı itibara ala
rak tanzlüm ediyoruz. Bu yönden Başkanlık ola
rak, içtüzüğün 89 ncu maddesinin son fıkra
sındaki; lüzum görülürse Heyeti Umumiyenin 
reyine müracaat edilir hükmüne dahi lüzum gör
meden, içtüzüğün 23 ncü maddesinin birinci 
ve sonuncu bendlerinin sarih hükmü karşısında 
bugün seçimi yapmak kararındayız, içtüzük 
bunu âmirdir. Yenilenmesine aidolan bir hük
mü tatbik ediyoruz, biz komisyon seçmiyoruz, 
komisyonun eksiklerini tamamlamak için üye se
çiyoruz, bu yönden seçimi yapacağız arkadaş
lar. 

Seçimlerin bir arada yapılması hususunu tas
vibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir tek tasnif heyetlinin bu tasnifi yapması 
hususunu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tasnif Heyetimin adlarını çekiyorum : 
Sayın Hasan Değer?.. (Yok) 
Sayın Neriman Ağaoğlu. Tasnif Heyeti üye

sisiniz efendim. 
Sayın Cemil Karahan?.. (Yok) 
Sayın Şevkli Yücel?.. Buradalar. 
Sayın Orhan Kablbay?.. Buradalar 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Orhan Kabi-

bay, Sayın Şevki Yücel ve Sayın Neriman Ağa
oğlu Tasnif Komisyonu üyesildirler. 

Demin dağıtılan ve elinizdeki listelerlde adı 
bulunmıyan ve bilâhara billdirilen 4 aiday arka
daşımın ismini okuyorum. Elinizdeki listeler
lde onların yeri nokta nokta boş bırakılmıştır, 
lütfen yazın: 

Bayındırlık Komisyonuna : Şevket AJdalan 
(izmir) 

İçişleri Komisyonuna : Sadık Kutlay (içel) 
Maliye Komisyonuna : Nejdet Yücer (Ço

rum) 
Bütçe ve Plân Komisyonuna : Vefik Pirinçci-

oğlu (Maraş) 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Komisyonda 

isimleri var, bu arkadaşlar niçin istifa etmişler
dir? 

BAŞKAN — Mâni yoik lefendim. 
Bir istifa daha geldi, onu da okuyayım efen

dim. 
Mille* Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Millet Meclisi Bayındırlık 
Komiısyonuınidan istifa ediyorum. Gereğinin ifa
sını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Kemlal Nebioğlu 

Tekirdağ 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Nefb'ioğlu için de, yerine yeni adayı ya

rınki birleşime kaldar göstermelerini Riyaset 
olarak istirham ediyoruz. 

Hangi vilâyetten başlıyacağımızı tesbit için 
ad çekiyorum. 

Konya. 
iki sepet de aynidir arkaidaşlar, zaten tek lis

tedir, hangisine isterseniz atabilirsiniz. 
ISADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkan, oylamaya katılan üyelerin sayımını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
(Konya milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplanldı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, bir hususu Yüksek Başkanlığınızın 
tescil etmesine ihtiyaç vardır. 0. H. P. nin Sa
yın Genel Başkanı ve sayın üyeleri buradadır
lar ve oylarını kullanmamaktadırlar. 

BAŞKAN — Efendim, her şeyi görüyorum, 
rica ederim. 

Buyurun, lütfen yerinize oturun. Hiç kim
seyi oy kullanmaya icbar etmeye gücümüz yet
mez. Ona hakkımız yok, istirham ediyorum. 
(A. P. sıralarından «zapta geçsin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin içinde veya 
dışında, bir üyeye; illâki oy kullanacaksınız 
diyebilir misiniz, mümkün mü bu? (A. P. sıra
larından «zapta geçsin» sesleri) 

Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, lütfen tasnif ko

misyonu yerini alsın. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkan, oylama muamelesi yapılırken Sayın 
Başkanlıktan bir talepte bulunmuştuk; Baş
kanlık Divanı reyleri saysın diye. Biz buradan 
saydık, 217 kişi çıktı. 

BAŞKAN — Efendim, benim böyle bir va
zifem yok. Ben sadece oylamayı düzenlemek 
ve onu tamamlamakla mükellefim. Şu hususu 
Başkan olarak arz etmek isterim; istirham 
edeyim, bu Millet Meclisinin çatısının altında 
bir oy yerine iki oy kullanmaya tenezzül ede
cek bir arkadaşımın olduğu kanısında deği
lim. (A. P. sıralarından, «•bravo» sesleri) 

Buyurun istirham ediyorum, söyliyeceğemi 
söyledim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkan, müsaade buyurun, siz bir isnatta bu
lunuyorsunuz. Ben arkadaşlarıma aynı isnadı 
yapıyormuşum gibi bir durumda kalıyorum. 

BAŞKAN — O teklifin mânası odur. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Değildir 

efendim. 
BAŞKAN — Nedir? Bir adam üç rey kulla

nıyor mânası değil midir? 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Hayır 

efendim, müsaade buyurun. Seçim başlamadan 
önce Başkanlık JDivanından biz, elbette ad 
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okunmak suretiyle teker teker yapılsın diye 
istiyebilirdik. 

BAŞKAN — Ad okundu efendim. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Biz, Baş

kanlığın bu oylamaya katılan üyeleri sayması
nı rica etmiştik. Bu da bizim hakkımız. 

BAŞKAN — Bundan ne mâna çıkıyor efen
dim? 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Mânasını 
siz tefsir edemezsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Efendim, çok istirham ediyorum, bir oyla

ma yapılmıştır, neticesini alalım, bitsin. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, 

bir hususu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, 

başta genel başkanları olduğu halde oy verni
yen C. H. P. li üyelerin tesbit edilmesini isti
yoruz. Lütfen Başkanlıkça bu husus, zapta 
geçmesi bakımından tesbit edilsin efendim. 
(Gürültüler) (A. P. ve C. H. P. sıralarında 
tartışmalar.) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar; karşı
lıklı konuşmalara hiç lüzum yok. 

Nevzat Şener arkadaşımızın söylediği hu
sus yoklama ile ilgilidir, oylama ile ilgili değil
dir. 

istirham ediyorum hâtıralarımızı sağlam 
muhafaza edelim. Onun için kim oya katıldı, 
kim katılmadı; kimseyi mecbur etmeye de bi
zim hakkımız yok arkadaşlar. 

Bir mazbata rica edeceğiz. Neticeyi tesbit 
ediverin, lütfen, 

ORHAN KABİBAY (Sivas) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Tesbit edin efendim, ne varsa, 
ne bulduysanız yazılı olarak tesbit edin. 

ŞEVKİ YÜCEL (Samsun) — Yalnız bulmak 
değil... 

BAŞKAN — Neyiniz varsa yazın efendim, 
lütfen. Üç kişilik bir heyetsiniz efendim, yaptı
ğınız tasnif in-heticesini... 

ORHAN KABİBAY (Sivas) — Tasnife ben 
iştirak etmiyorum. Başlangıçta ihtilâfımız var. 
Oyların miktarında burada bir usulsüzlük var. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Mazbatayı yaz
manız lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, mazbataya lütfen ya
zın. Heyet olarak... • 

ORHAN KABİBAY (Sivas) — Mühim bir 
nokta var. Blok halinde... 

BAŞKAN — Yazm efendim. 
Efendim, yazın muhalefet şerhinizi; lütfen 

yasın. Lüzum yok buraya söylemeye. Diğer ar
kadaşlarımız aynı fikirde değilse muhalefette 
kalan şerhini yazar, ittifak ettiğinizi yazarsı
nız, muhalefette kalan varsa muhalefet şerhini 
yasar. Biz de Yüce Meclise durumu arz, ederiz. 

Muhterem arkadaşlar lütfen yerinize oturun 
da heyeti serbest bırakın. Ne tesbit ettilerse yaz
sınlar, kâğıda, mazbata olarak bize versinler. 
İstirham ediyorum efendim, serbest bıraîan ar
kadaşlarımızı. 

Sayın Çanga,. Sayın Bağcıoğlu; lütfen yeri
nize oturun, istirham ediyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Biz bir 
şey yapmıyoruz Reis Bey. 

BAŞKAN — Karşıdan, tesir icra edildiği zan-
m doğabilir, buyurun efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Yok ca
nım, yok. Tasnif bitmiş zaten Reis Bey. 

BAŞKAN — Tamam işte, neticeyi tesbit et
sinler, versinler. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Dışardan 
tetkik ediliyor, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Söyledik efendim; 50 defa söy-
liyecek değiliz. 

Sayın Göğüs, lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Müda

hale etmiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
Lütfen biraz da çabuklaştırın efendim, Mec

lisi bekletiyoruz. Muteber saymadığınız oy pu
sulası varsa onları da sayın, tesbit edin. 

Muhterem arkadaşlar, tasnif heyetinin tes
bit ettiği mazbatayı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlarındaki açık 

üyelikler için yapılan seçime 236 üye katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri bulunan üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

İtirazlı oylar nazara alınmamıştır. 
Arz olunur. 

Üye üye 
Samsun Manisa 

Şevki Yücel Neriman Ağaoğlu 
Üye 

Sivas 
Orhan Kabibay 
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BAŞKAN — Sayın Kabibay'ın muhalefet 
şerhi var, ouktuyorum : 

«Muhalefet şerhi 
«Oylama esnasında milletvekillerinden oy

lamaya katılanları teker teker tesbit ettim. Bu 
tesbite göre 220 milletvekili oy vermiştir. 

Hal böyle iken sayım sırasında bir araya 
katlanmış ayrı ayrı dört blok halinde; birli, üç
lü, ikili, dörtlü, beşli ey pusulası, ki cem'an 13 
oy pusulası, mevcuttur. Bu suretle, diğerleri 
arasında da olabileceği sebebiyle, esasen oy ve
ren milletvekilerinden fazla oy çıkması sebebiy
le bu oylamayı muteber addetmemek gerektir. 

Orhan 'Kabibay 
Sivas» 

(A. P. sıralarından gürültüler) 
i. ETEM KÎLIÇOĞLU (Giresun) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Oturun efendim; bir neticeyi 

okuttum, bundan ibaret, oturun lütfen... 
Muhterem arkadaşlar, oylama yapılmıştır, 

üç kişilik.. . 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Oylama hakkın

da söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Neticeyi tefhim ediyoruz efen

dim, bunun usulü filân yok. 
Tasnif Komisyonunun hazırladığı tasnif 

sonucunu bildiren mazbatayı okutuyorum : 
«Daimî komisyonlardaki açıklara gösterilen 

adaylar, aldıkları oylar : 
Anayasa Komisyonu : 
Kudret Bosuter, 236, (Giresun Milletvekili), 
Orhan Birgit 236, (istanbul Milletvekili.) 
Turgut Göle 236, (Kars Milletvekili.) 
Nermin Neftçi 236, (Muş Milletvekili.) 
Mustafa Kamal Palaoğlu 236, (Sivas Mil

letvekili.) 
Bayındırlık Komisyonu : 
Lebit Yurdoğlu 236. (izmir Milletvekili) 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 236. (Nevşehir 

Milletvekili) 
Şevket Adalan 236. (izmir Milletvekili) 
İçişleri Komisyonu : 
Mustafa Kemal Yılmaz 236. (Aydın Millet

vekili) 
Ali Süceoğlu 236. (Giresun Milletvekili) 
Hüsnü Özkan 236. (Hatay Milletvekili) 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 236. (Uşak Milletve

kili) 
Sadık Kutlay 236. (içel Milletvekili. 
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Maliye Komisyonu : 
Âdil Sağıroğlu 236. (Erzincan Milletvekili) 
Âdil Toközlü 236. (Kastamonu Milletvekili) 
Cengiz Nayman 236. (Kayseri Milletvekili) 
Nejdet Yücer 236. (Çorum Milletvekili) 
Milli Eğitim Komisyanu : 
Mustafa Şükrü Koç 236. (Aydın Milletve

kili) 
Kemal Demir 236. (Bolu Milletvekili) 
Şevket Asbuzoğlu 236. (Eskişehir Millet

vekili) 
Ali Rıza Uzuner 236. (Trabzon Milletvekili) 
Bütçe ve Plân Komisyonu : 
ilyas Seçkin 236. (Ankara Milletvekili) 
ibrahim öktem 236. (Bursa Milletvekili) 
Şefik inan 236. (Çanakkale Milletvekili) 
Hamdi Orhon 236. (Trabzon Milletvekili) 
Vefik Pirinçcioğlu 236. (Maraş Milletvekili) 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
Sadrettin Çanga 236. (Bursa Milletvekili) 
Ali ihsan Göğüs 236. (Gaziantep Milletve

kili) 
Nuri Kodamanoğlu 236. (Yozgat Milletve

kili) 

Ulaştırma Komisyonu : 
Cihad Baban 236. (Çanakkale Milletvekili) 
Reşat Mursaloğlu 236. (Hatay Milletvekili) 
Mustafa Ok 236. (Manisa Milletvekili) 
Nazif Arslan 236. (Sivas Milletvekili) 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

seçime fesat karışmıştır, bunun hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, seçime fesat karıştığı 
hakkında bir arkadaşımız muhalefet şerhinde 
kanaatini izh?,r etmiştir, okuttum. 

Bu kanaatte olmıyan arkadaşlar da sadece 
alman oyları tesbit ederek muhalefet şerhinde 
bulunmamışlar. 

Seçime fesat karıştığının... 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Müsaade bu

yurur musunuz ? 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Seçim başlar

ken biz bunun sayılmasını Riyasetten istirham 
ettik. 

Sonra seçim yapıldı, öyle tensibettiniz. Se
çim sonunda, seçime 236 değil, 250 e yakın oy 
iştirak etmiştir. Seçim komisyonu bunlardan 
bir kısmını muteber saymamıştır. Binaenaleyh, 
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seçime fesat karışmıştır, bunun için maru
zatta bulunmak istiyorum. A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, istir
ham ediyorum. Bu Meclis hepimizin çalışma
sını istediğimiz bir Meclistir. Bütün arkadaş
larımdan, çalışma imkânlarını sağlamak için, 
gayretlerini katmasını istirham ediyorum. 

Bir seçim, komisyonlardaki eksik üyelikle
rin seçimi yapılmıştır. Üç kişilik bir tasnif ko
misyonu teşekkül etmiştir, oyları saymışlar
dır. Seçim sistemi ve usulü şimdiye kadar ad 
okunarak, bütün arkadaşlarımız çağrılmak su
retiyle, değişik bir sistem olarak yapılmamış
tır. Eğer bunun içinde muteber addedilmiyen 
oylar varsa zaten onun dışında 236 rey çıkmış
tır. Esasa müessir olmıyan bu oyları... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE Çorum) — 
219 Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim gayriresmî olarak si
zin tesbitinize nasıl itibar etmek mecburiye
tindeyiz; bunu anlamıyorum. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Diğer oyların 
da aynı şekilde ikişer, üçer atılmadığını kim 
sağlar... 

BAŞKAN — Biz diğer oyların böyle atılıp 
atılmadığı hususunda bir iddia sahibi değiliz 
Riyaset olarak, müsaade edin efendim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, istirham ediyorum, bu meseleyi kapa
talım. Onun için Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kemal Satır 
önce söz istemiştir, buyurun. 

Bir usul meselesi yaptınız bunu, kanaatler 
Mecliste tekrar tezahür etsin. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

Anayasaya aykırı olduğuna inandığımız bir 
kanunun Meclisten çıkmaması için, Meclisin 
Anayasaya aykırı bir kanunu çıkarmasına 
yardımcı olmamak için O. H. P. bugün ya
pılan komisyon seçimlerine katılmadı ve bu ka
tılmayışını ifade etti. 

Biz yine, seçimler başlamadan evvel, bu se
çimlerin maşrû olarak yapılmasını sağlamak 
amacı ile Riyaseti ikaz ettik, rica ettik, dedik 
ki; oy kullanan arkadaşlarımızın adedlerini sa
yalım. Sayın Başkan kürsüden, «Bu Meclis I 
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içersinde birden fazla oy kullanan arkadaşın 
bulunmasına ihtimal yoktur.» dedi. Hepimizin 
de inancımız, Büyük Meclis üyelerinin birden 
fazla oy kullanacak bir yola sapmamasıdır. Biz 
Büyük Meclise bu ölçüde inanır ve bu ölçüde 
itimadederiz. 

Bununla beraber bâzı arkadaşlarımız oy kul
lananları oturdukları yerden saydılar. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanaatini söylüyor 
Sayın Satır, istirham ediyorum müdahale et
meyin. (A. P. sıralarından, «Biz de saydık» ses
leri) 

KEMAL SATIR (Devamla) — Saydılar ve 
bunun 220 ilâ 218 civarında olduğunu muhtelif 
arkadaşlar tesbit ettiler. (Â. P. sıralarından 
anlaşılmıyan müdahaleler) Bu ayrı bir konu. 

Şimdi bendenizin kürsüye çıkışım bir diğer 
meseleyle ilgilidir. 

Riyasetin ad çekme suretiyle teşkil ettiği bir 
komisyona, Yüksek Meclisin verdiği oylar tevdi 
edildi. Burada arkadaşlarımız bu oyları saydı
lar. Oyların sayımı sonunda içice katlanmış 
10 - 15 tane oyu muteber saymadılar. Yüksek 
Meclise okunan rakam, 230 küsur rakamı bu 
sayılmıyan oyların dışında kalan oylardır. (A. P. 
sıralarından «Doğru» sesleri) Doğru. Demek 
oluyor ki, Yüksek Meclisin içinde bir kısım in
sanlar var ki, bu Meclisin mehabetine yakışmı-
yan, dürüstlüğün dışında hareket etmektedirler. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, A. P. sı
ralarından anlaşılmıyan müdahaleler) 

Şimdi, Yüksek Meclisi böyle bir şaibeden 
kurtarmak, bu Meclisin Büyük Milletimizin tak
dirine ve itibarına mazhar bir Meclis olduğunu 
göstermek zorundayız. Bu, bizim Meclisimizin 
itibarını yükseltici bir hareket olcaktır. Bu 
maksatla bu sayılmıyan oylan da ihtiva eden 
bu neticenin muteber addedilmemesi ve seçimin 
yenilenmesidir; biz grup olarak bunu istiyoruz. 

Teşekkür ederim. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Etem 
Kılıçoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA 1. ETEM KILIÇOĞ
LU (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, TRT 
kanun tasarısının Meclisten çıkmaması için, 
0. H. P. Grupu beraberlerinde T. t P. de olmak 
üzere, Tüzüğün kendilerine vermiş olduğu im
kânları kullanmaktadırlar. Bu kullanış bir hak-
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kın kullanılışı mıdır, suiistimali midir; bunun 
münakaşasını şimdilik bir kenara bırakıyorum. 
Yalnız bugün cereyan eden hadise hakikaten 
üzerinde ciddiyetle durulması lâzımgelen önemi 
taşımaktadır. 

O. H. P. Meclis Grupunun bâzı üyeleri TRT 
Kanununun çıkmasına mâni olmak için, bâzı ko
misyonlardan istifa etmişlerdir. Sekiz komisyon
dur bu komisyonlar; ama sadece bu komisyon
larda bu kanun tasarısı görüşülmez. Meclisin 
gündeminde olan ve bu komisyonlarda görüşül
mesi iktiza eden, biran önce çıkması lâzımgelen 
bâzı kanun tasarıları ve teklifleri de vardır. îlk 
andaki hareketleri her ne kadar insanın zihnini 
kurcalamakta ise de, o günkü celseye riyaset 
eden Sayın Meclis Başkanının ikazı üzere 0. H. 
P. Meclis Grupu zamanında bu komisyonlara 
aday göstermek suretiyle komisyonların yeniden 
teşkil edilmesine imkân vermişlerdir. Ama bu
nun sonunda ne yapacaklardır; onu şimdiden 
kestirmek mümkün değildir. Bugün de komis
yon seçimi yapılmıştır. Hakikaten bendeniz de 
dikkat ettim; Saym Orhan Kabibay en ön sıra
da oturmuşlardı, kürsüye gelip rey kullanan ar
kadaşları tesfbit ile meşgul idi. 

ORHAN KABİBAY (Sivas) — Seçildikten 
sonradır teslbitim. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bir te
sadüf deyiniz, iyi tesadüf deyiniz, kötü tesadüf 
deyiniz, ne derseniz deyiniz; tasnif komisyonuna 
da aynı arkadaşımız seçilmiş bulunuyor. 

Şimdi tasnif yapıldı, her zamanki usule uy
gun olarak oylar kullanıldı, sepetler tasnif ko
misyonuna teslim edildi; tasnif komisyonundaki 
iki arkadaşımızın dışında C. H. P. li olan üçüncü 
arkadaşımız muhalefet şerhi verdiler. Diyorlar 
W; «Dört blok hallinde hirli, ikili, üçlü, dörtlü 
katlanmış oy puslaları çıkmıştır. Ben daha önce 
oturduğum yerden teslbit ettim, 220 kişi rey kul
lanmıştı.» diyor, «Halbuki tasnif neticesinde 236 
oy çıktı; 13 tane de muhtelif bloklar halinde oy
lar çıktı, bunları da muteber addetmedik.» di
yor. 

Şimdi önce Başkanlığa yardımcı olmak kana
atiyle bir hususu arz ediyorum : Bu Mecliste oy 
kullananları sayacak, tesbit edecek, usule, tü
züğe uygun davranışları teslbit edecek kişiler Ri
yaset Divanında mı oturuyor, C. H. P. sıralann-
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da mı oturuyor? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

REŞİT ÜLKER (tstanhul) — Bu Mecliste 
aleniyet vardır, gizli diye bir şey yok. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Daha ön
ce talehettik. Talebedişimizde ne kadar haklıy-
mışız... 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi 
mühim olan diğer bir nokta da şudur : 

C. H. P. adına konuşan Sayın Satır diyor ki; 
«Biz daha oy kullanırken itirazda bulunduk.» 
diyor, «Böyle olmasın da kaç kişinin rey kullan
dığı Başkanlıkça tesbit edilsin.» ve «öyle yapıl
madı,» diyor, «Her zamanki gibi yapıldı. Ama 
Meclis çatısı altında öyle anlaşılıyor ki...» ay
nen kelimeyi söylüyorum, «dürüstlük dışında ha
reket eden insanlar varmış ki, bu şekilde oy pus
laları çıkmıştır.» diyor. Hemen kendilerini de 
bir kenara çekiyorlar, diyorlar ki; «C. H. P. 
Meclis Grupu bu seçimlere katılmamıştır.» 

Bunun mânası şu oluyor : «Biz seçime katıl
madık, ama biz zaten şü^he ediyorduk; bu se
çim dürüst olmıyacaktı, bu seçime fesat karışa
caktı.» diyor. «Onun için biz karışmadık, seçime 
iştirak etmedik. Diğer rey kullananlar arasında 
dürüstlük dışı rey kullanan insanlar varmış ki, 
bu şekilde de oy puslası çıktı.» 

Şimdi 0. H. P. tertemiz, kendilerini bize seç
tiriyorlar. Oturuyorlar birisini de vazifelendir
mişler, kaç kişi oy kullandı diye tesbit ediyor, 
vazifelerini yapıyorlar; ondan sonra da Meclise 
güya çoğunluk A. P. de olduğuna göre, dürüst
lük dışında hareket eden arkadaşlarımız da bu 
oy puslalarını atıyorlar. Bunu kim söylüyor? 
Tasnif Komisyonunda bulunan bir arkadaşımız. 
Bizim arkadaşlarımızın içinden de söylediler ba
na, dediler ki; «Bu C. H. P. liler bu işleri gayet 
iyi bilirler. Seçime hile, fesat nasıl karıştırılır, 
hunu çok iyi bilirler.» (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Bizim arkadaşlardan birisi 
«Ben gözümle gördüm, Orhan Kalbibay da bu 
işi gayet iyi bilir» diyor «cebinden çıkardı da 
koydu o blokları oraya.» diyor. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 1957 seçimle
rinde de vardır. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Zapta yaz-
saydı... 
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t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Hattâ 
hattâ diğer bir arkadaşımız da şöyle söylüyor : 
«Biraz önce Kenan Esengin Paşa teçhizattı bu
raya geldiğini söylemişti» diyor. «O, tabancayı 
kastetmişti, katlanmış rey puslaları vardı ce
binde.» diyor. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Şerefsiz
ce bir itham bu, şerefsizce bir itham!... 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, A. P. Meclis Grupu Bü
yük Meclisi böyle «seçime hile karışmıştır» gibi 
iddialardan tenzih eder. Hangi partiye mensu-
bolursa olsun, eğer bir arkadaşımız dahi böyle 
katlanmış oy puslalariyle seçim yapılmıştır diye 
bir kanaate (ister hüsnüniyetle, ister suiniyetle, 
hangi niyetle olursa olsun) vardı ise A. P. Meclis 
Grupu da bu seçimin yeniden yapılmasına taraf
tardır. (A. P. sıralarından. «Bravo» sesleri) Fa
kat bunlar yapılırken, her hangi bir parti veya 
isimsiz bir arkadaşımızı şu veya bu şekilde it
ham ederken, Büyük Meclisi şaibe altında bulun
durmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Meclisi ko
ruyamadığınız gün kendinizi koruyamazsınız. 
(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'm anlaşıl-
mıyan bir müdahalesi) 

Sayın Süleyman Onan, burası radyoda isim 
söylenmek için çıkılan kürsü değildir. Siz otu
run, dinleyin, siz dinleyin, dinleyin... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Müfteri-
liğini ispat ediyorsun, daha ne yaparsın? 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Başkan tasnif netice
lerini Yüce Heyetinize ifade buyururken, 13 pus
la katlanmış şekilde çıkmıştır, seçim neticesine 
de müessir değildir.» diye ifade ettiler. Öyle an
laşılıyor ki, seçim neticesini muteber addetme 
kararındadır Riyaset Divanı. 

Biz Adalet Partisi Meclis Grupu olarak Sa
yın Başkanlıktan istirham ediyoruz : Bu hususu 
icabediyorsa, Tüzüğe riayetkar olmak kaydi şar-
tiyle oylasmlar, Adalet Partisi Meclis Grupu,. 
isim okunmak suretiyle seçimin yeniden yapıl
masına taraftardır. Saygı ile arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

ORHAN KABÎBAY (Sivas) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Usuil hakkında dört arkadaşım 
söz istedi, ikisi konuştu. 

ORHAN KABÎBAY (Sivas) — Efendim be
nim önceliğim var, benim verdiğim muhalefet 
şerhi üzerinde... (Gürültüler, «sıra var, sıra» 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar bir arka
daşımız söz istiyor, sebebini izah ediyor, duyabi
leyim. Buyurun efendim. 

ORHAN KABÎBAY (Sivas) — Muhalefet 
şerhini veren benim. Benim bu şerhim üzerinde 
görüşmeler, müzakere cereyan ediyor. Yanlışlık
lar var, onu izah etmek isterim bir. 

İkincisi, Sayın Ethem Kılıçoğlu şahsan bana 
sataşmada bulundular, bu yüzden de ayrıca söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim çok kısa bir tavzih ve 
yeni bir sataşma fırsatı vermeden iki satırlık 
müsaade ediyorum konuşmak üzere. 

Arkadaşlar ondan sonra da, diğer arkadaşla
ra söz vermeden bu meesleyi halletmeye çalışa
cağım. 

Sayın Kabibay, istirham ediyorum; çok kısa 
olsun. 

ORHAN KABÎBAY (Sivas) — Sayın arka
daşlarım, ben, Başkanlık Divanı tarafından çe
kilen bir kur'a neticesinde, biraz evvel yapılan 
seçim için Tasnif Komisyonuna ayrılmış bir ar
kadaşınız idim. Ben öyle zannediyorum ki, oyla
ma sonunda tasnifi yapan heyet Başkanlık Di
vanı için bu tasnifi yapmaktadır, onun adına 
yapılmaktadır. Binaenaleyh, Başkanlık Diva
nının bir rüknü sayılır. Bu görev bana tevdi 
edildikten sonra oylama başladı, oylamanın se
lâmetle cereyanını tâyin edecek bir arkadaşı
nız olmak üzere kendim durumdan bir görev 
çıkarttım. (A. P. sıralarından : «Olmaz, olmaz» 
sesleri) Nasıl olma.3 efendim, bu benim kanaa
tim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, olur ve
ya olmaz ayrı mesele. Olduğunu söylüyor. 

ORHAN KABÎBAY (Devamla) — Bu benim 
kanaatim. Nitekim bu kanaatim teyidolunmuş-
tur, bunu arz ediyorum. (A. P. sıralarından : 
«Sana göre» sesi) Bana göre, fakat olmuştur, 
seçime fesat karışmıştır. 

Bu Meclis eğer bu türlü bir seçim üzerinde 
ısrar ederse bu seçim şaibeli bir seçim olarak 
Türk siyaset tarihine geçecektir, ve bunun ne
ticeleri de... (A. P. sıralarından gürültüler) Bir 
dakika dinleyin efendim. 
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Ben şimdi bu izahatı yaparken işin tekniği
ne geçeceğim. Siz isterseniz ikna olun, isterse
niz olmayın, ben gerçekleri söyliyeceğim. Etem 
Kılıçoğlu gibi seviyesiz isnatlarda da bulunmı-
yacağım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Seviyesiz 
isnat... Yok böyle şey. 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Dikkat 
edin beyler, dikkat edin; ben sahtekârlık yap
mam. (A. P. sıralarından : «İhtilâl yaptın» 
sesi) İhtilâl yaptım, her zaman yaptım, başı
nızı aşağıya dikerim, fakat asla sahtekârlığa 
tenezzül etmem. (A. P. sıralarından gürültüler, 
anlaşılmıyan müdahaleler.) Ben ihtilâli yaptım, 
sizi başaşağı diktim. (A. P. sıralarından «Yuh» 
sesleriı şiddetli gürültüler) 

Ha... Yuh ya... O senin arkadaşların, daha 
yuh de... Neticeyi göreceksin, bak bakalım... 
(Gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Kimi 
diktin aşağıya, bizi mi diktin?.. Sen mi beni 
başaşağı diktin?... 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Göre
ceksin... 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu... (Gürültü
ler) 

ORHAN KABİBAY (Devamla) — Dinleyin 
efendiler, dinleyin efendiler, dinleyin... Din
leyin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İdare Âmirleri... (Gürül
tüler) Arkadaşlar böyle devam ederseniz tatil 
edeceğim celseyi... 

(Malatya Milletvekili Lûtfi Evliyaoğlu'nun 
Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'na doğru 
yürüyüp omuzuna yumrukla vurması, kürsü 
önünün karışması, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — 10 dakika ara veriyorum ar
kadaşlar, 10 dakika birleşime ara verdim. 

Kapanma saati : 16,45 

tt^m 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17,20 

BAŞKAN — Başkan/ekili Atıf Şohoğlu 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birle 
siminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, seçimle ilgili iki 
önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mezkûr seçimlerin, şifahen arz ettiğim se

beplerle, yenilenmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili 
Giresun Milletvekili 

Etem Kılıçoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerin, yeniden ve pusulaların zarf içi

ne konulmak suretiyle yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeleri oyunuza sunu
yorum : 

Seçimin yenilenmesini ve oyların zarf içinde 
kullanılmasını kaibul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıSeçim tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, aranızda, milletvekil
lerinin sıralarında değerli senatör arkadaşları
mızı görüyorum. Lütfen onlar kendilerine ayrı
lan köşeye çekilsinler, istirham ediyorum. 
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Efendim, oy pusulalarını zarfla birlikte da
ğıtıyoruz. ismini okuduğumuz arkadaşı çağıra
cağız. Diğer bir arkadaş ismi okunmadan gel-
miyecek. Yegân yegân çağırmak suretiyle seçi
mi yeniliyoruz. 

Tasnif Heyeti için yeniden ad çekiyorum: 
Sayın Hami Tezkan, burada mı? Yok. 
Sayın Muammer Ertem? Yok. 
Sayın Rıza Kuas? Yok. 
Sayın Sait Sına Yücesay? Burada mı? Tas

nif Heyetindesiniz efendim. 
Sayın Celâlettin Topala burada mı? Tasnif 

Heyetindesiniz. 
Sayın Kemal Ataman burada mı? Tasnif 

Heyetindesiniz. 
Üç kişilik Tasnif Heyeti : Sayın Kemal Al-

tan, Sayın Celâlettin Topala ve Sayın Sait Sı
na Yücesoy'dan teşekkül etmiştir. 

Seçimlere hangi ilden başlıyacağımızı kura 
ile tesbit ediyorum. Adıyaman'dan başlıyaca-
ğız. 

Komisyonlara seçilecek arkadaşların isimle
rini okuyorum: 

Bayındırlık Komisyonuna : Şevket Adalan 
(İzmir), 

İçişleri Komisyonuna : Sadık Kutlay (İçel) 

Maliye Komisyonuna : Nejdet Yücer (Ço
rum), 

Bütçe ve Plân Komisyonuna : Vefik Pirinç-
cioğlu (Maraş) 

isim okuyarak oylamaya başlıyoruz. 
(Adıyaman milletvekillerinden başlanarak 

oylar toplandı) 
BAŞKAN — Adı okunduğu zaman bulun-

mıyanlar sırayla oylarım kullanmaya gelsin
ler efendim. 

(Seçim sırasında oylarını kullanmamış olan 
üyeler oy verdiler.) 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmamış ar
kadaşımız var mı efendim? Olmadığına göre 
oylama işlemi bitmiştir arkadaşlar. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Komisyondan neticeleri muh

tevi mazbata gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlardaki açık 

üyelikler için yapılan seçime 254 üye katılmış 

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

Arz olunur. 

Üye 
Konya 

Sait Sına Yücesoy 

Üye 
Amasya 

Celâlettin Topala 

Üye 
içel 

Kemal Ataman 

Not : 254 oy kullanılmış ve bir zarf boş çık
mıştır. 

Anayasa Komisyonu : 
Kudret Bosuter (Giresun) 253 
Orhan Birgit (İstanbul) 253 
Turgut Göle (Kars) 253 
Nermin Neftçi (Muş) 253 
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) 253 
Bayındırlık Komisyonu : 
Lelbit Yurdoğlu (İzmir) 253 
Hakkı Esatoğlu (Nevşehir) 253 
Şevket Adalan (İzmir) 240 
içişleri Komisyonu : 
Kemal Yılmaz (Aydın) 253 
Ali Cüceoğlu (Giresun) 253 
Rüştü Özkan (Hatay) 253 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) 253 
Sadık Kutlay (İçel) 240 
Maliye Komisyonu : 
Âdil Sağıroğlu (Erzincan) 253 
Âdil Toközlü (Kastamonu) 253 
Cengiz Nayman (Kayseri) 253 
Nejdet Yücer (Çorum) 240 
Millî Eğitim Komisyonu : 
Şükrü Koç (Aydın) 253 
Kemal Demir (Bolu) 253 
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 253 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) 253 
Bütçe ve Plân Komisyonu : 
ilyas Seçkin (Ankara) 253 
ibrahim öktem (Bursa) 263 
Şefik inan (Çanakkale) 253 
Arif Hikmet Onat (Ordu) 253 
Hamdi Orhon (Trabzon) 253 
Vefik Pirinçcioğlu (Maraş) 240 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
Sadrettin Çanga (Bursa) 253 
Ali ihsan Göğüs (Gaziantep) 253 
Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) 253 
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Ulaştırma Komisyonu : 
Cihad Baban (Çanakkale) 253 
Reşat Mursalöğlu (Hatay) 253 
Mustafa Ok (Manisa) 253 
Nazif Arslan (Sivas) 253. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan 

evvelki yaptığımız seçimde seçimin maluliyetine 
dair Yüksek Heyetiniz bir karar almadı. Sadece 
buna bâzı şeylerin karıştığı birkaç arkadaş ta
rafından, söylenmeye başlanmıştı, henüz usul 
müzakeresini bitirmeden bir arkadaşımızın Mec
lisimizin üzerine bir şjâibe gelmemesi için seçimi 
yenileme teklifi, iki arkadaşımızın jestiyle tak
rir halinde Riyasete intikal etti, Yüce Meclisin 
bütün üyeleri seçimin yenilenmesinde Meclisin 
haysiyetini düşünerek fayda buldular. Yeniledi
ğimiz seçimin neticesini şimdi arz ettik. 

Biraz evvelki seçimde her hangi bir gölge 
olmadığı gibi, o tasnif heyetinde bulunan arka
daşlarımızın da her hangi bir şaibe altında bu
lunmadığını Riyaset olarak beyan ve Yüce Mec
lisin de böyle bir şeye katiyen tenezzül etmiye-
ceğini ifade mecburiyetindeyim. Bu vazifeyi şe
refle ifa ettim, sizler namına bunu ifade ediyo
rum, arkadaşlar. (Bravo sesleri, sağdan soldan 
sürekli ve şiddetli alkışlar) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkeleri
ne aykırı olarak madenlerimizin yabancılara dev
redildiği iddiasiye Hükümet hakkında cj en soru 
acımasına dair önergesi (11/79) 

BAŞKAN — Pek muhterem arkadaşlar, şim
di gündemimize göre dün okuttuğum gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususu
nun müzakeresine başlıyoruz. 

Anayasaya göre gensoru önergesini veren 
Sayın. Reşat özarda, söz sırası sizindir, buyurun. 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar, Meclisin, selâmetle çalışmasında 
yardımcı olmanızı tekrar tekrar istirham edi
yorum. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Gensoru önergesinin muhtevasında iki Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi yer almaktadır. 
Bunları tarih sırasiyle gözden geçirmek faydalı 
olacaktır. Bu bakımdan ilk olarak 16 Ağustos 
1968 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış olan 
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6/10475 karar sayılı Kararname ile işe başla
mak faydalı olacaktır. 

Bu kararnameyi okuduğumuz zaman şöyle 
yazıldığını görüyoruz : 

«Karadeniz Bakır projesinin dış fimaasmaaı 
masraflarını karşılamak üzere Milletteraraisı 
Kalkınma Teşkilâtı (AID) vasıtasiyle hareket 
eden Amerika Birleşik Devletleri taraftardan 
Hükümetimize açılan 30 milyon 500 bin dolârhlk 
kredi ile ilgili olarak Hükümetimizle Amerika 
Birleşik Devletleri arasında 31 Mayıs 1968 ta
rihinde imzalanan Kredi Anlaşmasının, imzalan
dığı tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylan
ması» şeklinde kaleme alınmış 'bir kararname. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu Kararname Bakanlar Kurulunca 31 Ma

yıs 1968 tarihinde imzalanmış, aradan aylar geç
tikten sonra, 16 Ağustos 1968 tarihinde Resmî 
Gazetede yayınlanmıış, iki devlet arasında kredi 
anlaşması. Ancak, Kararname hükümleri imza
landığı tarihte yürürlüğe konulmuş. Şimdi bu 
Kararname, malî, ticari hükümler getiren, aynı 
zamanda Türk Ticaret Kanununu ve 440 »ayılı 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununu değişti
ren bir kararname. Böyle bir kararnamenin 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konması 
usul bakımından tamamen Anayasa dışı bir dav
ranış. Anayasanın 65 nci maddesi şöyle diyor : 
«Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle 
ve milletler arası kurullarla yapılacak andlaşma-
larm onaylanması Türkiye Büyük; Millet Mec
lisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına 
bağlıdır.» 

Binaenaleyh, böyle bir anlaşmanın uygulana
bilmesi için evvelemirde bütün landlaşmalarda 
olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirilmesi, burada bir kanımla onaylanması ve 
ondan sonra tatbik sahasına konması mecburi
yeti vardır. 

Bunu teyideden diğer hükümler de şöyle : 
«İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri dü-
zenüyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşmıalar, 
Devlet ^Maliyesi bakımından bir yüklenme ge
rektirmemek, kişi hallerine, Türklerin yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunma
mak şartiyle, yayınlanma ile yürürlüğe konabi
lir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayınlarından 
başlıyarak 2 ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur.» 
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Şimdi, bu madde hükmüme girmiyor. Çünkü 
bu, süresi bir yıllık bir anlaşma değil, 40 yıllık 
bir anlaşmadır. 40 yıllık malî bir anlaşma doğ
rudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi
nizi onıaylalmasiyle kabili tatbik olan bir anlaş
madır. 

Yine, Anayasanın aynı maddesinin son fık
rasında da şöyle denilmektedir : «Türk kanun
larına değişiklik getiren her türlü andlaşmala-
rın yapıllmasmda 1 nci fıkra hükmü uygulanır.» 

İşte, bu anlaşma aynı zamanda Türk Ticaret 
Kanununda ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşek
külleri Kanununda da değişiklik getiren bir an
laşmadır. Böyle bir anlaşmayı, Anayasanın çok 
açık hükümlerine rağmen, Millet Meclisine bir 
kanun halinde getirip bunu burada onaylatma
dan yürürlüğe koymak, doğrudan doğruya Ana
yasanın sının dışına çıkmak demektir. Bu ba
kımdan bu kararname, bugün, Anayasamız mu
vacehesinde hiçbir hüküm ifade etmiyen bir kâ
ğıt parçasından ileri gidemez. Ancak, bunun al
tına, bir Hükümet bütün üyeleriyle imzasını 
koymuş ve Anayasa dışı bu kararnameyi Ana
yasaya aykırı olarak tatbik sahasına koymuş bu
lunmaktadır. işte burada Hükümetin sorumlu
luğu ortadadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu kararnameyi incelediğimiz takdirde, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerine, Türk 
Hükümetinin içişlerine müdahale eden pek çok 
ağır hükümler taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu 
kararnamenin, bu anlaşmanın ismi bir Ameri
kan - Türk kredi anlaşması olmakla beraber, he
yeti umumiyesini incelediğimiz zaman, bunun, 
Amerika tarafından Türkiye'ye yapılan bir yar
dım değil, bilâkis Türkiye tarafından Amerika'
ya yapılmış bir yardım mahiyeti taşıdığı da or
taya çıkar. Çünkü, verilecek kredi tamamen AID 
teşkilâtının göstereceği şekilde kullanılacak, sa-
tınalınacak bütün malzeme ve mallar AID nin 
göstereceği Amerikan firmalarından alınacak ve 
bu alınacak mallar Amerikan nakliye şirketleri 
tarafından Türkiye'ye nakledilecek ve bunlar 
Türkiye'de bir Türk sigorta şirketine sigorta et-
tirilse dahi, mutlak surette yine bir Amerikan 
sigorta şirketine sigorta ettirilecek. Böylece; bu
gün açılan bir kredi ile Türk Hükümeti dünya 
piyasasından kendisine en uygun şekilde, en mü
sait fiyatla makina ve saire malzeme satmalmak 

29 . 4 . 1969 O : 2 

imkânına sahip iken, bir taraftan bir yardım 
mahiyetindeymiş gibi görünen bu kredi anlaş
masındaki Amerikandan bu krediyi Amerikan 
Hükümetinin göstereceği ve Amerikan şirketle
rinin istiyeceği fiyatlar üzerinden satmalmak 
mecburiyeti, onların vasıtalariyle nakletmek 
mecburiyeti ve onlara sigorta primi ödemek 
mecburiyeti, verilen kredinin büyük bir kısmını 
daha başlangıçta elden alıp götürüyor. 

Sonra, bu; Türkiye Cumhuriyeti bağımsız 
Hükümetinin, Amerika'nın Türkiye'deki bir aja
nı olan AID nin büyük Ölçüde kontrol ve mura
kabesi altında tutacak ve bütün memurları dahi 
bu teşkilâtın muvafakati olmadan tâyin edilemi-
yecek pek ağır hükümler taşımaktadır. 

Türk Ticaret Kanununun birçok hükümleri, 
sermayenin yüzde 25 nin yatırılmasından sonra 
bir anonim şirketin kurulabileceği hakkındaki 
hükümleri bu kararname ile ortadan kaldırıl
maktadır. Şirketin kurulması; sermayenin tama
mının, Amerikan Hükümetinden AID vasıtasiy-
le bu para alınmadan kurulacak bu şirkete dev
redilmiş ve tamamının şirket emrine verilmiş ol
masına bağlıdır ki, bu Türk Ticaret Kanunu hü
kümlerine tamamen aykırı bulunmaktadır. 

Sonra, 40 sene müddetle Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti bu şirketin sermayesinin yüzde 73 
üne sahibolduğu halde, oy bakımından ancak 5 
hisseye sahip bulunmakta, özel teşebbüs niteli
ğinde kurulan bu şirketin diğer 5 üyesi de aynı 
oy hakkına sahip bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Düşününüz, bir taraftan 300 milyon liralık 

bir şirket kuruyorsunuz, bunun sermayesinin 
yüzde 73 ünü Hükümet veriyor, yüzde 23 ü de 
yine Türk sermayesi olarak buraya yatıyor, fa
kat Hükümetin temsil yetkisi onda beş, yani, 
yarı nisbetinde oluyor. Bunlar da tamamen Ame
rika'nın veya AID teşkilâtının tensibedeceği şa
hıslardan mürekkeptir ki, tamamen Amerika'
nın özel teşebbüsüdür, bunlar da aynı oranda 
rey sahibi bulunuyorlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kendi ka
nunlarında değişiklik yapsa veya her hangi bir 
surette, ilerde, 40 sene müddetle bu şirketi dev
letleştirmek yetkisine sahip değildir. Halbuki 
bizim 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Ka
nunumuza göre sermayesinin yüzde 50 den faz
lası Devlete aidolan bütün şirketler İktisadi 
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Devlet Teşekkülüdür ve bunlar bir iktisadi Dev
let Teşekkülü olarak Başbakanlık Murakabe He
yetinin kontrol ve murakabesine tabidir. Talbu-
ki bunlar, bu kanuna rağmen ve sermayesinin 
yüzde 73 ü Devletin olmasına rağmen sureti ka-
tiyede iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirile
mez ; ilelebet bir özel teşebbüs hallinde, şirket ha
linde devam ettirilmesi mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çok uzun olan bu kredi anlaşması madde 

madde incelendiği takdirde görülmektedir ki, 
Türkiye'nin bilhassa bakır madenleri üzerinde 
Türk Hükümetinin üzerine bir Amerikan Hü
kümetinin AID teşkilâtının kurduğu bir tahak
küm gelmiş ve Türk bakırları doğrudan doğru
ya Amerika'nın bir pazarı haline getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu anılaşmanın en kötü taraflarından birisi 
de, Etibanlan elinde bulunan bütün işletmelerin 
- yalnız Ergani haricolmak üzere - hepsinin bu 
şirkete devredilmesi ve böylece yıllardan beri 
madencilik sahasında Türkiye'de büyük ve ya
rarlı hizmetler görmüş olan Etibank gibi millî 
bir müessesemizin artık fonksiyonunu kaybede
rek hiçbir işe yaramaz hale gelmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yine bu anlaşmanın içerisindeki bâzı hü

kümler bizim hükümeti her sene muayyen nis-
bette avanslar, krediler vermek gibi bir mec
buriyetle karşı karşıya bırakmaktadır. Halbuki 
biliyorsunuz, hükümetin vereceği avans ve kre
diler her sene bütçe kanununda yer alır. Böyle 
bir mecburieytin bu anlaşmanın içerisine konul
muş olması dolayısiyle, Türkiye ^ Büyük Millet 
Meclisi de bu anlaşma hükümlerine âdeta bağ
lanmış bulunmaktadır. Çünkü hükümetin geti
receği bütçe kanununda, bu konularda, Türki
ye Büyük Millet Meclisi bir değişiklik yaptı
ğı takdirde bu anlaşma kendiliğinden yürürlük
ten kalkmıyacak, fakat Amerikan kredisi ke
silmiş olacaktır. 

Anlaşmanın 101 nci bölümünde şu hususlar 
yer almaktadır; bunları madde madde okumak-
tansa, özetini şurada ifade edeyim : 

1. Bu kredi ile sadece Amerika'dan mal ve 
hizmet satınalınabilecektir. 

2. Türk Hükümeti, Karadeniz Bakır işlet
meleri Anonim Şirketi adlı (özel teşebbüs) bir 
şirket kuracaktır. 

3. Amerika'nın Türk Hükümetine açacağı 
30,5 milyon dolarlık kredi, Türk Hükümeti ta
rafından bu yeni kurulacak şirkete devredile
cektir. 

4. — Etibankın elindeki bütün bakır tesisle
ri, - Ergani haricolmak üzere - ve madenler bu 
yeni şirkete devredilecektir. 

Türk Hükümetini, kendi içişlerine müdaha
le ederek bu şekilde tasarrufta bulunmaya zor-
lıyan, sevk eden bir kredi anlaşmasıdır. 

Yine bu anlaşmadan bir kısmı okuyayım : 
«Türk Hükümeti, şirket veya hisse sahipleri, 
hisselerini AID nin izni olmadan satamıyacak-
lardır.» 

Bu da, Türk Ticaret Kajıununun bu tür şir
ketlere tanıdığı hakları tamamen ortadan kal
dırmak demektir. Bir kredi anlaşması yapılıyor, 
Hükümetine para veriyor, hükümetin bununla 
bir şirket kuruyor, fakat Amerikan Hükümeti 
oraya hüküm koyuyor; diyor ki; «Senin Hükü
metin veya şirket hisse sahipleri hisselerini sa
tamaz. Ancak AID Teşkilâtı buna muvafakat 
ederse, öyle satabilir.» 

Böyle bağımsız Hükümet, Cumhuriyet olur 
mu muhterem arkadaşlar? Sen kendi sermayen
le, paranla kuracağın ve kendi madenlerini is
leteceğin bir şirkette, gerek hükümet olarak, 
gerek hisse sahipleri olarak hisseni satmak, dev
retmek hakkından dahi mahrum bulunuyorsun. 

Sonra, Etibank tarafından kurulacak olan 
bu şirkete devredilecek kıymetlerin değerlen
dirme tarzının da AID ce kabule şayan olması 
şartı var bu anlaşmada. Hükümet kendi ban
kasının, yıllarca evvel Büyük Atatürk'ün kur
duğu ve Türk Madenciliğinin geliştirilmesi için 
faaliyete geçirdiği Etibank'ın bütün tesisleri 
ve madenleri şirkete devredilecek, fakat Hükü
met ve Etibank arasında tesbit edilecek olan 
kıymetler dahi AID ce kabule şayan görüle
cektir. Kabule şayan görülmediği takdirde o 
kıymetler de muteber sayılmamaktadır. Hal
buki, bizim mevzuatımızda Türk Ticaret Kanu
nuna göre bu işler yürütülür ve bir şikâyet var
sa Ticaret Kanununa gidilir, orada bunlar tes
bit edilir, değerlendirilir ve tescil edilir. Şimdi 
Ticaret Kanunu hükümleri ortadan kaldırılıyor, 
Hükümetin her türlü yetkisi ortadan kaldırılı
yor ve böylece bizim kendi millî müesseseleri
miz, ancak Amerikan Hükümetinin emrinde 
bulunan AID nin muvafık görebileceği, şayanı 
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kabul görebileceği fiyatlarla bu yeni şirkete 
devrediliyor. 

Yine bu anlaşmada, Devletin, bu şirketin 
hisse senetlerine sahibolmasmı önlemek için de 
hüküm getiriliyor. Yani, Devlet, istediği tak
dirde şirketin diğer hisselerini de ödemek su
retiyle tamamını devletleştirmek hakkından 
mahrum oluyor. Halbuki bizim Anayasamızda 
açık hüküm vardır; Devlet lüzum gördüğü tak
dirde, âmme menfaati gerektirdiği takdirde 
her hangi bir müessesenin değer parasını öde
mek suretiyle o müesseseyi, o şirketi devlet-
leştirebilir. Amerika, «Hayır, ben sana bu kre
diyi vereceğim, ama sen hiçbir zaman bu şir
keti devletleştiremiyeceksin» diyor. 

Yine, bu anlaşmaya göre kurulacak olan bu 
şirkette Türk vatandaşları tarafından yapılması 
lâzım gelen birçok hizmetler dahi yine AID nin 
tensibedeceği kimseler tarafından görülecek, 
dolayısiyle pek çok yabancı kimseye gelip ken
di memleketimizde, kendi kuracağımız bir şir
kette çalışma fırsat ve imkânını bulacak, böy
lelikle burası pek çok yabancı elemanla doldu
rulmuş olacaktır. 

Yine bu anlaşmaya göre, kredinin müddeti 
40 yıl olarak devam edecek ve Türküye bu an
laşmanın yapıldığı tarihten itibaren 40 sene 
müddetle şirketin statüsünü değişltiremiyecek 
ve kamu yararı gerektirdiği gerekçesiyle de, 
hissesinin yüzde 73 üne sahibolduğu bu şirketi 
'dcvleitleştiremıyecelktir. 

Bunun içerisinde daha garilbolan tarafı; 
Amerika 30,5 milyon dolarlık bir kredi veriyor, 
bu kredi ile alınacak bütün malları tahdidetti-
ği gibi, kendisinin açacağı kredinin dışında 
Türk Hükümetinin ayrıca bütçesinden Meclis 
karan ile vereceği para ile satınalacağı malları 
ıda kimlerden ve nasıl alacağını da hüküm altı
na bağlıyor, «şuradan alabilirsin, buradan ala
mazsın» diye birtakım hükümler getiriyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu kararname üzerin-
ıde daha fazla durmıyacağım. Başından sonuna 
(kadar incelendiği takdirde, Türk Milletinin tem
silcileri olarak sayın milletvekillerinin Ve her 
vatandaşın kalbinde büyük üzüntü yaratacağın
dan hiç şüpheni yoktur. Esasen Anayasanın 65 
nci maddesinin açık hükmü, böyle bir anlaşma
nın mutlak surette Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirilip, buradan bir kanunla onaylan
masını gerektirdiği cihetle, böyle bir andlaşma 

bu Meclise geldiği takdirde hangi partiye men-
sübolursa olsun, bugünkü Parlâmento içerisin
de Türk Milletini temsil ©den milletvekili arka
daşlarımızdan hiçbirisinin Türk Hükümeti üze
rinde bu derece ağır kontrol ve murakabe hak
ları getiren ve kapitülâsyonları bütün ağırlığı 
ile ihya eden böyle bir anlaşmaya rey vermiye-
ceği aşikâr bulunduğu içindir M, böyle bir ka
nun dışı andlaşma Meclise getirilmeden, bir 
kararname ile neşredilmek suretiyle yürürlüğe 
konmuştur. Bundan dolayı, Hükümet hakkında 
gensoru açılmasında mutlak zaruret varıdır. 
Bunun hesabını bu Mecliste vermesi ve böyle 
Anayasa dışı davranışlarla Türk hükümranlığı
nın üzerine birtakım hükümranlık hakları kur
masının cezaisini bu Meclisten çekmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada bir noktaya 
temas etmeden geçemiyec'eğim. Bugün A. P. 
sıralarında yer alan Sayın Abdüllbâri Akdoğ*an, 
daha 1966 yılında bir gensoru önergesiyle Mec
lise gelmiş ve bu Karadeniz balkır kompleksi 
üzerinde oynanmakta olan oyunları ve bundan 
nasıl bir netice alınacağını tesbit ederek Hükü
met hakkında gensoru açılmasını istemişti. O 
zaman bu arkadaşımız birçok gerçekleri burada, 
bu kürsüde ortaya koymuş, çırpınmış, anlatma
ya çalışmış, fakat «Henüz böyle bir anlaşma 
yoktur, böyle bir anlaşma olursa ancak o za
man gelirsin, biz hiçbir zaman böyle bir anlaş
ma yapmaya niyetli değiliz» denmişti ve bizim 
reyllsıün'Me de o gensoru reddedilmişti. Çün
kü ortada henüz bir konu yoktu. Ama, ne acı
dır ki, sayın arkadaşımız o gensoruyu getirdik
ten 2,5 yıl sonra; 2,5 yıl evvel burada ortaya 
koyduğu gerçekler aynen gerçekleşmiş, tahak
kuk etmiş ve o korkunç âkibet maalesef tecel
li ve tahakkuk etmiştir. 

Muhterem arşadaşlar, şimdi de diğer karar
nameye temas edeceğim. 

28 . 12 . 1968 tarihinde bir anlaşma yapılıyor, 
2 ay 17 gün sonra 14 Mart 1969 tarihlinde Resmî 
Gazetede neşrediliyor. Bu kararname de şu: 
Amerikanda kâin American Potash and Chemical 
Corporation ile Franlsa'da kâin Ugfaıe - Kuhl-
ıranıı firmalarının teşkil ettiği grupu memleke
timizde (maden aramak, işletmek, maden cev
heri hazırlamak, zenginleştirmek, mamul ve 
yarı mamul hale getirmek ve ihraç etmek) üze
re kuracakları bir teşebbüs için yatıracakları 
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sermayeden bahsediliyor. Aşağı - yukarı 7 mil
yon Tl. lık kısmı nakdî, 3 milyon lirahk kısmı 
da aynî olmak üzere, aşağı - yukarı 10 milyon 
Tl. lık bir yatırımla iki yabancı şirketin kur
duğu bir teşebbüse, memleketimizi bütün değer
li madenlerini aramak, bulunmuşları devral
mak, bunları mamul hale getirmek, maden ve 
kimya fabrikaları kurmak, yani maden sanayii
ni kurmak, bunları serbestçe dış memleketlere 
ihraç etmek, fakat anoaJk müsaadeyle dâhilde 
satmak gibi çok geniş imtiyazlar tanıyan bir ka
rarname yayınlannuş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; bu kararname de, yi
ne, kanunlarımıza tamamen aykırı bulunmak
tadır. Bu kararnamenin Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu hükümlerine güre verildiği be
lirtilmektedir. Halbuki Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununun numarası 6224, kabul tarihi 
18 . 1 . 1954 Maden Kanunu ise dalha sonra çık
mıştır. 11 Mart 1954 tarihinde neşredilmiş olan 
6309 sayılı Maıden Kanunu dalha sonra kabul edil
miş olan bir kanundur. 

Şimdi, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan sonra çıkan Maden Kanununda madenleri. 
mizinne suretle işletileceği ve yabancıların ne 
suretle burada işletme hakkını sahıibolacağı tes-
bit edilmiştir. Şayet Maden Kanunu, Yabancı 
Sermayeyi Teşvülk Kanunundan evvel çıkmış ol
saydı, muahhar olan Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunundaki (açıklık taşımamasına rağ
men) hükümlerden faydalandık, biz bunu böy
le tefsir ettik ve bu imtiyazı verdik denebilirdi. 
Ancalk, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 
sonra çılkan Maden Kanunu, bu gibi yabancı 
şirketlere böyle imtiyazların verilmesine müsait 
değildir. 

6309 sayılı Maden Kanununun 13 ncü mad
desinde, «Arama ruhsatnamesi medeni hakları
nı kullanmaya ehil Türk vatandaşına veya ma
dencilik yapabileceği statüsünde yazılı ve Türk 
kanunlarına göre kurulmuş hükmi şahsa veya 
bu hususta yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkü
lü ve müessesesine veya âmme idaresine verilir» 
deniyor. 

Şimdi bu yabancı şirketler Türkiye'de ma
dencilik yapabilecek bir statü hazırlamış ve 
Türk kanunlarına göre kurulmuş hükmi şahsi
yeti haiz müesseseler değildir. Türk kanunlarına 
göre kurulmuş hükmi şahsiyeti haiz bir 
şirket olmadan, «Amerika'da falan, Fransa'

da falan şirketin teşkil ettiği grupa, ben 
Türkiye'deki bütün bu madenlerin aranmasını, 
bulunmuşları devralmasını, işletmesini, ma)mul 
hale getirmesini, ihraç etmesini bir hâk olarak 
veriyorum» diyemez hiçbir Hükümet. Çünkü, 
burada hukuk devleti varsa, Hükümeti de, 
Meclisi de, hepimizde Anayasaya ve kanunla
ra bağlı kalarak hareket etmek mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yine bu Maıden Kanununun 11 nci maddesine 

göre arama ruhsatnamesi iki yıl müddetle veri
lir, bu müddet uzatılamaz; 12 nci maddeye gö
re arama ruhsatnamesi bir cins maden için ve
rilebilir. 

Şimdi denecektir ki, «Biz bu imtiyazları ver
dik ama, bu şirket yarın gelip, Türk kanunla-
rina göre Türkiye 'ide teşekkül ettiği takdirde, 
bu Maden Kanununa göre müracaat edecek, te
ker teker her maden için ruhsat alacak.» Peki, 
böyle bir yola gidecek olduktan sonra, Mâden 
Kanunu hükümlerine göre böyle bir yola git-
mdk hakkına sahibolacak bir şirket meydana 
gelecekse ve kanunun emrettiği yolda hareket 
edecekse, böyle bir kararnamenin kanunsuz ola
rak hazırlanmasındaki; Türkiye'nin; atom, hid
rojen, kobalt bombalarının yapılmasında kulla
nılan madenlerini, bütün suni peyklerin yapıl
masında kullanılan madenlerini, raketlerin ya
pılmasında kullanılan, akaryakıtında kullanılan 
madenlerini, en hassas çeliklerin imalinde kul
lanılan madenlerini, zirai sahada en çok ihtiyacı 
olan gübrecilİkte kullanılan fosfat mâdenlerini 
bir tek kararname ile, «Ben bu şirkete ar'aima, 
bulma, bulunmuşları devralma, fabrikaları kur
ma yetkisini veriyorum» diye bir kararname 
çıkarılmasındaki sebebi hikmet nddir? 

Kanunsuz iş yapan Hükümet iktidarda kala
maz. Yapılan bu icraat tamamen kanun dışı
dır, keyfidir, yabancılara kanunlarımız dışın
da, Türk vatandaşlarına tanınanın dışında ve
rilmiş geniş imtiyazları taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Türk Milleti, dünya 
üzerinde hiçbir milletin çekmediği kadar kapitü
lâsyonlardan acı ve ıstırap çekmiş bir millet
tir. Binaenaleyh, «Sütten ağızı yanan yoğur
du üfler de yer» dedikleri tarzda hareket etme-
miz gerekirken, vaktiyle kapitülâsyonlardan 
çektiğimiz bu kadar acıya rağmen, bugün ken-
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di millî kaynaklarımızı ve servetlerimizi, millî 
varlığımızı- kendi teknik elemanlarımızla ve ken
di malî kudretimizle işletip, bu vatanı kalkın
dırmak çabası yerine, bütün madenlerimiz üze
rinde yabancılara bu derece sorumsuz bir tutum
la yetkiler vermek, halklar tanımak oidfden ak
lın alacağı bir şey değildir muhterem arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın özarda, konuşmanız aca
ba daha ne kadar devam adecfck? 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Yarım saat 
daha sürer efendim. 

BAŞKAN — Daha yarım saat sürecek. 
Muhterem arkadaşlar; 
Çalışma müddeti dolmuştur, yarın buna de. 

vam etmeye mecburuz; arkaldaşımız daha ya-
mm saat konuşacak, bütün gruplar konuşacak, 
Bugün bitirmek de mümkün değil. Bu siebeple 
arkadaşımız kaldığı noktadan devam edecek.. 

Yarın, 30 Nisan. 1909 Çarşanıfba günü saat 
15 te yapılacak T. B. M. M. Birleşik toplantı 
mndan sonra toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma ısaati : 19,00 

t>m<\ ....... 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 NC1 BİRLEŞİM 

29 . 4 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Komisyonlardaki açıık üyelikler için 
seçiım. 

2. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nm, 
Ulusal çıkarılanımıza ve bağımsız Devlet ilkele
rine aykırı olaraJk madenlerimizin yabancılara 
devredildiği iddıiasiyle hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/79) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE,GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 

(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . ]968] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

ya.»ama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranımla özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince 'kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. —1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
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Yardım ve Adalet komisyonları raporları ı 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S-
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi ; 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu i 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında t 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu ji 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt- j 
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] j 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ! 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal- j 
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril- i 
meşine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo- [ 

nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci • 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] \ 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka- j 
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu i 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma ; 
tarihi : 28 . 12 . 1968] j 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik- I 
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep , Karma | 

Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi -. 13 .1 .1969] 



20. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/7G) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1.1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karm» 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçlan hakkındaki raporlanna dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

X 25. — Istanibul Üniversitesinin 1966 (bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/955, 1/504) (S. Sayısı : 
861) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 26. — Hudut fve Sahiller ISağlıJk »Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genci uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/925, 1/499) (S. Sayısı : 
862) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 27. — Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/894, 1/351) (S. Sayısı : 863) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 28. — Ege Üniversitesinin 1966 Ibütçe yılı 
Kesinhesalbına -ait ıgenel uygunluk bildiriminin 
sunulduğunla dair Sayıştay Bakanlığı ttezkenesf 
ile Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/954, 1/512) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 29. •— Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü
nün 1965 ibüıtçe yılı KesinheisaJbma <ait ıgenel uy
gunluk 'bildiriminin ısunıulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1042, 1/388) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1969) 

X 30. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
•Genel Müdürlüğünün 1966 ıbütçe yılı KasihesaJbı^ 
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1079, 
1/495) (S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 
dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları. 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 



X $2. — Oeza ve ıslah evleriyle işyurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1961 - 1962 yıl
ları genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve ıSayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1054) (ıS. iSayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 2/243; Cumhuriyet Senatosu 2/260) (S. 
Sayısı : 741 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi -. 
19 . 4 . 19-69) 

X 34. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğunla dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesıabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(S/958, 3/161, 1/66) ('S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 35. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 "bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve ISayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (iS. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 36. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-
n'el Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu ('3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma 'tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 37. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
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bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Kamiisyonu raporu (3/956, 1/347) (S. Sayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 38. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1965 Ibütçe yılı Kesinlhesabına ait genel uygun^ 
kik bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 19'65 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve 'Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 39. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinlhesaıbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuma dair (Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesimhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 40. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinlhesaıbına 'ait 'genıel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teiknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 41. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminim sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kesinhesap 'kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu ('3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 42. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair ıSayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yi'lı Kesinhesap ıkanunıu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 .1969) 

43. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) ('S. 'Sayusı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969)' 
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X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kamına 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. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — 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] 

X 5. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 erjiyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

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

X 7. — 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 8. — Genel nüfus yazımı (kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri 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 9. — 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] 

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

X 11. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, İmar ve iskân 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 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

13. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
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06 neı maddesinin değiştirilmesine dair kanun I 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümmk 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon . 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasunm değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

17. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 18. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 19. — 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 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 20. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy îf/eri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

21. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı j 

Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

22. — Eniieıkli sandıklardylo maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
riki : 29 . 11 . 1968) 

X 23. — 31 .12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yüriirlilk
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 24. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tariki : 29 . 11 . 1968) 

X 25. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

26. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 27. — Türkiye Cuırnhuriyetd Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 28. — Sakarya Milletvekili HayrettinUy-
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi r 
10 . 12 . 1968] 



29.—Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 30. — Izımir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayım : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 .1968) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

33. — 3530 sayılı Kanunun bâ^ı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldın İması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclîsi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

33. — Adama Milletvekili Turhan DilligiF-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmeni hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 12 . 1968) 

34. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaP-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 
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35. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka

nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

36. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

37. — Muş Milletvekilli Kemal Aytaç'in, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

38. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

X 39. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, işçi Yardımlaşma Kurumu 
(ÎYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

40. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenijı Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

41. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun .172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 



42. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 43. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kamunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından «eçilen 5 er üyeden kururu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayı*ı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 44. — Emniyet Sandığı kanım tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi :27 . 1 . 1969) 

45. — İstanbul! Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

46. — 654 sayılı Toplum zabıtası kururması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

47. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

48. — 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 eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

49. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
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j komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

50. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

51. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko* 
misyon raporu (2/756,. 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

52. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle-
ni hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmeısi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 

i komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon rapora. (l/60'6) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 

54. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinePin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık-

i rasmm değiştirilmesi hakkında kanun teklif-



leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 55. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 
Maliye, Adalet ve Plân koımisyoınlıarıtıdan seçi
len 3 e.r üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

56. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra efklcmimesd hakkımda kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde ökiıeomesd hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden 'kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarûhi: 15 . 2 . 1969) 

X 57. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milletvekilli Hüdai O rai ve 
24 arkadaşımın teklifi ve Bayındırlık, imar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisy omlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

58. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştİTÜlmes/j. hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyoımla-
rmdan seciden 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 59. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 60. — Tahsis edildikleri gayelerle kullanıl
malarına "imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko-
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misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

61. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

62. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta- geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

63. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununum 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve 3 mcü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik 27 nci (maddesime bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

64. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3A-59) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . Q . 1969] 

65. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet 'komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtana tarihi : 18 . 8 . 1969] 

66. — Salihli ilçesinin Eskicaımi mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 
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67. — Sakarya iline 'bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve eayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve1 Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

68. — Akyazı ilçesi ırücrkez Ycnilköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nürı ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

69. — Van'ın Gürpınar ilçesi IToşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

70. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi »Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve 'Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı (maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

71. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma vo Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1969) 

72. — Balıkesir Milletvekili Alımvot İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve iSosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tanihi : 8 . 4 . 1969) 

73. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

74. — Çorum Milletvekilli Hilmii İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

75. — M'onkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları İKanunu tasarısı 've ÎMaliye, Adalet tve Plân 
feoimisyomılarındaın 5 er üye -seçilerek kurulan 
Geçici (Koımtiisyotn traporm (1/404) (S. Sayısı : 
857) ^Dağıtma tarihi i: (11 v (4,'. (1969] 

76. •—• Eskişehir Milletvekili femeıt Angı'nm, 
24 u (12 . 1964 (gün ve 1521 ısayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından ö er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14 , . 4 . '1969] 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalan
mış bulunan «Kültürel İşbirliği Anlaşması» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/399) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin-
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topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri komisyonu ra
poru. (1/609) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tari-
(696T " f ' 81 ; n 

79. — Aydın Milletvekili Reşat Özanla'mn, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

80. —• Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafa-
oğlu'nun, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve 
(2) sayılı cıetvellerde 'değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu ı-apoıaı 
(2/854) (S. Sayılı : 883) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1969) 

81. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizimetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . .1969) 

(85 nci Birleşim) 




