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I - GEÇEN TU 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Turhan Bilgin'e Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atalbeyli'mim vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı ve, 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nöi maddesinin 4 ncü fıkrasındaki hükmün 
ipital edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı teskereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Afyon Milletvekili Hamıdi Hamalmcıoğlu'ınfun, 
Yüksek Denetlemiş Kurulunda yapılmış olan 
değişikliklerin hukuka aykırı olduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 nou maddesi uyanınca Başbakan 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi
nin gündeme alınması, yapılan görüşmelerden 
sonra, reddolumdu. 

Grup başkanvekilliklerinin, yılbaşı, dolayı-
siyle Meclis çalışmalarına 30 . 12 . 1970 Çar
şamba gününden 4 Ocak 1971 Pazartesi günü 
saat 15,00 e kadar ara verilmesine dair önergesi 
kabul olundu. 

II • GELEN 

Teklifler 
1. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 

5.1.1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/421) (Plân 
Komisyonuna) 

2. — Butrdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Diyanet işleri Teşkilâtı mensuplarının 1950 se
nesi öncesi hizmetlerinin emeklilklerinde ve 
intibaklarımda nazara almmaısı hakkında kanun 
teklifi (2/422) (Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
eşinden beş seme ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkımda kamun teklifi (2/423) (Adalet 
Komisyonuma) 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
İki yıl okuyaırak üst üste aynı sınıfta kalan 
üniversite öğrencilerine lisede olduğu gibi bel
ge verilerek ve üniversite ile ilişiği kesilerek as
kere sevk edilmeleri hakkında kanun teklifi 
(2/424) (Millî Eğitim Koımisyomuna) 

\NAK ÖZETİ 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'mın, kardeşle
rine ve yakıcılarına çıkar sağladığı iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Başba
kan hakkımda bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınıp alımmaması komusu 
üzeaiindeki görüşmelere ömerge saihibimn komuş-
masiyle bir süre devam olundu. 

Gensoru önergesi üzerimdeki görüşmelerin 
bitimine kadar birleşime devam edilmesiime dair 
verilen bir öneaige, Genel Kurulda çoğunluğum 
kalmadığı iddiasımm ileri sürülmesi üzerine, sa
hibi tarafımdan geri alımdı. 

28 . 12 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da som 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkamvekilj. Ankara 

Mustafa Kemal Palaoğlu Kemal Ataman 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

KÂĞITLAR 

I 5. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de çalışan bütün işçilerin 10 bin liraya 
kadar çalıştığı fabrikalara hissedar olarak kâr 
ve primden faydalandırılmaları hakkında ka
nun teklifi (2/425) (Çalışma ve Plân komis
yonlarıma) 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye okullarında ahlâk ve din derslerinin 
konulması hakkımda kamum teklifi (2/426) 
(Millî Eğitim Komisyonuma) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de calbotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalaindırilmalan hakkımda kamum teklifi 
(2/427) (Adalet Komisyonuma) 

8. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'im, 
i Türkiye müzelerimden, eşyayı dışarı çıkaranlara 

bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/428) (Millî 
EğitJim ve Adalet komisyonilarına) 

9. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'im, 
Türkiye'de Televizyon, sanayiinin kurulması 
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hakkında kanun teklifi (2/429) (İçişleri, Sanayi 
ve Plân komisyonlarına) 

10. — îstaraibul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, fert basma ortalama aylık geliri 300 Tl. 

nın altma düşen herkesin Devlet tarafından her 
türlü muayene ve tedavilerinin ücretsiz yapıl
ması ile ilgili kamun teklifi (2/430) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KATİPLER : Zeki Çeliker (Sürt), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

III • YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) ' 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, salonda 
şu anda 112 milletvekili mevcuttur. (Biraz daha 
bekliydim» sesleri) 112 efendim; 226 ya daha 
en az 100 milletvekili bulunması gerekir. («İs
men yoklama yapılsın» sesleri) olur efendim. İs
men yoklama yapılacaktır. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan; yoklama yapılıyor, öyle kalıyor. Bunun so
nucunu Başkanlık Divanına götürerek ceza ve
rilmesi yoluna gidiniz efendim. 

BAŞKAN — İsmen yoklama yapılacaktır, 
buyurunuz. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Bütçe Karma Komisyonunda bulunan arka

daşlarımız da hesaplandığı halde ancak 225 
mevcut temin edilebilmiştir. 

ORHAN BlRGrlT (Ankara) — Bir saat son
ra tekrar toplanalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha önce almış olduğumuz 
karar gereğince 4 Ocak 1971 Pazartesi günü sa
at 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,10 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 NCI BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANİNİN GHNEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İçel Milletvekili Celâl Karglı'nm, kar

deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia-
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

3. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedibrleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana

yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanlıkları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENTL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (1/174) (S. Sayısı : 157 ve 157 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
m, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı 218 ve 218 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 233; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 
25 . 7 . 1970) 

X 4. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-



sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 238; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1473) (Dağıtma tarihi : 31 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÜRÜŞMESİYAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Saysısı : 
27 ve 27 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 .1970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/54) S. 
Sayısı : 109 ve 109 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

3. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
2/178) (S. Sayısı : 119 ve 119 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
lar (1/234) (S. Sayısı : 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım 
Kap'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164 
ve 164 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.12.1970) 

6. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204)- (S. Sayısı : 165 ve 165 c 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık başlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğhr'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 9. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) 

10. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

11. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi; Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221 ve 
221 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 12. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1970) 

X 13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 


