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Şener'in; trafik kazalarını önleyici ted
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diği takdirde gereğinin yapılacağı hakkın
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1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında De-
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devrine mütaallik olarak akdedilen ve 
6844 sayılı Kanunla tasdik edilen muka
velenin feshi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Enerji ve Tabiî Kaknaklar ve 
Plân komisyonları raporları (1/392) (S. 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra 
açılan birleşimde, yapılan yoklama sonucunda, 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

28 . 3 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,08 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 
İsmail Arar Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Oürer 

SORFLAR 

Yazılı sorular 

1. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, sivil Devlet personeli ile emekli ve aile
lerinin tedavilerine dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir (7/1082) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, ceza evlerinde görevli gardiyanlara dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/1083) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, illerimizin her birinde, 1965 - 1968 

yıllarında, elde edilen vergi ve yapılan yatı
rımlara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir (7/1084) 

4. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'iiun, Bayburt ilçesine bağlı Taşçılar köyü
nün başka bir yere nakledilmesine dair yazılı 
soru önergesi, içişleri, imar ve iskân bakanlık
larına gönderilmiştir (7/1085) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, orman içinde ve çevresinde bulunan 
köylere dair yazılı soru önergesi, Tarım Ba
kanağına gönderilmiştir (7/1086) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Nafaka alacaklarının yabancı memle

ketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamı

zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/662) (Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonla
rına) 
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2. — Sümerbank Kuruluş kanunu tasarısı 

(1/663) (Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

3. — Süt Endüstrisi Kurumu kuruluş kanu
nu tasarısı (1/661) (Tarım, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

4. — özel sektör tarafından kurulacak te
davi ve sosyal hizmet kurumları kanun tasarısı 
(1/665) (Maliye, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
teklifi (2/859) (Adalet, İçişleri komisyonları
na) 

Raporlar 

6. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin kaldırılması ve bası maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili İs
mail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldı
rım, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora, Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi 
Soydan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzin
can Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli 

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

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan 

28 . 3 . 1969 O : 1 

Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Ka
nununun 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) 

7. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 848) 

8. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci 
maddelerinin değiştirilmesine, ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İzmir Bîilletvekili Arif Ertunga ve Mustafa 
Uyar'm, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna altı madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 
arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna 7 madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/483, 2/280, 2/410) 
(S. Sayısı : 849) 

f;elen sayın üyelerin de lütfen acele ederek be
yaz düğmelere basmalarını rica ederim» 

Yoklama işlemi bitmiştir. Gerekli çoğunlu
ğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 70 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungurun, 
Meclise sunulan üniversitelerle ilgili kaynın tasa
rısının yetersizliği, üniversitelerde uyandırdığı 
tepki karşısında, bu tasarının üzerinde Parlâ
mentoda ciddiyetle durularak gerekliği şekilde çı
karılması hakkında demeci. 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Ce
lâl Sungur, Meclise sevk edilen üniversitelerle 
ilgili kanun üzerinde gündem dışı kısa bir söz 
istemiştir. 

Buyurun Sayın Celâl Sungur. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Benim sayın Hükümetçe 115 sayılı Kananla 

değiştirilen 4936 sayılı Kanunun 18, 24, 32 ve 
38 nci maddelerini değiştiren ve bâzı yeni mad
deler getiren üniversiteye ait bu kanun mev
zuunda yapmak istediğim konuşmanın sebebi, 
sureti katiyede bir polemik değildir. Bütün 
Parlâmento üyesi arkadaşlarımdan istirhamım 
şu olacaktır; sevk edilen bu tasarı üniversite
lerimizi tatmin etmemiştir. Hükümetimiz dört-
başı mamur bir tasarı daha sevk edilebilirler 
idi. Bu durum muvacehesinde bütün arkadaşla
rın elbirliği ile, reaksiyonlarını gördüğümüz, 
üniversite Senatolarının bildirileri, fakülteler-
deki olan boykotlar karşısında meseleye daha 
yakinen eğilmek durumundayız. 

Sevk edilen bu tasarı. Devlet üniversiteleri 
arasında eşitsizliği giderememiştir. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde bugün bir asistan 
1 800 - 2 000 lira para aldığı halde Ankara 
Üniversitesi, istanbul Üniversitesi, Ep-e Üniver
sitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniver
sitelerde bir asistan 850 - 1 145 lira para almak
tadır. 

Yeni tasarıya göre ise; bu miktarlar 
1 300 - 1 615 lira arasındadır. Yani bu tasarı 
kanunlaşsa dahi Devletten para alan, Devlet
ten ücret alan üniversitelerdeki asistanlar ara
sındaki adalet teessüs etmemektedir. Ancak, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe 
Üniversitesindeki asistanların aldığı paranın 
yarı miktarını bulmaktadır. Keza doktor asis
tanlar arasındaki durum da bu şekildedir. 

Orta • Doğu Teknik Üniversitesinde bir 
doktor asistan bugün 4 620 ilâ 5 500 lira para 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

almaktadırlar. Halen Devlet üniversitelerinin 
diğerlerinde, yani istanbul, Ankara, Ege ve is
tanbul Teknik Üniversitelerinde aynı durumda 
olanlar 1 445 ilâ 1 520 lira almaktadırlar. Yeni 
tasarı kanunlaştığı takdirde, bu haliyle bu 
miktar 1 845 lira olacaktır. 

Görülüyor ki, Orta - Doğu Teknik üniversi
tesinde ve Hacettepe Üniversitesinde almanın 
yarısını dahi alamamaktadırlar. 

Doçentlerin durumuna g'öz atacak olursak, 
Orta - Doğu Teknik üniversitesinde bugün bir 
doçentin aldığı ücret 5 040 ilâ 6 120 liradır. 
Diğer üniversitelirimizde bu miktar 1 680 ilâ 
2 085 liradır. Bu haliyle yeni tasarı kanunla
şırsa 2 380 ilâ 2 785 lira olacaktır. Yani yeni 
tasarı Orta - Doğu Teknik Üniversitesiyle Ha
cettepe Üniversitesi arasındaki fark ödenen üc
retin yarısını dahi getirememektedir. 

Profesörlerde de bu durum aynen devam et
mektedir. Şu halde arkadaşlar, biz burada ge
rek iktidar, gerekse muhalefet milletvekilleri 
olarak sevk edilen bu tasarıyı elbirliği ile bir 
polemik mevzuu yapmadan ıslah etmeliyiz ve 
ünievrsitelerin sorunlarına elbirliği ile çare bul
malıyız. Benim sayın Hükümetten istirhamım; 
Meclis çalışmalarına - bütün Parlâmento üyesi 
arkadaşlarım aynı fikirdedirler - yardımcı olma
ları ve tasarının ıslah hususunda elbirliği ile 
hareket etmeleridir. 

Saygılar sunarım. 

2.— Adana Milletvekili Kasım Oülek'in, 
Türkiye'nin pamuk ihracatında karşılaştığı güç
lükler ve alınması gerekli tedbirler hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ka
sım Gülek, Türkiye'nin pamuk ihracatında kar
şılaştığı bâzı güçlükler üzerinde gündem dışı 
söz istemiştiniz. 

Buyurun, S^yın Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka-

daglarcm, pamuk bir buhran ile karşı karşıya
dır. Fiyat çok düşmüştür. Alıcı yok, ihracat 
yapılamıyor. Gelecek sene de durum belki de 
bu senekinden daha kötü olacaktır. Bunları 
dile getirmek için huzurunuzdayım. 

Bu sebeplerinden bir kısmı elimizde değil; 
dünya hâdiseleridir. Pamuk, sanayi hammadde-. 

300 — 
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si olarak bir buhran geçiriyor, yerini suni elyaf 
yavaş yavaş alıyor. Dünya rekoltesi çok faz
la olmuştur. Rakibimiz Pakistan ve Berezilya 
fiyatları çok kırmıştır. Brezilya'da devalüasyon 
olmuştur. Ama bunalımın bizim elimizde olan 
sebepler üzerinde durmak zaruridir. 

Bunların birincisi, ihracat konusu: Pamu
ğun önemli bir kısmı ihracedilir. Bu ihracat 
Türkiye dövizinin 1/4 nü sağlar. Bu sene bir 
facia halinde olmuştur, ihracat mevsiminin ba
şında fiyatlar 55 sent iken durmadan artmış, 
alivre yapılan satıştan ihracatçı teslim etmek is
tememiştir. Yapılan satışlardan yarısına yakını 
bu suretle teslim edilmemiş, protesto edilmiş. 
Türk tüccarının ve Türkiye'nin itibarı zedelen
miştir. Gönderilen pamuklardan mühim bir kıs
mı da fazla rutubetli ve içi tuzlu olduğu ve tuz 
çok rutubet çektiği için, gönderilmiş, mukavele
ler bozulmuştur. Bu suretle de itibarımız zede
lenmiştir. Avrupalı alıcı Türk pamuğunu iste
memekte, almamakta, başka yerlere rağbet et
mektedir. 

Çare; aziz arkadaşlarım; ihracatın temel 
şartlarından birisi standardizasyon. Pamuk stan-
dardizasyonu için teşkilât kurulmuş, tedbirler 
alınmıştır. Bunların iyi tatbiki gerekir. Elyafın 
rutubeti, elyafın uzunluğu artık gözle, elle öl
çülemez. Bunlar için bir pamuk lâhoratuvarı lâ
zımdır. Makinalarmı getirmek şarttır. Ehliyet
li eksperler yetiştirmek gerektir. Bugün aa sa
yıda ehliyetli eksperler müstesna, diğerleri iyi 
yetişmiş değillerdir. 

Pamuk için bir taban fiyat tâyin edilir. Bu, 
bu sene 230 kuruş olarak tesbit edildi. Fakat bu 
fiyattan çek az satmak imkânı hâsıl olabildi. 
Kooperatifler bu fiyattan alamadılar. Dışarıda 
195 kuruşa bir serbest piyasa meydana geldi ve 
müstahsilin büyük çoğunluğu oraya satmak zo
runda kaldı. Taban fiyatının zamanında, hiç 
olmazsa Nisan ayı sonunda; tesoiti lâzımgelir ki, 
alivre satışlar ona göre ayarlanabilsin. 

Kooperatifler pahalı çalışıyor, ziyanına ihra
cat yapıyor ve Devlete ağır bir yük vurmakta
dırlar. 

Pamuk tohumu, çiği pamuk fiyatının tâyi
ninde önemli rol oynar. Pamuk tohumundan yağ 
yapılır, küspe yapılır, ihracını ona göre ayarla
mak ve pamuk fiyatı üzerindeki tesirini öyle dü
zenlemek gerekir, ihracatı teşvik için varılan 

vergi iadesi ayarlaması faydalıdır, fakat iyi 
ayarlanması». gerekil1. 

Sayın arkadaşlarım, pamuk, en önemli ihraç 
maddelerimizden birisidir. Son yıllarda iyi ge
lişme göstermiştir. Yalnız Çukurova bölgesin
de 1964 - 1965 senesinde 150 bin ton olan istih
sal, bu sene 210 bin tona çıkmıştır. Bunun üçte-
biri yerli tüketime gider, üçte ikisi ihracedilir. 
Bu sene bunun yarısı bile ihracedilmemiştir. Bü
yük döviz kaynaklarımızdan ve önemli sanayi 
maddelerinden biri olan pamuğun dertlerine ça
re bulmak zamanı gelmiştir, vakit geçirmeden 
bunu yoluna koymak icabeder. Bu sene stok, 
üç büyük pamuk birliğinin elinde 120 bin tona 
yakındır. Bunun mühim bir kısmı gelecek sene
ye kalacaktır. 

ilk çare olarak, bir pamuk kongresi çağrısı 
lüzumuna inanıyorum, ilk pamuk kongresi Ata
türk'ün emriyle toplanmıştı ve büyük faydalar 
sağlamıştı. Bir daha çağrılacak bu kongrenin, 
pamuk kongresinin, pamuğun içinde bulunduğu 
çok zor durumu halledecek çok faydalar getire
ceğine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

3. — Malatya Milletvekili Hamit Fcndoğlu'-
nun, Yeni Gazetede kendisine atfen «Milletvekil
leri halin soyuyor» diye yazılan haberin aslı ol-
ynadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Ha
mit Fendoğlu, bir gazetede kendisine atfen çı
kan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini 
töhmet altında bırakan bir beyanını tavzih ve 
açıklamada bulunmak üzere gündem dışı söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Fendoğlu. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Pek 
muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlar, 

Yeni Gazete ilminde çıkan bu ceridede dün 
deniliyor ki, «Milletvekilleri halkı soyuyor. Bu 
da Hamido'ya göre.» Halbuki bu kabil bir be
yan ne verdim ve ne de kendileri bana sorduğu 
zaman bu hususta her hangi bir kelime konuş
madım. 

Buna rağmen bu hâdise karşısında çok üz
günüm, huzurunuzda bunu tekzibediyorum. Böy
le bir şey yoktur ve gazete sadece kendisi bir 
başlık olsun diye, satışını yapmak için belki dü
şündü, ama parlömanterleri de itham altında bu
lundurmaya hakkı yoktur. 

— 301 — 
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Sadece, Parlâmentoda ekseriyet bulunmuyor, 
komisyonlarda ekseriyet bulunmuyor, denilmesi 
karşısında dedim ki, «içimizde doktor arkadaş
lar var, avukat arkadaşlarımız var. Avukatlar 
cübbelerini giyer, yazıhanesinde çalışır, doktor 
ise muayenehanesinde çalışır, belki Meclisteki 
çalışmalarını bu şekilde aksatmış olabilir.» Söy
lediğim bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

4. — Vâki davet üzerine Hindistan'a giden 
Ulaştırma Bakam Sadettin Bilgiç*e, Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1112) 

BAŞKAN — Resmî bir görevle yurtdışına 
giden Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'e Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vâki davet üzerine Hindistan'a giden Ulaş
tırma Balkanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sumay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibmhim-
oğlu ile Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in; 
Trafik kazalarını önleyici tedbirleri lesbit etmek 
üzere bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/51) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Kemal Sa-
riibrahimoğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet 
ŞenerUn trafik sorunlarını incelemek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergeleri vardır. 

Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yapılan istatistiklere göre Türkiye'miz maa
lesef trafik kazalarında dünya milletleri ara
sında rekor kırimaktadır. 

Her yıl trafik kazalarından binlerce kişi 
ölmekte ve bir o kadan da sakat kalmaktaldır. 

I Kore harbi boyunca verdiğimiz kayıpların bir
kaç misli her sene verilegelmiektödir. 

Her insan, vatandaş ve beşer olarak maddi 
varlıkla tartılamıyacak bir mânevi değere sa
hiptir. Yaşama hakkı her vatandaşın en kutsal 
haklarımdan biridir. Beden gücünü ve uzuvları
nın tamamiyetini muhafaza etmek her insanın 
en başta gelen özlemi ve hakkıdır. 

Devlet olmanın anaşartı ve temel felsefesi, 
ferdin hayatını ve vücudunun tamamiyetini ko
rumaktır. Devletin kuruluşu ve insanoğlu tara
fından yaratılışı, temelde bu anafikre ve kay-
guya dayanır. 

Bugün Türkiyemizde trafik dâvasının üç 
sacayağı bozuktur. Vasıta, yol ve idari düzen 
ve kontrol ve fennî şartlar gereken standartla
ra uygun değildir. 

Arabaların pek çoğu eski ve hurdaya ayrıla
cak durumda. Dolmuşlar başlı başına bir prob
lem; belediye vâsıtalarının noksanlığı ayrı bir 
dert... 

Şehiriçi ve şehirlerarası yol durumu trafik 
akışını karşılıyacak genişlikte olmadığı gibi, 
gerekli fennî şartlar da mevcut değildir. 

Trafik kontrolü sembolik ohnaktan ileri gi-
dememeıkte ve umumiyetle etkisiz bulunmakta
dır. Şoförlük ehliyeti için yapılan imtihanlar 
haklı haksız dedikoduları doğurmakta ve artan 
kazalar da idareyi yıpratıcı bu dedikoduları bir 
ölçüde doğrulamaktadır. 

Her insan kişiliği ve mânevi değerleri dışın
da bir istihsal ve kalkınma unsurudur. Cemiyet, 
bir insanın meslek ve iş sahibi olabilmesi için 
büyük yatırımlar yapmaktadır. Trafik kazala
rında vakitsiz ve âni şekilde ölümler ve sakat 
bırakan yaralanmalarla bu masraflar amorti edil
mek imkânından mahrum kalmaktadır. Ayrıca 
tedavi ve vasıtaların tahrip ve tamir masrafları 
millete büyük paralara malolımaktadır. 

Denebilir ki, bu kayıplar sebebiyle her yıl 
millî servetten kayıbımız milyarlarca ifade edi
lecek değerdedir. 

Şu durum Yüce Parlâmentonun meselenin 
üzerine eğilarek alınması gerekli tedbirleri sür
atle tesbit etmesini zaruri kılmaktadır. 

Bu nedenlerle Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince her partiden sayı oranı dâhilimde üye 
almak suretiyle 18 kişilik veya daha az bir ko
misyon teşkili suretiyle trafik konusunun enine 
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(boyuna araştırılmasını ve trafik kazalarını ön
leyici tedbirlerin tesbiti için bir Meclis Araştır
ması açılmasına delâletinizi saygiyle talebede-
riz, 

Adana Milletvekili Trabzon Milletvekili 
M. Kemal SanibrahimOğlu Ahmet Şener 

BAŞKAN — Meclis araştırmalarının görü
şülmesine ayrılan günde sırası geldiğinde görü
şülecektir. 

6. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun, ahlâk buhranına çare aramak üze
re bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi 
(8/40) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili ismail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Cemiyetimizde mevcut 
aihlâk buhranı hakkında genel görüşme açılması
nı istiyen bir önergesi vardır, önergeyi okutu
yorum. 

27 . 3 . 1969 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özü: Cemiyetimizde mevcut 
ahlâk buhranı hakkında ge
nel görüşme açılması. 

Bugün cemiyetimizde bir huzursuzluk mev-
cudolduğu inkâr edilemez bir gerçektir. 

Bu gerçeğin sebeplerini araştırmak, çarele
rini bulmak başta Yüce Meclisin vazifesidir. 
Bünyesinde her türlü fikir ve meslek erbabını 
bulunduran Yüce Heyetimizin bu mühim konu
yu enine boyuna görüşerek bir neticeye varma
sını faydalı telâkki etmekteyim. 

Devletin çeşitli müesseselerinde, üniversite-
leride, ticari hayatta velhasıl Türk cemiyetinin 
bünyesinde bulunan her yerde bir huzursuzluk 
mevcuttur. Bilhassa yarın Devletin idaresini tes
lim edeceğimiz gençler arasında bu huzursuz
luk had safhada cereyan etmekte olup zaman 
zaman anarşi kapılarını zorlıyan hareketleri he
pimiz esefle müşahede etmekteyiz. 

Cemiyetteki bu huzursuzluğu gidermek için 
birçok fikirler, çareler ortaya atılmaktadır. 
Bunların başınlda Marx ve Lenin'in dahiyane 
doktrinleri, materyalist görüşleri, cemiyeti anar
şiye gençleri isyana teşvik eden fitne tohumları 
avuç avuç, bol bol her gün her zaman cemiyetin 
önüne ve içine serpilmekte re saçılmaktadır. 

İnsan maddenin esiri değil madde insanın 
esiri olmalı ve her şey insanın hakimiyeti altın
da bulunmalıdır. Binaenaleyh anarşiyi körükli-
yen, ahlâksızlığı besliyen bu kabîl görüşlerin 
karşısına Devlet olarak Hükümet olarak ve bü
tün milletin vebal ve mesuliyetini yüklenmiş in
sanlar olarak dikilmek ve dur demek, hastalığı 
teşhis etmek zorundayız. 

Bizim kanaatimize göre bu huzursuzluğun 
sebeplerinin başında ahlâk dâvamız gelmektedir. 
Toplumdaki bütün buhranların sebebi ve başlı-
cası ahlâk buhranıdır. 

Ne zaman memleketin yüreğimizi sızlatan 
bir dendi karşımıza çıksa o derdin mutlaka ah
lâk dâvası ile az veya çok ilgisi vardır. 

Yurdu kalkındırmak, milleti yükseltmek ne
ticede müreffeh, mamur ve güçlü Türkiye'yi 
meydana getirmek için halletmeye mecbur ol
duğumuz bu büyük dâva muhakkak M, ahlâk 
davasıdır. Türk Milletinin en yüksek en muhte
şem ve en kudretli devirlerini iyice tetkik ede-
cak olursak milletin kudretiyle ahlâkının müte-
nasibolarak yüksek bulunduğu açıkça gözümü
ze çarpar. 

Bizde yükselmek arzusu ve kararında isek, ye
ni nesilleri ferd ve nevi için en feyizli hayat 
şartlarına kavuşturmayı istiyorsak, genç nesil
lere Türk olarak Türklük gurur ve şuurunu 
Müslüman olarak da islâm ahlâk ve faziletinin 
ruh ve şuurunu aşılamak ve vermek gayemiz ol
malıdır. Eğer biz insan şahsiyetini Allah'ın nur-
lanidırdığı bir vicdanın kanununa bağlıyarak in
san topluluğunu sürü iç güdüsünün anarşisin
den kurtaramazsak Büyük Türkiye'ye doğru 
atılan her adım sadece yerinde sayacaktır. Bu 
bakımdan TürMük ve müslümıanlık şuuru ve 
idraki içinde milletin menfaatlerine sadakatle 
bağlı vatan ve milletin maddi ve mânevi değer
lerine salhiboknamız gerektir. 

Ahlâk bakımından çizilmiş hudutları çiğne
mek, hürriyet hürriyet diye anarşi tohumlarını 
ekmek, laubali ve soysuzlaşmış modaları ahlâ
ka ve geleneklere aykırı olduğu halde perva
sızca tatbik etmek, yabancıdan alman birtakım 
müesseseleri incelemeden mânevi ve ahlâki te
mellerine nüfuz etmeden, memleket şartlariy-
le ve geleneklerimizle imtizacettirmeden tatbik 
ettiğimiz içindir M, ahlâk kalesinde kendi elle
rimizle gedikler açtık ve açmaktayız. 
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Ahlâksızlık: milleti teşkil eden fertler arasın
daki görüş, anlayış ve inanç ayrılıklarından do
ğan mânevi bir düzensizliktir ki, bu da ahlâk 
kaidelerini hiçe sayan ve gençliği başıboş bı
rakarak millî eğitim esaslarından ayrılan hükü
metlerin hatalarından ileri gelmiştir. 

Bir milletin istikbali yetiştirdiği gençlerin 
seviye ve ahlâkına bağlıdır. Gençleri başıboş ve 
ahlâksız yetişen milletlerin geleceği karanlık
tır, tehlikelidir. 

Devlet memurunun Devlet kasasından aşır
ması, iş sahibinden rüşvet alması, vazifesini sa
dakat ve titizlikle yapmaması, tüccarın hilesi, 
karaborsacının hırsı, öğrencinin hocasına el ve 
dil uzatması, politikacının yalanı, fertler ara
sındaki kin, husumet, ailedeki huzursuzluk, genç
lerin manen ailelerinden kopmaları okullarda
ki disiplinsizlik, büyüğün küçüğü sevmemesi, 
küçüğün büyüğü saymaması, velhasıl cemiyeti 
huzursuz kılan bütün bu hâdiseler güzel ahlâkı
mızı yitirdiğimize ve bir ahlâk buhraniyle karşı 
karşıya bulunduğumuza delâlet etmektedir. 

Bu tehlikeyi teşhis ederek, mevcut ahlâk 
buhranına ne şekilde çare bulacağımızı tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Kastamonu Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki ye
rini alacak ve sırası geldiğinde görüşülecek
tir. 

7. — Denizli Milletvekili Mehmet Salih Bay-
dil'in, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın 521 
sayılı Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velin değiştirilmesine dair kanun teklifimin ha
vale edilmiş olduğu Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/785, 4/382) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Salih Bay-
dil'in bir geçici komisyon teşkili hakkında öner
gesi vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eskişehir Milletvekili M. ismet Angı tarafın
dan verilmiş bulunan 521 sayılı Danıştay Ka
nununa bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine 

dair kanun teklifinin önem ve müstaceliyetine 
binaen havale edilmiş olduğu Adalet, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilecek (5) er üyeden 
kurulacak bir geçici Komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Mehmet Salih Baydil 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Başkanlığın Artvin Senatörü Fehmi 
Alpaslan'ın, Cumhuriyet Senatosunun 29.1.1969 
tarihli 26 ncı birleşiminde ve Meclislerin bütçe
lerinin, görüşülmesi sırasında, «Bâzı Parlâmen
to üyelerinin menfaat karşılığı iş takibettikleri» 
yolundaki bey a idari üzerine, kendisinden sarih 
bilgi istenmesine rağmen bugüne kadar cevap 
alınamadığı, bu konu ile ilgili olarak verilmiş 
olan Meclis Araştırması önergesinin takdimen 
görüşülmesi talep ve kabul edildiği takdirde ge
reğinin yapılacağı hakkında sunuşu. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
üyesi Saym Fehmi Alpaslan'ın, Cumlhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 29 Ocak 1969 tarihli 
26 ncı birleşiminde vâki bir beyanı ile ilgili ola
rak Millet Meclisi Başkanı Sayın Ferruh Boz-
beyli'nin Genel Kurula bir sunuşu vardır. Bu 
yazıyı okuyorum. 

Genel Kurula 

Artvin Senatörü Fehmi Alpaslan'ın, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 29 .1.1969 
»tarihli ve 26 ncı Birleşiminde ve Meclislerin 
bütçelerinin görüşülmesi sırasında; bâzı Parlâ
mento üyelerinin menfaat karşılığı iş takibet
tikleri yolundaki beyanları milletvekillerini de 
şümulü içerisine almış bulunması sebebiyle Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı Kararı üzerine sa
ym senatörden ileri sürdüğü hususlarla ilgili 
gördüğü milletvekillerinin adlarının ve bunla
rın hangi işlerle meşgul olduklarının sarih ve 
etraflı olarak bildirmesi 13 . 2 . 1969 tarih ve 
897 sayılı tezkeremizde rica edilmiş ve bir aylık 
saman geçmesine rağmen cevap verilmemiş ol
ması üaerine keyfiyet ikinci defa 12 . 3 . 1969 
tarih ve 910 sayılı yazımızla tenkidedilmiş bu
lunmaktadır. Bu yazımıza da kendilerinden bu
güne kadar hiçbir cevap alınamamıştır. 

Esasen bu konu ile ilgili olarak bir Meclis 
Arattırması önergesi de verilmiş olup bu öner-
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ge Başkanlıkça geliş sırasına göre gündemdeki 
yerini almıştır. Sayın milletvekilleri tarafından 
bu konunun önemine binaen, bu önergenin di
ğer bütün Araştırma ve Genel Görüşme önerge
lerine takdimen görüşülmesi talebedildiği ve bu 
talep de Yüce Heyetinizce kabul edildiği takdir
de gereği yapılacaktır. 

Keyfiyet önemine binaen yüksek bilgilerini
ze sunulur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

9. — Meclisin çalışma düzeni ile ilgili öner
geler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin çalışma günlerinin ve bu günlerde 
görüşülecek işlerin yeniden tesîbiti ile ilgili ola
rak iki önerge vardır. Bu önergelerden bir ta
nesini Adalet Partisi Meclis Grupu, C. H. P. 
Meclis Grupu, G. P. Meclis Grupu başkanvekil-
leri veya onların yetkili kıldığı arkadaşlar im
zalamıştır. Diğer önergeyi de Aydın Millet
vekili Sayın Reşat özarda vermiş bulunmakta
dır. Bu önergeleri önce okutup bilgilerinize su-
jıacağım, sonra maihiyet itibariyle veya amaç 
itibariyle aynı hususa yönelmiş oldukları cihet
le birlikte mütalâalarınızı alıp oylatacağım. 

önce Sayın Reşat özarda'nın önergesini oku
tuyorum. Evvelâ verilmiş olan önerge odur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçimlerin yaklaşmış olması dolayısiyle bir
çok milletvekilinin seçim bölgelerine gittikleri 
ve bu sebeple Meclis çalışmalarında çoğunlu
ğun sağlanmasında güçlük çekildiği görülmek
tedir. Bu mahzuru bertaraf etmek için aşağıda
ki hususların Yüce Meclisin tasvibine sunulma
sını arz ve teklif ederim: 

1. Bundan böyle Millet Meclisi haftanın 
Salı, Çarşamfba ve Perşembe günleri toplanır. 
Toplantılar saat 15,00 ten 20,00 ye kadar devam 
eder. 

2. Haftanın Salı ve Perşemibe günleri gün
demde bulunan ve haklarında öncelik karan 
alınan taJsarı ve teklifler görüşülür. Ancak bu 
günlerin ilk birer saatinde, sırası Başkanlıkça 
tes'bit edilecek Cumhuriyet Senatosundan ve 
karma komisyonlardan gelen işlerle, andlaşma, 
kesin hesap ve Meclis hesapları raporları ile en 

çok üç esas maddeyi ihtiva eden tasarı ve teklif
ler görüşülür. Bir saatlik süre içinde bunlar
dan en son müzakeresi yapılmakta olan iş üze
rindeki görüşmeler tamamlanmadan dişer işle
re geçilemez. 

3. Çarşamba günkü toplantıların ilk bir 
saatinde, gündemde bulunup haklarında öncelik 
kararı alınmıyan rapor, tasarı ve teklifler, gün
demdeki sıraya riayet olunarak müzakere olu
nur. Bundan sonra gelen üç saat içinde gündem
deki Meclis araştırma ve genel görüşmelere ait 
önergelerle basılıp dağıtılmış bulunan Meclis 
araştırma raporları görüşülür. Geriye kalan bir 
saat içinde de sözlü sorular cevaplandırılır. Çar
şamba günleri ayrıca (hiçbir milletvekiline gün
dem dışı söz verilmez. 

Yukarıdaki hususlar kabul buyurulduğu 
takdirde, milletvekilleri her hafta Cuma saba
hından veya Perşembe akşamından ertesi hafta 
Salı gününe kadar seçim bölgelerinde bulunmak 
imkânına sahibolacaklanndan bunun dışındaki 
üç çalışma gününde mazeretsiz olarak Meclise 
gelmiyeceklere müsamaha gösterilmemesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşaıt özarda 

BAŞKAN — Şimdi arz ettiğim diğer öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminde yer alanr kanun 

tasarısı ve teklifleri ile Meclis Araştırması, ge
nel görüşme ve sözlü soruların görüşülmesine 
daha çok imkân sağlamak ve sayın üyelerin de 
bu konular üzerinde çalışmalarını mümkün kıl
mak üzere 31 Mart 1969 Pazartesi gününden 
itibaren: 

1. Millet Meclisi toplantılarının, Pazartesi, 
Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üze
re haftada 4 gün yapılmasına ve çalışmaların 
eskisi gibi saat 15,00 te başlamasına, 

2. Pazartesi ve Salı günlerinin: 
a) ilk bir saatlik süresi içinde görüşülecek 

işlere dair evvelce alınmış bulunan 25 .11.1968 
tarihli Genel Kurul Kararının devamına, 

b) Bir saatlik süre dışında da Gündemde 
bulunan ve haklarında öncelik kararı verilmiş 
veya verilecek olan diğer işlerin görüşülmesine, 

3. Çarşamiba günlerinin eskisi gibi (saat 
15,00 - 17,00 arasında, Genel Görüşme ve Meclis 
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araştırma önergelerinin, saat 17,00 den sonra da 
sözlü soruların) müzakerelerine tahsis edilme
sin Q. 

4. Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleri Türkiye Tütün ekicileri Geneî 
Birliği kanun tasarısı ile (S. Sayısı : 236 ve 
eki) Su ürünleri kanun tasarlısının (S. Sayısı : 
210 ve eki) görüşülüp bitirilmesine kadar Per
şembe günlerinin bu hususa ayrılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Meclis C. H. P. Meclis 
Grupu Bşk. V. Grupu Y. 

Artvin Trabzon 
Saibit Osman Avcı Ahmet Şener 

G. P. Meclis Grupu Y. 
Erzurum 

Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeler 
üzerinde Saym Reşat özarda söz istemiştir. 

Kendi önergenizin lehinde değil mi? 
Buyurun Sayın özarda. 
Başka bir hususta 'mütalâa serd etmek isti-

yen arkadaşımız var mı? Yok. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; bendeniz bağım'sız 
•bir milletvekili olarak bir iki ay içerisinde Par
lâmentodaki politik hayatımı tamamlayıp, 
kendi köşeme çekilecek bir insanım. Şurada 
namus ve şerefimle hepinize ifade ederim ki, 
hiçlbir siyasi partiye girmiyeceğim. Bütün mak
sat ve gayem, şu Parlâmentonun çatısı altın
da vazife gördüğümüz müddetçe Parlâmento
nun millete hayırlı ve yararlı hikmet görme
sini, daha verimli çalışmasını istemekten başka 
bir art düşünceye sabibolmıyan bir insanım. 

Şimdi, Meclisin gündemi yüklü, pek çok 
kanun tasarı ve teklifi var. Bunları çıkarmak 
için «Haftanın yedi günü sabah saat 9 dan ak
şam 19,00 a kadar toplanalım» derseniz, ben 
her gün sabah saat 9,00 dan akşamın 19,00 una 
kadar burada oturmaya hazırım. Maksadım, 
milletvekillerinin pisikolojisini bilen ve seçi
min yaklaşması dolayısiyle Seçim Kanununda 
vaktiyle gerekli değişikliklerin yapılması ve 
milletin reyi ile milletvekili olarak Millet Mec
lisine seçilen arkadaşlarımızın yarın yapılacak 
yoklamalarda birkaç yüz kişilik yoklama he
yetlerinin reyi ile değişeıbileceiği gibi bir teh
like karşısında, kıymetli milletvekili arkadaş

larımız seçim bölgelerine dağılıp, orada vatan
daşlarla temas etmek mecburiyetinde kalmakta
dırlar. Binaenaleyh; Meclis aylardan beri ge
rektiği şekilde toplanamamaktadır. Bundan do
layı milletvekili arkadaşlarımızı muaheze ede
cek değilim. Memlekete, vatana inandığı yol
da hizmet edelbilmek gayesin'de olan arkadaş
larımız, bugüne kadar yaptıkları hizmetleri 
seçmenlerine izah edebilmek maksadiyle, seçim 
bölgelerine gitmek mecburiyetindedirler. Bu 
ıbakımdan son aylarda Millet Meclisinin top
lanmasında büyük güçlükler çekilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; aylardan beri Çar
şamba günleri ne Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, ne Millet Meclisi toplantısı yapılamamak
tadır. Diğer günlerde Millet Meclisi ekse
riyetle toplanmakta, fakat on dakika sonra 
yapılan açık oylamalarda ekseriyet sağlana
madığından oylamalar haftalarca tekrarlan
makta, uzamaktadır. Bütün bunlar Millet Mec
lisinin haleti ruhiyesini bilmiyen kimseler ta
rafından kötü şekilde Meclisin aleyhine kulla
nılmaktadır. Bu bakımdan ortada bir huzursuz
luk, bir rahatsızlık vardır. Buna bir tedbir, 
bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi bulunacak tedbir nedir? Sayın mil
letvekili arkadaşlarımızın hem Millet Mecli
sindeki mesailerine devamlarını sağlamak, hem 
de aynı zamanda seçim bölgelerine gidip, ora
da seçmenleriyle temas etme imkânlarını sağ
lamaktır. Binaenaleyh; haftada üç gün çalış
ma imkânına sahiıbolmıyan Millet Meclisinin, 
zorlanmak suretiyle haftada dört gün çalış
ma yoluna götürülmesi, bu Meclisin hiç ça
lıştırılmaması ve böylelikle birkaç gün veya 
birkaç hafta Meclis her gün toplanamazsa, o 
halde yapılacak iş nedir? Derhal yeni seçime 
karar verilip, hemen yeni bir seçime gidilmesi 
kararını almaktan 'başka bir yol kalmamakta
dır. 

Şimdi, demokratik düzenin normal yollarda 
yürümesini sağlamak maksadiyle ve Anayasa
nın koyduğu hükümlere nazaran Millet Mecli
sinin bir yıl içinde beş aydan fazla tatil ya-
pamıyacağı göz önünde bulundurularak ve 
normal olarak milletvekili seçimlerinin 12 
Ekim 1969 tarihinde yapılacağını hesaba kata
rak, Millet Meclisinin en az 25 Mayıs 1969 ta
rihine kadar çalışmak mecburiyetinde olduğu-
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nu göz önünde bulundurmak suretiyle bir tek
lif getirdim. 

Muhterem arkadaşlar; grup başkanlarının 
getirdikleri teklif, Millet Meclisinin haftada 
dört gün çalışmasıdır; Pazartesi, Salı, Çarşam
ba, Perşembe. Bendenizin getirdiği teklif, üç 
gxm çalışsın diyorum; Salı, Çarşamba, Per
şembe. Ancak, benim getirdiğim üç günlük tek
lif içerisinde Millet Meclisi çalışma saatinin 
saat 15,00 ten 19,00 a kadar olan müddetini 
20,00 ye kadar uzatmak surtiyle yani üç gün
de birer saat fazla mesai yapmak suretiyle, 
üç saatlik bir fazla çalışma suretiyle dördüncü 
günü buradan çıkarmak mümkün oluyor. Yani 
üç gün içinde dört gün Meclisin çalışması. Sağ
lanmış olur. 

Muhterem arkadaşlar; Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri çalışacak olan Parlâmento 
üyeleri Perşembe akşamı buradan çıkar, saat 
21,00 de her tarafa tren de vardır, otobüs de 
vardır; saat 21,000 de trenine biner, otobüsüne 
biner; Cuma günü sabahleyin seçim bölgesine 
gider. Cuma günü oradadır, Cumartesi günü 
oradadır, Pazar günü oradadır, Pazartesi günü 
oradadır. Dört gün seçmenleriyle temas eder, 
şikâyetlerini dinler, dertlerini dinler; Pazar
tesi günü akşamı trenine, otobüsüne, uçağına v.s. 
biner; Salı günü öğleye kadar Ankara'ya ge
lir, Millet Meclisi Salı, Çarşamba, Perşembe 
günleri toplantı yapar. 

Şimdi, bu teklifimi kabul ettiğiniz takdirde 
sayın siyasi parti grup temsilcilerine düşecek 
tek bir vazife vardır.Aralarında derhal muta
bakata vararak, grup toplantılarının haftanın 
Çarşamba günümü, Perşembe günü mü yapıla
cağını müştereken aralarında kararlaştırmaları. 
Şayet Adalet Partisi grup toplantısını Çar
şamba günü yapmaya karar verir, Cumhuriyet 
Halk Partisi Perşembe günü yapmaya karar 
verirse Meclis çalışmaları yine aksar. Çünkü, 
haftada üç günün Meclis çalışmalarına hasre
dilmesi karşısında ve salı günü öğleye kadar 
da milletvekillerinin seçim bölgelerinden An
kara'ya gelecekleri hesabedilirse, geriye iki 
gün kalır; Çarşamba ve Perşembe günleri. Bu 
iki günden bir günü siyasi partiler kendi grup 
toplantılarını yapacaklar, diğer günde de ko
misyonlar toplantılarını yapacaklar. Bir parti 
grup toplantısını Çarşamba günü, ötekisi Per
şembe günü yaparsa; grup toplantıları ister 

Çarşamba, ister Perşembe günü yapılsın ekse
riyet sağlamaz. Binaenaleyh; sayın iktidar Par
tisi grup başkanveküi ile muhalefet partisi grup 
başkanvekillerine düşen vazife, derhal arala
rında mutabakata vararak, Çarşamba günleri 
grup toplantılarının yapılması, Perşembe gün
leri de komisyonların toplanması hususunda 
bir karar almalarıdır. Böylelikle, önümüzdeki 
1 ay 25 günü verimli olarak değerlendirmek im
kânına sahibolabiliriz, muhterem arkadaşlar. 

Sonra, yaptığım teklifte, Çarşamba günleri 
bugüne kadar mutadın hilâfına ilk bir saatlik 
süre içerisinde haklarında öncelik kararı ve
rilmemiş olan raporlar, tasarı ve tekliflerin gün
demdeki: sırasına göre görüşülmesini teklif edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; çok istirham ederim, 
1963 yılından beri bu Meclisin gündeminde yer 
almış ve 6 seneden beri görüşme imkânı bula
mamış kararlar, teklifler, tasarılar vardır. Bun
ların arasında yıllarca evvel Allanın rahme
tine kavuşmuş kıymetli senatör arkadaşları
mızın, yıllarca evvel seçimlere girip kazana
mamış ve bugün Parlâmento üyesi bulunma
mış olan milletvekili ve senatör arkadaşlarımı
zın tasarı ve teklifleri vardır, isimleri her gün 
bu listede geçiyor, fakat bunlar hakkında bir 
Öncelik karan verilmediği için, bunların tek
lifleri ve saireleri bir türlü görüşülmek imkânı 
bulamıyor. 1963 yılında Dilekçe Karma Ko
misyonuna verilmiş olan kararlar vardır, 1963 
yılından 1969 yılına kadar 6 seneden beri de
vamlı olarak bu Meclisin gündeminin birinci 
sayfasında yer almaktadır; fakat bunlar hak
kında bir öncelik kararı verilmediği için bun
ların görüşülmesi mümkün olmamaktadır. 

«Türkiye'de bir Büyük Millet Meclisi var
dır, ben hakkımı oradan ararım» diye buna 
inanan, güvenen ve dilekçesini verip, oradan 
bir karar istihsal eden vatandaşlar, altı yıl
dan beri Meclisin gündeminde bulunan hak
larında verilmiş kararların bu Meclisten çık
masını sabırsızlıkla beklemektedirler. Benim 
teklifim şudur: Dokunulmazlıklar var, Dilekçe 
Karmr, Komisyonu kararlan var, bir sürü me
seleler va-\ Binaenaleyh; Çarşamba günleri ilk 
bir saat içerisinde şu gündemi elimize aldığımız 
zaman buraya gelen her milletvekili arkadaş 
baştan birinci sıradan itibaren neler görüşü-
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leceğini bilecek, ve bunlar mutlaka görüşülüp, 
hiç olmazsa şu gündemden çıkıp reddedilecek, 
konuşulacak, kabul edilecek neyse, ama bir 
sonuca varacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; şayet benim teklifi
mi kabul ettiğiniz takdirde ben şahsi kanaa
tim olarak şunu ifade etmek istiyorum ki; bu 
bir son denemedir. Bu sistemi kabul ettiğiniz 
takdirde; ya sayın milletvekilleri haftanın 3 
gününde, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 
dört elle Ankara'ya koşup Meclisteki vazife-
1 sı ini yapacaklar ve Meclisteki \^zife de biti-
r il dikten sonra, Perşembe günü akşamından. 
itibaren kendi seçim bölgelerine, vatandaşla
rın bağrına dönüp orada üzerlerine düşen gö
revleri yerine getirecekler yahutta bu 3 g\mü, 
3 gün toplanma imkânı bulamazken, 4 güne çı
karmak suretiyle bu imkânsızlığı daha da kö
tü bir hale getirmemiz halinde, bu Meclisin 
ilerideki, günlerde toplanması ve gündeminde 
mevcudolan işlerden hiçbirisini neticelendürme-
si mümkün olmıyacaktır. O takdirde hepimize 
düşecek tek bir vazife olacaktır:. Bir gün top-
yekûn buraya toplanmak ve seçimlerin Ekim 
ayı yerine Temmuz veya Ağustosta yapılması 
için bir karar alıp, Anayasanın emrettiği 5 ay
lık tatilden faydalanmayı sağlamak maksa-
d'î.yle derhal yeni bir seçime karar vermek
tir. 

Ancak, şu Meclisin gündemleri yüzlerce 
kanun tasarı ve teklifiyle dolu iken burada 
bİ2, vazifemizi yapmadan, bunların hiç olmaz
sa yarıdan fazlasını çıkarmadan tatil kararı 
verip milletin huzuruna çıkarsak Parlâmento
daki vazifelerimizi yapmış olarak iftihar duya-
nnyacağız muhterem arkadaşlar. Onun için. 
hepinizden istirhamım, teklifimi kabul ediniz. 

Grupların verdiği teklifler kabili tatbik 
değildir, neticesi hüsran olacaktır. Biz her gün 
birer saat fazla çalışmak suretiyle onların is
tediği 4 ncü günlük mesaiyi burada yapmaya 
muktedir olacağız. Şayet haftanın bu 3 günün
de sayın milletvekillerini şu Parlâmentoda top
lamak ve gündemdeki meseleleri müzakere et
mek imkânına kavuşursak, o zaman gerektiği 
takdirde ve işler sıkıştığı takdirde gece saat 

8 den sonra da, 12 ye kadar, 1 e kadar büt
çe zamanında olduğu gibi çalışmaktan deva
mlına karar vermek suretiyle, istediğimiz tak
dirde, muhterem arkadaşlar, şu gündemde 
mevcut bütün işleri buradan tamamen çıkarır, 
temizler ve buradan öyle vatandaşın karşısı
na gideriz. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, okunmuş bulunan 
öELârgeler üzerinde lehte veya aleyhte başka 
mütalâa var mı?. Yok. 

Sayın Reşat Özarda'nın önergesini önce 
oyunuza sunuyorum. Kendilerinin de izah etti
ği. gibi Meclisin Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri toplanması ve çalışması teklif edilmek
tedir. Sayın Özarda'nın önergesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler lütfen işaret buyursun 
efendim.. Efendini, oylama neticesi iyi anla
şılamamıştır. Bu itibarla sayın milletvekillerine 
küçük bir zahmet vereceğim, ayağa kalkmak 
sızı etiyle rica edeceğim. Sayın Reşet Özarda'
nın önergesini kabul eden sayın milletvekilleri 
lütfen ayağa kalksınlar efendim... Lütfen otu
runuz efendim. Şimdi Sayın Özarda'nın öner
gesini kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksın. 
efendim... Kabul edilmemiştir efendim. 

Grup 'başkanları veya temsilcileri tarafınr 
dan verilmiş bulunan ve Meclisin Pazartesi, 
Salı, Çarşamba ve Perşembe günü olmak üze
re haftada 4 gün çalışmasını ve bu günlerde 
de önergede izah edilen şekilde ve surette işle
rin görüşülmesini teklif eden önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştiı4 

efendim. 

10. — Daimî komisyonlardaki acık üyeliklere 
secim. 

11. —• İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere secim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; gündemin Başkan
lık Divanının Genel Kurula sunuşları kısmın
da Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere se
çim ve iki; Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim yer almaktadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköp-
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tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (1/392) 
(S. Sayısı : 681 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — İkinci defa oya konulacak iş
ler arasında da Türkiye Cumhuriyeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demir-
köprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine mü-
taallik olarak aktedilen ve 6844 sayılı Kanun
la tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında 
ikamın tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları için açık 
oylama bulunmaktadır. Eğer yüksek tasvibiniz 
tezahür ederse, bu İM seçimle bu açık oyla
mayı birlikte yapalım, Bu hususu kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde kürsüye iki tane sepet ve bir oy 
kutusu konulacaktır. Sepetlerden birinciye 
daimî komisyonlardaki, açık üyelikler için ya
pılacak seçime ait oy pusulası atılacaktır. 
İkinci sepete iki Araştırma Komisyonundaki 
açık üyelikler için seçimde kullanılacak oy pu
sulası atılacaktır. Her zaman kullandığımız oy 
kutusuna ise Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasnıdaki mukave
lenin feshi hakkındaki kanun tasarısı için açık 
oy pusulaları atılacaktır. Yani her zaman kul
landığımız yeşil, kırmızı veya beyaz oy pusu
laları atılacaktır. Oy pusulalarını lütfen bir 
taraftan dağıtın efendim. 

İlk iki seçim için bir tasnif komisyonu seç 
mek gerekmektedir. Bu komisyonun 3 kişiden 
kurulu olmasını oyunuza sunuyorum. Kabü! 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bunlun için ad çekiyorum: Ahmet Cebi. Ah
met Cebi arkadaşımız burada mı efendim?... 
Yok. 

Recai Ergüder... Burada efendim. 
Bahri Dağdaş... (Bakan sesleri) 
Süleyman Arif Emre... Yok. 
Mehmet Atagün... Burada. 
Hüseyin Hüsnü Oran... Yok. 
Necati Güven... Burada. 
Şu halde Tasnif Komisyonu; Sayın Recai 

Ergüder, Mehmet Atagün ve Necati Güven ar
kadaşlarımızdan kurulmuştur. 

Efendim, oylamaya hangi, ilden başlıyaca 
ğımıza dair kur'a çekiyorum; Zonguldak. 

Oy vermeye gelecek olan arkadaşlarımız, 
daimî komisyonlardaki açık üyeliklerle, iki 
araştırma komisyonundaki açık üyeliklere oy 
vereceklerdir. Bunun için bastırılmış olan oy 
puslaları görevliler tarafından dağıtılmak
tadır. Ayrıca gündemde bulunan bir kanun ta
sarısı için açık oylama yapılmasını da kabul 
buyurduğunuza göre, lütfen bu oylama için. de 
açık oy puslalarını gelirken hazırlayıp teş
rif ediniz. 

Seçim ve açık oylama işlemine başlıyorum, 
efendim. 

(Zonguldak milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş •• 
larımız varsa lütfen kullansınlar. 

Oy kullanmıyan arkadaşımız var mı.. Yok. 
Seçim ve açık oylama işlemi bitmiştir. 
Lütfen Tasnif Heyeti yerini alsın. 
Sepetleri Tasnif Komisyonuna veriniz; açık 

oy için kullanılan kutuyu Başkanlık Divanı
na getiriniz. 

Tasnif Komisyonuna seçilen arkadaşları
mız; Sayın Atagün, Sayın Ergüder ve Sayın 
Güven'dir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan seçimlerin ve açık oy

lamanın sonuçlarını arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi daimî komisyonlarında açık 

bulunan üyelikler için yapılan seçime 215 üyo 
katılmış ve neticede aranılan nisap hâsıl olma
dığından ismen tasnif cihetine gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
Ankara Kırklareli 

Recai Ergüder Mehmet Atagün 
Erzurum 

Necati Güven 

Yüksek Başkanlığa 
Tefeciliğin önlenmesi ve yerli ilâç araş

tırma komisyonlarındaki açık üyelikler için. 
yapılan seçime 203 üye katılmış ve neticede ara
nılan nisap hâsıl olmadığından ismen tasnif ci
hetine gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
Ankara Kırklareli 

Recai Ergüder Mehmet Atagün 
Erzurum 

Necati Güven 
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BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
onirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devri
ne ffiütaallik olarak aktedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı için yapılan açık oylama
ya 159 üye katılmış, yapılan tasnif sonunda 
l?A kabul, 34 red, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Gerekli çoğunluk elde edilemediği için bu 
açıt: oylama ve diğer seçimler gelecek birleşim. 
de tekrar edilecektir. 

Yapılan seçim ve açık oylama sonucunda ge
rekli çoğunluğun bulunmadığı tesbit edilmiş 
bulunduğundan, 31 Mart 1969 Pazartesi günü 
eaat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

i>m<i ..«.. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 6844 sayılı Kanunla tasdik 
edilen mukavelenin feshi hakkında kaaunı tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğupıluk! yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdpğanoğlu 
Kasımı Gü,le(k 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
'Mehabet Göbekli 

AĞRI 
Abdülibâri Akdoğan 

AMASYA 
Kâzım Uktstoy 

ANKARA 
Kemjal Bağcıoğlu 
Mnısa Kâzım, Coşkun 
Orjhan Bren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Muistafa Karn^l Yılm,az 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Haısan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mujstafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemjal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekdn'serler 
Oya; katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
159 
124 
34 
1 

285 
6 

[Kabul Edenler] 

İbrahim Aytaş 
Enver Güreli 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Ahmjet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cenışal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kaısımj Önadım 

ÇANAKKALE 
Muan^mer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tom,buş 
ArslanTopç.uıbaşı 
Ahırne-t Uysal 

DENİZLİ 
Zafer Nihat Özel 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samjct Güldjoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Neca,ti Güven 
A.hm)Ct Muşta fao.ğlu 

Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Augı 
Erîtuğru|l Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca. 

GİRESUN 
Nizamıettin Erkmen 
1. Eteni Kılıçoğlu 

GtİMÜŞANE 
Necaiti Akagün 
Sajbahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şon^setıtin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arcikan 
Kemal Ataman 
Kaldir Çetin 

İSTANBUL 
Teikin Erer 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekine! 
Osım.an Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muızaffer Döşemeci 
Osm,an Zefki Efeoğlu 
Ali Naili Erdemi 
Hüsamjettitı, Gümüşpala 
İhsan Gür san 
Şinasi Osm,a 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç1 Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nulri Koç 

KASTAMONU 
Osm;an Zeki Oktay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevfkeit Usıtaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaiş 
Hasan Dinç er 
İhsan Kabadayı 
Mekkli Keşlin 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Biilıg'in 
Himımeit Erdogımış 
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MANİSA 
Şelvkeit Raşüt Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vey&i Kaldıoğlu 

MUŞ 
Kâmdİ Özlsarıyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Haydar Özalp 

RİZE 
öoviat Yalçın 

ADANA 
Alii Karcı 
AFYON KARAHİSAR 
Muralt Öner 

ANTALYA 
Hüseyin Avmi Akın 

AYDIN 
Mustafa Kemali Yılmaz 

BiURSA 
SadrdtJtin. Çanıga 
İbralh'ilm Öktem, 

ÇANAKKALE 
Gihlad Baban 
Şeflik İnan 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalf'aıgil 

SAKARYA 
MuısrihlMn Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâbat Gedik 
O'sman Şafaimoğlu 
Süreyya Uluçay 
Balhattin Uzunoğlu 
Şevıki Yüoel 

SİİRT 
Hüseyiin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Nasuılı Nazif Aralan 

Seyffi Kurtbok 

TEKİRDAĞ 
M i l Başd 
İlyas Demir 

TOKAT 
M. Şfükrü 'Çavdaroğ'lu 
Osiniıaln Haicıballoğlıı 
Beidrettin Kara erkek 
O'Sinan Saraç 

TRABZON 
Seılâbalttin Güvem 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Alumet B'İlgıin 

GAZİANTEP 
Ali İhjsan Göğüs 

GİRESUN 
M. Kettııal Çilesiz 

İÇEL 
C. Safdıık Kutlay 

İSTANBUL 
Saidun Aren 
İllhiaımil Sanıcar 
Re^it Ülker 

İZMİR 
Şeref Bafcşı<k 

KARS 
Osman Yel'telkih 

KASTAMONU 
Âıdil Tdközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Naytaan 

KIRKLARELİ 
Hasan Talhisin Uzun 

KOCAELİ 
Nilhalt Eriim 

KONYA 
Yumüs Ko'çıak 

MALATYA 
ŞabaırErik 
Lüitfi Eviiyaioğlu 
Ismlet inönü 

MARAŞ 
Veflik Piı'mıçc'ioğiu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmıettjih Cevlıerfi 

UŞAK 
M. Falıri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
femaiil Haikkı Aıkldoğan 
Turgut Nizaımbğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
CaihJit Karafcaş 
S. Tdkün Müftüoğlu 

MARDİN 
Nedmli Oğuz 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 

S. Halkla Esaıtoğlu 

ORDU 
Aıiif Hikmet Onat 

TRABZON 
Haım,dli Orhon 

Ahımett; Şener 
YOZGAT 

Nura Kodaimanoğ'iu 

[Çekinser] 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

70 NCİ [BİRLEŞİM 

28 . 3 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik
lere seçim 

2. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cuımihuriyeti ile Ege Elek
trik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköp-
rü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine müta-
allik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporlar (1/392) 
(S. Sayısı : 681 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

29 . 11 . 1968) 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 
1. — 22 Nisan 19'62 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimle*" Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde ekTıenm'Csino daiir Ikanuln tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 

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

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
mın, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve

rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, İmar 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 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
AT AŞ 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 r 
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 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(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 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
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kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(.1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nei ek) [Dağıt
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 nei ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nei 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 yo 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 28 . .12 . 190S] 

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 S 
1 nei 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 nei 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) (;S. Sayısı : 692 ye 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 28". 12 . 1968] 

15. — İstanbul 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 nei ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

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

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhami 'Sancar'ın, 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 nei 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 nei 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 Dil ökçe Karına 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Oencl Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nei 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

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

22. — 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 içiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

23. — 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) 

24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi 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 sonuçları halkkındalki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşeibibüsleri 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) 

V 
IKT DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — 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 Birliklerijde 
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 . 1968] 

X 2. — 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 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesinle, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri. Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

4. — Bursa Milletvekili 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] 

5. — 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 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
tiirkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden 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] 

7. — 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 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma-
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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 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — 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] 

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

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bıaymdırlık, 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] 

14. — Devlet îhale 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 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 

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 15. — 2510 sayılı iskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
işleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mım, 
38 sayılı Anayasa Nizamımı, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kamumun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kamum tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari-
hi : 20 . 2 . 1968] 

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

18. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzarım, 931 sayılı iş Kamumunun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkımda 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 ..11 . 1968] 

19. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri, 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 20. — 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 21. — 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 22. — Toprak ve su Kaynaklarının Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy işleri ve 
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Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

23. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
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 . 11 . 1968) 

24. — Emekli sandıklariyle 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

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 25. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
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 26. — 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 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

X 27. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekaıik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

28. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
mm 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 29. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka -
smdaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. ıSayısı : 748) [Dağıtma tari . 
hi : 9 12 . 1968] 

X 30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 

bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

31. — 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 32. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'mn, 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. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

33. — 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) 

34. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 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 Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11.12 . 1968) 

35. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

36. — Rize Milletvekili Erol Yımaz AkçaT-
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) 

37. — 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] 

38. — 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] 

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

40. —• 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 41. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) 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] 

42. — Van Milletvekili Meihımet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren ip 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) 
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I 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
I 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) 

44. — Istanfbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm, 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 45. — VaJkuflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 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 ıseçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 46. — Emniyet Sandığı kanun 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) 

47. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'm,- 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 

I ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm-
I lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka

nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit ÜKker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul 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) 
(ıS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 
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4'9. — '654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 

hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ye Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

'50. — Jandarma Kanunun/da 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) 

'51. — Kayseri Milletvekilli 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) 

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

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

54. — 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) 

55. — '23 Haziran 1965 tarih ve 684 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1969) 

56. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle

ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci ma'd-
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 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 komisyonların'dan 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 5'7. — Türkiye Cumlhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 

58. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 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 istanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının 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 59. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki haikkınıda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyomlarından seçi
len 3 <er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

60. — İzmir Milletvekili Hüsamettin1 Gümüş-
pala'mn, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmıesi hakkında kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himnuet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka
nuna 'geçici madde eklesnımesi 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 61. — Türkiye Elektrik Kuruımu kanunu 
; tasarısı ve Denizli Milleitveklilli Hüıdâd Oral ve 



24 arkadaşımın (teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay-
naıkliar, İçişleri, Maliye, Tanını, Ulaştırana ve 
Plân komisyonlarından 3 or üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 <e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

'62. —• İzmir Milletvekili Hüsamettin 'Gümüş-
pala iflte Sinop MilllctveıkiM Mustafa Kaptan'm 
5616 sayılı Kanunun 1 nci (maddesinin (a), (c) 
fıkralarının dcğiştiııilmesfi. hakkımda kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonda -
rından seciden 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtana tarihi: 1 7 . 2 . 1969) 

X 63. — 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 64. — Tahsis edildikleri gayelerde 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
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

65. — İstanbul Teknik Üniversitesi 'kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) 
(S. Sayısı: 834) (Dağıtımı tarihi: 12 . 3 . 1969) 

66. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanıma 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) 

'67. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim, üyeleri ile öğretim yardımcın» 
rma döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 . 3 . 1969) 
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68. — 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) 

69. —• 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka-
•nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek '2 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine 've ibu kanuna 'bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, '3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 'değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra 'eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, '2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

70. —• Edirne'min Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpınar köyü (hane II, 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'mn ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . i3 . 1969] 

71. —• Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 ,. 3 , 1969] 

X 72. —• ^Silâhlı Kuvvctlıerido kadro ıdışı ledilep. 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 
842) [Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1969] 

73. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

74. — Sakarya iline 'bağlı Akyazı kazasının1 

Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Sclfinaz'-



dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

75. —• Akyazı ilçesi ımerkez Yıeftıliköyü (hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 
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76. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar 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) 

77. — 926 sayılı Tünk Silâhla Kuvvetlera Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 847) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

(70 nci Birleşim) 




