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1. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri Kanununun birinci 
ve yirmibirinci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna dört ek madde ek-
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lenmesine dair kanun tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Arif Ertunga ve Mustafa 
Uyar'in, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna altı 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı ve 11 arkadaşının, 7334 sayılı 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Kanununun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 7 madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/483,2/280, 
2/410) (S. Sayısı : 849) 493,504:507 

2. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıklan Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan 16.7.1965 
tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/510; Cumhuriyet 



M. Meclisi B : 76 8 . 4 . 1969 O : 1 

Sayfa 
Senatosu 1/939) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 720 ve eki; Cumhuriyet Senatosu S. 
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edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malze
melerin satılması, devredilmesi veya hibe 
edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâh
lı Kuvvetler Personeli hakkında kanun ta-

Sayfa 
sarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 842)494:503 

4. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 
nci madesinin yeniden düzenlenmesine ve 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/540) (S. Sayısı : 758) 503 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisi 21 nci 
Dönem 1 nci Oturumuna Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden seçilen asıl ve yedek üyelerin 
isimleri Genel Kurulun ıttılaına sunuldu. 

Uşak Milletvekili Fahri UğrasızoğhVnun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporunun tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilme
si kabul olundu. Verilmiş önergelerle birlikte 
1 nci madde komisyon tarafından geri istenil
diğinden, kanun teklifinin görüşülmesi gele
cek birleşime bırakıldı. 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul-
olundu. 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununun birinci ve yirmibirinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile İzmir 
Milletvekilleri "Arif Ertunga ve Mustafa Uyar'-
m, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna altı madde eklenme
sine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Senato
su Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 arkada

şının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna 7 madde eklenme
sine dair kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul 
olundu ve tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayırımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre, çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı ile. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılma
sı, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli 
hakkında kanun tasarısının tümü üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Bir saatlik süre dolduğundan, kanun tasa
rısının görüşülmesine gelecek birleşimde devam 
olunacağı bildirildi. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi
nin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. Görüşmelerin ye
terliği hakkındaki önergenin oylanması sırasın-
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da Cumhuriyet Halk Partili beş üyenin ayağa 
kalkarak yoklama istemeleri üzerine yapılan 
yoklama sonucunda çoğunluğun kalmadığı anla
şıldığından ; 

8 . 4 . 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşime saat 18,08 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Nurettin Ok İsmet Kapısız 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

2. GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 

1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan ve 
9 arkadaşının, milletlerarası kurullarda çalışan 
ve mahiyeti itibariyle sürekli görevlerde geçici 
görevle kullanılmış olanların terfi kıdemleri ve 
emeklilik haklan hakkında kanun teklifi. 
(2/868) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ye Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1969) 
(Gündeme) 

3. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/622) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) Gün
deme) 

4. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 
672 sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci mad

desine 3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân 
komisyonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 
851) 

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

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Konya Milletvekili M. Necati Kalaycıoğlu'-
nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesinin (b) fıkrasına ilâve ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/830) (S. Sayısı : 
854) 

7. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı : 
855) 
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BlRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), ismet Kapısız (Konya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın: 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Eskişehir Milletvekili Rayri Başarhn, 
sermaye piyasasının hazırlandığı bir devrede hal
ka açık anonim şirketler ve bu husustaki neşriyat 
hakkındaki demeci ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, gündem dı
şı çok âcil mahiyet arz ettiğini iddia ettiğiniz 
sermaye piyasasının hazırlandığı bir devrede 
'halka açık anonim şirketler ve bu husustaki 
neşriyat hakkında beş dakikayı geçmemek üzere 
konuşmak istiyorsunuz. Buyurun. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sermaye piyasasının 
doğmaya başladığı, Parlâmentomuzda böyle bir 
konu üzerinde çalışıldığı ve halka açık anonim 
şirketlerin geniş çapta kajmu oyunu etkilediği 
şu günlerde seçim bölgem Eskişehir'de bir şir
ket hakkında yapılan neşriyatın, vatandaşlar 
nezdinde yarattığı tepkinin çeşitli tesirleri üze
rinde Hükümetin ve Parlâmentomuzun nazarı 
dikkatini çekmek için gündem dışı huzurunuzu 
işgal etmek mecburiyetimde kaldığımdan özür 
dilerim. 

Eskişehir'de neşredilen istikbal gazetesinin, 
dedikodusu dillere destan olan HASTAŞ Ortak
lığı ve efsanesinin içyüzü, Ticaret Sicili gazete
sinde neşrolunan statü ile halka dağıtılan sta
tüler arasındaki büyük fark var, tarzındaki id
diası Eskişehir'de büyük yankılar uyandırmıştır. 

iki milyon lira sermayeli Eskişehir Yeni 
Kolej Anonim Şirketine ortak olan HASTAŞ'm 
reklâmlarında, şirketin sermayesini 25 milyon 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. Müzakere için gerekli çoğunluğumuz 
vardır. Müzakereye başlıyoruz. 

lira gösterdiği ve HASTAŞ'm malı gibi ilân et
tiği, kurulmamış bâzı şirketlerin kurulmuş gibi 
gösterildiği, HASTAŞ sermayesi 500 bin liradan 
10 milyon liraya çıkartılırken şirket kurucula
rına tanınan özel hakların ve şirketin yönetimi
ni muayyen bir grupun elinde tutmak ve bu du
rumu on sene devam ettirmek için konulan 
maddelerin neşrinden, neşredilen ve halka dağı
tılan anaısiözleşmeler de biribirinden farklı şe
killerde yazılmış olması gibi haller onbinlerce 
insanın zihinlerini karıştırmakta ve vuzuha ka
vuşmak ihtiyacını doğurmaktadır. 

Geniş halk kütlelerinin küçük tasarruf
larla katıldığı anonim şirketlerin memleket 
kalkınmasında oynıyacağı rolün ehemmiyeti 
malûmdur. 

Türkiye'mizde, gelecekte anonim şirketler 
yoliyle küçük tasarrufların terakümü ve mem
leket iktisadi ve ticari hayatına katkıda bu
lunması, büyük çapta vatandaş kütlesine hi
tabeden ilk kuruluşların vereceği örneklerle 
ilgili olacaktır. 

Anonim şirketlerin umumi menfaatlere ya
rarlı sahalarda faaliyet gösterebilmesi için 
hükümetlerin bu kuruluşlara izin verirken ve 
bunların faaliyetleri sırasında murakabe ve 
araştırma yapması ve bu kuruluşların 10 bin
lerce vatandaşı ilgilendirdiği hallerde bir kat 
daha ehemmiyet kazanmaktadır. 

Gündem dışı bir konuşmanın dar çerçevesi 
içinde konunun ehemmiyeti değerince derinli
ğine girmek imkânından mahrumum. Ama 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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elimizde bu gazeteler ve çeşitli statülerin, 
çeşitli neşriyatın örnekleri mevcuttur. Bu 
bakımlardan yapılan neşriyatla ilgili ve geniş 
halk kütlelerinin haklarını korumak amaciyle 
Hükümetin konu üzerinde hassasiyetle dur
masını ve bir açıklama yapmasını lüzumlu gö
rüyor ve rica ediyorum. 

Ayrıca sermaye piyasasının doğmaya baş-
lamasiyle sermaye piyasasını tanzim edecek ka
nunun daha fazla önem kazandığı da bir 
vakıadır. Yüce Meclisin de bu bakımdan konu 
üzerine öncelik ve ehemmiyetle eğilmesini dili
yor, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyu
runuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; sayın arkadaşımız Hayri Başar'in burada 
dile getirdiği konuda gösterdiği hassasiyete 
teşekkür ederim. Bakanlık olarak, halka açık 
anonim şirketler yolu ile sermaye piyasasının 
gelişiirilmesini hep beraber arzu ettiğimiz bir 
devrede, HASTAŞ için gazetelerde bizim de 
müşahade ettiğimiz neşriyat karşısında kurul
mamış şirketler adına para toplanmakta olduğu 
müşahade edildiğinden tetkik ve tahkik edil
mek üzere keyfiyet Teftiş Kuruluna intikal 
ettirilmiştir. Bugün iki müfettişimiz Eskişe
hir'de şirketle alâkalı muameleleri tetkik öt
mek üzere vazifeye başlamışlardır. Arz ederim. 

2. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
2/863 ve 2/839 esas sayılı kanun tekliflerinin 

havale olundukları Çalışma ve Plân komisyonla
rından seçilecek beşer kişiden kurulu bir Ge
çici Komisyona havale edilmesine dair tezke
resi (2/863, 2/839, 3/1121) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kaya Özdemir tarafından verilmiş bulunan bir 
önerge vardır, okutuyorum. . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 . 4 . 1969 günlü gelen kâğıtların ikinci 
sırasında 2/863 sayıda kayıtlı Cumhuriyet Se
natosu Ankara üyesi Turgut Cebe ve 6 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ile halen Çalışma Komisyonunda bulu
nan aynı mahiyetteki istanbul Milletvekili Or
han Birgit ve arkadaşlarının 2/839 yasa sayılı 
kanun tekliflerinin havale edildikleri Çalışma 
ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer kişi
den kurulu bir geçici komisyona havale edil
mesinin Genel Kurulun oyuna sunulmasını 
saygı ile arz ederim. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre icra edile
cektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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 Milletvekili Arif Ertunga ve Mustafa 
Uyar'ın, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna altı madde eklen
mesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Vnaldı ve 11 ar
kadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna 7 madde eklenmesine 
dari kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko

misyonları raporları (1/483, 2/280, 2/410) (S. 
yısı : 849) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısının dünkü birleşimde görüşül
mesi bitmiş bugün açık oylaması tekrar edi
lecektir. Müsaade ederseniz oy kupası bu 
maksatla sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Kupa dolıştırılsm. 
Bir saatlik süre içinde müzakere edilecek 

kanunların görüşülmesine geçiyoruz. 

2. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sa-
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yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/510; Cumhuriyet Senatosu 
1/939) (Millet Meclisi S. Sayısı : 720 ve eki; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1202) (1) 

BAŞKAN — Daha önce Millet Meclisince 
kaJbul edilmiş, Senatoya intikal etmiş, Senato
da küçük ıbir değişikliğe uğradıktan sonra tek
rar Millet Meclisinin aidolduğu komisyonu
na intikal ederek Senatoca yapılan değişik
lik benimsenmiş bulunan Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısının raporunu okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
laylık olması fbakımından önce, Millet Mecli
sinin daha önce yapmış olduğu tasarıdaki ka
bul metnini okutacağım. Onu takiben Cumhu
riyet Senatosunun değiştirmiş olduğu şekli 
okutacağım. Komisyonumuz bu değişikliği 
henimsemiş •bulunmaktadır. Yüce Meclis bu be
nimsemeye uyarsa o zaman madde Senatonun 
yapmış olduğu değişik şekliyle kabul edilmiş 
olacak. Şayet Meclis benimsemeye uymazsa 
mesele Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca ' 
ihtilâfı halledecek karma komisyona intikal 
edecektir. 

Bu tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Millet Meclisinin bu husustaki metnini oku
tuyorum. 

Millet Meclisinin kaJbul ettiği metin 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril

mesine dair Kanun 

Madde 1. — Kesinleşmiştir. 
Geçici Madde 1. — (Bu madde Cumhuriyet 

Senatosunca ilâve edilmiştir.) 

(1) 720 ye 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Şimdi Cumhuriyet Senato
sunca geçici 1 nci madde olarak ilâve edilmiş 
olan hükmü okutuyorum. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun tatbikinde 
Türk Ticaret Kanununun sermayesinin artırıl
ması ile alâkalı hükümleri aranmaz ve banka 
intibak işlemlerinde her türlü vergi, resim ve 
harcdan muaftır. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Komisyonumuza 
intikal eden bu ek geçici 1 nci madde benimsen
miş bulunmaktadır. 

Benimsenmeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Be
nimseme kabul edilmiştir. Madde bu şekliyle 
kesinleşmiştir ve bu şekliyle kanunlaşmış bulun
maktadır. 

3. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
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) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde bir saatlik 
süre zarfında görüşülecek kanunlar içerisinde 
müzakeresi devam etmekte olan, Silâhlı Kuv
vetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası 
bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi 
veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı 
Silâhlı Kuvvetler personeli hakkındaki kanun 
tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Sayın Hilmi İşgüzar söz istemişlerdi, yoklar. 
Sayın Çataloğlu, buyurunuz efendim, bu ko

nuda. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler, Silâhlı Kuvvetlerin elinde 
bulunan ve fakat kadro dışı edilmiş veya ihti
yaç fazlası bulunan malzemenin dost devletlere 
satışı, hibe edilmesi veyahut da değer fiyatın
dan daha az fiyatla satılması, yurt içinde mu
ayyen tesis ve kurumlara satışı yapılması hu
susunda hazırlanan kanun teklifinin C. H. P. 
Grupunca önemle karşılanacağını dün arz et
miştim. Ancak, bu önem, elde edilecek para
nın Millî Savunma Bakanlığında tesis edilen 
harb sanayiini geliştirmeye tahsisen bırakıl
masını istediğimizi arz etmiştik. 

Sayın A. P. sözcüsü arkadaşımız, bunun malî 
kanunlar karşısında mümkün olmadığını be
lirttiler. Bizim noıktai nazarımız malî kanun
larla bunların çatışması şeklinde değil, bura-
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ya tahsis edilecek paranın, özel fona konacak 
paranın yine Maliye Bakanlığı tarafından kon
trolü yapılacak ve ancak bu para harb silâh ve 
gereçlerini geliştirme için kurulacak tesislere 
sarf edilebilecektir. Hükümet tasarısında ise 
bu paranın Bakanlar Kuruluna tahsis edilmesi 
ve Bakanlar Kurulu emrine verilmesi derpiş 
edilmektedir. Bunun sakıncaları üzerinde uzun 
uzadıya konuşmaya lüzum yoktur. Bunlar geç
mişte, tatbikatta suiistimale uğramıştır. 

ıSaym üyeleri tenvir maksadiyle söylüyo
rum; bâzı ecnebi ordularda durum şöyledir : 
Millî savunmaya ayrılan para hiçbir suretle, 
hiçbir şekilde başka bakanlığa devredilemez. 
Millî Savunma Bakanlığının emrinde bulunan 
Silâhlı Kuvvetlerin içerisinde bulunan perso
nel 500 bin kişi ise, bunların günlük istihka
kı nedir, kaç liraya tekabül etmektedir? Bun
ların ne kadar cephane sarf edecekleri, yeni 
alacakları malzeme nedir? Bunlar, hepisi tah
sis edilmiş ve para belli olarak buraya verilmiş
tir. 

Her hangi bir özel durum dolayısiyle kabul 
edelim ki, bu ordulardan 50 bin kişi bir aralık 
izne gönderilmiştir. 50 bin kişinin yevmiyeleri 
derhal orada tahsis edilen özel fona, yani harb 
sanayiini geliştirme fonuna yatırılır ve bu pa
raya kimse dokunamaz. Bu paranın sarfı yine 
Maliye Bakanlığının kontrolü altındadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin eskittiği giyecek ve 
diğer maddelerin satışından elde edilen paralar 
doğrudan doğruya bu özel fona yatırılır. Bi
zim burada ortaya attığımız husus budur. Ya
ni, «Diğer demokrasilerdeki devletlerin ordula
rında ve millî savunmalarında tahsis edilmiş 
olan ve tesis edilmiş olan özel bir fon vardır, 
biz ona da uyalım, bunu Maliye Bakanlığının 
kontrolunda sarf edilmek üzere, harb sanayii
nin geliştirilmesine sarf edelim» den ibarettir. 
Bilgilerinize ve maddenin bu şekle çevrilmesine 
oy vermenizi saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Şenyurt? Yok Sadi Binay? Yok. Hilmi 
işgüzar? Yok. Başka konuşmak istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştia. 

Maddeleri okutmadan evvel, Sayın ismail 
Çataloğlu'nun vermiş olduğu bir önergeyi oku

tuyorum. önergede, «Bu kanunun Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği metin üze
rinden müzakeresini» talebetmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte bulunan 842 sıra sayılı 

«Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ih
tiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim gö
recek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı» maddelerinin Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul ettiği metin üze
rinden müzakeresinin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

içel 
İsmail Çataloğlu 

BAŞKAN — önerge Yüce Meclis tarafın
dan kabule şayan görülürse, o zaman Hüküme
tin teklifi değil, Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirmiş olduğu şekildeki teklif üzerinden 
mütalâa edilecektir. («Komisyon iştirak ediyor 
mu?» sesleri) 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Biz de işti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — iştirak ediyorsunuz. Komisyon 
katılıyor efendim. («Anlıyamadık» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde bir tasarı 
var. Tasarıda Hükümetin getirmiş olduğu mad
deleri ihtiva eden bir teklif bulunmaktadır. 
1 nci maddeyi, 2 nci maddeyi, 3 ncü maddeyi 
ve geçici maddelerle diğer maddeleri Hükümet 
düzenlemiş. Millî Savunma Komisyonu bu mad
delerde bâzı değişiklikler intacetmiş. 

FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur) — Komisyon 
kabul etmiş mi, kabul etmemiş mi? 

BAŞKAN — Hükümetin teklif ettiği madde
leri Plân Komisyonu aynen kabul etmiş. 

Şimdi, Sayın Çataloğlu bir önerge veriyor 
ve diyor ki; «Hükümetin teklifi yerine, Millî 
Savunma Komisyonunun kabul etmiş olduğu 
madde metinleri müzakereye esas alınsın.» Mec
lis buna uyarsa, müzakere Millî Savunma Ko
misyonunun yapmış olduğu değişik maddeler 
üzerinde cereyan edecek. Kabul etmezse Hükü
metin teklif etmiş olduğu ve Plân Komisyonu
nun kabul etmiş olduğu şekilde mütalâa ede
cek. («Komisyon ne diyor?» sesleri) 

Efendim, lütfen dikkatinizi rica ederim. 
Biraz evvel kornişona sordum. Komisyon «ka
tılıyorum» dedi. 
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ESAiT KEMAL AYBAR (Mardin) — Hangi I 
komisyon? 

BAŞKAN — Plân Komisyonu efendim. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Lütfen, ka

bul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmi-
y enler... önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi 1 nci maddede Hükümetin teklifi ola
rak belirtilen metni okutuyorum : 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihti
yaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, dev
redilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek 
yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinde kad
ro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, 
mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset ve 
menfaatlerine aykırı olmamak şartiyle lüzumu 
halinde dost ve müttefik devletlere : 

1. Hibe edilmesine, 
2. Değerinden az Ibedel karşılığında yardım 

olarak verilmesine, 
3. Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki millî kurum ve müessese

lere devredilmesine veya satılmasına, 
c) Bu gibi malzeme, silâh ve mühimmatın 

diğer bir Devlete gerçek »bedeli üzerinden satıl
ması veya düşük bedelle yardım olarak veril
mesi halinde sağlanacak gelir, Türk Silâhlı Kuv- ; 
vetlerinin Iharb sanayimi geliştirmek ma'ksadiyle 
kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı Büt- • 
çesinde özel bir fona yatırılmasına; Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuttum efen- ; 
dim. Sayın Solmazer, 1 nci madde üzerinde söz 
istemiştiniz. Buyurunuz. : 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş- ; 
kan, değerli arkadaşlarım; kanun tasarısı Millî : 
Savunma Komisyonunda görüşülürken, iki nok- ; 
ta üzerinde hassasiyetle durulmuş ve Millî Sa- ; 

vunma Komisyonu bir metni ittifakla kabul et- | 
misti. 

Hükümet teklifi metnindeki iki hususu dik
katlerinize sunmak istiyorum. 

Bunlardan bir 'tanesi, 'birinci maddenin (c) 
fıkrasındaki'hükümdür; «Ordu, ihtiyaç fazlası 
mallarını» tâbiri. Diğeri ise (a) fıkrasının bir, | 
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iki ve üçüncü ıbendlerinde yazıldığı şekilde sa
tılması, devredilmesi, bu şartlar altında ucuz 
fiyatla devredilmesi halinde, elde edilecek pa
ranın, Ordunun harb sanayi ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere Millî Savunma Bakanlığı hesabına 
Maliye Bakanlığında açılacak özel bir fona ya
tırılması ve bu suretle Ordunun ihtiyaç fazlasın
dan elde edilecek gelirin millî ıharb sanayinde 
kullanılması esası keyfe 'değil, kanun hükümle
rine bağlanmak isetmiştir ve bunda Millî Savun
ma Komisyonu ittifakla muvaffak olmuştur. 

Şimdi, burada getirilen bir hüküm de bu satış
lardan elde edilen paraların (özel fona yatırıla
cağı hükmü her ne kadar kaydedilmiş ise de, bu 
özel fona yatırma meselesi kanun (mecburiyeti ol
maktan çıkmış, Bakanlar Kurulunun tasarrufu
na bırakılmıştır. Demek ki, Bakanlar Kurulu
nun, elde edilen bu paranın millî harb sanayine 
değil de başka ihtiyaçlara sarfedilmesine karar 
vermesi de bahis konusu olabilir. 

G-üven Partisi olarak, geçen birleşimde Sayın 
sözcümüz (tarafından dile getirilen ikinci husus, 
malların millî kurum ve müesseselere devredil
mesi mevzuudur. Bu devir keyfiyeti nasıl ola
caktır? Hangi şartlarla olacaktır. Bunlar 
belki bugün değil, ama yarın şu veya 
bu şekilde, keyfî işlemlerle Ordu elindeki 
ihtiyaç fazlası devir muamelesine tabi tutularak, 
millî iharb sanayiinin ihtiyaç fazlası devir mu
amelesine tabi tutularak, millî harb sanayiinin 
süratle kalkınmasını önliyecek, engelliyecek bir 
durum meydana getirecektir. Çünkü bu fonda 
toplanmıyan paralar, satışlardan- elde edilecek 
olan paralar devir suretiyle millî kurum ve mü
esseselere Ibibe haline gelecektir. Bu nasıl ve ne 
şekilde tasarruf edilecektir, bu da düşünmeye 
değer bir noktadır. 

Bu bakımdan (b) fıkrasındaki «devredilme
sine veya» kelimesinin çıkarılmasına dair öner
diğimize, yani madde üzerinde verdiğimiz öner
geye iltifat edilmesini rica etmekteyiz. 

ikinci Ihusus da; (e) fıkrasının Hükümet tek
lifinde olduğu gibi değil, Millî Savunma Komis
yonunun kalbul ettiği metnin olduğu gibi kabu
lünde zaruret vardır. Aksi halde (bu ters işliye-
cektir ve 'bundan arzu edilen fayda görülemiye-
cek birçok dedikoduların çıkmasına sebebola-
caktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 'ihtiyaç fazlası 
olan mallar üzerindeki bu devir ve hibe edil-
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ıtfe şeklinin dedikoduya sebep verilmemesi bakı
mından Millî Savuma Komisyonunun derpiş etti
ği metninin kabulünü arz ve teklif ederiz. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan arkadaşımız varsa, lütfen oyunu kullan
sınlar. 

"Sayın Çelikbaş, buyurun. 

FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; bu madde ile iki husus 
tesbit edilmiş bulunuyor. Bunlardan birisi, dost 
ve müttefik devletlere, muayyen şartlar içeri
sinde kadro dışı edilen malzeme, teçhi
zat ve sairenin hibe edilmesi. Değeri de az bedel 
karşılığında yardım olarak verilmesi, - onu da 
bir nevi satmak şeklinde telâkki etmek lâzım -
yahutta değeri üzerinde »atılması. 

ikindi şık da; dost ve müttefik devletlere, 
demin arz ettiğim şekillerde devredilmediği tak
dirde millî kurumlara devredilmesi veya satıl
ması ve bunlardan elde edilecek hasılatın da 
Millî Savunma sanayimizin gelişmesi için Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesindeki özel fona kon
ması. 

Buna göre evvelâ Komisyondan veya Hükü
metten Millî Savunma Bütçesinde böyle bir özel 
fonun halen mevcudolup olmadığını öğrenmek 
istiyorum. Ben tetkik ettim, böyle bir özel fona 
rastlamadım. 

Benim tetkikim şeklinde ise, yani özel bir 
fon yok ise bunu buraya böyle yazmamak lâ
zımdır. «Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde 
açılacak özel fona,» demek lâzım. Aksi takdir
de bugünkü yazılış şekli yanlıştır. Bir özel fon 
var, oraya bu da eklenecek mânasını ifade 
eder. 

Diğer taraftan, eğer bu satışlardan elde 
edilecek hasılat ile harb sanayiimizin gelişme
si arzu ediliyorsa, bu, ömrü bir yıllık olan 
bütçeye açılacak bir fonla idare edilmez. Sa
nayi yatırım demektir, bunda devamlılık var 
demektir, özel fona konan para yıl içerisinde 
kullanılır, kullanılmazda iptal edilmiş olur. Bu 
da bunun yeri değildir. 

Bu itibarla, evvelâ maksadın ne olduğunu 
bilmek lâzımdır. Sanayi kurmak değil de Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinde çeşitli harb 
malzemesi, teçhizatı ve ısairesini yılı içerisinde 
satınalmak maksadına mâtufen konuyorsa, o 

zaman, demin arz ettiğim gibi açılacak özel fo
na konur ve yıl içerisinde kullanılır, o anlaşı
lır. Ama bu, millî harb sanayiini geliştirmek 
demek değildir. Harb gücünü geliştirir, ama 
harb sanayiini geliştirmez. Bu ikisi ayrı ayrı 
şeylerdir. 

Evvelâ bu noktada bir vuzuha varmak ih
tiyacında bulunduğumu şahsan hissediyorum. 
Zannederim ki, eğer böyle bir ibn yok ise, Hü
kümet ve komisyon bu ihtiyaçta mutabık ola
caklardır. 

İkinci bir konu da şudur: Dost ve müttefik 
devletlere verilmesi şartı, «Türkiye 'Cumhuri
yetinin dış siyaset ve menfaatlerine aykırı ol
mamak,» şartıdır. Bunu menfi tarafından de
ğil, müspet tarafından ifade etmekte zaruret 
vardır. «Türkiye Cumhuriyetinin dış politika
sına ve menfaatlerine uymak şartı» demek lâ
zımdır. Çünkü «aykırı olmıamak,» fakat «uy
gun olmamak» pekâlâ mümkündür. Bâzı nöt-
ralist devletler vardır ki, bunların politikası 
Türkiye'nin politikasına ve menfaatlerine ay
kırı değildir, ama Türkiye'nin dış politikasına 
ve menfaatlerine uygun değildir. Bu bakımdan 
bunu da menfi tarafından değil, müspet tara
fından ele alarak, şu şekilde ifade etmekte za
ruret vardır. Buna ait bir de takrir takdim 
ediyorum. Maddenin tam metnini okumuyo
rum, vaktinizi israf etmemek için. Burada (a) 
bendinde «Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset 
ve menfaatlerine uygun olmak şartiyle, lüzu
mu halinde dost ve müttefik devletlere...» Bu 
şekilde ifade etmek lâzuMgelir. 

Demin arz ettiğim gibi, eğer Millî Savunma 
bütçeisnde özel fon yok ise, maddenin komis
yonca geri alınarak maksada uygun şekilde 
tedvin edilmesine ihtiyaç vardır. Arz ettiğim 
şekilde kadro dışı bırakılan gereçlerin, teçhi
zatın ve sairenin satışından elde edilecek hası
latla ve varidatla harb sanayiimizi geliştirecek 
isek, bunun tarzı ayrıdır. Yılı içerisinde harb 
gücümüzün artmasına matuf mubayaalar ya
pacaksak, onun yeri ayrıdır. Buralar tamamen 
ayrı ayrı şeylerdir. Evvelâ bu noktada Hükü
metin ve komisyonun kararının ne olduğu bilin
melidir. Yazılış tarzına katiyen uygun olmı-
yan bir metin var. Millî harb sanayiinin geliş
mesine matuf özel bir fon ne böyle açılabilir; 
varsa o millî sanayiin gelişmesine matuf özel 
bir fon olarak kullanılabilir. Çünkü, bilirsiniz 
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ki, bütçeye konan varidat yıllıktır, yılı içeri
sinde kullanılmayınca tahsisat iptal edilir. Bu 
bakımdan evvelâ bu vuzuha varmakta ihtiyaç 
duyuyorum. Ondan sonra belki tekrar huzu
runuzu işgal eder, teklif ile gelirim. 

Şimdiki halde teklifim, sadece dışa satıla
cağı zaman veya hibe edileceği zaman Türki
ye Cumhuriyetinin politikasına ve ^menfaatleri
ne uygun olmayı daha lüzumlu görmekteyim. 
Ajrkırı olmamak daima uygun olmak mânasına 
gelmediği için. Ona ait takrir takdim ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde kadro dışı edilen ihtiyaç fazlası 
silahların, mühimmatın, teçhizatın, araçların 
ve gereçlerin fazlalarını 'alakalı kurumlara hi
be yolu ile yardım yolu ile veyahut da mütte
fikimiz bulunan muhtaç devletlere bedelinden 
daha düşük fiyat ile vermeye mütedair bir ka
nunu görüşüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'mizde 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin elinde bulunan her 
türlü araçların ve gereçlerin memleketimize 
daha çok lüzumlu olduğuna inanarak söz aldım. 
İnşallah öyle büyük ve kuvvetli bir hale geli
riz ki, Amerika'nın, müttefiki devletlere yap
tığı yeni malzeme, araç ve gereç, silâh ve mü
himmat yardımı gibi biz de yenilerini veririz, 
ama bugün ihtiyaç fazlası olarak mütalâa ©di
len malzemeler demek çoğalmış iki, Sayın Hü
kümet Yüce Meclisten yetki alarak, bunları 
bedelinden daha düşük fiyat ile satmak veya
hut hibe etmek suretiyle elden çıkarmayı düşü
nüyor. 

Değerli arkadaşlarım; milletin her türlü 
madde hakkını kanuni teminat altına bağla
mak Yüce Meclisimizin asli vazifesidir. Bu ka
nunun bu maddesi noksan teemmül edilmiştir. 
Bakanlar Kuruluna bu şekilde aşırı bir yetki 
tanımak hatalıdır. Biz, kanunun emrettiği yü
kümleri kanun maddesinde vaz'edelim, icra 
organı olan Hükümet tatbikata koysun. Tak
dir hakkı elâstiki olur. Buna fırsat vermiye-
lim, ınot ediniz, tatbikatçılar için de sonunda 
baş ağrısı olmaz. 

Hükümetler günün politikasına göre -karar 
vereceklerdir, ama kanunlar ilânihaye yaşıya-
cak ve hükmünü muhafaza edecektir. Onun 

için birinci maddenin bu aşırı yetkisini Bakan
lar Kuruluna vermemekliğinizi rica ediyorum. 
Çünkü, değerli arkadaşlarım; Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin elinde aşırı derecede fazla araç, 
gereç varmış. Varsa, bunları, Türkiye'de araç, 
gereç - hasretini çeken ve araçsızlıktan, gereç-
sizlikten memleket hizmetleri geri kalmış olan 
yerlere, bedelinden daha düşük fiyat ile veril
mesi lâzımgeliyorsa, bu şekilde verilmesini ka
nuni teminat altına bağlıyalım, öyl« verelim; 
değil ise, hibe yolu ile bunlara birinci plânda 
verelim. Bugün Silâhlı Kuvvetlerin elinde bu
lunan namütenahi otomobiller, GMC 1er, dam
perli kamyonlar, buna benzer birtakım araçlar, 
traktörler hattâ yol yapım makinalan, döviz 
bulamadığımız için değerli arkadaşlarım güm
rüklerde bekliyen bir hayli makina hizmete 
alınamamış durumda. Bunları birinci plânda 
memleket hizmetlerine tahsis edelim. Sadece 
dış politikamıza aykırı olmamak kayıt ve şar-
tiyle mühimmat bakımından, silâh bakımından 
müttefikimiz bulunan küçük devletlere, komşu 
devletlere bunları vermekte mahzur görme
miş... 

BAŞKAN — Sayın Onan, zaten gelen tasa
rıdaki hükümler de bu... Madde burada. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Biliyo
rum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bunların düşük 
bedel ile satıldıktan sonra paraları bir fonda 
toplanacak, bunun takdiri de Sayın Hükümete 
bırakılacak. Bu da yanlıştır. 

Değerli milletvekilleri; noksan olarak ha
zırlanmış olan bu maddenin daha derli toplu, 
daha sağlam bir hükme bağlanması bakımın
dan lütfen komisyon bu maddeyi geri alsın, 
esaslı bir rötuştan sonra memleket realiteleri
ne, millî politikamıza uygun şekilde nizamla-
dıktan sonra bu madde Yüce Meclise gelsin. Bu 
şekilde olmasını bilhassa rica ediyorum. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, buyurun ©fen
dim. 

KENAN ESENGİN -(Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, ordumuzda kulla-
nılmıyan, fazla olan silâh, araç ve gereçlerin 
dost ve müttefik devletlere ve bâzı kurumlara 
uygun fiyatlarla verilmesi prensibolarak ka-
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bul edilmiştir ve lâzımdır. Ancak, bu kanunun 
Millî Savunma Komisyonunda görüşüldüğü za
man önemli bir iki noktası üzerinde durulmuş, 
değiştirilmiş, fakat osnra tekrar Hükümetin 
getirdiği tasarı üzerinde durulmuştur. Halbu
ki, Sayın Çelikbaş sordu, «Millî Savunmanın 
özel bir fonu var mıdır?» diye. Evet, vardır, 
Millî Savunmanın arazi satışından bir özel fo
nu vardır. Binaenaleyh; satışı yapılacak bu si
lâh, araç ve gereçlerin bedelleri olan paraların 
da millî sanayiimizi, askerî sanayiimizi geliş
tirmesi içjin bu özel fona yatırılması kanunen 
tesbit edilmelidir. 

Bilmiyorum, Hükümet niçin bir kanunun 
gereği gibi çıkarılmasını daima istememekte, 
bir açık kapı bırakmaktadır. Bu açık kapı bı
rakmak ve gereği gibi çıkarmak istememek 
şüphe yaratmaktadır. Hükümetler her zaman 
değişebileceği gibi, zihniyetleri bakımından ta
rafsız kaldığı zaman, şimdiye kadar birçok ör
nekleri olan kurumların paralarına el uzattığı 
gibi bu paralara da el uzatabilirler. Bu bakım
dan, parayı biz, askerî sanayide kullanmak 
üzere özel fona yatırmak hususunu açık ola
rak kanuna koymak mecburiyetindeyiz, hükü-
mıetlerin takdirine bırakmamalıyız. 

Bir arkadaşımız burada, «Malzemeler veril
mesin» gibi. ve yahut da «Verilecekse, değer fi
yatı ile verilsin» buyurmuşlardı. Verilecektir 
ve verilmesi lâzımdır, değer fiyatlarımı da elbet
te Bakanlık ve Genelkurmay kendisi tesbit ede
cektir, fakat asıl önemli olan mesele, bu malze
meden elde edilecek paranın özel fona yatırıl
ması, askerî sanayi fonuna yatırılması, Hükü
metlerin takdirine bırakılmamasıdır. Çünkü, 
Türkiye'de bunun çok kötü uygulamaları görül
müştür, hükümetler daima kurumların veyahut 
bakanlıkların veya özel fona yatırılması Hükü
metin takdirine bırakılan paraları kendi keyfi
ne kullanmıştır. Bunu sureti katiyetle kabul et-
miyelim. J 

Bu madde Millî Savunma Komisyonundan 
sonra nasıl bu şekle sokulmuştur, buna da hay
ret etmekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN( Zonguldak) — Say:n Baş
kan, sayın arkadaşlarım; «Silâhlı Kuvvetlerde 
kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan | 
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malzemelerin satılması, devredilmesi veya hibe 
edilmesi, eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvet
ler personeli hakkında kanun tasarısı» üzerinde 
muhtelif arkadaşlarımız beyanlarda bulundular. 
Ben bu arkadaşlarımıza arzı cevapta bulunaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ üzerinde 
ehemmiyetle durulan noktalardan bir tanesi, bu 
hibe, devir, satış muamelesinden elde edilecek 
olan paraların özel bir fonda toplanması, fakat 
bu özel fonda toplanacak olan paraların hiçbir 
şekilde Bakanlar Kurulunca, onun yetkisi altın
da başka bir yere sarf edilmemesi görüşüdür. 
Bu hususta mütalâalar dermeyan edildi ve bu 
bakımdan da Millî Savunma Komisyonunun de-
ğiştirisinin daha mâkul olduğu ileriye sürüldü. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakerelere baş
ladığımız zaman Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirisi üzerinde görüşmeye devam etmek üze
re verilen bir önerge var idi ve Komisyonumuz 
da buna iştirak etmiş idi. Evvelâ bunun kısaca 
sebebini arz etmek isterim. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda Millî Savunma 
Komisyonu değiştirisi üzerinde görüşmeler ya
pılmış idi, fakat bir sehiv olmuştur, buraya bu 
şekilde geçmiştir. Biz, Millî Savunma Bakanlı
ğının da mütalâası bu yolda olduğu cihetle, bu
na o şekilde oy kullanmış idik. Bunu evvelâ 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; ancak, şimdi üze
rinde görüşmüş olduğumuz Hükümet tasarısında 
da gayet açıkça görüldüğü gibi, bunun Bakan
lar Kurulu yetkisine verilmesi veyahut da Millî 
Savunma Komisyonunda olduğu şekli ile özel bir 
fonda toplanması arasında, biz komisyon olarak 
büyük bir fark görmemekteyiz. Şöyle ki; eğer 
tasarı dikkatle okunacak olursa, 1 nci madde
nin (a) fıkrasında, «1 - Hibe edilmesine, 2 - De
ğerinden az bedelle verilmesine v. s. yapılması
na» deniliyor ve onun en altında da (C) fıkra
sında, «Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde özel 
bir fona yatırılmasına;» denilerek büyük bir 
noktalı virgül konuluyor. Ondan sonra, «Bakan
lar Kurulu yetkilidir.» denilince, Bakanlar Ku
rulunun yetkisi yalnız özel fonla ilgili değil, yu
karıdaki bütün maddeleri bağlıyan bir hususu 
teşkil etdiyor. Bu bakımdan arkadaşlarımın bu 
hususta nazarı dikkatlerini celbederim. Millî Sa
vunma Komisyonunun değiştirisinde böyle bir 
«Bakanlar Kurulu yetkilidir» tâbiri yok ve bu 
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durumda da bütün yukarıdaki maddeler askıda 
kalıyor. 

Bu bakımdan Komisyon olarak bizim bura
dan anlamış olduğumuz mâna; yukarıda saymış 
olduğumuz fıkralardaki, paragraflardaki bağ
lantıyı mümkün kılmak, bir neticeye götürmek 
için «Bakanlar Kurulu yetkilidir.» tâbiri sona 
konulmuştur. Bu bakımdan burada (C) fıkra
sında «Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb sanayii
ni geliştirmek maksadiyle kullanılmak üzere 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde özel bir fo
na yatırılmasına» dendiğine göre, Millî Savun
ma Komisyonunun değiştirisi ile arada biz bir 
fark görmüyoruz. Çünkü noktalı virgül var ve 
arkasından da «Bakanlar Kurulu yetkilidir.» de
yince, bütün yukarıdaki fıkraları bağlamış olu
yoruz. Bu bakımdan biz, bu şekli ile dahi bunun 
yine bir özel fonda millî harb sanayiimizi geliş
tirmek üzere kullanılacağı mânasını katiyetle 
anlamaktayız, 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan; bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Efen

dim, kürsüden şunu ifade buyurunuz; virgülden 
sonra, «özel fona aittir», «Bunun dışında Ba
kanlar Kurulu yetkilidir» Bunu ifade ediniz lüt
fen, zapta geçsin. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Efendim, ayrı 
ayrı fıkralar halindedir; «Yapılmasına, edilmesi
ne, satılmasına, özel fona yatırılmasına» diyor, 
(noktalı virgül) «Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) Hepsine 
şâmil oluyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMÂL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Tabiî hepsine 
şâmil oluyor. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Hepsi
ne şâmil olmasın, istiyoruz. Yani, fon bakanla
rın takdirine kalmasın, onlar tutup başka yere 
harcıyor bunu. Askerî harb sanayiimiz yıkıldı 
bu sebepten ötürü, biliyorsunuz... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Sayın Baş
kan; müsaadenizle devam edeyim, sözlerimin 
içinde belki Sayın Esengin'e cevap teşkil ede
cek hususlar da olabilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir de Sayın 
Çelikbaş özel fon üzerinde durdular, yine bu

nunla ilgili olarak dediler ki: «Böyle bir özel 
fon misali var mıdır ve bu özel fon nihayet büt
çe içerisinde olacağına göre sene sonunda eğer 
bir para kalmışsa, bu paranın gelecek seneye 
devri yine bütçe kanunlariyle olması icabedi-
yor» dediler, «Ama bu yapılmayabilir, o tak
dirde harb sanayii için ayrılacak olan özel fon 
nihayete ermiş veya başka bir maksada sarf 
edilmiş olabilir» diye bir endişe izhar ettiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; özel fon, is
mi üzerinde, döner sermaye ile çalışan bir fon
dur. Buna benzer bir misal de mevcuttur; 269 
sayılı Kanun yine Millî Savunma Bakanlığına bir 
imkân tanımakta, buna göre kadro dışı edilmiş 
olan harb gemilerinin satışından elde edilecek 
olan paralar, bu kanuna göre özel bir fonda top
lanmakta ve bu fonda toplanan para betahsis 
yine yeni harb gemisi almak yolunda sarf edil
mektedir. Ve bunlar her sene devredilmekte, 
ama bütçe kanunları ile bir ilişiği olmamaktadır 
ve bu özel fondan bu para nihayete erene ka
dar sarfa devam edilmetkedir. Bu balamdan 
da buraya bu şekilde koyacağımız bir özel fon, 
kabul edeceğiniz bir özel fon da bu şekilde büt
çe kanunları ile ilgili olmıyarak, işin hitamına 
kadar, paranın hitamına kadar işliyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; yine bir arkadaşı
mız, zannediyorum Sayın Solmazer arkadaşımız, 
devrin takdirinden bahsettiler. Devrin takdiri
ni kim yapacak? Bu, tasarının 2 nci maddesin
de mevcuttur; bu yetki Genelkurmay Başkanı
na veriliyor. Bu orada gayet sarihtir, ifade 
edelim; silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve ge
reçlerin kadro dışı olduğu veya ihtiyaç fazlası 
bulunduğu hususu Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından tesbifc olunur, 1 nci madde kapsamına 
giren işlemler sonuçlandırılmadan evvel Genel
kurmay Başkanlığının mütalâası alınır. 

Bâzı arkadaşlarımız da hibe edilmemesini, 
meselâ millî teşekküllere hibe edilmemesini, doğ
rudan doğruya satış yapılmasını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; zaten, biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi bütün bunlar Bakanlar Ku
ruluna bırakılıyor, bu yetki veriliyor. Bu hale 
göre öyle durumlarla karşılaşabiliriz ki, mese
lâ, orman işletmede bu oluyor, zaman zaman ilaç
landırma babında gerek uçak, gerek silâh v. s. 
haşaratla mücadelede, hayvanlarla mücadelede 
ve bu gibi ahvalde hibe şeklinde de zaten miadı-
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nı doldurmuş olan bu silâhlar verilebiliyor. Bu 
bakımdan Hükümetin elini, kolunu bağlamak 
hakikaten manasız olabilir. Elbette evvelâ Ba
kanlar Kuruluna, Hükümete itimadımızı beyan 
etmemiz ve yahut o itimadı düşünmemiz şart
tır. Hükümeti muhakkak ki, bunlar içerisinde 
en mâkulünü ve en iyisini yapacak şekilde d<3 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu. bakımdan 
biz böyle bir elastikiyeti, böyle bir flekzibiliteyi 
vermekle Hükümetin elini, kolunu bağlamamış, 
bilâkis onun en iyi şekilde, memleket menfaatine 
yararlı şekilde kullanılmasını imkân dâhiline ge
tirmiş oluruz. 

Yine Sayın Çelikbaş, 1 nci maddenin (a) 
fıkrasında Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset 
ve menfaatlerine aykırı olmamak şartiyle, lüzu
mu halinde dost ve müttefik devletlere, altmda 
maddeler geliyor, hibe edilmesi v. s. bunun 
olumsuz taraftan değil, olumlu tarafından alın
masının daha uygun olacağını söylediler. «Çün
kü bu, nötralist bir Devlet de olabilir.» diye zan
nediyorum ifade ettiler. Yine, Sayın Çelikbaş'a 
hatırlatmak isteriz ki. neticede «Bakanlar Kuru
lu yetkilidir» deyince, elbette neyin nereye tah
sis veya hibe edileceği hususunda Bakanlar Ku
rulu en iyi yolu bulacaktır. Nihayet, «Türkiye 
Cumhuriyetinin dış siyaset ve menfaatlerine ay
ları olmamak» deyince, elbette «menfaatlerine 
uygun olanlara» verileceği şeklinde sarahaten. 
ifade edilmiş olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, toparlayabildiğime, 
göre, arkadaşlarımın sorularına ve mütalâaları
na cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. Bunun 
dışında arkadaşlarımızın soruları veya beyanla
rı olursa tekrar cevaplarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yıldırım, 
soru mu soracaksınız? 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Komisyon sözcüsünün beyanlarından tenevvür 
ettim, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Hükümet ta

sarısının 1 nci maddesinde Bakanlar Kurulu 
yetkili kılmıyor, öbüründe ise Bakanlar Kurulu
nun yetkisi kaldırılıyor. Komisyon neye lü
zum görmüş de Bakanlar Kurulunun yetkisini 
kaldırmış? Bu hususta komisyonun görüşünü öğ
renmek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu Millî Savunma Komisyonu değiştirisi idi. 
Millî Savunma Komisyonunda şöyle bir mütalâa 
olmuş; burada bâzı arkadaşlarımızın ifade etti
ği gibi, «Harb sanayiimiz için kullanılması der
piş edilen özel fon Bakanlar Kurulu yetkisine 
bırakılır ise, belki bunu özel fonda toplamaz, 
belki bunu harb sanayiine tahsis etmez, başka 
bir maksada tahsis eder» demişler, bilhassa harb 
sanayiini kurmakta olduğumuz bu günlerde bu
nun buraya tahsisini münhasıran yapabilmek 
endişesi ile arkadaşlar bunu koymuşlar. Biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, «Bakanlar Kurulu 
yetkisi» tâbiri burada yoktur ve bütün yukarı
daki fıkralar askıda kalmaktadır. «Hibe edilme
si» diyor. Kim yetkilidir? Bu yok. Halbuki, 
Hükümet tasarısında «Bakanlar Kurulu yetkili
dir.» deyince, bütün a, b, c paragraflarını bağ
lamakta, aynı zamanda bu özel fonun da kuru
lacağım behemehal ortaya koymuş olmaktadır. 
Bu bakımdan, biz esasen burada büyük bir fark 
görmüyoruz. Öbür tarafta, bilâkis, «Bakanlar 
Kurulu yetkisi» tâbiri olmaması bakımından 
da - tabiî maddenin tümü üzerinde - bir eksiklik 
vardır. 

BAŞKAN — Saym Çelikbaş, buyurunuz 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
daha evvel arz ettim. Dün ben tetkik ettim, 
Millî Savunma Bütçesinde bir özel fona rastla
madım. Eğer arkadaşımız numarasını biliyor
larsa, örğenmiş olacağım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bütçede böyle bir özel fon yok. Yalnız 269 sayılı 
Kanunla verilen hakka müsteniden açılmış bir 
özel fon var ki, bunun da bütçe ile ilgisi olmu
yor. Bu bakımdan bütçede bu özel fonlar gözük
müyor, bir nevi döner sermaye şeklinde çalışı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Yikhrmt, buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Efendim, komisyon adına konuşan sayın arkada
şımız, bizi tereddüde düşüren, müphem beyan-
larda bulundular. 

Bir hususun açıkça söylenmesi gerekir. Mad
dede bu meblâğın «özel bir fona yatırılmasına 
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Bakanlar Kurulu yetkilidir» diyor. Biz haklı ola
rak buradan, Bakanlar Kuruluna yatırıp yatır-
mamak takdirini, çıkarıyoruz. Bundan, dilerse 
yatırır, dilemezse yatırmaz, mânası çıkıyor. Sa
yın arkadaşımız değişik beyanlarda bulunuyor; 
bazan «harb sanayimi geliştirmek için böyle bir 
fonda yatırılması mecburiyeti vardır» diyor, ba
zan da «Bu fona yatırılmasında Bakanlar Kuru
lu yetkilidir» diyor. Bunun açıklanması gerekir. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA KEMAL DO
ĞAN SUNGUN (Devamla) — Sayın Başkan, 
zannederim Sayın Yıldırım yanlış anladılar. Ben, 
Hükümet tasarısındaki 1 nci maddeyi şu şekilde 
tadadettim. Şimdi (a) fıkrasında «hibe edilme
sine» diyor. Bunun için her halde bir makam 
yetkili olacak, işte aşağıdaki fıkra, «Bakanlar 
Kurulu yetkilidir» diye bağlıyor. 

«2. Değerinden az bedel karşılığında yar
dım olarak verilmesine» diyor, aşağı doğru böy
le gidiyor. Nihayet (c) paragrafında şöyle bir 
ibare var : «Bu gibi malzeme, silâh ve mühim
matın diğer bir Devlete gerçek bedeli üzerinden 
satılması veya düşük bedelle yardım olarak ve
rilmesi hallinde sağlanacak gelir, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harb sanayiini geliştirilmek mak-
sadiyle kullanılmak üzere Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinde özel bir fona yatırılmasına» di
yor. Bunu bir defa tavsif etmiş, ne şekilde yapa
cağını tamamiyle ortaya koymuş ve bütün yu-
kardakilerle beraber sonunda bunu da bağlıyor 
«Bakanlar Kurulu yetkilidir» diyor. Bu suretle 
bir özel fona yatırılmasına Bakanlar Kurulunu 
yetkili kılıyor. 

Şimdi burada mesele sarih. Böyle bir fon te
şekkül edecek ve bu fon harb sanayiinin inkişafı 
için kullanılacak. Ama, bütün buna rağmen de 
bir yetkili makam olacak, bunun için. Yukarda 
dediğimiz gibi, hibe edilmesine, devredilmesine, 
böyle bir fon kurulmasına Bakanlar Kurulu yet
kilidir. Ama bu demek değildir ki, Bakanlar Ku
rulu aksine istediği gibi başka bir şeye bunu 
sarfedebilir, başka bir fon kurabilir veyahutta 
böyle bir fon kurmaz. Bu mânayı anlamak bizce 
doğru değildir. (Sarih değil» sesleri) 

Ben biraz evvel de arz ettim, hakikaten bu 
son paragraf pek sarih değildir. Millî Savunma 
Komisyonunun bu husustaki son değiştirisi daha 
sarihtir. Fakat bunu sağlamak kastı ile değişik
lik yapıldığının izahını yapmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, soru mu sora
caksınız efendim? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Benim ri
cam şu; komisyon buna sarahat versin. Şimdi 
şöyle bir mâna çıkıyor... 

BAŞKAN — Efendim, «sarahat versin» de
mek soru değil. Sarih midir, değil midir, onu mu 
öğrenmek istiyorsunuz? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sarih değil
dir. O halde sarih olmıyan bu maddeyi niye ge
çiştirelim? Maddeyi geri alsınlar, sarih bir şe
kilde getirsinler. 

BAŞKAN — O ayrı. Peki efendim. 
Buyurun, Sayın Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş

kanım, şimdi muhterem arkadaşımız Plân Ko
misyonunun metnini müdafaa ediyorlar, haklı 
olarak. Yalnız Plân Komisyonunun metni Hükü
metin teklifidir. Bu metin, doğrudur, fakat pek 
vazıh değildir, diyorlar. Acaba Hükümet Sözcü
sü ile, yahut Hükümet ile görüşmüş de onun 
maksadını öğrenip bu beyanları Hükümet adına 
mı yapıyorlar? ikinci olarak da vazıh olmadığı
nı bile bile ve Hükümetin görüşünü benimseme
diklerine göre, Hükümetin görüşünün ne oldu
ğunu burada ifade edebilirler mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Millî Savunma Bakanını temsilen Sayın Atabey
li buradadır, kendisi ile de bu hususta görüştük 
ve kendileri de bu kanaattedirler. O şekilde de 
burada ifade ediyorum. 

TURHAN BlLGtN (Erzurum) — O da zatı-
âliniz gibi «vazıh değildir» dedi mi? 

KENAN ESENGtN (Zonguldak) — Niye 
vazıh olarak getirmiyorsunuz, diyorlar. 

BAŞKAN •—- Buyurun. 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu anlayışa göre değişmektedir. Ben 
biraz evvel de ifade ettim, Hükümetin kastı bu
dur, komisyonun da kastı budur. Fakat bâzı ar
kadaşlarımız bu cümleyi tam vuzuhlu görmiye-
bilirler. Biz bunu karşıladığı kanaatindeyiz. Be
yanlarımız zaten zaibıtlara tescil edilmektedir. Bu 
mânada olduğunun zaibıtlara tescili, neticeyi 
ortaya koymuş olacaktır. Bu bakımdan, bence 
üzerinde daha fazla durulacak bir husus yoktur. 

Teşekkür ederim. 

— 502 — 



M. Meclisi B : 76 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
saatlik süre içinde görüşülecek kanunların mü
zakeresini burada bırakıyoruz. Süre dolmuştur. 

Söz istemiş bulunan arkadaşlarımın isimleri
ni sırasiyle okuyorum : 

Aziz Zeytinoğlu, Abdülbâri Akdoğan, İhsan 
Ataöv, Turhan Bilgin, İrfan Solmazer, Fethi Çe-
likbaş, İsmail Çataloğlu. 

Sayın Solmazer, Sayın Ekinci de Grup adına 
söz istemişlerdir. 

4. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci madde
sinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/540) S. Sayısı : 758) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
kü Birleşimde, kanun tasarısının tümü üzerin
de müzakereler cereyan etmişti. Bu arada veril
miş olan yeterlik önergesi okutulmuş, aleyhinde 
bir arkadaşımız konuşmuş, onu takiben yeterlik 
önergesi oya konulduğu sırada, çoğunluk olma
dığı iddiası ileri sürülmüş, yapılan yoklamada 
çoğunluk olmadığı tesbit edilmiş ve birleşim bu
güne bırakılmıştı. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yine çoğunluk 
yok. 

BAŞKAN — Şimdi yeterlik önergesini oyu
nuza sunacağım. Ayrıca çoğunluk olmadığı id
diası vâridolmuştur, bu sebeple tekrar İçtüzü
ğün maddei mahsusuna göre yoklama yapılacak
tır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kim iddia et
miştir? 

BAŞKAN — Okuyorum efendim, bir dakika, 
acele etmeyiniz. Hepsini sırası ile okuyacağım. 

Takdir edersiniz ki, İçtüzüğe göre beş millet
vekilinin çoğunluk olmadığı iddiasını ileri sür
mesi gerekir, yoklama yapabilmek için. Bu se
beple Sayın Nihat Erim, Sayın Ahmet Şener, Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Mahmut Bozdoğan, Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu, Sayın Kenan Esengin, 
Sayın Süleyman Onan'm imzalarını muhtevi 
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önerge yanımdadır. Kendileri de buradadırlar. 
Binaenaleyh, yoklama yapıyorum. 

Yalnız, bu arada bir ricam, açık oylamada 
oyunu kullanmıyan arkadaşımız varsa yoklama 
sırasında lütfen oyunu kullansınlar... 

(Antalya Milletvekilleri İhsan Ataöv ve Ha
san Akçalıoğlu ile Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener arasında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri... Sa
yın Ataöv!.. Sayın Şener!.. Rica ederim Sayın 
Akçalıoğlu!.. Sükûnetimizi muhafaza edelim lüt
fen. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamada oyunu kullanmıyan var mı? Yok. Açık 
oylama muamelesi sona ermiştir. Lütfen kupayı 
kaldırınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 7334 
sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Ka
nununun birinci ve yirmibirinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Arif Ertunga ve Mustafa Uyar'm, 7334 sa
yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanu
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna altı madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı ve 11 arkadaşının, 7334 sayılı İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
7 madde eklenmesine dair kanun teklifinin yapı
lan açık oylamasına 245 milletvekili katılmış, 236 
kabul, 6 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Tasan Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

5 arkadaşımızın vâki talebi üzerine yapılan 
yoklama istemi sona ermiş ve gerekli çoğunlu
ğun mevcudolmadığı teslbit edilmiştir. Bu sebep
le Birleşimi, 9 Nisan 1969 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma saati •: 16,48 

• » « • • I I I • 
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7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen 

verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Çetinsoy 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıl lı oğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Atillâ 
Mehmet Göbekli 
Murat Öner 
ALi İhsan Ulubahşd 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : '245 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 199 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Turgut 
Ahjm/et Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih BaydiJ 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinıli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
ibrahim Eteni Kılnçoğlu 
Ali KÖymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Kara han 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

— 504 — 



M. Meclisi B : 76 8 . 4 . 19,69 O : 1 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı . 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 

ÎZMlB 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osma 
Erwer Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat AB Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğllu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet OSktay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ala Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Sajâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SllRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[ReddecUnUr] 
HATAY 

Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

[Çekinserler] 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 
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ılrmyanlar] 

Kâmyil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

Sabri Keskin 
KAYSERİ 

Fehmi Cumahoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehn.et Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaa 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
lsmja,il Arar (Bş'k.V.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay t an 
"Rnln»! T)n.ar\nsı ("R ^ 

Sabri Keskin 
KAYSERİ 

Fehmi Cumahoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehn.et Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaa 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
lsmja,il Arar (Bş'k.V.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay t an 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Ihsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Topal/oğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alıp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlfu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe (iB.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (İB.) 
Enver Güreli 
Mfasut Ozansü 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

[Oya kah 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gür s oy 
Cemali Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Rcfet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin'Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENlZLt 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şlohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Reeai Isk&nderoğlu 

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

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Keın^al Satır (I.) 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs ( 
Hüseyin încioğlu 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan, Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Âdil Kurtol 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdıoğanlı 

Adil Aydın 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğhr 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneıjtan 
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Nazmi Oğuz 
MUĞLA 

Turan Şahin 
Seyfi Sadi Penc&p 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoglu 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

«. ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

1 SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Muslıhiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SllRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 

[Açık üy 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal (1.) 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlr. 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon | 

elikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

1 Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüioğlu (B.) 

Yekûn 

»>•-<« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCı DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . —• 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirin-

~cd maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve Musta
fa Uyar'm, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirdim esine 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 eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/483, 2/280, 2/410) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1969) 

II 
SORULAR,' GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

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

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

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 19681 

X 4. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
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] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK: KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

v?ua.ma 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'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân 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 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec-



lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (ıS. 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 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ok) [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 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

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

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

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçlan hakkındaki raporlanna dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 

(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine daıir olan 16 . 7 . 1965 tıarih ve 699 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/510; Cumhuriyet Senatosu 
1/939) (Millet Meclisi S. Sayısı : 720 ve eki; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1202) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 4 . 1969) 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BıRTNCT GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasansı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldmrmasına 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) 

3. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatrolan kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis-
yonlanndan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . İ968] 
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4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa

rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kumlu (Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : .325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

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

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

X 7. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [l)a<htma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Geneli nüfus yazımı Ikanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 

X 9. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayış ı l 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

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

X 11. — Konut kanunu tasarısı ile 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 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından! 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 19G8] 

13. — Devlet İhale kanunu tasıansı, .An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 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 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nun, 
38 sayılı Anayasa Nizamımı, Millî Güveaılik y« 
huzuru bozam bâzı fiiller hakkındaki KamııırusD 
yürürlükten kalıdırı İması hakkında kamımı tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucnızal'ım, 931 sayılı 1§ Kamıumıunıuaı 



79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

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

X 19. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plâr komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 20. — 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 21. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

22. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Knıekli 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) 

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

X 24. — 31.12 .1969 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 25. — 4 .1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti-
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i 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 . 11 . 1968) 

X 26. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

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

X 28. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
smdaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r ih i : 
1.0 . 12 . 19681 

30. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile tzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 

I 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 31. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

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

33. — 3530 sayılı Kanunun 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 ncı 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 : 1 1 . 12 . 1968) 

34. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
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) 

35. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
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) 

36. —• Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 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] 

37. — 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] 

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

39. — Erzurum Milletvekili (riyasettin 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 40. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumo 
(İYAK) 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] 

41. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren in 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) 

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

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

X 44. — Vakıflar 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 seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 45. — 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) 



46. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu- j 
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve- I 
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 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayış!: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

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

48. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

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

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

51. — 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) 

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

53. — 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) 

54. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle-
ni hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 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 komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S, 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

56. — 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 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
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 57. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki haiklkımda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 
Maliye, Adalieıt ve Plân feoım'isyoınlarından eeçi-
len 3 >er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo-
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ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

58. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nın, 5484 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkımda kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Hiımımot Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayıılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde eklcınınresi hakkımda kanun 
teklifi ve Maliliye, Ulaştırmıa ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şiar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/G82) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma terfihi: 15 . 2 . 1969) 

X 59. — Türkiye 'Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milletvekilli Hüdai O rai ve 
24 arkadaşımın teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İsıkân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 <er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarfiıhıi: 15 . 2 . 1969) 

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

X 61. •—• Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalının ası 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 62. — 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) 

63. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

64. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıı& 

'rina 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) 

65. — 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 dâir kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

66. — 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 hu 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) 

67. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

68. —• 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] 

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

70. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-



dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve 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) 

71. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 1 3 . 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) 

72. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpuıar 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) 

737 — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 'Sivas Mil
letvekili Nıazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Bakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 

Cumhuniyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

74. — 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 
komisyonları raporları (1/583) (,S. (Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1969) 

(76 ncı Birleşim) 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 720 ye 2 nci ek 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 1 6 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/510; Cumhuriyet Senatosu 1/939) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1202) . 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9511 - 1/939 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1969 gün ve 6344 ısayıll yazınız: 
Türkiye Halik Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun ibâzı Maddelerinin değiş't'irilınesine 

dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 ncli maddelerinin değiştirilmesinle da
ir (karnin tasarlısının Millet Meclisince kabul olunanı 'metni; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 18 . 2 . 1969 tarihli 36 ncı Birleşimimde değiştirilerek ve ı»çık oyla kabul lefdlillmiş, dosya iMşak'te 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
S&ygıllarıımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Baişlkanı 

Aç,ık oy neticesi : 119 

Kabul : 118 
Ret : 1 

Not : Bu tasarı Geme! Kurulun 13 - 18 . 2 . 1969 tarihli 35 ve 36 nıcı Birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 29 . 3 . 1969 
Esas No. : 1/510 
Karar No. : 207 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Sena/tosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1969 rbarilblli 36 ncı birleşiiminde değiştirilerek ka
bul edilen, (Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunumun bâzı maddelerinin değiştiril
mesinle ıdaiir odam 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 neü ve 2 nci maddelerinin değiştiri
lmesine daıir kanun) tasarısı, 
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Hükümet teımsiilcfflıerli ve Banka ilgililerinin de IkatıMıibları birleşimde 'görüşüldü; 
Söz (konulsu lkanu!n tasarısının 1 aııci ımaddesii her ne (kadar sermaye tczyidindeki güçlükleri bertaraf 

edicii hükümler (ihtiva etmekte lise de, tatbikatta, esas »nulkavelediln tebdilinde ihtilâfa mahal ve-
filmıemek ve Bankayı mıalî yönden takviye mülâhazası lile, yapılan üştomlerde her türlü hare, ver-
gfi ve rteslimlenden bağışıklık sağlamak nedeniyle, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurull/unca tasarıya 
gıeçiıed ibir ınuadıde ilâve edûmliış ve tasları bu değişiklikle kabul >edMm%t!iır. 

Yapıllian değişiklik Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve beMmseomliştir. 
öncelik ve (ivedilikle ıgörüşülmek ve Genel Kurulum (onayına sunuknak üzere Yüksek Başkanlı

ğa arz /okunur. 
Başkan Başkanvekili 'Sözcü Kâtip 

Kütahya Kayseri Zonguldak Ordu 
M. Erez F. Koksal K. D. Sungun §. Pehlivanoğlu 

Ankara 
0. Eren 

İmzada 'bulunamadı 
Giresun 

K. Bosuter 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Gümüşane 
8. ö. San 

Niğde 
II. Özalp 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Çoruim 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Niğdo 
li. S oy er 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İzmir 
L. YurdoğJu 

İmzada bulunamadı 
Samsun 

K. Evliyaoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 
699 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — (Bu 
madde Cumhuriyet (Senatosun
ca ilâve edilmiştir.) 

ıMADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosunun 
bul ettiği metin 

ka-

Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 
699 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun tatbikinde Türk Ti
caret Kanununun s ermay esi
nin artırılması ile alâkalı hü
kümleri aranmaz ve banka in
tibak işlemlerinde her türlü 
vergi, resim ve harçdan muaf
tır. 

MADDE 2. 
tir. 

MADDE 3. 
tir. 

Kesinleşmiş-

Kcsinleşmiş-

Bütçe ve Plân Komisyonu 

Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 
699 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 720 ye 2 nci ek) 


