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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'ın, Boyabat T. A. Ş. ni tasfiye etmekle 
görevli heyetin vazifelerinde ihmal ve suiistimal 
yaptığı iddiasiyle bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi okundu ve gündeme alınarak sı
rası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Grup Başkanvekillerinin, bugünkü bireşim
de Meclis araştırmaları genel görüşme ve sözlü 
sorularından evvel kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Tahsis edildikleri gayelerle kullanılmalarına 
imkân veya lüzumu kalmıyan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki 11 Tem
muz 1963 tarihli ve 269 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı, 

İstanbul Üniversitesi 1966, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1966, 
Ege Üniversitesi 1965 ve 1966, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1966 bütçe yılları Kesinhesap kanun ta
sarıları ve, 

Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları döner ser
maye saymanlıklarının 1961 - 1962 yılları genel 
bilançosu hakkında Sayıştay Komisyonu rapo
ru ile 

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokra
tik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 6 Ni

san 1967 tarihinde imzalanmış bulunan «Kültü
rel işbirliği Anlaşması» nın ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında iki memleket toprakların
dan akan nehirlerin sularından faydalanmada 
işbirliği yapılması konusundaki Anlaşmanın 
onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarıları ikinci defa açık oya sunularak, 
oyların ayrımı sonunda, kabul olundukları bildi
rildi. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 227 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve geçici 11 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifinin gelen kâğıtlar
dan gündeme alınması ve basılıp dağıtılmasın
dan itibaren 48 saat geçmeden öncelikle görüşül
mesi hususları onaylanarak, kanun teklifinin 
tümü ve maddeleri üzerindeki birinci görüşme ta
mamlandı. 

15 . 5 . 1969 Perşembe günü saat 15j00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,40 ta son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Kütahya 

Ferruh Bozbeyli Mehmet Ersoy 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

KATİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan Ferruh Bozbeyli 
Mehmet Ersoy (Kütahya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 94 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Esami okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlı

yoruz. 
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3. — aöRt 
1. — İzmir Mületvekil Şükrü Akkan ve İz

mir Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 
227 arkadaşının Anayasanın 68 nci madesinin 
değiştirilmesine ve geçici 11 nci maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (2/888) (S. Sayısı : 900) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve İzmir 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve geçici i r nci maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifinin, gerek Komis
yonda görüşülmesi sırasında ve gerekse Millet 
Meclisi Genel Kurulunda birinci müzakeresi ya
pılırken teklif hakkında söz alan siyasi parti 
grupları sözcülerinin çoğunluğu, bu kanun tek
lifinin topluma huzur sağlayıcı vasfını belirte
rek biran evvel çıkarılması lüzumunda ittifak 
etmişlerdir. 

Bu görüş hirliği muvacehesinde teklifin bi
ran evvel kanunlaşmasını sağlamak maksadiyle, 
İçtüzüğün 76 nci maddesi gereğince, bugün 
gündeme alınarak, ikinci görüşmesinin yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 
Erzurum 

ismail Hakkı Yıldırım 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 
Ekinci, buyurunuz efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasanın 68 nci maddesi ile 11 nci mad
desinin tadilini öngören kanun teklifinin bi
rinci müzakeresinin yapılması için Yüce Mec
lise öncelik önergesi verildiğinde, öncelik öner
gesinin aleyhinde söz almıştık ve kanun tek
lifinin son derece önemli bir kanun teklifi 
olduğunu, Anayasanın tarihî ve felsefi temsi
leriyle ilgili bulunduğunu belirtmiştik ve bu 
kanunun kabulü halinde, Anayasanın dayanık
sız kalacağını arz etmiştik. 

ŞULEN İŞLER 

Bugün, bir önerge ile huzurunuza gelen Sa
yın Komisyon Başkanı, bizim bu beyanlarımız 
aleyhine ve önergenin kabulü sadedinde konu
şurken şöyle buyurmuşlardı : «Evet, kanun 
teklifinin çok önemli olduğu hususunda söz
cülerle mutabıkız. Gerçekten, çok önemli bir 
kanun teklifini müzakere ediyoruz. Gerçekten, 
Anayasanın tümü muvacehesinde mütalâa edil
diği zaman, son derece önemli olan bu ka
nunun görüşülmesinde istical edilmemesi lâzım-
gelir. Ama, Komisyonda bu kanun aleyhinde 
hiç kimse konuşmadığından dolayı, bütün si
yasi parti gruplarının ittifak halinde olması 
hasebiyle, biz bu son derece önemli kanun tek
lifini huzurunuza 48 saat süre germeden ge
tirmekte. gündeme alınmasını, öncelikle görü
şülmesini, Anayasanın 155 nci madesinin es
prisine rağmen, gerekli gördük» buyurdular ve 
prerfikceîeırini buna istinadettirerek, önergenin 
kabulünü dilediler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu ererekce bugün için a.cab>a geçerli değil 

midir? Simdi, son derece önemli bir kanun ol
duğunu kabul ediyoruz. Anayasanın tarihî ve 
felsefi dayanaoını ilifirilendiren ve bu kanunun 
k^lbulü halinde, Anayasanın tarihî ve felsefi 
dayananından yoksun bir hale ffeleceaini ka
bul edecek olursak, son derece önenıli olan bu 
kanun üzerinde, dünkü müzakerelerden sonra, 
Anayasanın tâyin ettiği esrcn içinde. İçtüzüğün 
ikinci fförüsıme için va'zettim geme! esaslar için
de 5 ^wa. bekliverek, sonra müzakeresinin ya
maması lüzumuna acaba kaiani olmadılar mı? 
Bunun 5 gün süre ile beklemesi, arkadaşların 
bunun üzerinde uzun düşünebilmeleri, ciddiyet
le tetkik edebilmeleri, Anayasanın tümü için
de tarihî flrelisimine göre değerlendirmeleri ve 
ona flröre bir kanaate varmaları tein ^erekli 
sürenin beklemesi gerektipine, arkadaşımız 
dünkü müzakerelerden gonm kan'aat getirme
diler mi? Çünkü, buyuruyorlar ki : «Komis
yonda hic kimse aleyhinde bulunmadı.» Komis
yonda hiç kimsenin aleyhinde bulunmadığı id
diası da gerçekçi delildir, geçer bir iddia de
lildir. Çünkü, T.l.P. nin Komisyonda bulu
nan üyesi muhalefetini beyan etmiş ve muha
lefet şerhini vermiştir. Öyle sanıyorum ki, ar-
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kadaşlar bugün kanun metninden birer tane 
edinmişlerdir. Orada muhalefet şerhini görecek
lerdir. 

Bal böyle iken, dün de burada iki grupun 
3 - 4 defa söz alan sözcüleri kanun aleyhin
de görüşlerini belirtmişler, kanunun ne derece 
önemli olduğunu ve bunun mutlaka üzerinde 
durarak, düşünülerek, gerekli sürelere riayet 
edilmek suretiyle görüşülmesi lâzımgeldiğini 
belirttikleri halde, arkadaşımız dün ıserd et
miş olduğu, gerekçeyi de çiğniyerek, o gerekçe
ye de ittutoa etmiyerek, kendi kendisiyle çeliş
meye düşmek suretiyle, huzurunuza yeni bir 
önerge g-etirmefcte ve İçtüzüğün 76 ncı mad
desine dayanarak ivedilik için geçmesi ıgere-
fcen 5 günlük süreye riayet edilmeden hemen 
görüşülmeısini talebetmektedir. 

Arkadaşlarım, bu doğru bir yol değildir. 
Dün burada müzakereler yapıldı, lehte, aleyh
te görüşler ıserd edildi. Bu görüşlerin kâmil' 
mânada değerlendirilebilmesi ve kanunun cididi-
yetle tetkik edilebilmesi Anayasanın kapsamı 
içinde, bütünlüğü içinde mütalâa edilebilmesi 
için 5 gün sürenin geçmesi zaruridir. 5 günlük 
sürenin geçmesi halinde hiçbir sey kaybetme
yiz, bilâkis çok şey kazanırız. Daha salim bir 
şekilde, daha iyi kavrıyarak oylarımızı selâ
metle kullanabiliriz ve o zaman, Anayasa de
ğişiklisinin tam usulüne uygun şekilde yapıl
dığı hususundaki iddialarımız da geçerli ola
bilir. 

Bu bakımdan böyle süratle, gümrükten mal 
kaçırırcasına hemen bugün ikinci müzakeresi
nin yapılması hususundaki teklife itibar edil
memesini, oy verilmemesini istirham ederim. 
Saygılarımla. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Aleyh
te söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tahtakılıo. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 
memleketin huzuru, tek bir vatandaşın burnu
nun kanamamalsı, en küçük mânada mânevi bir 
ıstırap altında kalmaması her insanın istiyeceği 
şeydir, her milletin davacısı olacağı bir konu
dur. 

Fakat, tarihî bir gerçek meydana çıktı : İki 
kişi isteseymiş, bu memlekette ihtilâl dahi ol-
mıyacakjmış. İki kişi istedi, artık huzur teessüs 

etti. Bir kanunun müzakeresindeki bu aceleci
lik niçin? Affınızı rica ederim, seçime 5 ay var. 
İade ettiğiniz haklar yalnız seçilme haklarıdır. 
Seçilme haklarının kullanılması için 5 gün bu 
hakları hiç kimsenin elinden almıyor. Fakat 
Parlâmentonun şahsiyeti mâneviyesinde bir ıs
tırap, bir gedik meydana geliyor. Muayyen 
adamlar isterse Parlâmento şu istikamete gi
der, muayyen adamlar isterse bu istikamete gi
der... Hiç olmazsa Türk millî hâkimiyet tari
hinden, Türk egemenlik mücadelesi tarihinden 
şu yarayı kaldırmak için müsaade ediniz de şu 
iş 5 gün sonra görüşülsün. 48 saatlik müddeti 
kaldırdık, ondan sonra da 5 günlük müddeti 
niçin kaldırıyoruz? Bir tek şey hatırıma geliyor. 
Ya üçte ikiyi sağlıyacak arkadaşlar burada bu
lunmazsa... 

Ben şimdi Halk Partisi Grupu ile muhterem 
Adalet Partisi Grupundaki arkadaşlarımdan 
rica ediyorum; bu kadar davacısı olduğunuz 
bir konuda, 5 gün sonra aynı çoğunluğu temin 
edemiyecek gibi bir endişedeyseniz, niçin bu 
dâvada bu kadar hararetli görünüyorsunuz? 
(«Yok öyle birşey» sesleri) O halde bu da 
mevzuubahis değil. Yarayı deşelim de arkadaş
lar siz yine yok deyiniz. Yok olmasından ben 
memnunum. 

Meselâ şimdi, muhterem Halk Partili millet
vekili arkadaşlarıma şunu hatırlatırım. Türk 
millî mücadele tarihi, uydu zihniyetinin Türki
ye'de yaşamasından, istikametinde yaşamamış
tır. Onun için gölge altında kalmıştır. Onun 
için şahısların gölgesi altında hâlâ sürüklenip 
(gitmektedir. 

A. P. sıralarından bir milletvekili (öyle bir 
şey yok Sayın Tahtakılıç.) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Siz 
söyleyin arkadaşlarım. Müsaade ediniz. 

Bu millî mücadele tarihine biz, evcek, veya 
şahsan çok emek verdik. Seçilmediğimiz halde, 
hâkimiyet milletin olacak, hiçbir şahsın gölge
si Parlâmentonun üzerine çökmiyecek diye çok 
uğraştık. Muvaffak olamadık. Muvaffak ola
madığımızı bu sanıyla... Bu teklifi 5 gün son
ra müzakere edin de, Sayın Anayasa Komisyo
nu Başkanından rica ediyorum; 5 gün müsaa
de ediniz de şu anlaşılsın bu memlekette; Hu
zur halktan gelir arkadaşlar, iki şahsın gölge
sinde delildir. Ahali huzur içerisindedir, kork
mayın. Türk Milleti resmî devlet yıkıldığı za-
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man dahi devlet kurmuş bir millettir. Halkın 
huzur içerisinde olduğunu görüp de neden en
dişe ©diyorsunuz? Fikirlerimizi söylemeye im
kân vermediniz. Gecenin saat 5 inde kalktım, 
acele telgraf çektim; bir söz alabilir iniyim di
ye. Söz söylemek imkânını vermediniz. Millî 
mücadele tarihinin 1946 mücadelesinden bu ya
na geçen seyrini açıklıyacağım. ölen bir ada
mın idam sehpası altındaki ıstırabını niçin dü
şünmüyor sunuz? Niçin bu iki şahsa şurada, 
«İhtilâle niçin mâni olmadınız?» demiyoruz? 
Müsaade ederseniz ben diyecektim, elimden söz 
imkânını aldınız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — önerge lehinde söz istiyen 

Sayın İsmail Hakkı Yıldırım, buyurun efen
dim. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, T. t. P. ne mensup, 

önergemizin aleyhinde konuşan Sayın Ekinci'-
nin düşüncelerine iştirak etmek mümkün değil
dir. Biz tezat halinde değiliz, zamanımıza göre 
kendileri tezat halindedirler. 

Konuyu inceledikleri ve konu üzerinde bir 
tavır aldıkları kanun teklifiyle ilgili Başkanlı
ğa verilmiş takrirlerinden anlaşılıyor. Konuyu 
incelemek için ayrıca zamana ihtiyaçları oldu
ğunu söyliyen arkadaşımız, acaba bu çalışma
larının gayriciddî olduğunu ifade etmek isti
yorlar? Kendileriyle benim aramda belki bir 
ihtilâf vardır, ama ben kendi kendimle tezat 
halinde değilim. Fakat kendileri, kendi takrir-
leriyle, grup görüşünü belirten genel başkanla-
riyle tezat halindedirler, hâlâ konuyu bilme
dikleri iddiasındadırlar. 

fSayın Tahtakılıç'ın tarihî şahsiyetleri ile, 
yahut siyasi şahsiyetleri ile, bir de şahıslarına 
bağlı olarak bir itibar sağlıyan iki kişi hakkın
daki beyanlarını cevaplamak bana düşmez. Fa
kat bu kanun şurada bugün çıkar, kabul edi
lirse, hemen Anayasa değişmiş olmuyor. Bu
nun Cumhuriyet Senatosunda da bir safhası 
olacaktır. Hem Anayasa Komisyonunda, hem 
Genel Kurulda aynı merasime tabi olarak gö
rüşülecektir. Bu görüşme süresi içerisinde bu
rada söylenmemiş olan sözlerin, burada izhar 
edilmemiş olan fikirlerin orada izhar edilmesi 
de mümkündür. 

Fakat, bir şey vakıadır; Parlâmentonun ya
kın bir tarihte tatile girme ihtimali varittir. 

Bu kanunun biran evvel çıkmasının içtimai hu
zuru tesise yardımcı olacağı burada, iki küçük 
siyasi parti grupu hariç, bütün grup başkanla
rı tarafından bütün parti sözcüleri tarafından 
kesinlikle belirtilmiştir. Hepsinin biran evvel 
kanunlaşmasının arzu ettiği ve hepsinin içti
mai huzurun tesisi için zaruri ve elzem gördü
ğü bir hususta ben bütün grupların hislerine 
tercüman olduğum inancı ile bu takriri takdim 
ettim. Kabulünü istirham ederim. Saygılarım-
la. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; okun
muş olan ve üzerinde konuşma bitmiş olan bu 
takriri oylarınıza sunacağım. 

Birinci olarak Anayasa tadil teklifinin gün
deme alınması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme alma kararı verdiğiniz Anayasa ta
dil teklifinin ikinci müzakeresinin 5 gün geç
meden evvel, yani bugün yapılması hususu tek
lif ediliyor. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
miştü'. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel Yüce 
Meclisinizin aldığı karar gereğince bugün su 
ürünleri kanun tasarısını görüşmek üzere birle
şim akdedilmişti. Sizden bir karar daha istiyo
rum, bu takrirde bu husus mevcuttur. Bugün 
bu tasarının görüşülmesine karar verdiğinize 
göre Su Ürünleri kanunundan evvel ele alın
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz ge
reğince ikinci müzakere sadece hakkında tak
rir verilen maddeler üzerinde olacaktır. Birin
ci madde ile ilgili iki tane önerge verilmiştir. 
Şimdi birinci maddeyi, müteakiben de bu mad
de ile ilgili önergeleri okutacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesi

nin kaldırılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her 

Türk milletvekili seçilebilir. 
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Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlı
lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmaması
na rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yap-
mıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu 
hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezası
nı gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve - taksirli suçlar ha
riç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis ceza-
siyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suç
lardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olan
lar, milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından han
gi memurların ne gibi şartlarla aday olabile
cekleri kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Şimdi bu madde ile ilgili ola
rak verilen iki takriri sırası ile okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun teklifinin başlığı ile 1 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim: 
«Türkiye Cumjhuriyeti Anayasasının 11 nci Ge
çici Maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun.» 

Madde 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci 
geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

«VII - Affedilenlerin seçilme yeterliği. 
Geçici Madde 11. — Yüz kızartıcı olmıyan 

bir suçtan kesin hüküm giydikten sonra bu 
Anayasanın halkoyu ile kabulünden önce affe
dilmiş bulunanlar, 12 Haziran 1960 tarihli ve 
1 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilip affedilmiş olanlar, 
20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah
kûm edilip affedilmiş olanlar ve 5 Mart 1962 
tarihli ve 38 sayılı Kanuna göre mahkûm edilip 
affedilenler veya mahkûmiyetlerine esas teş
kil eden fiillerinin suç vasfı kalkmış bulunan
lar, 68 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «affa 
uğramış olsalar da» kaydına tabi değildirler.» 

Güven Partisi 
Grup BaşkanvekLli 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması hak
kında kanun» teklifinin birinci maddesinin 
kapsamında yer alan 68 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasının sonuna aşağıdaki değişikliğin ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 
Diyarbakır Hatay 

Tarık Ziya Ekinci Yahya Kanbolat 

Değişiklik teklifi : 
«Ancak Yassıada Mahkemesince mahkûm 

edilip te sonradan affedilmiş olanlar da Millet
vekili seçilemezler.» 

BAŞKAN — önergeler üzerinde Sayın Tarık 
Ziya Ekinci, buyurunuz efendim. 

Başka söz istiyen arkadaşımız varsa lütfen 
ismini yazdırsın efendim. 

TARIK ZİYA EKÎNCt (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, dün birinci 
görüşmesini yaptığımız, bugün de ikinci görüş
mesini yapmak suretiyle Yüce Meclisten çıkarıl
ması düşünülen Anayasanın 68 nci ve geçici 11 
nci maddesini tadil eden kanun teklifinin birin
ci maddesi üzerinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Mâlûmuâliniz, kanun teklifinin amacı ve özü 
birinci maddede temerküz etmiştir. Çünkü bu 
kanun teklifinin amacı, 27 Mayıs 1960 Devrim 
hareketinden sonra kurulmuş olan Yüksek Mah
kemece mahkûm edilmiş Yassıada mahkûmları
nın siyasi haklarının iade edilmesi ile ilgili bir 
kanun teklifidir. Anayasanın 68 nci maddesi 
«Ağır cezalı bir suçjtan mahkûm edilmiş olan 
kimseler affedilseler bile seçilemezler» ibaresini 
taşıdığı için, bu zevatın affedilmiş olmasına rağ
men seçim hakkım elde edebilmeleri"için, seçile
bilmeleri için, Parlâmentoya girebilmeleri için 
Anayasanın 68 nci maddesinden şu iki kelime
nin ; «affedilmiş olsalar dahi» ibaresinin çıkarıl
ması suretiyle, affedilmiş olan bu hükümlüleri
nin siyasi haklarının iadesi, yani milletvekili ve 
senatör olma olanaklarının sağlanması amacını 
gütmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifinin 
takdim ediliş şekline bakacak olursak; dün bu
rada konuşan sayın bâzı siyasi parti sözcülerinin 
yaptıkları konuşmalarda olduğu gibi, daha evvel 
basma akseden görüşlerinde de anlatmak iste-
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dikleri husus; bu kanunun tamamen insani ve 
hissî bir plâtformda mütalâa edilmesi lâzımgel-
diği şeklindedir. 

Haddizatında bu kanun sadece insani mülâ
hazalarla getirilen, mahdut birkaç kişinin siyasi 
haklarının iade edilmesi ve bunlann da Parlâ
mentoya girme olanağını elde etmesi amacını gü
den bir kanun teklifi değildir. Meselenin bu şe
kilde vaz'edilmesi tamamen yanlıştır, gerçeklere 
aykırıdır. îşin his plâtformunda mütalâa edil
mesi ve sayın milletvekillerinin insani duygula
rına hitabedilerek bu kanunun geçirilmesi yo
lunda çaba sarf edilmesi gerçeğe uygun değil
dir, Anayasamızın ruhuna ve esprisine uygun 
değildir. Bir defa siyasi haklarının iade edilmesi 
düşünülen zevat aslında affedilmişlerdir, bütün 
âmme hakları iade edilmiştir, her türlü Devlet 
vazifesini ifa edebilecek bir imkâna sahiptirler 
ve bugün rahat bir şekilde hayatlarını sürdüre
bilecek çeşitli vazifeleri ve imkânları elde etmiş 
durumdadırlar. O halde mesele sadece bu zeva
tın siyasi haklarının iadesi ve Parlâmentoya gir
melerini sağlamaktır, burada temerküz etmiştir. 
Bu zevatın Parlâmentoya girmesi halinde nasıl 
bir netice çıkacaktır? 

Arkadaşlar, malûmuâliniz Anayasamızın baş
langıç kısmı, Anayasanın 156 ncı maddesi hük
mü gereğince Anayasanın metnine dâhildir. 
Anayasanın başlangıç kısmında bugünkü Ana
yasa düzeninin tarihî ve felsefî dayanağını teşkil 
eden 27 Mayıs devrimi şöyle tarif edilmektedir : 
«Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışları 
ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı di
renme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devri
mini yapan Türk Milleti.» O halde bugünkü 
Anayasaya meşruiyet veren ve bugünkü Anaya
sa düzeninin tarihî dayanağını teşkil eden 27 
Mayıs Devrimidir. 27 Mayıs Devrimi kime karşı 
yapılmıştır? 27 Mayıs Devrimi Anayasa ve hu
kuk dışı davranış ve tutumları tesbit edilmiş es
ki D. P. iktidarına karşı yapılmıştır. Bir siyasi 
parti iktidarına karşı bir devrim hareketinin ya
pılmış olması demek, o siyasi partiyi yöneten, o 
siyasi partinin iktidarından mesul olan kişilere 
karşı yapılması anlamına gelir. O halde 27 Ma
yıs Devriminin meşruiyeti Anayasada tescil edil
diğine göre ve Anayasamız 27 Mayısı meşru ola
rak kabul ettiğine göre, bu zevatın siyasi hakla
rının iade edilmesi 27 Mayısı zedeliyecektir, 27 
Mayısın meşruiyetine gölge düşürecektir ve 27 

Mayıs Devrimini haksız, mesnetsiz bir taasrmf, 
hattâ gayrimeşru bir tasarruf durumuna düşüre
cektir. 27 Mayısın haksız, mesnetsiz ve gayri
meşru bir tasarruf durumuna düşmesi de 27 Ma
yısı dayanak alan ve 27 Mayısa istinadeden bu
günkü 1961 Anayasasının dayanaksız kalması, 
havada kalması, meşruiyet temellini kaybetmesi 
sonucunu doğuracaktır. Dolayısiyle bugün bura
da toplanmamıza imkân veren, bugünkü Devlet 
düzenini tarif ve tavsif eden ve esasları burada 
gösterilmiş olan bu Anayasa da meşruiyetini 
kaybetmiş bir Anayasa durumuna düşecektir. 
îşte bu sebeplerden dolayı bu kanun teklifini ba
sit bir değişiklik olarak mütalâa etmemek, sade
ce affedilmiş eski mahkûmların siyasi hakları
nın iade edilmesi anlamında mütalâa etmemek 
gerekir. 

Arkadaşlarım, mesele burada da kalmıyacak-
tır. Sadece nazari plânda 27 Mayıs Devriminin 
meşruiyetini kaybetmesi ve 27 Mayısa dayanan 
bugünkü Anayasa düzeninin meşruiyetini naza
ri olarak kaybetmesi şeklinde de kalmıyacaktır. 
Bundan birkaç gün evvel Yüce Meclîsten 38 sa
yılı Tedbirler Kanunu diye tavsif edilen bir ka
nun geçirildi. Bu kanun 1961 Anayasasının ge
tirmiş olduğu bugünkü hukuk düzenini himaye 
eden bir kanundu. Bu düzenin temeli olan 27 
Mayısın tartışma konusu yapılmasını engelliyen, 
meşruiyetine gölge düşürücü bilûmum beyanla
rı, yazılan yasaklıyan bir kanundu. Ve yine bu 
Tedbirler Kanunu çok partili demokratik haya
tı himaye eden ve rejimimizin çok partili de
mokratik bir düzen olduğunu beyanla, Cumhu
riyeti himaye eden bir kanundu. Bu kanunu 
kaldırdık. Bu kanunun kaldırılmasiyle 27 Ma
yıs'in bütün vebali ve sevabiyle eleştirilmesi, 
hakkında akla hayale gelmez şeylerin söylen
mesi imkân dâhiline girecektir. Anayasa da 
özellikle bu değişikliğin yapılması sonucunda 
bu zevatın Yüce Meclislere girmesi, bu zevatın 
Devlet yönetimi ellerine alması halinde de, bu 
yayım imkânları ile öyle bir ortam ihdas edile
cek ki, bu ortam içinde 27 Mayıs'in gayrimeşru 
olduğu, haksız olduğu, mesnetsiz olduğu, bütün 
toplum katlarına devamlı bir surette telkin edi
lecek ve bunun neticesi olarak da 27 Mayıs'tan 
sonra kurulmuş olan Millî Birlik Komitesi Hü
kümetinin bütün icraatının haksız olduğu, in
safsız olduğu, gayrimeşru olduğu ilân edilecek 
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ve bunların tasfiyesine gitmek yolunda bir adım 
daha atılacaktır. 

Demek ki bugün bu kanun teklifi ile yapıl
ması düşünülen değişiklik Tedbirler Kanunun
dan sonra atılan ikinci adımdır. Üçüncü adım, 
böyle bir kampanyanın açılması; dördüncü 
adım, Millî Birlik Komitesinin karar ve tasar
ruflarının tamamen tasfiye edilmesi ve bunların 
toplumda itibarsız bir hale getirilmesi; beşin
ci adım da, nihayet bugün Senato'da bulunan 
tabiî senatörlük müessesesinin kaldırılmasıdır. 
Oraya müncer olacaktır. 

O halde bu kanun teklifi doğrudan doğruya 
27 Mayıs'tan önceki düzene dönme yolundaki 
mücadelenin ikinci adımıdır, bir restorasyon 
kanunudur, bir düzeni yeniden değiştirmek, 
27 Mayıs öncesine ifrağ etme mücadelesinin 
ikinci adımıdır. Meseleyi bu açıdan görmek ve 
bu açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu açıdan değerlendirmediğimiz takdirde, ta
mamen meseleyi hissî plânda aldığımız takdir
de his âlemi üzerinde ve his yolu ile spekülâs
yonlara gittiğimiz takdirde söylenecek çok söz
ler vardır ve biraz sonra onları da arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Biz kişi olarak herkesin mutlu olmasını, her

kesin huzur içinde olmasını canı gönülden te
menni ederiz. Zaten mensubolduğumuz siyasi 
partinin Dünya görüşü de bunu gerektirir. Bi
zim Dünya görüşümüz, bizim felsefî anlayışı
mız insanların mutla olması, insanların huzur. 
içinde olması ve insanların bir barış içinde ya
şaması esasına istinadetmektedir. Bunun için 
her türlü mücadeleyi yapmayı, her türlü çaba
yı sarf etmeyi kendimize prensip ittihaz etmi
şizdir. Hiçbir kişiye karşı kötü bir maksadımız 
yoktur, hiçbir kişinin, hiçbir zevatın şu veya 
bu şeldîle huzursuz olmasını, tedirgin olmasını, 
katiyen arzu etmeyiz. Ama rejimin temeli, Türk 
Milletinin kaderi ve istikbali mevzubahsolduğu 
vakit elbette burada hassasiyetle düşünmek, 
meseleleri ciddiyetle tahlil etmek, işin tarihî 
köklerine inmek mecburiyetindeyiz. Bunu yap
madığımız zaman Yüce Milletin temsilcisi ola
rak bu Mecliste vazifemizi lâyıkiyle yapmamış 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memlekette huzuru sağlamak sadece mah

kûm edilip de affedilen eski Demokrat Partili

lerin siyasi haklarının iade edilmesi ile teessüs 
etmez. Huzursuzluğun var olduğunu bütün ar
kadaşlar kabul etmişler ve sathi bir görüşle, hu-
zursuzhığun izalesinin sadece Yassıada mah* 
kûmlarının siyasi haklarının iadesi ile müm
kün olacağını beyan etmektedirler. Halbuki, 
huzursuzluğun sebepleri derindedir, bunu araş
tırmak lâzımdır. Eğer bugün memlekette bir 
huzursuzluk varsa, eğer bütün siyasi parti li
derleri huzursuzluktan bahsediyorlarsa bunun 
iki önemli sebebi vardır. Birincisi, Anayasanın 
eksiksiz tastamam uygulanmamış olması ve Ana
yasanın öngördüğü köklü reformların yapıl
mamış olmasıdır. Anayasa eksilişiz, tastamam 
uygulanır, öngördüğü köklü reformlar yapılır 
ve geniş halk kütleleri insanca yaşama olanağı
na kavuşacak olursa memlekette huzursuzluğun 
sonu gelir, huzursuzluğun sonu gelmesi için ilk 
önemli büyük adım atılmış olur. 

Hemen buna bağlı olan, bunun yanında olan 
ikinci mesele: Fikirlerini beyan etmiş olmaktan, 
toplumumuzun bugünkü tarihi merhaleye gel
mesinde emekleri geçen fikir adamlarının, emek
leri geçen siyasi şahsiyetlerin, emekleri geçen ya
zarların tarihin derinliklerinde geçmiş yıllarda 
haksız değerlendirmelerle mahkûm edilmiş ol
maları, âmme hukukundan yoksun kalmaları, si
yasi haklarını kullanamamış hale gelmiş olma
ları dolayısiyle bunların da genel bir siyasi af
fa mazhar olmalarını sağlamakla teessüs eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, prensibolarak fikir suçlarına karşıyız. 

Demokratik bir düzende fikir suçu olmaz. Fikir
ler, faydalı veya zararlı olarak tasnif edilmez. 
Fikirler, ancak doğru veya yanlış olarak tasnif 
edilir. Bir fikir, toplumun belli bir tarihî döne
minde doğru olabilir, belli bir tarihî döneminde 
de yanlış olabilir. Yanlış bir fikrin müeyyidesi 
de onun karşısında doğru fikrin savunulması, 
doğru fikrin itibar bulması, doğru fikrin tasvi-
bedilmesi ve yanlış fikrin tasvip görmemesidir. 
Bunun dışında, her hangi bir fikrin müeyyide 
ile karşılanması, özellikle fikir sahiplerinin, fi
kir erbaplarının hapishane köşelerinde süründü-
rülmesi hiçbir zaman demokratik düzende tas
vip ve terviç edilecek bir hareket değildir. Ama, 
memleketimizde bugün bir kısım insanların siya
si haklarının iadesiyle huzur geleceği iddiası ser-
dedilmektecUr. Sayın Başbakan burada Anaya
sanın başlangıç kısmını okudular ve «Bütün va-

— 514 — 
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tandaşlarımızın kaderde, kıvançta, tasada ortak, 
bölünmez bir bütün haline gelebilmesi için si
yasi haklarından yoksun olan bir kısım vatan
daşların mutlaka siyasi haklarına kavuşması lâ
zımdır. Bir kısım vatandaşlarımızın siyasi hak
larını kullanması bir başka kısım vatandaşarı-
mızm siyasi haklarını kullanamaması da Ana
yasanın eşitlik prensibine aykırıdır.» dediler. 

Halbuki arkadaşlarım, bu memlekette yirmi 
yıldan beri, hattâ otuz, kırk yıldan beri, fikir 
suçundan takibedilen ve fikir suçundan mahkûm 
edilen ve bugün bu yüzden âmme haklarını kul-
lanamıyan yurttaşlarımız vardır. 141 ve 142 nci 
maddelerle mahkûm edilmiş ve bugüne kadar bu 
konuda affedilmemiş binlerce vatandaşımız var
dır ve bunlar hakkında şimdiye kadar hiçbir af 
kanunu çıkartılmamıştır. Bu vatandaşların gü
nahı nedir? Fikirlerini söylemek, toplumun da
ha iyi, daha âdil bir düzeye ulaşması, daha iyi 
bir idare sistemine kavuşması yolunda mücade
le etmek. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bilirsiniz ki, her fikir, kendi şartları içinde 

toplumda belli tepkiler uyandırır. Belli bir ta
rihî dönemde hiç de tervicedilmiyen, tasvibedil-
miyen bir fikir on yıl sonra, onbeş yıl sonra top
lumun en muteber, en değerli fikri haline gelir. 
Bundan 20 sene evvel bu memlekette grev hak
kından bahsetmek, işçilere grev hakkının veril
mesini savunmak bir suçtu ve bunu söyliyenler 
141 ve 142 nci maddenin kapsamı içinde müta
lâa edilerek mahkûm edilmişlerdi. Halbuki, bu
gün grev hakkını savunmak bir vatanperverlik
tir, işçi sınıfının grev hakkını kullanması için 
mücadele etmek, bu konuda sendikalarımızın, 
işçilerimizin bilinçlenmesi için görüş serdetmek 
bilim adamlığı ve vatanperverliğin bir icabı sa
yılmaktadır. 

Demek ki, bundan 20 sene evvel böyle bir gö
rüşü ortaya attığı için mahkûm edilen vatan
daşlarımız, yurttaşlarımız varken, bu yurttaşla
rımızın siyasi haklarından, hattâ alelûmum âm
me haklarından yoksun bir durumda kalmış iken 
biz, sadece mahdut birkaç kişinin siyasi hakla
rının iade edilmesi suretiyle, siyasi yoldan huzu
run teessüs edeceğini iddia edemeyiz. Bunu söy-
liyebilmek ve iddia edebilmek hiç de makbul 
bir politik görüşe sahibolmak, toplumun gelece
ğini göz önüne alan bir görüşü serd etmek şeklin
de mütalâa edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Keza bundan 15 sene evvel, 20 sene evvel 

Amerika'nın Türkiye'de emperyalist emelleri 
bulunduğunu ve Türkiye'de emperyalist bir bas
la kurduğunu söylemek cinayetti. Bunu söyli-
yen kişi derhal tecrim edilirdi, derhal tecziye 
edilirdi ve bu şekilde tecziye edilmiş olan birçok 
yurttaşlarımız vardır. Ama, bugün Amerikan 
emperyalizminin memleketimizde takibetmiş ol
duğu iktisadi ve siyasi politikanın tahlili, değer
lendirilmesi millî ekonomik kaynaklarımızın, 
yeraltı servetlerimizin bağımsızlığının elde edil
mesi, millî bağımsızlığımızın savunulması bir 
nevi vatani vazife olmuştur, bunu sauvnmak 
bir milliyetperverlik olmuştur. 

Demek ki, fikirler zaman içinde, tarihin akı
şı içinde ayrı tepkiler görmekte, ayrı şekilde de
ğerlendirilmektedir. 

Keza bundan 15 sene önce toprak reformun
dan bahsetmek cinayetti, toprak reformunun sa
vunmasını yapan kişi komünistlikle damgalanı
yordu. Ama, bugün bir Anayasa emridir. Tıpkı 
grev hakkı gibi, toprak reformunu savunmak 
her vatanperverin vazifesi haline gelmiştir. Hat
tâ toprak reformuna karşı dahi olanlar, çeşitli 
imkânsızlıkları ileri sürerek, «memlekette dağı
tacak toprak yoktur» diyerek, toprak reformu
na endirekt bir şekilde karşı çıkmaktadırlar. 
Doğrudan doğruya karşı çıkamamaktadırlar. 

Arkadaşlarım, 

Görüyorsunuz ki, daha sayabileceğim birçok 
hususlar tahlil edildiği, değerlendirildiği zaman, 
bugünkü Anayasamız çerçevesinde savunduğu
muz birçok fikirleri savunmuş olmaktan dolayı 
mahkûm edilmiş yüzlerce, binlerce vatandaşımız 
varken, sadece 27 Mayıs Devriminin mahkûm 
ettiği mahdut bir zümrenin siyasi haklarının ia
de edilmesi yolunda teşebbüse girişmek ve bu 
vatandaşların fikirlerinin bugün muteber ve 
makbul fikirler haline gelmiş olmasına rağmen 
siyasi haklarından, âmme haklarından yoksun 
kalması karşısında bigâne kalmakla, lakayt kal
makla huzur sağlanamaz. 

Muhterem arakdaşlarım, 

Yine size fikirlerin değişmesi ve Anayasa çer
çevesi içinde fikirlerin savunuşu ile ilgili başka 
örnekler arz etmek istiyorum. 
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27 Mayıstan önce Amerika ile yakın ilişkiler 
halinde olan, ondan kredi sağlamak, onunla mü
nasebetlerini iyileştirmek için çeşitli taktik 
oyunları içinde bulunan sabık iktidarın yaptığı 
bir tertipten burada vesikalar okumak suretiy
le bahsetmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci,, bunların takriri 
izahla bir ilgisi mi var efendim? Yani, teklif et
tiğiniz takrirle ilgisi olacak mı efendim? 

TARIK ZİYA EKİNOt (Devamla) — Saym 
Başkanım, arz edeyim: Hem kanunun 1 nci mad
desiyle, hem takrirle yakından ilgilidir. Şu ba
kımdan ki, burada bâzı zevatın siyasi haklarının 
iade ediimesinin memlekete huzur getireceği id
diası ortaya atılmıştır ve kanunun gerekçesi bu
na istinadettirilmiştir. Biz de iddia ediyoruz ki, 
memlekette huzurun sağlanması; sadece mah
dut bir zümrenin siyasi haklarının iadesi vo
liyle olmaz, ancak bütün fikir suçlarının af kap
samına girmesi, bütün fikir suçlarından dolayı 
mahkûm edilenlerin siyasi haklarının iade edil
mesi ve Anayasanın uygulanması suretiyle an
cak memlekette huzur sağlanabilir, yoksa böyle 
bir teşebbüs huzuru değil, huzursuzluğu getire
cektir, demek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlanm, ırkçı faşist bir gö
rüşle, memlekette ırk esası üzerine ayrım yapan 
pan bir mülâhaza ile, memleketin Doğusunda 
yaşıyan bâzı vatandaşlarımızı, sırf orada dün
yaya gelmiş olmaktan dolayı tecrim ederek, bun
ları tıpkı Roma'da arslanlarm ağzına atılan 
gladyatörler gibi, siyasi amaçlar uğruna kulla
nıldıklarına dair vakıalar vardır. Yapılan tertip
ler neticesinde 54 Doğulu genç - yani Kürt 
asıllı olmaktan dolayı tecrim edilen 54 Doğulu 
genç - mahkûm edilmiştir ve bunlar bugün hem 
âmme haklarından, hem de siyasi haklarından 
yoksun bulunmaktadırlar. 

Bu gençler rasgele seçilmemişlerdir. Evvelâ 
devrin İçişleri Bakanına «Dış politikada argü
man sağlamak ve memlekette Hükümeti daha 
güçlü hale getirmek, vatandaşın dikkatlerini 
ekonomik alandan başka yöne tevcih edebilmek 
için, Türkiye'de bir Kürtçülük hareketinin var 
olduğunu söylemek ve birkaç kişiyi yakalıyarak 
bunları mahkûm etmenin yollarını bulmak lâ
zımdır.» diye rapor verilir, bu rapor üzerine 
harekete geçilir ve Doğunun Kars, Erzurum, Ağ
rı, Van, Bingöl, Muş, Maraş, Malatya, Diyarba

kır, Gaziantep, Mardin, Hatay, Tunceli, Siirt 
ve Urfa illerinden omak üzere, her bir ilden bir 
veya iki kişi olarak 54 tane genç yakalanır. Bu 
54 genç ya üniversiteyi bitirmek üzeredir, ya 
üniversiteyi yeni bitirmiştir veyahut üniversite
yi bitirmiş staj yapmak üzeredir. Derhal bun
lar toparlanır ve o zaman Harbiyede 1,5 yıl ka
dar tutulduktan sonra bir kısmı bırakılır, bir kıs
mı mahkûm edilir, sonra tekrar muhakemeleri 
devam ettirilir ve hepsi mahkûm edilir. 

Şimdi arkadaşlarım, Doğu'nun birçok ille
rinde, kasabaarda ve köylerde vatandaşlar ken
di aralarında sohbet ederken, bu haksız muame
leyi, bu kanunsuz, usulsüz muameleyi, bu terti
bi takbih etmekte ve Doğu'ya ayrı bir muamele 
yapılmış olduğu görüşünden hareket ederek, ya
pılmış olan tatbikatın «Irkçı ve faşist bir tatbi
kat olduğunu» söylemektedirler. 

Şimdi, 54 gencimiz siyasi haklarından yoksun 
bir durumda bulunurken, âmme haklarından 
yoksun, perişan bir vaziyetteyken bu memleket
te mahdut, birkaç eski Demokrat Parti yöneti
cisinin siyasi haklarının iade edilmesi suretiyle 
memlekette huzurun teessüs edebileceğini söyle
mek gerçekçi değildir, makbul değildir, doğru 
değildir. 54 üniversite mezunu gencin çektiği 
ıstırabı görmemek ve bunları sefaletin kucağına 
terkederek, ırkçı bir açıdan, faşist bir açıdan bu 
gençleri günahsız olarak, aleyhlerine tek bir de
lil yokken, o zamanın sistemi içinde yapılan 
baskılarla mahkûm etmek ve ettirmek karşısın
da feveran etmemek, «bu memlekette huzur ari
yan kişiyim,» diyenlerin her halde yapacağı şey 
olmamalıdır, arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, esef verici bir şey
dir ki, bu muameleye mâruz kalan genç yurt
taşlarımızın burada çeşitli partiler içinde yakın 
akrabaları vardır ve bunlar da bugüne kadar 
bir tabu olarak tutulan bu mesele üzerine eğil
mek cesaretini gösterememişlerdir. Meselâ, Ada
let Partili Sayın Talât Asal arkadaşımız... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir hususta dik
katinizi çekmek isterim. 

Biz, şimdi Anayasa tadili ile ilgili bir kanu
nu görüşüyoruz. Bu kanunda sadece kaldırılan 
şey «affa uğramış olsalar dahi» ibaresidir. Sizin 
bahsettiğiniz husus, şayet bir af kanunu gelir ve 
sizin ehemmiyet verdiğiniz o gençlerin de affı 
mümkün olursa, bu Anayasa tadili onlar için de 

— 516 — 



M. Meclisi B : 94 15 . 5 . 1969 O : 1 

istifadeli bir netice sağlar. Böyle olunca, bu 
arkadaşların, üzerinde durduğunuz bu kimsele
rin gerçekten affı için bir kanun teklifi getirir
seniz, o vesileyle bütün bunları söylemek imkâ
nını bulursunuz. Sizden rica ediyorum, lütfen sa
det içinde olalım. Verdiğiniz bir önerge vardır, 
bu önergenin çerçevesi dışına çıkmıyalım. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Baş-
üstüne, Sayın Başkanım. 

Efendim, bütün bu örnekleri verişim; mem
lekette huzurun sadece mahdut, birkaç kişinin, 
yani eski Demokrat Parti yöneticilerinin siyasi 
haklarının iade edilmesiyle kurulabileceğinin id
diasına karşıdır. 

Demek istiyorum ki, bütün bunlar varken, 
bütün bu ıstıraplar ortadayken, bu mahdut tek
lifle huzursuzluğun kalkabileceği iddiası geçerli 
değildir, gerçekçi değildir. Anayasa değişikli
ğinden önce böyle bir af kanununun getirilmesi 
gerekirdi. Af kanunu getirilmeden, Anayasa de
ğişikliğinin getirilmiş olması samimî değildir, 
iyi niyete istinadetmemektedir. Evvelâ af ka
nunu getirilirdi, af kanunu çıkardı, bütün basın 
suçları, bütün fikir suçları affedilirdi, arkasın
dan da bir dayanak olarak, böyle bir Anayasa 
değişikliğine gidilmesi belki istenebilirdi. Ama» 
bütün bunlar ortadayken bir huzur teranesi tut
turarak, memlekette huzuru sağlıyacağı iddia-
siyle böyle bir kanun teklifinin gelmesi geçerli 
değildir. Aslında bu kanunun gelmesi, Anayasa
da yapılan bu değişiklik, huzur sağlayıcı nite
likte olmıyacaktır. 

Başlangıçta arz ettiğim gibi, Anayasanın 
mesuliyetini, Anayasa düzeninin meşruiyetim 
münakaşa konusu yapacağından dolayı mem
lekette büyük bir huzursuzluk kaynağı ola
caktır. Bu sebepten dolayı verdiğim önergenin 
kabuliyle ancak huzur sağlayıcı yolda bir adım 
atabiliriz. Bunu takiben, af kanunları getiril
mesi ve ondan sonra da belki bu zevatın memnu 
haklarının iadesi yoluna gidilmesi, Anayasamn 
da eksiksiz, tastamam uygulanması suretiyle 
gerçek huzurun sağlanması yolunda bir adım 
atılabilir. 

Beni dinlediğiniz için, teşekkür ederim, say
gılarımla. (T. i. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun 
efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Anayasada değişikliği ön

gören bu teklif dolayısiyle verilen değiştirge 
önergesi üzerinde Sayın Ekinci - dünkü konuş
maların dışında - birtakım demegojiler yapma
mış olsalardı, bendeniz huzurunuzu işgal etmi-
yecektim. 

Biliyorum, vaktimiz çok kıymetlidir, bunu 
da suiistimal etmiyeceğim. Fakat, bunun ce
vapsız kalması doğru değildir, mutlaka cevap
landırılması lâzımdır. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ba
na cevap vermeniz bir talihsizliktir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Bu be
nim için bir şereftir, o sizin telâkkinizdir, zih-
jıiyetinizin bir ifadesidir. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu arz ede
yim; bu kanunla yapılan değişiklik, hiçbir su
rette 27 Mayıs İhtilâlinin meşruiyetini inkâr 
mahiyetinde değildir. Dün bunu bütün grup 
sözcüleri, grup liderleri burada detaylariyle et
raflıca izah ettiler, hukukî mütalâalarda bulun
dular. Bu kanunla yapılan değişiklik, 27 Ma
yıs ihtilâlinin meşruiyetiyle hiçbir ilgisi yok
tur, tamamen tersidir. 27 Mayıs ihtilâlinden 
sonra getirilen bir Anayasanın hükümlerine 
göre, biz, bu değişikliği ve affı meydana geti
riyoruz. 

Elimizdeki Anayasa, 27 Mayıs ihtilâlinden 
sonra meydana getirilen Kurucu Meclisin Ana-
yasasıdır. Nasıl olur da bu Anayasanın getir
miş olduğu, vermiş olduğu hakkı kullandığı
mız için meşruiyete gölge düşürecek veya mü
nakaşa edilecek bir duruma gelmiş oluruz? Bu 
görüş, tamamen tezat içindedir. 

Yassıada mahkûmlarının, bu affın dışında 
kalmasını istiyen takrir tamamen sakat bir 
düşüncedir. Bu kanunun gayesi zaten budur. 
Yassıada mahkûmlarının, siyasi mahkûmla
rın - Biraz evvel uzun boylu izah edilmiş olan 
ve benim de biraz sonra ifade edeceğim, • fi
kir suçlularının affı mahiyetinde olan bir ka
nundur, bu. Fikir suçlularını uzun boylu izah 
ettiler, «bunların affedilmesi, Yassıada mah
kûmlarının affedilmemesi lâzım», şeklinde bir 
beyanda bulundular ve ortalığı karıştırdılar. 

Sayın arkadaşlarım, şunu izah edeyim: Yas
sıada mahkûmlarının içinde sadece icra organı 
yoktur. Yassıada mahkûmları içerisinde Büyük 
Millet Meclisinde reylerini izhar eden yüzlerce 
kişinin, «reylerini kullandı» diye mahkûm oldu-
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ğu bir vakıadır. Sırf fikirlerini izhar ettikle
rinden dolayı mahkûm olan bu kişilere «bu hak
kı tanımıyalım» diye nasıl olur da tezada dü
şersiniz? «Fikir suçlularının aleyhindeyiz» di
yorsunuz, diğer taraftan fikrini izhar eden bu 
insanları aftan mahrum etmeyi düşünüyorsu
nuz. Bu kadar tezat, görülmüş bir vakıa mı
dır? 

Çok muhterem arkadaşlarım, 11 nci madde 
hakkında verilen değiştirge önergesinin de 
laleyhindeyim. 

Dün komisyon başkanımızın izah ettikleri 
gibi, 11 nci maddenin tüm olarak kalkması lâ
zımdır. Hiçbir Anayasada böyle bir kayıt yok
tur. O bakımdan iki önergenin de reddi gerek
mektedir. Biz tamamen kanun teklifinin lehin-
deyiz, değiştirge önergelerinin aleyhindeyiz. 

Saygılarımla;. 

BAŞKAN — önergeler üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. Şimdi önergeleri sır asiyle okutup 
oylarınıza sunacağım. 

14 . 5 . 1969 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun teklifinin başlığı ile 1 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci 
geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci 
geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

«VII - Affedilenlerin seçilme yeterliği. 

Geçici madde 11. — Yüz kızartıcı olmıyan 
bir suçtan kesin hüküm giydikten sonra bu 
Anayasanın halk oyu ile kabulünden önce af
fedilmiş bulunanlar, 12 Haziran 1960 tarihli ve 
1 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilip affedilmiş olan
lar, 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı mah
kûm edilip affedilmiş olanlar ve 5 Mart 1962 
tarihli ve 38 sayılı Kanuna göre mahkûm edi
lip affedilenler veya mahkûmiyetlerine esas 
teşkil eden fiillerinin suç vasfı kalkmış bulu
nanlar, 68 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «af-
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fa uğramış olsalar da» kaydına tabi değildir
ler.» 

Güven Partisi Grup 
Başkanvekili 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması hak
kında kanun» teklifinin birinci maddesinin 
kapsamında yer alan 68 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasının sonuna aşağıdaki değişikliğin ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla,. 
Diyarbakır Hatay 

Tarık Ziya Ekinci Yahya Kanbolat 

Değişiklik teklifi : 
«Ancak Yassıada Mahkemesince mahkûm 

edilip de sonradan affedilmiş olanlar da millet
vekili seçilemezler.» 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
11 nci geçici maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 
bir önrege yok. Onun için doğrudan doğruya 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde ile de ilgili bir öner
ge yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa tadil teklifinin birinci ve ikinci 

müzakereleri bitmiştir. Tümü üzerinde aleyhte 
Sayın Tahtakılıç'a söz vereceğim. Lehte henüz 
söz istiyen olmadı. 

Şimdi, Sayın Fakih özfakih arkadaşımız ta
rafından verilen bir önerge üzerinde açıklama 
yapmak istiyorum. 

Sayın Fakih özfakih arkadaşımız önergesin
de diyor ki, «Anayasa değişikliği oylaması is
tisnai olarak belli bir nisbete dayanması lâ
zımdır. Belli bir nisbetin tesbiti de işari oy sis
temi dışında, açık veya gizli oy sistemi ile 
mümkündür. Anayasayı değiştiren bu kanunun 
birinci müzakeresi neticesi, oylama bu espri 
içinde hatalıdır. Mevzuata aykırıdır, ikinci oy
lamanın, bu izahat altında kendiliğinden açık 
oylamaya tabi tutulmasını arz ve teklif ede
rim.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Evvelemirde İçtüzüğümüzde sarahaten ta

dili doğrudan doğruya açık oya sunulması lâ-
zımgelen hususlar ayrılmıştır, bir de azadan 15 
kişinin talebi üzerine açık oya sunulması lâ-
zımgelen mevzular da ayrılmış ve sayılmıştır. 
Bu sebeple, bir arkadaşımızın açık oylama tek
lifi hakkında muamele yapmak mümkün değil
dir. Kaldı ki, Başkanlığa iki ayrı önerge veril
miş ve iki ayrı önergede de 15, hattâ daha faz
la imza ile açık oylama talebedilmiştir. Bu se
beple tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

Belli bir nisbete dayanması sebebiyle an
cak açık veya gizli oyla bu nisbetin tahakkuk 
edip etmediği sabit olabilirdi, siz böyle yapma
dınız, yolundaki birinci itiraza gelince; buna 
da yer yoktur. Belli nisbet, ister üçte iki ol
sun, ister salt çoğunluk olsun, işari oyla yapıl
ması lâzımgelen hususlarda Başkanın işari oya 
sunması ve neticeyi ilân ettikten sonra bir iti
raza uğramaması halinde o doğrudur, kesindir. 
Dün da aynı şey olmuştur. Bir açık oy talebi 
olmadığı için işari oylarınıza sunulmuştur, 
Anayasanın istediği üçte iki çoğunlukla kabul 
edilmiştir. Esasen bugün tümü açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi kanun tekli
finin tümü üzerinde aleyhte Sayın Ahmet Tah
takılıç'a söz veriyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben de le
hinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri arkadaşla
rım. 

Af gibi ince, insani ve çoğunlukla topluma 
huzur getiren bir konu konuşurken, elbette 
dikkatli olmak, gerçekleri derli toplu ifade et
mek lâzımdır. Hele siyasi af, bugün çağımızda 
bütün toplumlar ve milletlerce gayet geniş açı
dan ele alınmakta ve bu siyasi af konusunda 
müsamahalı davranılmaktadır. Elbette Türki
ye Büyük Millet Meclisi de böyle bir konuyu 
görürşürken bu ince noktaya dikkat edecek, 
müsamahalı olacaktır. Fakat, milletvekilleri 
için bir meselede karar verirken, elbette enine 
boyuna mevzuu tartışmak ve bu tartışmalar ne
ticesinde memleketin, toplumun huzuru ve selâ
meti bakımından, rejimin geçmişi ve geleceği 
bakımından aydınlığa kavuşmak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Hâdiseleri bir heyecan havasında takibet-

mek çok kolaydır. Meselâ, dün burada tarih bile 
tahrif edildi,. Bir sayın lider ittihad terakki 
hakkında öyle hüküm verdi ki, millî tarihimiz
de okuduğumuz istikamet de değişti, memleketi 
batıran bir ittihad terakki fikri ile karşılaş
tık. Halbuki, Türk millî tarihinde ittihad te
rakkinin yeri hiçbir zaman bu değildir. Nite
kim, dün de kendisi ile mülâki olan Sayın Ce
lâl Bayar, ittihad terakkinin mefkûreci üyele
rinden birisidir, bu itibarla tarihin tahrifine 
kadar giden bir münakaşa seyri içerisinde çı
karılacak bir Af Kanununun, ayrıca tarih ba
kımından da dikkate şayan tarafı vardır. Hele 
rejimin kaderi halamından meselâ, üzerinde, ta
dili üzerinde durduğumuz Anayasa mücadelesi 
bakımından da bu kürsüde söylenen sözler geç
mişin ifadesi bakımından hatalı, geleceğin an
laşılması bakımından yanlış anlaşılmalara vesile 
verecek, hele gelecek kuşaklar için Türk Ana
yasa mücadelesi tarihinde yanlış birtakım ze
haplar hâsıl olabilecek istikamettedir. Onun için 
af konusu üzerinde hakikaten dört başı mâmur 
bir şekilde tekrar fikrimi ifade etmek zarureti
ni hissettim. Bir gün evvelki acele telgrafla is
teklerim dahi yerini bulmadı. 

Evvelâ merhamet konusunu halledelim. 
Sayın arkadaşlar; karşınızda konuşan arka

daşı iyice anlıyabilmek için evvelâ merhamet 
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konusunun neresindeyiz, onu müsaade ederse
niz bir arz edeyim. Şu idam konusu var; mem
lekette yeniden kin tohumu atan, yeniden küt
leleri birbirine karşı getiren bir idam konusu 
var. Acaba vatandaş Tahtakılıç, o zaman Hü
kümette vazifeli Tahtakılıç, kendisi ve arkadaş
ları ne düşünüyordu, ne gibi teşebbüslere giri
şildi? 

Arkadaşlar; daha Yassıada Mahkemesi ka
rarlarını vermeden evvel hiçbir vazifemiz ol
madığı halde, bu mevzuda beraber düşündüğü
müz arkadaşlarla o zamanın Devlet Başkanına 
ve karar yetkisini tasdik veya tadil yetkisini 
haiz olan mercie müracaat edenlerden birisi
yim. Ayrıca toplu olarak da fikirlerimi açıkça 
2 saat 1 çeyrek izah eden bir arkadaşınızım, 
izah 'eden bir Türk vatandaşıyım. Onun için 
merhamet noktasından evvelâ çizgiyi bir çeke
lim. Verdiğimiz lâyihanın yalnız 1 nci madde
sini okuyacağım, ondan ısıonra bunu derece de
rece takviye eden yalnız 1 nci maddesini okuya
cağım. Okuyacağım yazıda ISayın Hayri Mum-
muoğlu'nun da imzası vardır, burada bulun-
mıyan birçok arkadaşların da imzası vardır, ta
rihi 22 Ağustos 1961 dir. Daha Yassıada mah
kemelerinden karar çıkmamıştır. 

1 nci maddeyi okuyorum: «İhtilâlin ilk gün
lerinde ifade olunan açı fegayesi memlekette bir 
karides kavgasına gidebilecek bir durumun ber
taraf edilmesi ve zatı devletlerinin Komitedeki 
arkadaşlarınızın değişmez inancı olduğunu bil
diğiniz üzere memleketin şirazesinden çıkmış 
bir idareden kurtarılarak, biran evvel demok
ratik idareye kavuşturulmasıdır. Bizler, Yük
sek Adalet Divanı tarafından verilmesi muhte
mel idam hükümlerinin tasdikini ihtilâlin bü
yük bir isabet taşıyan bu iki açık hedefine hem 
aykırı görmekte ve hem de daha çok mahzurlu 
olduğu kanaatine varmış bulunuyoruz. Evvelâ 
idam hükümlerinin tasdik veya infazı memleket
te ihtilâlin önlemeyi şiar edindiği kardeş kav
gasını bertaraf eylemek şöyle dursun, belki de 
yıllar boyunca izleri ısülinmiyecek bir kin ve ni
fak kaynağı teşkil edecek ve vatandaşlar arasın
da kanlı çatışmalara vesile olabilecek hâdiseler 
siMlesinin başlangıcını teşkil edecek vahim bir 
siyasi hata olacaktır. 27 Mayıs thltilâlinin tes-
b'it eylediği gayelerin tahakkukunu ve devam
lılığını sağlamak için 10 yıllık sakin bir politi
ka neticesinde birbirinden uzaklaşmış olan küt

lelerin, birbirine yaklaşmasına mânı olacaktır. 
Demek ki, bu memlekette vazife yerinde vazi
fe yapılıp da, sükût eden arkadaşları dikkatle 
dinlemek lâzımıdır.» İşte, 6 sayfalık lâyihamızın 
yalnız birinci maddesi, 22 Ağustos 1961. Her 
sayfası birer birer paraf edilmiş, her sayfası, ve
renler tarafından İmza edilmiştir. Demek ki, 
bir merhamet tablosu yaratılacalksa, (herkesin 
vaziyeti aydınlığa çıkmalıdır. Bir de simidi, 
Demokrat partililerin siyasi haklan hakkındaki 
kanaatimi söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; bildiğiniz gibi, Zafer Gteıztesi 
bu hususta bir anket açmıştı. Bakınız 24 Kasım 
tarihinde neşredilen beyanatımda bugün söyli
yeceğim fikirleri, çünkü politikada uğraşan 
adamlar belli memleket meseleleri hakkında, bel
li kanaat sahibi olmalıdırlar ve kanaatJeririin 
adamı olmak mevkiindedirler. 

«Milletçe, demokrasi yolundaki mücadelede 
çok yol aldık, almakta devam edeceğiz de. Fa
kat inançsız, aralarında geçmiş ve görülecek 
Ihesap bulunan liderlerle, 1946 hareketinin mede
niyet için hürriyet mânasını kavramıyan politi
kacılar yüzlünden 22 yıldır, çok partili düzeni 
kişisellikten - bugün de kişiseldir - ve bugün de 
ileri geri münakaşasının içindedir ve ileri geri 
münakaşasından kurtarıp, karakterli bir fikir 
mücadelesi ve hizmet yansı haline getiremedik. 
Nitekim, anketinize konu olan eski Demokrat 
partililerin siyasi haMannm iadesi işi de, ço-
oımiıık firecrrme dönük, kinli sivasi cekfismevi kö
rüklemek suretiyle 1969 seçimleri öncesinde si
yasi ortamı büsbütün kanştırmak maksadiyle 
ortaya atılmaktadır.» 

Müsaade buyurun, 7 ay evvel islöylediğim söz
ler. Bu nedenle konuyu günün meselesi haline 
getirmek istiyenlere katılmıyorum. Meselenin 
yurdumuzda genel hükümler dışında siyasi hak
ları kısıtlanmış vatandaş kalmaması bakımından 
ele alınacağı gün elbette gelecektir. Demek ki, 
kürsüye çıkan arkadaşınız burada konuşulan 
bir şekilde Anayasanın siyasi hakların kaldınl-
ması hakkındaki hükmünü Anayasanın pren
sipleri ile alâkalı görmemektedir. Bir tedbir 
maddesi olarak görmektedir, değiştirilmesini 
tabiî görmektedir. Ama gününü seçmekte, altı 
ay evvel, 1969 seçimlerinden evvel bunun yapıl
masını mahzurlu gördüğümü altı ay evvel ifade 
etmişim. 
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Şimdi arkadaşlar; asıl mesele bu değil. Asıl 
mesele, şu noktalar aydınlanmamışttır: 

1046 Ida başlıyan demokrasi mücadelesinin 
neresindeyiz? Niçin bir kısım vatandaşlarının 
idamına müncer olan neticelere vardık ve ümit
lerimden mahrum ettik? Bir Harbiye talebesinin 
general olmak hayalini kırmak dahi bir memle
kette üzerinde durulacak bir meseledir. Buraya 
kadar olan hâdiselere niçin mâni olmadık; dün
kü müzakerelerde aydınlanmaidı. Her güçlüğü 
çözmek kudretindeki iki şahsiyet; İnönü, Bayar 
memleketi niçin 27 Mayıstan kurtarmadı; bu 
nokta aydınlanmadı. 

27 Mayıstan bu yana niçin kinler arttı, kar
şılıklı {husumetler körüklendi? Bu kürsüde öy
le celseler biliyorum ki, Halk Partisi, liderler 
veya lider grupuna dâhil olan arkadaşlar, Ada
let Partisine yan dönüp, iki günde bir, Demok
rat Partinin devamı mısınız, değil misiniz; 27 
Mayısa taraftar mısınız, değil misiniz diye kin 
ve nifak tohumlarını körüklemek mevkiinde kal
mışlarıdır. Bunlara niçin g'idildi ve sayın lider 
bunlara niçin müsamaha etti? 

Nasıl oluyor da üç beş gün evvel bir ölünün 
camideki tabutu başında çirkin ve üzücü hâdise
ler olabiliyor, nasıl bu hâdiseler dolayısiyle Tür
kiye bir 31 Mart tehlikesi 'havasında olduğunun 
alarmı bu memlekette verilebiliyor? Mademki 
huzur var, memlekette her şey çözülüyor da. 

Arkadaşlar; bir memleket 31 Martın arife
sinde bulunuyorsa, Siyasi aflar Kanunu bunu 
hiçbir surette değiştirmez. O halde ya o teşhis
te hata vardır, ya bu davranışta hata vardır. 

Bu tasarıda asıl üzerinde durulacak nokta; 
bu tasarı ile memleket 'hakikaten siyasi, sosyal 
huzura kavuşuyor mu, kavuşamıyor mu? Onla
rın hesaplarının bittiğini kabul edelim. Onların 
(hesaplarının bitmesi, aralarındaki kin ve hesap
ların bertaraf edilmesi hakikaten memlekete 
huzur getirmiş oluyor mu? Tetkik edilecek bir 
nokta. Elbette Parlâmento bu nokta üzerinde 
de duracaktır. 

Esen ve estirilen rejim buhranı havası bu 
davranışla ve bu kanun ile köMenmiş oluyor 
mu? Bunu da tetkik etmek lâzım. Onun sebep
leri ve nedenleri üzerinde de durmak lâzım. 

İlericilik, gericilik çekişmesi, Devlet haya
tımızı sarcasak bir istikamette yürüyecek mi, 
tarihe karışacak mı (A. P. sıralarından «Ne 
alâkası var» sesi) 
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Sayın milletvekilleri; dün burada dendi ki, 
eski Anayasaya bulundu bir kabahat. 1064 ten 
beri bu yeni Anayasanın hükümlerini müdafaa 
edlen bir mücadelenin içinden geliyoruz. Bu
günkü Anayasanın maddelerin parti programı 
yaparak rahmetli Aldoğan'ın evinde -ıstırap içe
risinde vefat eden Aldoğan'ın evinde- bir prog
ram yaptık, çıktık. Sayın İnönü o zaman, ku
ruculuk Anayasanın şahsiyetinde müntemiçtir5 
içinde vardır, fikri içerisinde idi. Hiçbir fik
rimizi kabul etmek temayülünde değildi. Sene 
1954. 

Anayasa Mahkemesi fikri bizden uzaktı, di
yor. Turhan Feyzioğlu'nun (kitabını, merak edip 
elbette kendisinin yakın zamana kadar arkada
şı olduğu için, okumuştur. Sayın İnönü dünya 
politikasını bilen bir adamdır. Nasıl olur da 
Anayasa Mahkemesi fikrinden uzak olabilir? 

Hâkimlerin teminatı meselesi ile yıllarca mü
cadele edilmiştir. Nasıl eski Anayasanın içeri
sinde, bir hâkim teminatı içerisinde memleketi 
terk etmek yolunda gidebilir? 

Aziz arkadaşlarım; (bunlar hiçbir şey değil. 
Asıl üzerinde durulacak tarihi hâdise şudur. 
Evvelâ bir noktayı açıkça söyliyelim. Bir va
tandaşın veya şahsiyetin tarihî bir hizmeti var
sa o tarihe geçmiştir, onu tarih bile istese ta
rihten çıkaramaz. Binaenaleyh; Sayın İnönü'
nün tarihî hizmetleri üzerinde burada hiçbir mü
nakaşa yok, fakat bir noktayı açıkça söylemek 
lâzım. Memleketin siyasi kaderinde rol oyna
yan bu iki şahsiyetin evvelâ halka itimadı, gü
veni olmamıştır; ondan sonra rejime inanma
mışlardır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hata işli
yorsun. 

REŞAT MUKSALOĞLU (Hatay) — öyle 
şey mi olur, getirmedi mi? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade buyurun. 

SEYF1 SADİ PENOAP (Muğla) — Ahmet 
Bey, lütfen şahsiyet yapmayın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Şah-
, siyet yapmıyorum, tarihî hizmetler bir yana. 

Muhterem arkadaşlar... 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — İnsaflı 

konuş, Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sene 

1938, Sayın İnönü ittifaka yakın, bir rey farkla 
Reisicumhur seçilmiştir. 0 günkü kanaatim de 
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buydu. Derhal Halk Partisi fevkalâde kongre 
toplamıştır. Sayın İnönü tüzüğe, genel (başkan 
değişmez, diye madde koydurmuştur. Bunu da 
mı demokrasi fikri ile yapmıştır; bunu da mı 
inanç ile yapmıştır? (0. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — O seni 
alâkadar etmez; sadede gel sadede. 

NERM1N NEFTÇİ (Muş) — Sadede gel, 
sadede. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade buyurun. Yoo, İttihat ve Terakkiyi tarih 
önünde ittiham eden şahsiyet... 

SADRETTIN ÇANGA (Bursa) — Atatürk 
de genel başkandı; o zaman öyle idi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İtham 
eden şahsiyet elbette bu noktalar üzerinde ce
vap almak hakkını kabul etmiştir. (O. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

NERMtN NEFTÇİ (Muş) — Konuya gel, ko
nuya. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar; 

Hele 1957 de bir işbirliği vardır, işbirlikçi 
diye mütemadiyen üzerine hücum edilmiştir. O 
işbirliği, rey yolu ile 27 Mayısa mâni olacak bir 
şeydi. 'Sayın İnönü dünkü konuşmasında, kâh 
güldürdü, kâh düşündürdü, fakat Türkiye siya
si hayatının, hürriyet mücadele hayatının asıl 
mihverini söyîiyemedi. Müsaade ederseniz, Tür
kiye'de bir çark vardır; şahsiyet harcar, zaman 
harcar. Bu çarkın dişlilerini sizin görmeniz 
lâzımdır. Bu çark işlemekte devam ettikçe, üç 
gün evvel 31 Mart, üç gün sonra 31 Martın ha
ricinde Türkiyede sütliman. 

Onun için arkadaşlar, müsaade ederseniz bu 
kanun üzerinde çekimser oy kullanacağım. 

BAŞKAN — Sayın Talhtakılıç, aleyhte ko
nuşmak için söz istediniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Çe
kimserlik aleyhtedir, rey vermiyeceğim kanu
na. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Şaşkın-
laştı. 

BAŞKAN — Çünkü, ya lehte ya aleyhte ko
nuşulabilir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — (Sa
yın Başkan, ben kanuna taraftarım. Zamanı 
olmadığına kaaniim. Zaman bakımından aley-
hindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, tutumunuz ne olur
sa olur. Bunu siz takdir edersiniz, fakat benden 
aleyhte söz istediniz. iSöz bu; çünkü, biraz son
ra lehte söz istiyen bir arkadaşıma söz verece
ğim. 

AHMET TAKTAKILIÇ (Devamla) — Ve
rin efendim. 

BAŞKAN — Ama, siz de lehte konuşunca 
birer kişiye söz vereceğime göre... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ha
yır, ben lehte konuşmuyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam; aleyhte buyurun de
vam edin efendim. 

ALİ İHSAN GöĞÜŞ (Gaziantep) — İsmet 
Paşa'nın aleyhinde konuşuyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Hayır, 
hayır, hayır. Biz Paşa ile hesabımızı her za
man görürüz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Çok şaş-
kınlaştmız, Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Meseleyi özetliyelim: İki kişinin arzusu ile 
bir memlekette huzur olmaz. Huzur, vatandaş
ların vicdanında tarihe bağlı olmak şuurundan 
ve Devlet şuurundan doğar. Türkler bunu is-
Toat etmiştir; Kars'tan Devlet çekildiği zaman 
Kars'ta Milli Şûra kuran halktır. Yine Türk 
halkı Devletini kurmakta, yürütmekte devam 
edecektir. Bundan endişeniz olmasın, fakat 
1946 seçim hilesi bir kin tohumu olmuştur. 
Memlekette Anayasa meselesinin vaktiyle hal-
ledilmemesi, işbirliği fikrinin zedelenmesi: hep
si bunlar tarihî seyir içerisinde gelmiş, 27 Ma
yısa müncer olmuştur. Bu siyasi hakların affı 
da meseleyi yalnız başına halletmez. Benim, 
bu affın getirilişindeki ıstırabım, hâlâ muayyen 
şahısların, biz ne istersek Türkiye'de o olur, id-
diasındandır. Türkiye'de artık şahısların, kişi
lerin arzusu olmaması lâzımdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının lehinde Sa
yın Nihat Diler. 

Buyurun efendim. 
NİHAT DİLER (Erzrum) — Bayın Başkan, 

sayın milletvekilleri. 
Demokrasi rejimi kusursuz bir rejim değil

dir. Demokrasi rejimi, diğer rejimlerden daha 
az kusurlu olduğu için en üstün bir rejimdir. 
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Demokrasi rejimi, insan hak ve hürriyetlerine 
imkân verdiği için en üstün bir rejimdir. De
mokratik rejim, dâhilerin ve fevkalbeşer insan
ların idare ettiği bir rejim olmadığı için, en üs
tün Ibir rejimdir. Demokrasi rejimi, cemiyetle
rin hayatlarını ihtilâllere suikastlere karşı 
koruyan en üstün bir rejim olduğu için fazilet 
rejimidir. 

Biz millet olarak demokratik rejimin bu üs
tün taraflarını bildiğimiz için, şerefimizle mü
tenasip demokratik rejimi seçmiş bulunmakta
yız. 1839 dan itibaren bir demokrasi mücade
lesi vermiş bulunuyoruz. En nihayet 1946 yı
lında çok partili hayata geçtik. 1950 yılında 
yeni bir merhale katederek, çok partili hayat 
içinde, gizli rey, açık tasnif usulünü kabul et
t ik Aneak, 1946 yılında ve 1950 yılında de
mokratik rejimi çok partiti hayata getirdiğimiz 
zaman, demokrasi rejiminin bütün teminat ve 
müesseselerini kuramadığımız için, bundan do
layı 1960 yılında bu ihtilâl oldu. ihtilâlden 
sonra demokrasi rejiminin bütün teminat ve mü
esseseleri kurulmuş vaziyettedir, ihtilâlin mah
kûm etmiş olduğu kimselerin siyasi haklarının 
verilmesi, ihtilâlden sonra Yüce Meclisin ka
deme kademe affına mazhar olmuş, en niha
yet seçme ve seçilme hakkı gibi bir insan için 
en muhterem olan hakkın da verilmesi yolun
da muhtelif Parlömanterler ve birçok arkadaşla
rımız bu yolda teklifler hazırlamışlardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu kanun teklifiyle geçmişin bütün hâdise

leri ortadan kaldırılacak, kin ve husumet duy
gulan cemiyetimizin bünyesinden silinmiş ola
caktır. Cemiyetimiz birbirine hasım olmıyan, 
birbirine dost olan insanların sevgisiyle per
çinlenmiş olacaktır. 

İşte bu suretle bize düşman olan, bizim 
memleketimize kötülük yapmak istiyen, kötü 
niyet sahibi insanların veyahut da memleketi
mizi yıkmak istiyen menfi cereyanların, bu 
müspet bünye içinde, bu sağlam bünye içinde 
yer bulmasına imkân bulunamıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu kanunla kin ve husumet duyguları orta

dan kaldırılacak, eşitlik sağlanacak, dolayı-
siyle his ve heyecanları istismar kapıları da ka
panmış olacaktır. Bütün bunlar, cemiyetimiz 
için, demokrasi rejimi için üstün bir merhale 

olacaktır. Demokrasi rejiminin, ebedî güneşi, 
bu kanunun kabul edilmesiyle yurdumuzun üze? 
rinde devam edecek, milletimiz bu güneşin ışı
ğı altında artık birbirine düşman iki kampa 
ayrılmıyacak, birbirine düşman gözü ile bakmı-
yacak, elele verecek. Demokrasi rejimi his ve 
heyecanlan istismar etmek suretiyle değil, hiz« 
met yanşmasına imkân veren bir rejim vaziye
tine girecek. Bu bakımdan büyük bir merlha* 
ledir ve memleketimiz için mesut bir neticedir* 

Kanun teklifinin kabul edilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, Baş
kanlığa iki ayrı önerge verilmiştir. Bu iki 
önergede de 15 imza vardır. Teklifin tümünün 
açık oya sunulması talebedilmektedir. 

Evvelâ açık oy takririnde imzaları bulunan
ların isimlerini okuyorum; bu arkadaşlarımın 
burada olmalan lâzım. 

Etem Kılıçoğlu, Osman Avcı, Nuri Eroğan, 
Mazhar Ankan, Ziya Öztürk, ihsan Ataöv, 
Kadir Çetin, Turhan Bilgin, Mustafa Akalın, 
Nihat Pasinli, Çetin Erer, Barlas Küntay, 
Oevat Yalçın, Osman özer. 

ikinci takrirde : Mehmet Ali Aybar, Necati 
Akagün, Sadun Aren, Çetin Altan, Ali Karcı, 
Yahya Kanlbolat, Şaban Erik, Tank Zıya Ekin
ci, Yunus Koçak, Cemal Hakkı Selek, Âdil 
Kurtel, Kemal Nebioğlu, Türkân Seçkin, Hü
seyin Balan, Fakih özfakih. 

İki takrirdeki imzalara da 15 tir. İçtüzüğü
müzün aradığı şarta uygundur. Bu teklif açık 
oylarınıza sunulacaktır. Açık oylara sunulma
dan evvel Yüce Heyetinize bir hususu arz ede
ceğim : 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Baş
kanım, açık oy, isimler okunmak suretiyle ya
pılsın; «ret», «kabul» şeklinde. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Zarflar 
dağıtılsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, buradan bir teklif 
var; isim okunmak ve yerden, «evet» «hayır» 
demek suretiyle yapılsın deniyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — b a n 
ları teşhir etmeye hakkınız yok, 

BAŞKAN — Efendim, Ibu hususu ancak oy
larınızla hallederiz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — İç
tüzük açık Sayın Başkan. «Talep vukuunda isim 
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okunmak suretiyle yapılır» diyor. Mademki ta
lep var, böyle yapılması lâzımdır. 

BAŞKAN — öyle yapalım Sayın Edinci. 
Muhterem arkadaşlarım, bu teklifin kabulü, 

300 kabul oyunun tekevvününe (bağlıdır. 300 ta
ne beyaz oy çıkması iktiza eder. Bundan daha, 
az çıkması halimde kabul edilmemiş sayılır. 

Ayrıca, eğer iştirak 300 den daha az olursa, 
burada müzakere nisabı vardır, fakait kabul 
nisabı yoktur, yine kaibul edilmemiş sayılır. 

(Bu açıklamamdan sonra, isim okunmak su
retiyle teklifi açık oylarınıza sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Adana'dan başlı-
yarak isimleri okuyorum. İsimleri okunan ar
kadaşlar kabul ederlerse «evet», kabul etmi-
yenler «hayır», müstenkif kalanlar da «.çekim
ser» diye yerlerinden ifade edecekler. Tabiî sa
rahatle teisbiMni mümkün kılmak için arkadaş
larımın lütfedip ayağa kalkarak; bu sözlerini 
tekrar etmeleri bizim de teşekkürümüzü mu-
cibolur. 

CEVAD ODYAKMAZ (ıSivas) — Usul hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şu beyanlarımda bir usulsüzlük 
olduğu iddiasında mısınız? 

'CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) _ Şimdiki 
beyanlarınızda değil, biraz evvelki beyanlarınız
da bir usulsüzlük var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Efendim, 

biraz evvelki beyanınızda dediniz ki; şayet 300 
arkadaş burada mevcut değilse müzakere nisabı 
vardır, fakat reddedilmiş sayılır. Kanaatimizce 
karar verilmiş sayılır, fakat bu beyan doğru 
değildir. Çünkü karar nisabı üçte ikidir, üçte 
iki olduğuna güre, müzakere nisabı için mevcut 
bulunmadığı takdirde, karar nisabı için de mev
cut yok demektir. Binaenaleyh, kararın veri
lebilmesi için mutlaka 300 kişinin bulunması 
lâzımdır. 290 kişi bulunur da, 290 kabul oyu 
verildiği takdirde yine ret mi saymış olacaksı
nız? Ret sayılmasına imkân yoktur. En az, oy
lamanın tekrar edilmesi icabeder. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
iSayım Cevad Odyakmaz arkadaşım, biraz 

evvelki beyanım dolayıisiyle usulî bir itirazda 
bulundu. 

Anayasamızın 86 nci maddesi; «Meclisler üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 
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Anayasada başkaca sarahat yoksa, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir» de
mek suretiyle, toplantı nisabımı umumi, istis
nasız olarak tesbilt etmiş, karar nisabını ise Ana
yasada başkaca bir sarahat yoksa, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir de
mek suretiyle, toplantı nisabından farklı olarak; 
tesbiit etmiştir. 

Meclisler daima üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile toplanır. Hangi meseleyi müzakere et
mek içim olursa olsun, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır, ama karar vermek için 
daima bu nisap aranmaz. Şu anda müzakeresini 
bitirdiğimiz ve oylarınıza sunulacak olan Ana-
yaisa tadil teklifinin nisabı, yani karar nisabı 
üçte ikidir, ama bu karar nisabının üçte iki 
olması müzakere nisabının da üçte iki olmasını 
gerektirmez. 

Şimdi, daha evvel ifade ettiğim hususları tek
rar ediyorum; bir iltibas olmasın; kabulün te
kevvün edebilmesi için 300 aded beyaz oy lâ
zımdır. Kabul veya ret şeklinde reye iştirak 
edenlerin tamamı 300 ü bulmadığı takdirde, yine 
reddedilmiş sayılır. 

Şimdi efendim, açık oylamayı isim okunmak 
suretiyle yapıyoruz. 

Adana'dan başlıyoruz. 
Arkadaşlarımız biraz evvel dendiği gibi; 

«kaibul», «ret», «çekinser»j şeklinde lütfen yer
lerinden ifade etsinler. 

(Ad okumak suretiyle oylama yapıldı.) (1) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında bulunmıyan 
başka arkadaşımız var mı?... 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ben 
varım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aydın, Mustafa Şükrü Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Kabul. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(Başka, sonradan, gelen, oyunu kullanmıyan?. 

Yok. 
Oylamıa, işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, oylama neticesini 
arz ediyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılmasına mütedair kamun teklifimin! 

(1) Oylama tablosu tutanağın sonuncİMhr. 
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açık oylamasına, 339 arkadaşımız iştirak etmiş, 
309 kaibul, 29 ret, 1 çekimser oy kullanılmıştır. 
(A.P. sıralarından, < b̂rayo» sesleri, şidetli alkış
lar) 

Teklif Meclisimizce kaibul edilmiştir. Hayırlı 
olsun. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, vakit geçtiği için 
ve 19 Mayıs günü de bayrama tesadüf ettiği için, 
20 Mayıs Salı günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

4. — DÜZELTÎŞ 

1. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
bu birle§imde yapılan açık oylamaya itiraz öner
gesi. 

16 . 5 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
15.5.1969 günü yani dünkü celsede bulun

madığım halde yapılan oylamada kaJbul oyu kul
landığım şekilde zabıtlara geçtiğini teessürle 
öğrendim. 

Zabıtlara gerekli tashihatın yapılmasını say
gı ile arz ederim. 

İbrahim Aysoy 
Mardin Milletvekili 
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İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve izmir Cumhu iyet Senatosu Üyesi Beliğ Beler ve 227 arkada
şının, Anayasanın 68 nci maddesinin değiştirilme ;ine ve geçici 11 nci maddesinin kaldınlmâsma 

dair kanun teklifine vorilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topal oğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atakıy 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Muctafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşj 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettiıı Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp \ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğloı 
Emin Paksüt 
Zühtti Pehlivanlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıy anlar 

Açık üyelikler 

: 4f>0 
:'}:)» 
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[Kabul, edenler/ 

tlyas Seçkin 
II. Turgut Tok er 
Hasan Türk ay 
Alparslan Tür keş 
Ahmet Üstün 

ANT Ali YA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Bozlepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Konini Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Oaht Bilgelıan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Movliit Yılmaz 
Möhmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

B1NCÖL 
M. Emin Güııdoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlıı 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
("). Doğan Öz t ürk m en 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Tiirkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Oihad Baban 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKİ lil 
Ta.li ir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdıırra.hman Güler 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçuba^ı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 

Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuz Azizoğlu 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhaıııi Ertem 
Naznıi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Sam et Gül doğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
i 1 üsaınettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Muslafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şen yurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Şevket Asbıız.oğlu 
llayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zevtinoğlu 
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GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocalk 
Naşit Sarıca 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılııçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mürsaloğlu 
Şemsettin Mürsaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğarı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

IZMİH 
Şükrü Akkan 

Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erden 
Hüsamettin GümüşjpaL 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateçoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
tsraaail Arar 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin îzerdem 

Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muamhter Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veygi Kadıojlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Naımi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Izjzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâtmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar ÖzaLp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi PehlivanoğİLi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat AMşan 
Melâhat Gedik 
il yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Baçol 
Ilyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
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TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
iven a a Aral 

ADANA 
Ali Karcı 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan Özcan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Çctinsoy 
Kemal Sanibrahimoğlıı 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAIIİSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Ahmet Dallı 
Rıza Kuas 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

URFA 

Halil Bal kıs 

Necmettin Cevheri 

Mahmut Çetin 

Cemal Güven 

Hüsamettin Köratı 

Ramazan Tekeli 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagüın 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun A ren 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görenta, 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Adil Kurtel 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Fakih Özfakih 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Ahmet Tahtakılıç 

[Oya katilmıyanlar] 

ARTVİN 
Tur gut Altunk fi ya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda , 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Ckreli 
Hasan Değer (I.) 
Reeai İskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

MALATYA 
Şaban Erik 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Tahsin Argıın 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı (İ.) 
M. Mustafa Gürpınar 
Orhan Seyfi Orhon 
Fuad Sirmen 
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î. Hakkı (Telkine! (î.) 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Arif Ertuııga 
Şinasi Osma 

KARS 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Adil Aydın 
Âdil ToközMi 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
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Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi- Evliyaoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykaİ 
Seyfi Güncştan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Açık 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Yekûn 

ı ı *vm 
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NİĞDE 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran P^vliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğhı 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

üyelikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

6 

• # • 

Cevdet Aykan 
TRABZON 

Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Cehil Sungur 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çotiner 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 NOÜ BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
.ial ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit «tmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

'2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat ö-zarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

6. •— İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 

sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

7. — Aydın 'Milletvekili Reşat özardafam, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair Önergesi (10/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

11. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 



12. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

13. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

15. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

16. — (Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

17. — Çankırı Milletvekili (Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

18. — Balıkesir Milletvekili ıSüreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

19. — Afyon Karalhisar Milıldtveıkili Muzaf
fer özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençli ginin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 
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j 20. — Kastamonu Milletvekili Isımal Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına da'ir öner
gesi (10/42) 

21. — 'Sakarya »Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesli (8/38) 

22. — Van 'Milletvekili Salih Yıldız'in, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerindi ve milyonlarca yurttaşın refaha ka-

. vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl-

I masına dair önergesi (10/43) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

24. — Afyon Kaırahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

25. — Van (Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare
lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

26. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile bunların önlen
mesi çarelerini tesbit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş-

I tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 



27. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, dı§ ticaret rejiminin, Anaya-
sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesbdti için Anayasa'mn 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

'28. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

29. — Konya Milletvekili 'Seyit Iharak önder 
ve 3 arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

30. — Aydın Milletvekili Kesat Özarda'-
nın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tar ı-
fından inşa ettirilen Demirköprü Barajının s<\ • 
niyede 600 litre su kaçırmak suretiyle arzettioi 
tehlikeli durumu mahallinde incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/50) 

31. — Adana Milletvekili Kemal Sarıiıbra-
himoğlu ille 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, trafik 'kazalarını önleyici tedbirleri 
tes-bit letmek üzere, Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/51) 

32. — Kastamonu Milletvekili Isaroail Hak
kı Yılanlıoğlu'mun, ahlâk buhranına çare ara
mak üzene Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir (Genel Görüşme 'açılmasına dair öner
gesi (8/40) 

33. — Adana Milletvekili Kemal Sarı ibra-
himoğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
toprak ve zirai reform konuları üzerinde Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/41) 

34. — İstanbul Milleltvekili Ahmet Tahta-
kılıç'ım, mıemlefcette 'esen veya »estirilen rejim 
'buhranı (havasının nedenleri ve lönllenlmesi çare
leri 'hususunda bir 'Genel 'Görüşme açılmasınııa 
dair önergesi. (8/42) 
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B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

'GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de merkezi dışarıda 'bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve imar 
ve iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil-



me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. _ Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup ulumadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. ((i/f) 12) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
ımn, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
cr'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaınanoğ-
Ju'nun, Niğde'nin Aksaray ilcesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İma.' 
ve İskân Bakanından sözlü sorm-uı (6/52R) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilcesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve tskâı 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

17. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/541) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
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I dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
momlcketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

23. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Orman Grenci Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

24. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, 7269 numaralı Kanunun Tralb'zon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
fçin millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamı; 
dan sözlü sorusu (6/551) 

27. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/558) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denotliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

ol. — Bursa Milletvekili Sa'drettin Çanga'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 

J sözlü sorusu (6/570) 
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32. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin j 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

33. — Gaziantep Millet vekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

35. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinm devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

36. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 ta fiilinde Bulanık Emniyet Ko-
ıniserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzmıer'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

39. —• İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

41. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) I 

42. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu* 
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se- J 

î bebine dair Bayındırlık Bakarımdan sözlü soru
su. (6/589) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakarımdan söz
lü sorusu. (6/590) 

45. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

46. — Kastamonu Milletvekili Isımadl Hakiki 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

47. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm Hatay ili köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların geçimine dair Köy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özardafam, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

49. — Konya Milletvekili Yıımts Koçak'ım, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/596) 

50. — Sakarya MiEetvekili Hayrettin Uy
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra-
mışıına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad-
ı, desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 

J Bayram ve genci 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) 

X 3. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kuınılu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Miillet 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) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 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 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 
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11. — İzmir 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 nei 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 . 1968J 

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

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

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

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

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

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genci 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 arkadaşının, Dilekçe Karma. 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararm Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

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

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunıea yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 



848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

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

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

X 26. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinheaabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) (S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 27. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 28. — DoVleft Hava Meydanları İşletmesi Ge-
ntel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Keainheaap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 29. — Onman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

8 — 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 

X 30. — Devlet Su işleri Genel' Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile D evlât Su işleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 31. —• Vakıflar Genci Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile \akıflar 'Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 32. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 33. —• İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışjtay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kcsinheisap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 34. —'Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarilhi : 26 . 4 .1969) 

X 36. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhcsa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 

36. —• Çaınıaıklkalc Milletvekili öihad Baban'm 
yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır-
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mıa Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) I 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

37. — Antalya Milfctveklili Hasan Fehmi Boz-
tepe ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Kuruluş ve mamurları Kanununa ek, 
Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât 
Ve mücissıeıselerinde çalışan bilûmum ımomur ve 
uiametl'ilerin intibakları ve sair özlük işleri hak
kımdaki kanun teklÜfine dair Cıımlhuriyet Sena
tosu : Başkanlığı tezkeresıi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Koımisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/521; Cumhuriyet Senatosu '2/257) (S. -Sa
yısı : 732 ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1969) 

'38. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlı oğlu'nun 6972 sayılı korunmaya muhtaç 
çocuklar hakkındaki Kanunda değişiklıik yapıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/168) 
(8. Sayısı : 898) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKlNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

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

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu 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 Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanım teklifi ] 

ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968) 

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

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

X 8. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 19G8] 

9. — 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 kumlan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 025) 
[Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 

X 10. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 
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 II. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

12. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail 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 ncı 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 13. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

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

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

1G. — Umumi Hıfzısıhha 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 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
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I Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 18. — 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 19. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İğleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

20. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

21. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları- kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 2 9 . 11". 1968) 

X 22. — 31 . 12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerimin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporlan. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi. : 
29.11.1968) 

X 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

25. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ'-
num 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Te§-

I kilâtına dair Kanunun 21 mci maddesinin değiş-
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tirilra esine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 27. — 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 karnine 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

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

X 29. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

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

31. — 3530 sayılı (Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

32. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
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) 

33. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akeal'-
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) 

34. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç. Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanımla 
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] 

35. — 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] 

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

37. — .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 38. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, işçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve îs-



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] 

39. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenin 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) 

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

X 41. •— 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 ıseçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X42. •— 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) 

43. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ucii maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — 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) 

48. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı iie 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, 2/688) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

49. — Ankara Milletvekili Kemal Başcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
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 Kom/isyon raporu .(2/690) (S, 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

50. — İstanlbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu 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-

; rasmın değiştirilmesi hakkında kanun teklif-
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lei'i ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, .2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12.2.19(59) 

X 51. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve T icar-et. Çalışıma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/340) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

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

X 53. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milletvekilli Hüdai O rai ve 
24 arkadaşının teklifli ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, 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 tarfiıhd: 15 . 2 . 1969) 

54. —• izmir Milletvekili Tiüsametin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptaıı'uı 
5616 «ayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (e) 
fıkraıla.rınm değiştiril m esti hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seçiılen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 55. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satırıalınması 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) 

56. — 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) 

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

58. — 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, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

59. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Oömlek-
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'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

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

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

62. — 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) 

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

64. — Van'ın 'Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka-
yitlı 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) 

65. — Türk Ceza 'Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı T ekinci, Aydın Milletvekili Reşat 
uzarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

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

67. •— 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 maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ-
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lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

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

69. — 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) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

70. — 'Menkul kıymetler ve Kaımbiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/404) (S. Sayısı : 
857) [Dağıtma tarihi : 11 , % . 1969] 

71. — Eskişehir Milletvekilli İsmet Angı'nm, 
24 . 12 . 1964 gün ve ,521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1969] 

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

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

74. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
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ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonları raporları. (1/464) (S. Sayısı : 885) 
(Dağıtma tarihî : 6 . 5 .1969) 

75. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka,-
nununun 34 ncü maddesinin (C) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/626) (S. Sayısı : 887) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1969) 

X 76. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limıanıları İşletimle 'Geniell Müdürlüğü. İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 'Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyali Sigortalar Ku
rumuna devri hakkındaki Kanun/a ek ve geçici 
mıaJdJdeler eklenmesine 'dair kanun tasarısı ve 
'Geçici Komisyon raporu (1/678) (S. Sayısı : 
886) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1969) 

77. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
Manisa Milletvekili Ertuğrul Akra'nın, 6122 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun '66 nci maddesinin (B) fıkrasında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Sematosu îstanibul Üyesi Mehrure 
Afcsoley'in 5434 sayılı T.C. Emekli .'Sarıldığı Ka
nununun 74 ncü maddesinin 4 nicü fıkrasından 
sonTa hir fıkra eklennuesi 'hakkında kanun tekli
fi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/743, 2/548) (S. İSayısı : '890) (Dağıtma tari

hi : 12 . 5 . 1969) 

78. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Eskişehir Milletvekili M. Isımet Angı'nm, Silâh
lı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner he-
kilmleıre de tazminat verilmesi hakkınlda kanun 
teklifleri ve Miilllî Savunma ve Plân ko'misyon-
lan raporları (2/792; 2/789) (S. Sayısı : 889) 
(Damıtma tarihi : 12 . 5 . 1969) 

79. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yarardı hizmetleri geçen üç kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık 'bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve Malliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/525) (S. Sayısı : 891) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

80. — Cumhuriyet Senatosu, Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve '3 arkadaşının, 5239 sayılı Anka
ra Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunlara 'bağlı cetvel
lerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapıl

ması hakkınlda kanun teklifli ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/852) (S. Sayısı : 
894) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969) 

81. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Kontenjan Üyesi Ragıp Ünor'in. 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkm-
<da 5239 sayılı Kanuna 'bağlı (2) sayılı cetvele 
!bâzı kadrolar ilâve edilmesi hakkınlda kanun 
teklifli ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/845) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

82. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 8 
arkadaşının, Şa'banoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
'hizmet teırt'ilbindlen aylık 'bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/664) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma 
rihi : 13 . 5 . 1969) 

83. — Güınüşanc Milletvekili Saîbri özcan Sah 
ıile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay 
ve 5 arkadaşının, 23 .. 3 . 1964 gün ve 443 sayılı 
İlkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553) (S. Sayısı : 892) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1969] 

84. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker ve 18 .arkadaşının, Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere 
ödenek verilmesine dair 883 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Tarım 
ve Plân komisyonları raporları (2/562) (S. Sa
yısı : 893) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969] 

85. — 506 sayılı Sosyal Sigortaılar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna Ibâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile 'Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu 
ve 3 arkadaşının, Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, İs
tanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
gut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi 'Rifat Öztürkçine'nin ve Ada
na Milletvekili Bekir Tümay ve 8 arkadaşının 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmedi hakkında kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 2/839, 
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2/863, 2/876, 2/877) (S. Sayısı : 897) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 .1969) 

86. — Cumhuriyet Sonajtosu Kontıenjan Üyesi 
Zerin Tüzün, İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan, Kocaeli Milletvekili Nihat Erim vo 2 ar
kadaşı, Cumhuriyet ıSenatosu Adana Üyesi 
Muslihittin Yılmaz Mete, Eskişehir Milletvekili 

l İsmet Angı ve Cumhuriyet Senatosu Konya 
i Üyesi Mehmet Varışlı'nııı, Millî Eğitim Bakan

lığı meslekî ve teknik öğretim okulların öğret-
! menlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka-
I miti teklifleri (2/857, 2/800, 2/807, 2/810, 

2/828) (S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1969) 

(94 noü Birleşim) 


