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1. — Konya Milletvekili Necmettin 
Erbakan'm, bâzı yabancı şahsiyetlerin 
ve Parlâmento üyelerinin memleketimize 
yaptıkları ziyaretler ve Adalet Partisi
ne vâki katılmalarla ilgili demeci ve 
Dışifderi Bakanı ihsan SaİDri Çağlayan-
gil'in cevaJbı 248:252 

2. — Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müfttioğlu'nnn, yurt ve Parlâmento 
içinde gelişen siyasi olaylar hakkında de
meci 252:254 

3. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıd-
dık Aydar'ın, Konya Milletvekili Necmet
tin Erbakan'm konuşalarmda kendile
rine sataşma olduğu gerekçesiyle de
meci 254:256 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkere
si (3/205) 256:257 

Sayfa 
5. — Bir toplantı yılında iki aydan 

fazla izin alan Van Milletvekili Kinyas 
Kartal'a ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/206) 257 

6. — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın, Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner ve 2 arkadaşının, 440 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışanlara verilecek kasa taz
minatlarına dair kanun teklifinin, ha
zırlanmakta olan Devlet Personel ka
nunu tasarısı ile birlikte nazara alın
mak üzere, tehir edildiğine dair tez
keresi (2/134, 3/207) 257 

7. — Yapılan itiraz üzerine 3.12 .1969 
tarihinde tekrarlanan Dışişleri Komis
yonu Başkanlık Divanı seçimine vâki 
yeni itirazlar dolayısiyle, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının 6 . 1 . 1970 te aldığı 
8 sayılı kararı. 257:266 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 267 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
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Sayfa 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis 
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec-
lihi : 1/196; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1068) (Millet Meclisi S. Sayısı : 73; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1366) 267,273: 

275 
2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 li
ralık aktarma yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç, Karadeniz 
tütün piyasası ve ekicilerinin durumlarına ve 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe de, Ma
latya'da haşhaş ekiminin yasaklanması kara
rının sakıncalarına dair gündem dışı demeçte 
bulundular. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Cumlhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebru-

re Aksoley'in, 5049 sayılı. Kanunun birinci 
maddesinin (a) fıkrasının birinci kısmının bi
rinci cümlesinin değiştirilmesi ve 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunu değiştiren 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler eklen
mesi baklandaki kanun tekliflerinin, hazır
lanmakta olan Devlet Personel kanunu ta
sarısı ile birlikte nazara alınmak üzere tehir 
edilmelerine dair karar alındığı hakkındaki 
tezkereleri Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının 
önergesi üzerine; 

S*yf* 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/207; Cum
huriyet Senatosu 1/1073) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 74; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1371) 268:271,276:277 

3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması haklcnda 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/188; Cum
huriyet Senatosu : 1/1067) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 75; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1365) 271:272,278:279 

H970 malî yılı genel ve katma, bütçeleri ka-
nunlaşmcaya kadar Devlet harcamalarının 
yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline yetki veren kanun ta
sarısının, gelen kâğıtlardan gündeme alına
rak, basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat 
geçmeden ve öncelikle görüşülmesi hususları 
onaylanarak; yapılan görüşmelerden sonra 
maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya su
nulup, oyların ayırımı sonunda, adı geçen ka
nun tasarısının kanunlaştığı bildirildi. 

27 . 2 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,50 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

H ^ « » ı H 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Sözlü Soru 
1. — Çorum Milletvekili Cahit, Angı'mn, 

5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Ço
rum'un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» 
başlıklı yazıya dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/119) 

Yazılı Sorular 

1. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz'kan'-
in, Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma ve Köy 

II - GELEN 

Tasarılar 
1. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 

Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı (1/211) (Ma
liye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı (1/212) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkereler 
3. — Ağrı Milletvekili Abdülkerim Beya-

zıt'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/201) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/202) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğ
ma 4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/203) (Adalet Komisyo
nuna) 

6. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 nu-

I İşleri Bakanlıklarına gönderimiştir. (7/109) 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, Dinar Kazası Çiçektepe kö
yündeki salgın hastalık için ne gibi bir ted
bir alındığına dair yazılı soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/110) 

I 3. _ Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğ-
lu'nun, T. C. Ziraat Bankası tarafından 1962, 
1965, 1966 yıllarında Erzurum, Kars ve İs
parta illerine hayvancılık için yapılan yar
dıma dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/111) 

KÂĞITLAR 

I marada oturur Yakupoğlu Yaşar'dan doğma 
1 . 9 . 1936 doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu 
Hamidiye mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 
20 de nüfusa kayıtlı olup evlilik dolayısiyle 
Hamidiye mahallesi 295 haneye gitmiş Kur
tuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakup kızı Yaşar'dan doğma 1.4.1947 
doğumlu Kadriye Partici'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/204) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/229) (S. Sayısı : 70) 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/196; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/1068) (Millet Meclisi S. Sayısı : 73; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1366) 

9. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 

I Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri-
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yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/207; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1073) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 74; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1371) 

10. — İstanbul üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/İ) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/188; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1067) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 75; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1365) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birlecimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'tn, bâzı yabancı şahsiyetlerin ve Parlâmento 
üyelerinin memleketimize yaptıkları ziyaretler 
ve Adalet Partisine vâki katılmalarla ilgili de
meci ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gü'in cevabı. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Nec
mettin Erbakan, son zamanda bâzı yabancı şah
siyetlerin ve Parlâmento üyelerinin memleketi
mize yaptıkları ziyaretlerle ilgili gündem dışı 
söz istemiştir. Bu konuda kendisine söz veriyo
rum. Buyurun Sayın Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem Yüce Meclisin üye
leri ; 

Yüksek huzurlarınızı, son zamanlarda mem
leketimize vâki bâzı ait maksatlı garip ziyaret
ler, bu ziyaretler muvacehesinde resmî makam
larımızın tutumları ve resmî makamların bu 

tutumları ile memleketimizin geniş milliyetçi 
efkârı umumiye arasındaki tezatlara işaret et
mek maksadiyle işgal ediyorum. 

Kasdettiğim ziyaretler, bundan kısa bir za
man önce Amerikalı Senatör Jakop Javits'in 
ve halen cereyan etmekte olan Dünya Rötar 
Clubleri Genel Başkanı James Corvey'in mem
leketimize vâki ziyaretleridir. Amerikalı Sena
tör Jakop Javits Ocak ayında Amerika'dan ha
reketle, önce israil'e uğruyor, orada mahiyeti 
meçhul temaslar yaptıktan sonra Türkiye'ye ge
liyor ve Türkiye'de, kökü dışarda bir beynelmi
lel Kulüp olan Proreller Kulüpte bir konuşma 
yaparak, bu kulübün, malûm zengin, mahdut 
özel sektör çevrelerine bâzı siyasi fikirlerini 
aşılamak ve onlara istikamet vermek amaciyle, 
«Arap - İsrail ihtilâfı Ortadoğu'da savaşı biran 
yeniden başlatabilir, Türkiye siyasi olarak ça* 
tışmanın içinde olmamasına rağmen, bölgede-, 
dir ve bir patlama halinde kendini savaşın için^ 
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de bulabilir. Araplar rüyalarından vazgeçme
diği sürece barış mevzuubahsolamaz, çünkü İs
rail'in morali ve kuvveti yerindedir. Barış ihti
mali uzak olduğuna göre, Türk iş adamları bu 
durumu dikkate alarak düşünmeli, Ortadoğu 
ihtilâfı mevzuunda israil ile işbirliğine gitmeli, 
bilhassa Türk ve Yunan iş adamları arasında 
sıkı bir dayanışma ve birlikte hareket tahak
kuk ettirilmelidir», tavsiyesinde bulunmuştur. 
Millî menfaatlerimizle bağdaşmasına imkân ol-
mıyan bu gayrimillî fikirleri bir gayrimillî ku
lüpte bâzı mahdut özel sektör çevrelerine aşı
lamak gayretini gösteren bu zatın bilâhara, Baş
bakan ve Hariciye Vekili ile görüşmesi ve ön
ceden bir randevusu olmadığı halde, Cumhur
başkanlığı makamının uymayı icabettirdiği pro
tokol esasları bir kenara bırakılmak üzere, Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından kabul olunuşu 
calibi dikkat bir olaydır. 

Bu kere, birkaç gün önce beynelmilel Rötar 
Clubleri Başkanı olan James Corvey memleke
timize gelmiş ve kökü dışarda beynelmilel bir 
teşkilât olan Rötar Clublerinin 65 nci kuruluş 
yıldönümünü vesile ittihaz ederek, malûm, mah
dut özel sektör çevrelerine istikamet vermek 
hususunda temaslarda bulunmuştur. 

Beynelmilel Rötar Kulüpleri Genel Başkanı 
James Corvey'in önceki günü akşamı Hilton 
Roof - Barda yaptığı basın toplantısı esnasın
da kendisini protesto eden milliyetçi gençlere 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı haşin 
muamele ve bu işlemi yaparken Emniyet men
suplarının Rötar Club mensuplarının emirlerine 
göre, onları memnun etmek için aşırı bir gay
ret içinde bulunmaları ve milliyetçi gençlere 
yaptıkları muameleler hakkında Rötar mensup
larına sık sık malûmat arz etmeleri yine calibi 
dikkat bir olaydır. Bu olay bizlere, bundan bir 
süre. öncesinden beri Türkiye Odalar Birliğin
de cereyan eden kanunsuz olaylar esnasında 
Ankara Emniyet mensuplarının bâzı mahdut 
özel sektör temsilcilerini memnun etmek ve on
ların mümessillerini zorja Odalar Birliğine 
oturtmak için yaptıkları aşırı ve kanunsuz tat
bikatı hatırlatmaktadır. 

Yukanki olaylar, aylardan beri Yüce Meclis 
üyelerinin mütaaddit ısrarlı taleplerine rağmen, 
Ortak Pazar temasları hakkında Yüce Meclise 
bilgi verilmesinden kaçınılmasına mukabil, Ha

riciye Vekili Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in 
Ortak Pazarla ilgili konuşmasını bundan bir 
süre önce yine kökü dışarda beynelmilel Rö
tar Culb'e yapmış olması olayı ile birlikte mü
talâa olundukları takdirde, memleketimizin 
büyük ve geniş milliyetçi efkârı umumiyesini son 
günlerde meşgul eden ve milliyetçi efkârı umu
miye görüşleriyle tezat teşkil eden bu olaylar 
aşağıdaki soruları haklı olarak ortaya çıkart
maktadır. 

1. Türk polisi ne zamana kadar masonik 
mahdut özel sektör çevrelerini memnun etme 
gayreti içinde bulundurulacaktır? (A. P. sıra
larından gülüşmeler.) 

2. Hükümet çevrelerinin mahdut özel sek
tör çevrelerine hususi muameleleri ve kökü dı
şarda gayrimillî kulüpleri ve teşekkülleri teş
vik ve terdifleri ne zamana kadar devam ede
cektir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Senin kö
kün dışarda. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, müdahale et
meyin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
3. Türk siyasi hayatı ile ilgili fikirlerin alâka
lılarına söyleneceğine, mahdut özel sektör çev
relerine açıklanmaları, bu çevrelerin siyasi ha
yatımızda daha müessir kabul edilmelerinden 
mi ileri gelmektedir? 

4. Hakik mahiyet ve maksatlarının ne oldu
ğu artık milletimizce çok iyi bilinen bu kabil 
kökü dışarda teşekküllerde, yabancı birtakım 
kimselerin, bu rahatlıkla fikirlerini beyan et
me olayları, bugünlerde Parlâmentomuzdan iti-
madalabilmek için hiçbir dünya Parlâmento
sunda görülmemiş ve basınımızda «Mebus pa
zarı» adiyle intikâl etmek suretiyle Parlâmen
tomuzun... (A. P. sıralarından «Yuh» sesleri, 
şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum arkadaş
lar. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Meclise 
hakaret ediyor Sayın Başkan. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — O kürsüden 
böyle konuşamazsın. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Mec
lise hakaret ediyor. Sözünü geri alsın. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, istirham ediyo
rum. 

Sayın Buldanlı, sakin olun efendim. «Bası
nımıza intikal eden» diyor. Basında okumadı
nız mı zatıâliniz bunu ? Biz de okuduk. Bunu 
esefle kaydediyor. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Efendim lütfen müdahale etmeyin. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kürsüde ko

nuşanların, mebuslara hakaret etmelerini önle
mek Başkana düşer. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bir mebus 
haysiyetini bilmeli, öyle konuşmak. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, müsaa
de buyurun, 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Onun kö
kü dışarda. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Böyle bir ko
nuşma yapamaz'bu kürsüden. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Allah be
lânı versin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Abdülnasır'-
m uşağı. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, hep birden konuşur
sanız anlaşmamızın imkânı yok. istirham ede
rim sakin olun. Müsaade buyurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sözünü 
geri alsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, bir şey 
mi söylediniz efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Başkanlık makamında zatıâlinizin, Par
lâmentoya vâki hakareti müdafaa mı edeceği
nizi öğrenmek isterim. (A. P. sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Ne münasebet efendim? (A. P. 
sıralarından «Yuh» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum. 
Bu Meclisin âdabına yakışmıyacak bâzı sözler 
geliyor kulağıma... 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Zorla bir hâ
dise mi çıkartmak istiyorsunuz Sayın Başkan? 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ka
bul etmediğiniz bir sözü reddetmenin de bir usu
lü vardır, Bu, hep birden müdahale ederek ol
maz. (Gürültüler.) 

Müdahale etmeyin, benim istirhamım budur. 
Elbetteki cevabı verilir. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sözünü geri 
alsın efendim. 

GSNÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Konuşmalarınızda bir sürçü 
lisan olduğu inancındayım. Sayın hatibi müda
faa ediyormuşsunuz gibi bir tavır takındığınız 
anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Ne münasebet efendim? Basın
da yer alan bir fikri serd etmesi üzerine arka
daşlarınız bu reaksiyonu gösterdi. Benim bu 
fikri tasvibettiğim nereden çıkıyor efendim? 

istirham ederim, ama bir kere hatip sözünü 
bitirsin, ondan sonra efendim (Gürültüler) Hep 
birden müdahale edersek işin içinden çıkma
nın imkânı yok ki... 

Sayın Erbakan, lütfen konuşmanıza devam 
edin. Sonra, tepki uyandıran sözünüz üzerinde 
ikazda bulunacağını. (A. P. sıralarından gürül
tüler, «Sözünü geri alsın» sesleri) 

Efendim, müsaade edin; sözünü geri aldır
manın da bir zamanı, yeri, âdabı, usulü var. 
istirham ediyorum; bitirsin bir kere hatip sözü
nü, ne diyeceğini anlıyalım. 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — özel sek
törün içinden geldi, özel sektöre düşman oldu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın hatip devam edin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Efendim, müsaade buyurursanız... (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 
Saym Erbakan, lütfen... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Kaldığım yerden devam ediyorum efendim. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sözünü geri 

abın. 
BAŞKAN — Efendim, cümlenin sonunu din-

liyelim. istirham ediyorum, müsaade buyurun. 
Vazifemi yapacağım, istirham ediyorum. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Müsaade buyurursanız yanlış anlaşılmış olması 
ihtimaline binaen son okuduğum noktayı tek
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

istirham ediyorum efendim, çok istirham 
ediyorum; dinliyelim, ondan sonra icabını ya
palım. 



M. Meclisi B : 49 27 . 2 . 1970 O : 1 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Ve basınımıza; «Mebus Pazarı» adiyle intikal 
etmek suretiyle Parlâmentomuzun haysiyetini 
örseliyen yeni bir metodun mucidi Sayın Sü
leyman Demirel'in fikir ve zihniyet... (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Arap uşa
ğı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Fikir ve zihniyet yapısından mı ileriye gel

mektedir? Yüce Meclis... 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Bir hâdise mi 

çıkarmak istiyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, hâdise çıkarmak iste

diğine kaanü iseniz; sakin olunuz, bu hâdiseyi 
çıkarmayınız. (Gürültüler) Bu suretle sözleri 
tesirsiz kalır efendim, istirham ediyorum. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Bir genel Baş
kana hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, kimseye hakaret et
tiği yok ve icabı yapılacaktır; ama bir kere ha
tip sözünü bitirsin, istirham ediyorum efen
dim. 

ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Yani zorla bir 
hâdise mi çıkartmak istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Ne münasebet efendim? İstir
ham edrim Sayın İsmet Angı, sakin olun efen
dim. 

ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Nasıl sâMn 
olursun Bir genel başkana hakaret ediyor gö
zünüzün önünde. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri. 

BAŞKAN — Efendim, hakaret vâki değil
dir, istirham ediyorum. 

Devam edin efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Sayın Başkan, muhterem üyelerden bâzıları, 
zannediyorum ki, cümlenin tamamını birlikte 
mütalâa etmedikleri için yanlış fikirlere duçar 
olmaktadırlar kendileri... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen sözleri
nizi bağlayın efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Sözlerim efendim; dört tane sual sorulmaktadır 
efkârı umumiyede... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hangi efkârı 
umumiyede? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Bu sualleri serd ettim. Son cümlem; Yüce Mec

lisi saygılarımla selâmlıyarak hürmetlerimi su
narım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Çağla-
yangiü; buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANĞÎL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) Sayın Başkan,... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, istirham 
ediyorum, lütfen konuşan hatipleri sükûnetle 
dinliyelim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Erbakan'm beyanlarında şahsım ve 
Hükümetin tutumu bahis konusu olduğu cihet
le, temas ettikleri hususları aydınlatmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Erbakan, Senatör Javits'in, Dışişleri 
Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafın
dan kabullerini tenkid sadedinde beyanlarda 
bulundular. 

Senatör Javifis Amerikan senatörüdür, NATO 
nun bütün devletlerinden kurulu NATO Parlö-
manterler Birliğinin Başkanıdır. İkinci Başka
nı da Sayın Kasım Gülek'tir. 

NATO Parlömanterleri, NATO memleketle
rinin gelişmişlik farkları olduğunu düşünerek 
aralarında yardım yapılması hususunda bir pro
je hazırlamışlardır. Bu proje, Türk - Yunan hu
dudundaki Meriç nehrinin ıslahı ve Türkiye ile 
Yunanistan arasında iktisadi işbirliği sağlanma
sını hedef almıştır. Bu projeler için, hibe sure
tiyle kaynaklar bulunmuş, Meriç nehrinin ısla
hına ait proje tamamlanmış, ve tahakkuku im
kânı için teşebbüslere geçilmiştir. 

Senatör Javits, bununla ilgili işleri zaman za
man mahallerinde tetkik etmek ve ilgili zevatla 
temas etmek üzere Türkiye'ye gelmiştir. Son de
fa geldiğinde de yine tarafımızdan kabul edil
miş, bu konular görüşülmüştür. 

Senatör Javits'in, Arap - İsrail ihtilâfiyle 
bir ilgisi yoktur. Bu konuda kendisine tevdi 
edilimş bir vazife de yoktur. Ama bu zatın be
yanları olabilir; bütün senatörler gibi fikirleri 
olabilir. Bunları muhtelif forumlarda da açıklı-
yabilir. 

İkinci husus; Türk Dışişleri Bakanının Ro-
tary Kulüpte konuşma yapmasıdır. 
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Rotary Club, geniş teşkilâtlı bir müessese
dir; azalarına ayda bir yemelkler tertilbeder ve 
bunda da muhtelif kimseler davet edilerek, hep
si Türklerden müteşekkil değişik dallarda vazi
fe almış kimselere, herlkes, kendi mesleki dâhi
linde hitabeder. (0. H. P. sıralarından anlaşıla-
mıyan bir müdahale) 

BAŞKAN — Efendim, milletvekilleri konu
şan hatibe sual soramazlar. İstirham ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Bunda kınanacak ne 
gibi bir husus mevcudolduğunu bendeniz anlı-
yamaJdım? 

Bir Amerikan senatörünün gelip ilgili şah
siyetlerle temas etmelini, bir milliyetçilik açisı-
na sevk ederek, gayet garip neticeler çıkarmak 
her halde Sayın Erbakan'a has bir meziyet olsa 
gerektir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Beni en çok üzen husus; bu mukaddes çatı 
altında, mebusları satılık bir meta haline geti
ren bir ibarenin telâffuz edilmiş ve Riyaset Ma
kamı tarafından da normal karşılanmış olması
dır (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Yüce Heyetiniz arasında, kimse mezata çıkmış 
değildir. 

C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLET
VEKİLİ — Türk basınına çatarsın, onlar yazı
yor 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANĞİL (Devamla) — Basm yazdığı za
man, Muhterem Heyetinizin, bizatihi kendi şe
ref ve şahsiyetlerinizi düşünerek, yekvücut ola
rak, böyle bir iddianın karşılarında olmaları lâ-
zımgelir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 

Hele Makamı Riyasetin, bunu tabiî bir hâdi
se görmesini esefle karşıladığımı arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kesinlikle bir hususu 
arz edeyim; Sayın Erbakan'm konuşması içinde 
geçen ve hepimizi üzen ibarenin, Başkanlıkça 
olağan karşılandığı şeklindeki zan, temelinden 
yanlıştır ve hatalıdır. Sayın Erbakan bunu, «bu 
hâdise böyledir» diye söylemiş olsa idi, elbette 
ki, derhal müdahale ederdim ve bu sözünü geri 
aldırırdım, ama «basında yer alan bu haber» 
diye zikretti ve her milletvekilinin bu gibi söy
lentiler karşısında aksülâmel göstermesi, bunu 

nefretle karşılaması normal olduğu için, Sayın 
Erbakan'm da bunu bu şekilde söylemiş olduğu
nu kabul ettim; hikâye bumdan ibarettir. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Başkan, 
şahsıma sataşma var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, 
arkadaşımız Başkanlığa bir şey söylüyor; sesi
ni duyabilmem için sükûneti muhafaza etmeni
zi istirham ediyorum. 

Buyurun efendim. 
SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Efendim, ben

deniz Adalet Partisine geçmiş milletvekillerin
den bir tanesiyim, bir zan altındayım; benim pa
rayla satmalındığımı ifade ediyorlar. Müsaade 
buyurun izah edeyim. Bu meseleyi vuzuha ka-
vuşturabilmem için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, oturun efendim yerinize, 
çağıracağım sizi. 

2. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, yurt ve Parlâmento içinde geli
şen siyasi olaylar hakkında demeci 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Sadık TeMn Müftüoğlu, son günlerin siyasi 
olayları üzerinde gündem dışı söz istemiştir. Bu
yurun Sayın Müftüoğlu. 

(A. P. sıralarından; «Aydar'a sataşm'a var
dı» sesleri) 

Efendim, sataşmayı halletmenin zamanı var, 
müsaade buyurun. 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — O, Er
bakan değil, yanbakan. 

BAŞKAN — Efendim, bu da simidi sataşma 
olmuyor mu? Arkadaşımız bunun üzerine söz is
terse ne yapacağız sonra? 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Son günlerde siyaset sahnesinde birtakım id

dialar ve bu iddialarla ilgili olarak birtakım 
bühtanlar ve karanlık akıbetler ortaya kon
maktadır. Ne garip tecellidir ki, demokrasiyi 
kendilerinin getirdiği iddiasında olanlar, hâlâ 
demokrasiyi ve onun faziletini anlıyamadıklan-
nı bir kere daha ortaya koymuşlardır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri) 

Demokrasimizde söz hürriyeti, basın hürri
yeti ve hele hele kürsü hürriyeti tam bir serbes-
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tî ve teminat içerisindedir. Ve yine bir gerçek
tir ki, demokrasi bir aleniyet rejimidir, tabiîdir 
ki, her demokraside olduğu gibi Türkiye 1de de 
bu geniş hürriyetlerin suiistimali olacaktır ve 
zaman zaman olmaktadır da. Nitekim, değerler 
tezyif edilmek, son tâ/birle şaibe altında bırakıl
mak istenmektedir. Gerçekte bu tip hâdiselerde 
ilk mesele, tezyif ve tahkir edenle edilen araSm-
da ikil bir durum yaratılmış olmasıdır. Bu ah
valde yapılacak işi ve başvurulacak yolu Ana
yasamız göstermiştir. 

Mazideki demokratik siyasi mücadelede or
taya çıkan mahzurlar, bilindiği gibi, Anayasa-
ımızin 34 ncü maddesi ile kamu görev ve hizme
tinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin 
yerine getirilmesi ile ilgili olarak yapılan isnat
lardan dolayı iddia sahibine ispat hakkı tanı
mak, mağdura da mahkeme yolu gösterilmek 
suretiyle halledilmiştir. 

İşte, şaibe denilen hususlarda Anayasanın 
getirdiği bu düzen ve bu yol derhal işletilmiş, 
hâdise, dâva yolu ile Türk Adliyesine intikal 
ettirilmiş ve iddiacılara da peşinen ispat hakkı 
tanınmıştır. Anayasa ve demokratik nizam için
de işlemesi lâzımgelen ikili münasebetle ilgili 
yol bu suretle işletilmiştir. 

Neticeyi bağımsız Türk adliyesi ve âdil Türk 
hâkimi tâyin edecektir. (0. H. P. sıralarından 
«Yüce Divana» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. ; 

SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Devamla) 
— Muhalif, muvafık hepimiz için vicdanlı yol 
bu durumda ikidir. Ya Türk adliyesinin ve âdil 
Türk hâkiminin vereceği karan beklemek veya 
bu iddialarda bir ciddiyet görüyor, bu ididala-
rın haklılığına inanılıyor ise, yine Anayasa ni
zamı içerisinde Anayasanın her parlömantere, 
her siyasi partiye tanıdığı murakabe yollarını 
derhal ve süratle hajrekete geçirmektir. (A. P. 
sıralarından «bravo»! sesleri, alkışlar) 

Doğru yol budur, Anayasa yolu budur. Bu 
yollar açıklığı getirecektir, İşte, bu açıklıktır 
ki, demokratik rejimi güçlü kılmaktadır, ama 
bu meşru ve Anayasa yolunu denemiyeceksin, 
işletmiyeceksin; hem de görevin olduğu halde 
işletmiyeceksin.. (C. H. P. sıralarından müda
haleler «Açık konuş» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum 
müdahale etmeyin. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Fakat Adalet Partisi ve onun iktidarı aley
hinde en şiddetli tenkidleri yapmaktan biran 
bile geri kalmamış bir gazetenin başmakalesin
de ifade edildiği gibi, ciddiyetten uzak ve tama
men şahsi hesaplarla tanzim edildiği için veren
lerin suratına çarpılan bir dosyanın bilâhara 
şahsi husumet içinde bulunulan bir gazete tara
fından lanse edilişini, kendine sermaye yapa
caksın... İşte bu olmaz... Bunun adına demagoji 
denir. Demagoji ise demokratik rejimin baş düş
manıdır. (C. H. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir müzakere 
usulümüzün olmadığını defaatle arz ediyorum. 
İstirham ediyorum efendim, ben hatibin söz hak
kını korumakla mükellefim. İstirham ediyorum, 
müdahale etmeyin. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— Bileceksin ve kabul edeceksin ki, bugün bir 
başkası uğradığı iftira karşısında hakkını arar 
durumda iken, demagojik taktiklerle onu yıp
ratma taktiğine girdiğin, Anayasa yolunu işlet
mediğin takdirde yarın aynı akıbetle sen, daha 
doğrusu her birimiz karşı karşıya kalırız. Bu 
faziletlerin, haysiyet ve şereflerin inkırazı, reji
min sonu olur. Bugün Anayasa yolunu tercih 
etmiyerek demagojiyi tercih edenler, bu davra-
nışlariyle şu gerçeği ortaya koymuş olmaktadır
lar. Anayasa rejimi onlar için aslında bir gaye 
değil, süfli emelleri için bir vasıtadır. Demok
ratik rejim onlar için bir fazilet rejimi değil, bir 
demagoji ve anarşi vasıtasıdır, tşte, körpe Türk 
demokrasisinin hakiki düşmanları da bunlar... 
Anayasa düzerimin karşısında cephe alan yine 
bunlar. Nihayet, demokratik rejime olan inancı 
zedeliyenler yine bunlardır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türk vatandaşı
nın zihnindeki sual şudur; madem böyle şaibe
ler vardır ve buna inanılmaktadır, bunlar ni
çin iddiacılar ve dosyacilar tarafından Meclise 
getirilmemektedir? Anayasamıza göre Mecliste 
en süratli işliyen müessese gensorudur. Yine bi
linen şekli ile A. P. nin, her zaman yapılan id
diaların aksine rey çoğunluğu ile gensoruları 
reddedecek durumda olduğu da idida olunamaz, 
ama iddiacılar bilmektedir ki, sarıldıkları simit 
bir yalan ve iftira simitidir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 
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Yalan ve iftira ile Anayasa yoluna, demok
rasiyi aleniyete getiren yola tevessül edildiğin
de, mumlar yatsıya erişmeden sönecek, müfteri
lerin gerçek yüzleri meydana çıkacaktır. 

Yıpratılmak istenen aslında Atatürk neslinin 
ilk Başbakanıdır. «A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) (0. H. P. sıralarından müdaha
leler, «Menderes'e ne oldu?» seslteri.) 

Biz, Atatürk gençliği olarak buna müsaade 
etmiyeceğiz ve yine biz A. P. nin dışardan idare 
edilmesinin gayrimümikün olduğunu bir kere 
dalha ispatlıyacağız. Bu, böylece bilinmelidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (A. P, sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Sayın Meh
met Sıddık Aydar. 

KEMAL SATIR (Adana) -— Sayın Başkan, 
Sayın Müftüoğlu'nun konuşması münasebetiyle 
bir açıklama yapmak istiyorum. Konuşınalan-
nın Sayın Genel Başkanımızın Sayın Başbakana 
vermiş olduğu cevap ile ilgili olması iktiza eder. 
Bunun hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usul şu anda görüş
menize müsait değildir, Sayın Satır. Bir gün
dem dışı konuşma çerçevesi içinde geçiyoruz. 
Bir sataşma olduğunu iddia ediyorsanız onu lüt
fedin, söyleyin, takdirini yapayım. 

KEMAL SATIR (Adana) — Sataşma var
dır, direniyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edece
ğim. 

3. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Ay-
dar'ın, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
konuşmalarında kendilerine sataşma olduğu ge
rekçesiyle demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sıddık Aydar, 
zatıâliniz Sayın Erbakan'ın konuşması dolayı-
siyle size sataşıldığını iddia ederek söz talebe-
diyorsunuz. Benim tesbit edebildiğim kadar, 
Sayın Necmettin Erbakan'ın konuşması içjinde 
sizin adınız ve her hangi bir milletvekilinin adı 
geçmemiştir. (A. P. sıralarından «sataşma var» 
sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

Şimdi, İçtüzüğün 95 nci maddesi aynen şöy
le diyor : «Zatı hakkında taarruz vâki olan ve
yahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendi
sine bir fikir isnadolunan mebus her zaman söz 
söylemek hakkına haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söyle
meye thecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiyeti 
Reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığını bildirip, mebus 
da bunda ısrar ederse Heyet müzakeresiz işari 
reyle bu bapta bir karar verir.» 

Binaenaleyh, takdir hakkımızı kullanabilme
miz için evvel emirde zatıâlinizin size ne suretle 
bir sataşma, bir taarruz vâki olduğunu lütfen 
bulunduğunuz yerden ifade edin ki, ona göre 
takdir hakkımı kullanayım. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Arz 
edeyim efendim. Son zamanlarda A. P. ne intl-
sabeden milletvekilleri hakkında basında ve hat
tâ şu anda Parlâmentonun bünyesinde 300 000 
lira ifadesini kullanan milletvekilleri de vardır. 
(ö. H. P. (sıralarından ««doğru» sesleri) Bunu vu
zuha kavuşturmak için... 

BAŞKAN — Ama, bu kürsüden şimdi söy
lendi mi efendim?.. Sayın Erbakan böyle bir şey 
söyledi mi, efendim?... (A. P. sıralarından mü
dahaleler) Müsaade buyurun efendim... Evet, 
dinliyorum Sayın Aydar.. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Beyefendi, bir milletvekili satış pazarından bah
settiğine göre, bundan 20 gün, 50 gün evvel 
bunların söylenmediğini iddia ediyor ve bu da 
basma intikal etmiş. Hem Türk efkârı umumi-
yesini, hem basını, hem de kendisini ikna etmek: 
için söz istiyorum Ve direniyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kanaatimi arz edeyim 
ve Yüce Heyetin oyuna müracaat edeceğim. 
Şimdi, gerek basında yer alan bu söylentiler ve 
isnatlar, gerekse bunun Meclis kürsüsüne geti
rilmiş olması, biraz evvel de arz ettiğim gibi 
şüphesiz ki, çok esef vericidir. Ancak, Sayın Er
bakan'ın konuşması içinde Sayın Mehmet Sıddık 
Aydar'a matuf bir sataşmayı Başlkanlık görmü
yor; ama içtüzüğün arz ettiğim hükmü gayet 
sarihtir. Bu itibarla, arkadaşımızın da direnmesi 
karşısında bunu sizlerin oylarıyla halledeceğim. 

Ben sataşma olduğuna kaani değilim. Sataş
ma olduğunu kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Mehmet Sıddık Aydar. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem azalan; 
hepinizi asgari hadlerle benden daha şerefli, da-
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ha haysiyetli daha namuslu, insanlar olarak ka
bul etmek suretiyle sözlerime başlıyorum. Bu
nun mânası şu. Yalnız, gocunmlamanızı rica edi
yorum. (Muhalefet sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum, arka
daşlar : 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Sizin de şeref ve haysiyetinizi müdafaa edece
ğim. (Muhalefet sıralarından gürültüler) 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
ne hakkı var beni müdafaaya?.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; istir
ham ediyorum, hatibin sözlerine müdahale et
mek hakkına sahip değilsiniz, sükûnetle dinle
meye mecbursunuz. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 

12 Ekim seçimlerinden hemen sonra Sayın Er-
bakan'm bana bir t e l vardır. (Muhalefet sırala
rından «Ne valkit» sesi) 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 

«Müşterek hareket etmek Ve müşterek bir ide 
içerisinde yürümek için Ankara'ya gelir gelmez, 
benimle temasa geçin» demiştir. Ankara'ya gel
dikten sonra siyasi parti genel başkanlarından, 
O. H. P. milletvekillerinden... (0. fi. P. sırala
rından «Yalan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, cümlenin sonunu din
lemeden bu reaksiyonu neden gösteriyorsunuz?. 
Ne söyliyeceği daha belli değil. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Millet Partisi milletvekillerinden, Birlik Partisi 
milletvekillerinden partilerine geçmek için ıs
rarları var Mi. (Muhalefet sıralarından «yalan» 
sesleri) 

ALt İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Yalan 
söylüyorsun, isim ver. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Ali İhsan Beyefendi, rica ediyorum, yalan de
ğil, yalanı ben değil zatıâliniz söylüyorsunuz. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) ' 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Hadi 
efendim sende. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Alışkın bir zihniyetiniz var, ben yalan söyleme
dim. (O. H. P. sıralarından «dspat et» sesleri) 
isterseniz isimlerini zikredeyim... (0. H. P. sıra
larından «et, et» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sıddık Aydar, sizden de 
bir istirhamda bulunacağım. Siz, size yapılan sa
taşmayı cevaplandırmak ve bunun doğru olma
dığını ifade etmek durumundasınız. Yeni bir sa
taşmaya lütfen yol açmayın, efendim. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Teşekkür ederim, Sayın Başıkamm. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin, efendim. Sizlerden istirham ediyorum. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Emirlerinizi bu şekilde telâkki ediyorum ve o 
istikamette yürüyeceğim. 

A. P. bünyesinde, yani kendi bünyemde bir 
ihtilâf olmuş, beni denemeye sokmamış... 

SELÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Neden veto ettiler?... 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Veto edilişim sizi ilgilendirmez. Benim aile içine 
ait bir konudur. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Seni ilgilendirmez?.. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Hangi aile?... 
BAŞKAN — Efendim, tekrar istirham edi

yorum. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 

A.P. transfer olursun, gelirsin, sana da anlatı
rım ben. Anladın mı?.. (A.P. den «bravo», ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö
rüşmeyin, hatibe müdahale etmeyin. 

Sayın hatip, siz de bu müdahalelere cevap 
vermeyin. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Bağımsız olarak seçimi kazandım, Adalet Par
tisi beni seçime sokmadı. Adalet Partisinin Bin
göl'de bayrağını çektim, müdafaasını yaptım. 
Vatandaş bu arzu ve istikamette bana reyini 
verdi. Halk Partisini müdafaa etmedim. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

ORHAN BtRGİT (Ankara) — Adalet Par
tili aday ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham ediyo
rum müdahale etmeyin. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
Şimdi ne oldu? Adalet Partisine girdim. Ben bir 
siyasi partinin temel felsefesine inandığım için 
buraya girmiş bulunuyorum. Diyorlar ki, para 
vermişler. Para verilmiştir diyen, bu söylediğini 
ispat edemezse dünyanın en namussuz insanıdır. 

2Ö5 — 
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(A.P. sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri) 
Çıksın ispat etsin, ispat edemediği takdirde öm
rünün sonuna kadar söylediğim o cümlenin için
de kendisini bulacaktır. 

Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkışlar 
«bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Satır, demin hep birden 
konuşulduğu için talebinizin mahiyetini anlıya-
maduın efendim. Tekrar etmenizi istirham ede
ceğim. 

KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Müftüoğlu tarafından Partimiz Genel 
Başkanının Adalet Partisi bakunından bugünkü 
beyanına karşılık söylemiş olduğu sözleri bir 
«atasına olarak ve tavzihe muhtaç gördüğüm 
için söz istiyorum. 

[BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın bu hu
sustaki kanaati, böyle bir sataşmanın olmadığı 
merkezindedir. Esasen arz ettiğim gibi, bir gün
dem dışı konuşmanın sınırları içinde kalmaya 
mecburuz. Mahaza ısrar ediyorsanız tıpkı Sa
yın Ay dar'm talebinde yaptığım, gibi bunu da 
Heyeti Umumiyenin reyine arz ederim. 

KEMAL SATIR (Adana) — Evet ısrar edi
yorum. 

iBAŞKAN — Efendim, Sayın Satır, Sayın 
Müftüoğlu'nun gündem dışı konuşması sırasın
da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sa
yın İnönü'nün bugün gazetelerde çıkan demeci 
dolayısiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşıldığı inan
cı ile ve içtüzüğün 95 nci maddesine dayanarak 
söz istiyor. 

Başkanlığın kanaati böyle bir sataşmanın 
söz konusu olmadığı merkezindedir. Israr edil
diği için bu hususu Yüce Heyetin oyuna arz 
©diyorum. Sataşmayı kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlar, birbirimizi dinlemek 
ve müzakereleri selâmetle yürütmek yeteneğini 
geçici bir zaman için kaybettikse bunu lütfen 
iş'ar buyurun bir ara vereyim. Aksi takdirde 
lütfen sükûneti muhafaza etmenizi istirham ede
ceğim. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/205) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesiyle ilgili olarak Başkanlık tezkeresi var
dır okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 26.1.1970 ta
rihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz, 32 gün 
hastalığına binaen, 27.1.1970 tarihinden itiba
ren. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 15 gün 
hastalığına binaen, 9.2.1970 tarihinden itibaren. 

İstanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 12.2.1970 tarihinden 
itibaren. 

Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt, 10 
gün, hastalığına binaen, 31.1.1970 tarihinden iti
baren. 

Van Milletvekili Kinyas Kartal, 10 gün, ma
zeretine binaen, 14.2.1970 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu, 10 
gün, mazeretine binaen, 6.2.1970 tarihinden iti
baren. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 30 gün 
mazeretine binaen, 29.1.1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker yeniden okutup tas
viplerinize sunacağım. 

Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz'a hasta
lığına binaen 27 Ocak 1970 tarihinden itibaren 
32 gün izin verilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan'a hastalı
ğına binaen 9 Şubat 1970 tarihinden itibaren 
15 gün süre ile izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu'na 12 
Şubat 1970 tarihinden itibaren hastalığına bina
en 15 gün izin verilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili Abdülkerim Bayazıt'a 31 
Ocak 1970 tarihinden itibaren ve hastalığına bi
naen 10 gün süre ile izin verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Van Milletvekili Kinyas Kartal'a 14 Şubat 
1970 tarihinden itibaren 10 gün süre ile maze
retine binaen izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Konya Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu'na 6 
Şubat 1970 tarihinden itibaren mazeretine bi
naen 10 gün izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'a 29 Ocak 
1970 tarihinden itibaren mazeretine binaen 30 
gün izin verilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan, Van Milletvekili Kinyas Kartal'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkaydık tezkeresi (3/206) 

BAŞKAN — Van Milletvekili Kinyas Kartal 
bir toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin aldı
ğı cihetle ödeneğinin verilmesi Yüce Kurulunu
zun tasvibine bağlıdır. 

Bu husustaki Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurulla 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Van Milletvekili Kin
yas Kartal'a ödeneğinin verilebilmesi İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviple
rine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Kinyas Kartal'a ödene
ğinin verilmesi hususunu kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Trab
zon Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 2 arkada 
şınıny 440 sayılı Kanan hükümlerine tabi İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlara verile
cek Kasa Tazminatlarına dair kanun teklifinin, 
hazırlanmakta olan Devlet Personel Kanunu ta
sarısı ile birlikte nazara alınmak üzere, tehir edil
diğine dair tezkeresi (2/134, 3/207) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığu 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Uzuner ve 

2 arkadaşının, 440 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanla
ra verilecek Kasa Tazminatlarına dair kanun 
teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda tetkik ye müzakere edildi. 

İşbu teklifin Hükümetçe hasırlanmakta bu
lunan Devüiet Personel Kanunu tasarısı ile bir
likte nazara alınmak üzere tehirine ve İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi muvacehesinde gereği için 
Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 
Maliye Komisyonu Bşk. Sözcü 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Kâtip 
Hatay 

Talât Köseoğlu 
Çanakkale 

Zekiye Gülsen 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

Sakarya 
Turgut Boztepe 

Sinop 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Yapdan itiraz üzerine 3 . 12 . 1969 
tarihinde tekrarlanan Dışişleri Komisyonu Baş
kanlık Divanı seçimine vâki yeni itirazlar dola-
yısiyle, Millet Meelisi Başkanlık Divanının 
6.1. 1970 de aldığı 8 sayılı karan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dönemin 
başından sonra Dışişleri. Komisyonunda ilk se
çimi yapılan başkan,, sözcü ve kâtip seçimleri
ne bâzı komisyon üyeleri tarafından itiraz edil
mişti. Bu itiraz Başkanlıkça yerinde görülmüş 
ve Komisyon yeniden toplantıya çağnfllmıs ve 
yeniden başkan, sözcü ve kâtip seçimi yapılmış 
idi. 

Bu işlem üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu önce Başkanlığa, bilâhara Başkanlık Di
vanına müracaat ederek yapılan bu işlemin ip
talini istemiş, Başkanlık Divanı da 6 Ocak 1970 
tarih ve 8 sayılı kararı ile Başkanlıkça yapılan 
muamelenin yerinde olduğuna bâzı üyelerin 
mulhaHefeti ile karar Vermiş. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupıuüdan 
Sayın Sa)dİ Koçaş, Şevket Adalan, lllhami San-
car, Sezai Orkunt, Orhan Kabibay, Reşit Ülker, 
Ali Rıza Güllü arkadaşlarımız tekrar Başkan
lığa müracaat edertek bu konudaki kesin kara
rın Başkanlık Divanınca alınamıyacağını konu
nun Millet Meclisi Yüce Heyetinde bir usul mü
zakeresi yapılarak karara bağlanması gerekti
ğini istemişlerdir. 

Bu istek üzerine de konu Yüce Heyete geti
rilmiştir. Şimdi, evvelâ bu konu ile ilgili Baş
kanlık Divanı kararını okuyorum ; 

— 257 — 
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Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararı : 
Karar tarihi : 6 Ocak 1970. Karar numara

sı : 8. 
Millet Mecisi Başkanlık Divenı, 6 Ocak 1970 

Salı günü saat 11,00 de Millet MecOıisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli Başkanlığında âzası kamilen 
hazır bulunduğu halde toplanmış ve : 

1. — 24 . 11 . 1969 günü saat 11,00 de ya
pılan Dışişleri Komisyonu başkan, sözcü ve kâ
tip seçimine İstanbul Milletvekilli Sayın Naime 
ikbal Tokgföz'ün itirazı üzerine Millet Meclisi 
Başkanı tarafından komisyon üyelerline yapı
lan yazılı teb%at gereğince 3 . 12 . 1$69 tari
hinde tekrarlanacak seçime, gerek Kocaeli Mil
letvekili Sayın Nihat Erim ve 7 arkadaşının, ge
rekse Cumhuriyet Halk Partisi Milet Meclisi 
Grupu Başkanvekili Kemal ISatır'm vâki yazı
lı itirazları Başkanlık Divanınca müzakere edil
miş ve neticede: 

«Millet Meclisi Başkanının bu konudaki 
tasarrufunun, yetkisi içinde ve uslüne uygun 
olarak yapıldığına ve keyfiyetin itirazı yapan
lara tebliğine» oy çokluğu ile; karar verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Kararın diğer kısımlarını ilgisi 
olmadığı için okumuyorum. 

Bu karara verilen muhalefet şerhini de arz 
ediyorum. 

Muhalefet şerhi : 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 203 ncü madde

sinin 8 numaralı bendi, Komisyon ve kalemleri 
murakabe hakkını Meclis Başkanına vermiştir. 
Bu itibarla Meclis Başkanının her hangi bir ko
misyonda başkan, sözcü ve kâtip seçimlerinden 
çıkan bir ihtilâfı halletmek ve o komisyonu bi
ran önce çalışabilir hale getirmek için gerekli 
tedbirleri alması Meclis Başaknlığınm tabiî gö
revlerindendir. 

Ancak, Meclis Başkanı bu görevini yerine 
getirirken yanlış bir karar vermiş ve hatalı bir 
tutum içinde bulunmuş ve onun bu kararı da 
ayrıca şikâyet konusu olmuş ise, bu şikâyeti 
inceleyip çözümlemek Başkanlık Divanının de
ğil Millet Meclisi Genel Kurulunun yetki ve 
görevi içinde olmak gerekir. Çünkü, İçtüzüğün 
Başkanlık Divanının görevlerini belirten 198 nci 
maddesi Divanın, görev ve yetkilerini kısıtlı 
olarak göstermiş olup, bunların içinde komis
yonlarda yapılan seçimlerden doğan anlaşmaz
lıkların çözümlenmesi oyktur. 

| Filhakika, İçtüzüğün 199 ncu maddesinde 
I Başkanlık Divanının bir veya daha ziyade üyesi 
I hakkında, münferiden deruhde ettikleri işler-
I den dolayı bir şikâyet vâki olduğu takdirde Di-
I vanın bunu, üye tamsayısının katılmasiyle ya-
I pacağı bir toplantıda görüşüp gerekli tedbirleri 
I alması öngörülmüştür. 
I Ancak, bu hüküm hiç şüphesiz ki Başkanlık 
I Divanına esasen sahibolmadığı bir yetkiyi, ör-
I neğin şikâyet ve karar konusu olan olayda ol-
I duğu gibi, her hangi bir komisyondaki başkan, 
I sözcü ve kâtip seçimlerinden çıkan anlaşmazlığı 
t çözümlemek ve kesin karara bağlamak yetkisini 
I vermez. 
I Hal böyle olunca, Divanın, bu konuda Meclis 
I Başkanınca alınmış bir karan incelemek, onu 
I tasvip ya da iptal yetkisi de yoktur. 
I Sonucolarak; Meclise niyabeten görev yapan 
I komisyonların iç bünyelerinde doğan bir anlaş-
I mazlığa, ilk anda Meclis Başkanının müdahale-
I si yerinde olsa bile, onun aldığı karar da iti-
I raza uğramış ise bunun çözüm yeri Millet Mec-
I lisi Genel Kuruludur. Bu nedenle - şikâyet ve 
I karar konusu olayın esası hakkındaki söz ve oy 
I hakkım mahfuz kalmak şartiyle - Başaknlık Di-
I vanının 6 Ocak 1970 günlü kararının 1 numa-
I ralı bendine usul yönünden muhalifiz. 
I Başkanvekili İdare Âmiri 
I İstanbul Gümüşane 
I İsmail Arar Nurettin özdemir 

BAŞKAN — Diğer muhalefet şerhini oku
yorum. 

I Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunun 
I 24 . 11 . 1969 günü saat 11,00 de yapılan toplan-
I tısında yaptığı seçime üyelerden Sayın Naime 
I Tokgöz'ün itirazı üzerine Başkanlıkça veya Di-
I vanımızca iptal kararı verilmesi mümkün değil-
I dir. Şöyle ki : 
I 1. Sayın Millet Meclisi Başkanı 8 nci Bir

leşimde çeşitli komisyonların toplantı yer ve 
saatini ilân etmişler bu arada adı geçen komis
yona da 24 . 11 . 1969 Pazartesi günü saat 14,00 
te 280 numaralı salonda toplanarak Başkanlık 
Divanı seçimlerini yapmalarını rica etmişlerdir. 

I Daha sonra yine Başkan, yazılı bir tezkere ile 
aynı gün saat 11 de aynı işlem için üyeleri top
lantıya davet etmişler. Bu çağrıya uygun ola
rak 16 üye, usulüne uygun bir şekilde toplan-

I mış, 25 üyelik komisyon toplantı nisabı ve ka-
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rar nisabı mevcudolduğu halde seçimini yap
mış, neticede Başkan seçilen Kocaeli Milletve
kili Sayın Nihat Erim, diğer üyeler tarafından 
tebrik edilmiş, böylece oylama gerek kanuni, 
gerek usuli ve gerek âdet olan bütün formali
teler tamamlanarak hukukan teşekkül etmiştir. 

a) Yazılı olarak yapılan ikinci tebligata 
itibar etmek gerekir. (Her ne kadar Millet Mec
lisi içtüzüğünde, bildirime ait sarih bir hüküm 
yoksa da, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
20 nci maddesi usulü böyle tesbit ettiği gibi, 
Meclis teamülünün de bu yola uygun olduğu 
müşahede edilmiştir.) 

izah olunan duruma göre, sayın muterizin 
tebligata mütedair itirazı yerinde olamaz. Böy
lesine bir itiraz Başkanlığa verildiğinde, Baş
kanlığın re'sen yazılı iptal kararını vermeyip, 
meseleyi Meclis Genel Kuruluna sevk etmeleri 
gerekirdi. 

Şöyle ki: 

Millet Meclisi içtüzüğünün 203 ncü maddesi 
Riyasetin görevlerini saymış ise de, sekiz kalem
de toplanan bu vazifelerin hiçbirisinde hâdise
mize uyan bir yetki ile Başkanlığı teçhiz etme
miştir. Sayın Başkanın mezkûr maddenin ikinci 
fıkrasındaki «Bu nizamname ahkâmının tatbi
ki» suretiyle verilen vazife şümulüne olayı ithal 
ettikleri anlaşılıyor ise de, hâdisemizde bu fık
ranın uygulanabilmesi için evvelâ içtüzükte 
konuyu hükme bağlıyan bir hüküm bulunmalı; 
saniyen bu hükmü Başkana tatbik etmek yet
kisi ile birlikte karar verme salâhiyetini de ver
meli idi. Halbuki içtüzükte ne böyle bir hüküm 
ve ne de Başkana bu konuda karar verme yet
kisi yükletilmiş değildir. 

Aydın hal Başkanlık Divanımız için de varit
tir. 

Hal böyle olunca, ihtilâfın çözüm yeri Mil
let Meclisi Genel Kuruludur. Zira, komisyonlar 
Meclisin birer iç organıdır ve her Yasama Mec
lisi gibi, Meclisimiz de kendi organı durumun
da bulunan Dışişleri Komisyonunun anaorga-
nıdır. Komisyon seçimlerine vâki itiraza dair 
mevcut içtüzüğümüzde bir hüküm bulunmadı
ğına göre, kendi içtüzüğünün hakemi olan Mec
lis Genel Kurulu bu konuda yetkili tek or
gandır. 

i Konunun Millet Meclisi Genel Kuruluna sev-
I ki gerektiği kanaatindeyim. 
I Saygılarımla arz ederim. 
I Millet Meclisi Divan Üyesi 
I Memdub. Ekşi 

Ordu 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Naime 
I Tokgöz'ün itirazını da okuyun. 
I BAŞKAN — Okuyayım, efendim. 
I Bir muhalefet şerhi daha var. 

I Muhalefet şerhi : 
I Millet Meclisi içtüzüğünün 203 ncü madde-
I sinin sekiz numaralı bendi komisyon ve kalem-
I leri murakabe hakkını Meclis Başkanına ver-
I mistir. 

I BAŞKAN — Evet, bu Sayın Kemal Ataman'-
I in verdiği muhalefet şerhi ki, biraz evvel arz 
I ettim. Okunan muhalefet şerhinin aynısı. 
I Şimdi, bu konuda son defa Meclis Başkanlı-
I gına yapılan ve konunun Millet Meclisi Genel 
I Kurulunda görüşülmesini istiyen müracaat di-
I lekçesini de arz ediyorum. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkan-
I lık Divanı seçimleri hakkında 1 . 12 . 1969 ta-
I rihinde C. H. P. Dışişleri Komisyonu üyeleri 
I imzalan ile Başkanlığınıza takdim ettiğimiz 
I yazıda, usul ve esas bakımlarından yapılmış olan 
I hatalar açıkça belirtilmiş ve Millet Meclisi Baş-
I kanının bu konuda, maalesef, yanlış bir karar 

vermek suretiyle İçtüzüğün kendisine verdiği 
I yetkiyi hatalı bir şekilde kullandığı ileri sürül-
I müştür. 
I Buna rağmen Başkanlık Divanı da, 6.1.1970 
I tarihli toplantısında tamamen yetkisi dışında bir 

karar almıştır. 
Başkanlık Divanının kendi kendisine böyle 

bir karar alma yetkisi yoktur. 
I Bu bakımdan ilk günden itibaren bu konuda 

cereyan eden hâdiselerin Genel Kurulda görüşü
lerek bir karara bağlanmasını arz ve rica ederiz. 

Konya İzmir 
Sadi Koçaş Şevket Adalan 

İstanbul 
İlhamı Sancar 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunda, 21 Ka-
I sim 1969 günü yapılan ilk seçimden sonra Baş-
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kanlığa yapılan itiraz dilekçesini de arz ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlık 

Divanı seçimlerine ait Sayın Başkanlığınızca, 
21 Kasım 1969 Cuma günü 28 nci Birleşimde de 
açıkladığınız üzere, seçim tarihini 24 Kasım 1969 
Pazartesi günü saat 14,00 te yapılacağının bildi
rilmiş olmasına rağmen ve ayrıca grup başkan
lığından da aynı talimatı almış olmamıza rağ
men, maalesef üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz 
ki seçimler aynı gün saat 14,00 te değil, saat 
11,00 de yapılmıştır. 

Usulsüz olduğuna inandığım bu seçimin ip
tali hususunda gereken işlemin yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Naime Tokgöz 

BAŞKAN — Şimdi burada müzakere konusu 
olması gereken husus, Başaknlık Divanının 
6 Ocak 1970 tarih ve 8 sayılı ve biraz evvel 
okuduğum kararıdır. Bu karar lehinde ve aley
hinde iki kişiye söz vereceğim. 

SADİ KOÇ AŞ (Konya) — Önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim biliyorsunuz, 
usul müzakerelerinde üzerinde, izah sadedinde 
veya önerge sahibi diye bir söz verme şekli yok. 
Aleyhinde ve lehinde var. Sayın Sadi Koça} 
ve Sayın Reşit Ülker Başkanlık Divanı kararının 
aleyhinde söz istemişlerdir. 

SİNASİ OSMA (izmir) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Siz lehinde söz istiyorsunuz Sa
yın Osma. Başka?.. Sayın Uğrasızoğlu, lehinde. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Divan 
kararının izahı babında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, zatiâliniz bu 
konuda Başkanlıkça görevlendirilmiş iseniz o 
zaman izah sadedinde diye değil, fakat kararın 
lehinde olarak ilk sözü zatilâlinize vereyim. 

Buyurun Sayın Fikret Turhangil, Başkanlık 
Divanı Kararı lehinde. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; konu, dönem 

başlangıcı itibariyle seçilen komisyonların di
vanlarının seçiminden doğmaktadır ve Dışişleri 
Komisyonuna aittir. 

Dönem başlangıcı olması hasebiyle Komisyon 
üyelerinin toplanma günü, Genci Kurula riayet 
eden Başkan tarafından 21 Kasım 1969 günü 
sekizinci Birleşimde tefhim edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu ilk kuruluşta her zaman Riyaset Divanı 
tarafından yapılagelmektedir. 

Burada, Komisyonun kendi divanını teşkil 
etmek üzere 24 . 11 . 1969 günü saat 14,00 te 
toplanması Genel Kurulda tefhim edilmiş; bilâ-
hara Komisyonun teşkili hizmeti ile görevli 
memur tarafından yazılan yazıda sehven 
24 . 11 . 1969 tarihi gösterilmekle beraber, top
lantı saati 11,00 olarak ifade edilmiş. Meselenin 
ortaya cilasını doğuran gerekçe, Riyasetin tef-
himindeki saat 14,00 ü, Komisyon hizmetlerini 
deruhde eden kâtibin sehven saat 11,00 yazmasın
dan doğmuştur. 

24 . 11 . 1969 günü saat 11,00 de Meclisteki 
dolaplarına uğrıyan sayın üyeler, yazılmış olan 
tezkereleri almışlar ve saat 11,00 de gösterilen 
yerde, Riyasetçe yapılan tefhime aykırı olarak, 
fakat kendilerine yazılı olarak bildirilen tebli
gata uygun bir şekilde toplanmışlar ve arala
rında Dışişleri Komisyonunun Başaknlık Divanı
nı kurmuşlardır. Bu Komisyonun üyesi bulunan 
Saym Bayan Naime Tokgöz, tebligata muttali 
olmadığı için, Genel Kurulda Başkanlıkça tebliğ 
edildiği saatte gelmiş ve Komisyonun Başkanlık 
Divanının seçilmiş olduğunu görünce, aynı ta
rihte, 24 . 1 . 1969 tarihinde, Başkana seçimin 
mullel olduğunu ifade etmiştir. 

Başkan, bu durumu tetkik ettikten sonra, 
hakikaten birinci seçimin toplanma saatinin 
14,00 olduğunu kabul etmiş, saat 11,00 de yapıl
ması sonucu ortaya çıkan oy vermeme, vereme
me halini mücbir sebep mütalâa ederek, birinci 
yapılan seçimi hükümsüz addederek ikinci bir 
seçim yapılması hususunu Komisyon üyelerine 
tebliğ etmiş.. 

İkinci seçim, 3 . 12 . 1069 tarihinde yapılmış, 
bunun üzerinde C. H. P. Grup Başkanvekili Ke
mal Satır ve ayrıca Saym Nihat Erim ve yedi 
arkadaşı Başaknm bu şekildeki tasarrufuna iti
raz etmişlerdir. 
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Divanımızın kararı meselenin içine ait değil
dir. Esasen müracaatlarda da bu telmih edil
miş ve binnetice bugün Genel Kurula gelmiş ol
ması hasebiyle bütün istekler mercilerinden 
geçmek suretiyle sonuca gelmiş, Genel Kurulun 
kararına iktiran etmiş haldedir. 

Başkanlık Divanımızın tetkik ettiği husus, 
mücerret, Başkanın; yapılmış olan birinci se
çimi hükümsüz addetmek suretiyle ikinci bir 
seçim yapılması hususunu öngörme yetkisinin 
bulunup bulunmadığına aittir ve biz bu ciheti 
tetkik ettik. Seçimin birincisinin veya ikincisi
nin veya hiç birisinin muteberiyeti hakkında her 
hangi bir müzakere yapılmış değildir, Başkan
lık Divanında; bu tasarrufta bulunan Sayın 
Başkanın görevi ve yetkisini kullanıp kullan
madığı hususudur. İçtüzüğün 203 ncü maddesin
de, komisyonların çalışmalarını düzenlemek ve 
taMbetmıek görevi Başkana mevdu bir vazife 
bulunduğu cihetle, bu şekilde meydana çıkan 
bir halin tetkiki ve biran evvel sonuçlandırıl
ması görevinin de kendisine ait bulunduğu hu-
susun'da Başkanlık Divanımız karar vermiş bu 
hunnaktadır. 

Bu sebeple, Divanımızın kararını Genel Ku
rulumuzca, Divanın yaptığı gibi, «Başkan gö
rev ve yetkisini nizamnamenin 203 ncü madde
si şümulü içinde kullanmıştır, yetkisidir ve gö 
reviidir» diye kabul ettiğinde; o takdirde birin
ci seçimin hükümsüzlüğü ve ikinci secimin mu
teber olduğu hususu Genel Kurulca da ]™hvl 
edilmiş olacaktır. Yok eğer Balkanın, içtüzü
ğün 203 ncü maiddesi şümulü içinde, bu olayda 
görev ve yetkisini kullanması hususu içtüzüğe 
uygun değildir, buna yetkili değildir» şeklin
de Genel Kurul oy kullandığında; o takdirde 
birinci seçim muteberiyet kazanacak, ikinci se
çim hükümsüz olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygıdanım su 
narım. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Sadi Koçaş, bu
yurun. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri 

Demokratik ülkelerdeki parlâmentolarda çe
şitli siyasi görüşlerin çarpışması normal bir 
olaydır. Bu çarpışmalarda başarılı olmak için 
çeşitli yollara başvurulduğu kadar, başvurul
ması da bir ölçü içerisinde normal sayılabilir. 

Ancak, bu ölçünün iyi değerlendirilebilmesi, öl
çünün demokratik usuller, kanun ve yönetme
likler dışına çıkmıyacak şekilde tâyin ve tesbit 
edilmesi de demokrasinin vazgeçilmez unsurla
rından biri olmak lâzımdır. 

Bu ölçünün tâyininde ikinci önemli bir fak 
tör de, hangi olay ve tutumların siyası, hangi 
olay ve tutumların teknik ve hattâ millî oldu. 
ğunu ayırabilmek ve bilhassa uygulamada buna 
riayet etmektir. 

Şimdi, Yüce Meclise arz etmeye çalışacağı
mız konu, teorik olarak ortaya koymaya çalış
tığımız anafikrin Meclisimizdeki son uygulama
larından birisinin tahlili mahiyetindedir. 

Meclislerde siyasi görüşlerin, dolayısiyle si
yasi partilerin mücadelesinde yetkili organların 
ve hattâ kişilerin bu ölçüleri aşmaları, yani de
mokratik usuller, kanun ve yönetmelik hüküm
leri dışına çıkmaları en azından Meclis üyele
rinin, siyasi partilerin birbirlerine olan güven
lerini sarsacaktır. 

Hele, bu ölçünün tâyininde, siyasi olmak
tan ziyade teknik olanak değerlendirilmesi ve 
sonuçlarının daha çok millî olması gereken 
hal ve hususlarda siyasi görüşlerin tesiri altında 
kalınmasının meydana getireceği sakıncalar çok 
daha fazla olur. 

Konuyu yüce huzurunuza getirmemizin tek 
sebebi, Dışişleri Komisyonu Başkanlık Divanı 
seçimlerinde sebebolunan hâdiselerin, bu izaha 
çalıştığımız ölçüyü çok aşan bir kerteye geti
rilmiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim siyaset anlayı
şımızda başta gelen faktör Türkiye'nin millî 
çıkarlarıdır; bütün Yüce Mecliste olması gerek
tiği gibi. Bu yüzden biz, (komisyon çalışma
larını siyasi olmaktan çok teknik bir çalışma 
saymaktayız. Hele Dışişleri Komisyonu için bu 
konuda çok daha hassasız. Çünkü, alınacak 
her kararın millî çıkarlarla büyük ilgisi, millî 
çıkarlara büyük etkisi vardır. Bu yüzden, ya 
tam ittifakla çıkmasını isteriz veya bu müm
kün değilse; ille bizim fikrimiz değil, inandırıl
dığımız, ikna edildiğimiz doğru fikir hangisiy
se onun üzerinde birleşilsin, deriz. Bu sanırım 
ki, tatbikatta da hem bizim yönümüzden, hem 
diğer partiler yönünden hep böyle olmuştur. 
İlk defa bu usulün ihlâl edildiğine şabidolduk. 



M. Meclisi B : 49 
8 - 9 yıl evvelini hatırlıyorum; bir Dışişleri 

Komisyonunda, başta A. P. olmak üzere bütün 
partiler, o zamanın koalisyon başı 'olan C. H. P. 
ne karşı birleşmiş ve Dışişleri Komisyonu Baş
kanlığına, komisyon içinde bu konuda en yet
kili îkişi olarak gördükleri Sayın Nihat Erim'i 
seçmek için uğraşmış ve seçmişlerdi. C. H. P. 
nin adayı, aynı konuda yine çok değerli de
nenmiş bir diplomattı, aana Komisyonun takdi
ri böyle tecelli etti, C. H. P. de buna uydu, 
fakat bütün partiler, biraz evvel laırz ettiğim öl
çüde birleşmiş, bel|ki ittifakla değil, ama inandı
rılan, ikna edilen fikirde birleşilmesini sağla
mışlardır. Bu örneklere alışa geldiğimiz için, 
son olaylar bizi üzdü. Bu üzüntümüze sebebolan 
tutumu ve sehebolanları, parti farkı gözetmeksi
zin, Yüce Meclisinize şikâyete mecbur edildik. 

Bu kadarlık bir açıklamadan sonra, müsaa
denizle olayı bir defa da benim ağzımdan 
dinleyin: 

••Söylenenler doğrudur; 21 Kasım günü bu
rada, Meclis kapanırken, Dışişleri Komisyonu
nun Başkanlık Divanı seçimi için 24 Ka
sım 1969 g-ünü saat 14 te toplanılacağı tebliğ 
edilmiş. Bu tebliğden birkaç gün sonra, bü
tün Dışişleri Komisyonu üyelerinin dolapları
nın gözüne bir yazılı davetiye tezkeresi atıldı. 
Bu yazılı tezkerede de, toplantının 24 Ka
sım 1969 günü saat 11 de yapılacağı bildirili
yordu. 

Divan kararı lehinde konuşan Sayın Tur-
hangil burada, davetiyeye saiatin sehven 11 
olarak yazıldığını buyurdular. Sayın Turhan-
girie beraber uzun Parlâmento tecrübesi olan, 
kendisi hakkında, parlömamterliği hakkındia 
kâfi bilgisi olan bir arkadaşınız olarak, üzü
lerek şiaşırdığımı beyan etmek isterim. Sayın 
Fikret Turhangirin böyle bir sehiv sözünü sa
vunabileceğini ben düşünemiyordum. 

Arkadaşlarım, 25 davetiyeye saat yanlış ya
zılmışsa, sehven dahi yazılmış olsa, sehiv orta
dan kalkar. 25 davetiyenin yarısına saat 11, 
yanışına saat 14 mü yazılmıştır? Hayır hepsine 
saat 11 yazılmıştır. Nasıl sehiv diyebiliriz buna?. 

Farzedin ki, sehivdir... Sayın Nalme Tok-
göz hu davetiyeyi aldıkları zaman, bize evvel
ce saat 14 demişlerdi, iki gün sonra önümüze 
yazılı olarak, saat 11 diye geldi, bunun han
gisi doğrudur, yetkili makama sorayım, demez 
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mi? Ve soruyorum sayın milletvekilleri hepi
nize ; içinizden hanginiz böyle bir durum karşı
sında kaldığınız ızaman bu tebligattan hangisi 
doğrudur diye sormazsınız? 

24 Kasım sabahı bâzı A. P. li sayın arkadaş
larımız bize telefon ettiler; «Aman, bugün ek
siksiz gelin, şu seçimi bitirelim» dediler. Tek
rar edeyim, bâzı sayın A. P. li arkadaşlarımız 
telefonla bize müracaat etti. Söylenen saatte 
komisyona gittik, biraz bekledik. Gelenlerden 
hekliyenler de oldu, sabırları taşıp bekleme
den gidenler de oldu ve bunlar A. P. li üyeler
di. Biraz sonra 8 C. H. P. li, 8 A. P. li üye 
bir araya geldi, kanuni nisap sağlandı ve en 
yaşlı üyenin başkanlığında komisyon çalışma
larına başladı. 

A. P. nin çok değerli komisyon başkan ada
yı, sekreter ve sözcü adayı da mevcudoldukla-
n halde, 16 üyenin huzurunda gizli oyla, hem 
A. P. li, hem 0. H. P. li üyelerin bulundukları 
heyette de açık tasnifle seçim yapıldı. Ne ko
misyon çalışmalarına başlarken bir üye, dave
tiyede şöyle oldu, böyle oldu diye itiraz etti, 
ne seçime giderken bir itiraz, ne de seçim 
ıbiıUiği zaman bir itiraz vâki oldu. Ne oldu? 
A. P. nin seçimi kaybeden değerli başkan adayı 
foir Parlömanter centilmenliğini gösterdi, kalk
tı, seçilen üyeyi öptü, Ibaşarı diledi, tebrik 
etti. A. P. nin diğer sekreter ve sözcü seçilen 
arkadaşları da kalktılar aynı şekilde tebrik et
tiler. Ondan sonra da biz tebrik ettik ve da
ğıldık. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, İçtüzük gereğin
ce usul hakkındaki müzakerelerde 15 dakika 
konuşmak imkânı var. Bu hususu hatırlatmak 
istiyorum. Henüz 5 - 6 dakikanız var, fakat 
konuşma temponuza baktığım için bu hatırlat
mayı lüzumlu gördüm, arz ediyorum. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. Biraz daha süratle gi
deceğim ki, zamanımı aşmıyayım sayın arka
daşlarım. 

İki gün sonra Başkanlıktan yeni bir dave
tiye aldık. Davetiyenin altında seçilmiş komis
yon başkanının imzası yerine Meclis Başkanı
nın imzası vardı. 9 senedir Parlâmentoda gör
mediğimiz bir usul... Bunu, o gün seçilmiş olan 
Dışişleri Komisyonu Başkanlık Divanında gö
rev almış bir sayın A. P. li arkadaşımdan sor-
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dum, «nedir bu» diye. Dedi ki bana; «size 
yazılı olarak yapılan davetiyenin elinizde bir 
örneği var mı? Gayet tabiî var, dedim. «Biz 
yırttık attık, bulamıyoruz, hayır böyle bir da
vetiye yoktur, deniyor, aman kaybetmeyin 
bunu dedi. Tabiî kaybetmedik ve biraz evvel 
burada okunan müracaatları, o vesikayla Baş
kanlığa yaptık. 

Değerli arkadaşlarım, tahdidedilen zamanın 
dışına çıkmamak için söylemek istediğim bazı 
yerleri atlıyacağım. 

Bu müracaatı yaparken, bilhassa Dışişleri 
Komisyonu gibi, biraz evvel arz ettiğim ölçü 
içinde, en hassas olmamız gereken bir komis
yonun çalışmalarının daha başlangıcından iti
baren yanlış bir istikamete götürülmemesi için, 
bizzat Sayın Meclis Başkanının duruma mü
dahale etmesi mecburiyetini hissettik. Aynı za
manda Meclis Grup Başkanvekilliğimiz de bu 
yola saptı, ama 10 gün sonra Sayın Meclis Baş
kanı, «Bu benim yetkim dahilindedir, Başkan
lık Divanı da, sizin yetkiniz vardır, diye tas
dik etmiştir, yapılacak bir iş yoktur» de
di. Kendiliklerinden seçime gittiler ve kendilik
lerinden yepyeni bir divan seçtiler. 

Sayın milletvekilleri, arz ettiğim hususlar 
yüzünden, konu bugün huzurunuza gelmiştir. 
Bugün örnek bir karar almak durumundasınız. 
Öyle bir karar ki, şimdiden sonra aynı yola baş
vurmak istiyen herkesi, kanun ve nizamlar için
de kalmaya mecbur etsin, öyle bir karar ki, 
Parlâmento hâkimiyet ve prestijinin münakaşa 
konusu olmak istidadında bulunduğu bir ortam
da, Parlâmento hâkimiyetinin örneğini versin. 

Arkadaşlar, hâdiseyi bir tahlil edelim : Mec
lis dağılırken, 40 - 50 kişinin huzurunda şifahen 
yapılan tebligat mı muteberdir, yoksa iki gün 
sonra dolaplarınızın gözlerine atılan yazılı teb
ligat mı muteberdir? Ve biraz evvel söylediğim 
gibi, hiç olmazsa şüphesi olanın bu şüphesini 
sorarak gidermesi icabetmez mi?.. 

Bu tebligat usulünü Başkanlık yanlış yap
mışsa, o kanaatte isek, bu itirazın Komisyon top
lantısından evvel veya toplantı sırasında veya 
seçimden evvel mi yapılması lâzımdır, seçim bi
tip netice alındıktan sonra mı yapılması lâzım
dır?.. 

Millet Meclisi Başkanı, o gün aldığı yazılı 
davetiyeye rağmen, toplantıya gelmiyen bir üye

nin şikâyeti üzerine, hemen seçimi iptale mi te
vessül eder, yoksa o gün toplantıya Riyaset eden 
en yaşlı üyeyi, seçilen C.H.P. li Başkanı, seçilen 
A.P. li Divan üyelerini ve diğer üyeleri teker 
taker veya toplu olarak çağırır, lütfen bir defa 
konuşur, ondan sonra mı bir karar verir? Arka
daşlarım tutulan yol bu olsaydı hiç olmazsa usul 
bakımından itiraz edemezdik, ama tutum bu ol
mamış, Saym Başkan toplantıya katılmıyan bir 
Adalet Partili üyenin şikâyeti üzerine hiç kim
seye bir şey sormadan seçimi iptal etmiştir. Mü
saadenizle bu tutumu tefsir etmemeye çalışaca
ğım. Biraz evvel başka bir vesile ile Sayın Dış
işleri Bakanının Başkanlık Divanı hakkındaki 
sözlerini hatırladığım için, bunu tefsir etmeme
ye çalışacağım. Bir toplantıda sekiz Adalet Par
tili, sekiz Cumhuriyet Halk Partili üye vardır, 
bir Adalet Partili üye oy kullanmamıştır. Seçim 
neticesi bu yüzden, Cumhuriyet Halk Partili bir 
üyenin Başkanlığı, Adalet Partili iki üyenin 
Divan üyesi olacağı şeklinde neticelenmiştir. 

Biz toplantıya giderken Adalet Partisinin se
kiz kişi geleceğini bilirmiydik, on kişi, onbeş 
kişi, yirmi kişi gelemezler miydi? Gelirlerdi. Biz 
toplantıya giderken sekiz Adalet Partili üyenin 
bir tanesinin oy kıüanmıyacıağını bilebilirmiy-
dik? Bu mümkün müdür? 

Sayın milletvekilleri, hâdise ortadadır. Hiç
bir partinin iç işlerine karışmayı düşünmeyiz. 
Hele Dışişleri Komisyonu Başkanlığı seçiminde 
böylesine partizan bir düşünceyi asla aklımız
dan geçirmez ve tasvibetmeyiz, ama tekrar ede
yim, hâdise ortadadır. Adalet Partili üyelerin 
o gün kasden toplanmayışları kadar, toplantıya 
gelen bir kısmının beklemeyişleri ve hazır bulu
nan bir tanesinin oy kullanmayışınm daha çok 
ortaya çıkan parti içi anlaşmazlıkların sonucu 
olduğu şimdi açıkça ortadadır. Bunun sorumlusu 
biz miyiz? Bir parti içinde su üzerine çıkmak 
üzere olan anlaşmazlıklar varsa, biz bunu bile
bilir miyiz? Ve bu yüzden üyeler seçime gel
mezlerse, ama toplananlarla nisap sağlanır ve 
usulüne uygun seçim yapılırsa; bu sonuç, bir 
kişinin, bir ekibin hattâ bir partinin arzusuna 
göre bile bir başkan tarafından, kimseyle gö
rüşmeye lüzum görülmeden bozulabilir mi? 
Parlâmento âdabı, örf ve âdetleri buna müsaade 
eder mi? Bu tutum, bırakın demokrasiyi, bıra
kın hizmet ve vazife anlayışını Yüce Meclisin 
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önemli ve millî konularda bir bütün olma arzu 
ve ananesine uyar mı? Böyle bir tutum bize ne
ler kaybettirir? 

Biz bu idrâk, bu anlayış, bu üzüntü, fakat 
Yüce Meclisinizde mutlaka güvenme arzu ve 
ümidi içindeyiz. Konuyu huzurunuza bu yüzden 
getirdim. Saçım sonucu mühim değildir. Adalet 
Partisinden de değerli arkadaşlarımız seçilmiş
lerdir, ama bu yol bir defa açılırsa, nelere, hangi 
usulsüzlüklere sebebolacağı belli değildir. Bu 
yüzden biz, olayın ve sonucunun değil bir fel
sefenin mücadelesini yapmak için huzurunuzda
yız. O felsefe, oturumlarında grup adına konu
şulması imkânı olmıyan, yani parti düşünce
lerinin, partizanlıkların değil, milletvekilleri
nin teker teker şahsi düşüncelerinin dile geti
rildiği bir komisyonun başkanlık divanının se
çimine bu derece bir parti işi değeri verilmesi 
meselesidir. 

(BAŞKAN — Sayın Koçaş, onbeş dakikalık 
süreniz doldu efendim. Ne kadar var görüşme
niz efendim? 

SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Başkan 
üç dakikalık bir müsamahanızı istirham edece
ğim, bağlayıp bitireceğim. 

BAŞKAN — Efendim, tahmin ediyorum ki 
Yüce Heyetiniz üç dakikalık bir uzatmayı tas-
vifoedecöktir. («Devam etsin» sesleri) 

Buyurun Sayın Koçaş. 
SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu tutum, hiçbir parti farkı gözetme
den konuşuyorum, bizim birbirimize olan güven 
ve işbirliği azmimizi sarsar, komisyonda güven 
içinde çalışmamıza mâni olur ve - bir misal ve
reyim - bu azalma şimdiden kendisini göster
miştir. Dışişleri Komisyonunun gündeminde çok 
önemli kanunlar vardır, ama üzerinden aylar 
geçmiştir, henüz Dışişleri Komisyonu vazife 
yapamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yüzden sanıyorum 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı bir Su Komis
yonu kurarak bu konuyu tetkik ettirmişti, onla
rın da bir raporları vardır. Gerekirse o raporun 
da okunmak suretiyle sizlere daha esaslı bilgi 
verilmesini ve böyle hassas bir konuda, tekrar 
edeyim arkadaşlarım, seçim neticesi mühim de
ğil, böyle bir zihniyet, böyle bir tutuma Millet 
Meclisinin hiçbir parti farkı gözetmeden müsaa
de etmediğini tescil etmek için konuya eğlme-

nİKİ istirham ediyorum. Böylesine bir kararı 
bir kişi, bir ekip veya bir parti düşüncesine 
feda etmijreceğinize inanıyorum. Bu inancımla 
alınacak kararın, ben, mutlaka ve mutlaka usu
le, kanuna, Millet Meclisinin örf ve âdetlerine 
uygun olacağını ve Adalet Partili Komisyon 
üyesi sayın arkadaşlarımın şaihadetleriyle sabit 
olacak doğruluğuna yeterli imkânı vermek üze
re Başkanlığın ve Başkanlık Divanı kararının 
yanlış olduğunu daha çok Adalet Partili mil
letvekillerinin tescil etmek, zabıtlara geçirmek 
suretiyle Parlâmentoya bir yeni zihniyet, bir 
yeni işbirliği, bir yeni birbirine güvenme hakkı 
ve huzuru vermelerini hepinizden saygı ile is
tirham. ederek sözlerime son veriyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararı lehin
de Sayın Şinasi Osma, buyurun. 

ŞİNASt OSMA (izmir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

Sözlerime başlamadan evvel, benden evvel 
konuşan her iki hatibin de mevzuu tamamen di
le getirdiklerini söylemek isterim. Ancak Sayın 
Koçaş'in konuşmasında bâzı hatalar var, arz et
tiğimde kendileri de hatırlıyacaklardır. 

Dâva, mevzuu şöyle intikal etti. Hepiniz bi
liyorsunuz ki Mecliste 21 Kasım 1969 günü han
gi komisyonun nerede, hangi saatte toplanacağı 
ilân edildi. Birçok arkadaşlar bunu defterlerine 
not ettiler, birçok arkadaşlar da her zaman ol
duğu gibi davetiyenin geleceğini beklemek üze
re not etmediler, başta ben olmak üzere. 

24 Kasım 1969 sabahı hakikaten gözlerimize, 
Sayın Sadi Koçaş'm ifade ettiği gibi, birer tano 
davetiye kartı atılmıştı. Ben davetiye kâğıdını 
aldım, Komisyon toplantısından sonra yırttım 
ve kendisine söyliyen benim. «Sende var mı?» 
dedim, «Var» dedi. «Lütfen muhafaza et» de
dim. Çünkü o kâğıdın kimin tarafından yazıl
dığı, kimin tarafından davetiyenin yapıldığı 
mühimdi. Bilâhara davetiyenin altına baktık, 
davetiyenin altında hiçbir imza yoktu. Yine şu 
bir hakikattir ki, o sabah hepimizin evlerine te
lefon edildi. Benim evime de Sayın arkadaşı
mız Ertuğrul Akça telefon etti, «Bizim Komis
yonun Başkanlık Divanı seçimi saat 11,00 de 
olacak») dedi. Ben de saat 11,00 den evvel oraya 
gittim. Halk Partili arkadaşlarımızla beraber 
oturduk, sohbet ettik. 
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Arkadaşlar, şunu da ifade etmek isterim ki 
bizim Hariciye Komisyonu toplantıları, Başkan
lık Divanı seçimleri bugüne kadar daima iyi bir 
anlayış içinde, arkadaşlık çerçevesi içinde cere
yan etmiştir. Nitekim yine demin Sayın Koçaş'm 
ifade ettiği gibi Sayın Nihat Erim'in vaktiyle 
C.H.P. den aday olmadığı halde Komisyon Baş
kanı olarak seçilmesinde başta ben olmak üzere 
bütün arkadaşlarımızın gayreti olmuştur. 

Burada mühim olan nokta seçim değil, saat 
meselesidir. Ben, seçime itiraz olduğunu öğren
dikten sonra öğleden sonra Sayın Naime Tokgöz 
bana geldi, Sayın Naili Erdem bana geldi; «Siz 
bizim haberimiz olmadan nasıl seçim yaparsı
nız?» dediler. Gittik tahtaya baktık. Başkanlık 
Divanının ilânı günlerden beri tahta üzerinde 
asık idi ve tahtada saat 14,00 diya yazılı idi. 
Şu halde, bize saat 11,00 de Başkanlık Divanı 
seçimi için komisyon toplantısının yapılacağını 
belirten kâğıt, gayrimesul bir şahıs tarafından 
ve imzasız olarak yapılmıştı. Bunun üzerine 
şikâyet hepinizin bildiği gibi Başkanlığa inti
kâl etti. O âna kadar, tahtada saati gördüğüm 
dakikaya kadar ben de arkadaşlarımla beraber
dim ve kendilerine dedim ki; «Seçim yapılmış
tır, saati de malûmdur, artık bundan dönüle
mez. Ne yapalım, kısmet bu.» Ama tahtada saa
tin 14,00 diye yazılı olduğunu ve birçok arka
daşımın, yedi Adalet Partili arkadaşımın bu 
saat meselesi dolayısiyle zamanında seçime gele
mediklerini görünce, işte bir hata olduğunu öğ
rendim. 

Sevgili arkadaşlarım, gene kıymetli arkada
şımız Sadi Koçaş'ın ifade ettiği gibi sekiz Ada
let Partili yoktu, seçime yedi Adaıet Partili, 
sekiz Halk Partili girdik. Sekizinci Adalet Par
tili arkadaşımız, o sırada Maarif Komisyonunda 
yapılmakta olan Maarif Komisyonu Başkanlık 
Divanında Başkan vazifesini alacak olan Meh
met Yardımcı arkadaşımız Komisyona geldi, fa
kat o tarafa gitti, reye iştirak etmedi. Bina
enaleyh, bu maruzatımdan şu anlaşılıyor ki, ha-
kikatta saatinde seçim yapılsaydı, seçim mute
berdi, kimse itiraz edemezdi, ama saat 14,00 ola
rak ilân edildiği içindir ki birçok üyeler de
min arz ettiğim gibi defterlerine saat 14,00 di
ye kaydetmişler ve ona göre gelmişlerdir. Nite
kim yedi Adalet Partili gelmedi. Yoksa Adalet 
Partili arkadaşlardan rey kullanmamış arkadaş 
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yoktur, zamanında geleceklerdi, bugünkü bu 
tartışma olmıyacaktı. 

Eğer seçim normal saatte, normal şartlar 
içinde yapılsaydı, hangi arkadaşımız olursa ol
sun başımızın taciydi. Nihayet ekseriyetin fik
rine hürmetkar olan insanlar olarak seçime di
yecek bir şeyimiz olmıyacaktı ama saat mefhu
mu dolayısiyle bulunamıyan arkadaşların iti
razları yerinde idi. Demişlerdir ki, haklı ola
rak; «Biz saatini bilseydik, pekâlâ gelecektik.» 
Sayın Naime Tokgöz Hanım burada, Naili Er
dem arkadaşımız burada, kendileri bunu ifade 
edebilirler. Binaenaleyh, Başkanlık Divanı ta
rafından Heyeti Umumiyede, nevama bir He
yeti Umumiye kararı olmasa bile, Heyeti Umu
miyettin tasvibine arz edilmiş olan bir toplan
tı saatinin dışında yapılan toplantı benim ka
naatime göre hatalıdır. Yapılan seçim hatalı 
değil toplantı hatalıdır, toplantı muteber değil
dir. Çünkü zamanında yapılmamıştır. Seçim, 
eğer toplantı zamanında yapılsaydı, muteberdi, 
ama toplantı zamanında yapılmadığı için mute
ber değildir. Başkanlık Divanının bu bakım
dan aldığı karar yerindedir. Takdir Yüce He
yetinizindir. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, Sayın Koçaş ve lehte konuşan arka
daşım, meselenin pek çok yönünü açıklamış 
bulunmaktadırlar. Ben bir - iki noktaya temas 
edip inmek istiyorum. 

Evvelâ önemli olan nokta şudur: Hâdise Sa
yın Osma'nın söyledikleri gibi cereyan etmemiş
tir. Sekiz Halli Partili vardır, sekiz Adalet Par
tili vardır. Nihat Erim Beyin seçilebilmesi için 
bir eksik oy verilmiştir. Sekize yedi Nihat Erim 
Bey seçilmiştir. Komisyonun Başkanı en yaşlı 
Üye Şevket Adalan Beydir, Orhan Kabibay'la 
Şinasi Osma Bey de kâtiptirler, tasnifi yapmış
lar ve zabıt tanzim etmişlerdir. Bunların müna
kaşa edilecek bir tarafı olduğuna kaani deği
liz. 

Herkesin gözüne davetiye atılmıştır. Mecli
simizdeki teamül ve esas; burada yapılan Baş
kanlığın tebligatı değildir, burada Başkanlığın 
ifade ettiği tebligatlar değildir. Biz bütün ko
misyonlara, bütün seçimlere mutlaka gözümüze 
atılmış olan bir yazı ile gideriz. 
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Gene Sayın Osma, «Kimin tarafından gön
derildiği belli olmıyan ve imza olmıyan diye bu
yurdular. Bu yazılara hiçbir zaman imza atıl
maz, Şimdi benim önümde bir değerli arkadaşı
mın verdiği bir tebligat örneği var: «Geçici Ko
misyon şu tarihte... eklidir. Komisyon Başka
nı.» tmza yok. Basılıdır, matbudur, doldurulur, 
yapılır. 

Değerli arkadaşlarım, içtüzüğü hepimiz bi
liyoruz, yıllarca da bunun tatbikatı içindeyiz. 
Meselenin öz noktası şudur: 

Bir Meclisin Sayın Başkanı, içtüzükte yet
kisi olmadığı halde, bir komisyonu istediği za
man bir kişinin itirazı üzerine tek başına or
tadan kaldırabilir mi? Meselenin özü, Anayasa 
açısından ele alınacak yanı budur. Böyle bir 
şey olamaz arkadaşlar. Burada, 203 ncü mad
dede Riyasete verilen vazife, bu nizamname ah
kâmının tatbikidir. Eğer Sayın Başkan nizam
namenin dışına çıkıldığını görürse, meseleyi so
rar. Orada bir divan var, geçici bir divan var, 
bir organdır. O komisyonun geçici divanı ve en 
yaşlı üyenin başkanlığında tasnif yapan bir or
gan vardır, oraya sorar «Siz bu seçimi nasıl 
yaptınız» diye. Hiç kimseye sorulmadan, «Ben 
komisyonu lâğvettim.» Bu mümkün değildir ar
kadaşlar. Bunu parti açısından ele almayınız. 
Komisyonun Başkanı Nihat Erim Bey olur ve
ya başka birisi olur, hiç önemli değildir, fakat 
Yüce Mecliste, İçtüzüğün vermediği bir yetki
nin kullanılması ve buna yol açılması hususu 
vardır, böyle bir emsali getirilmesi gibi bir 
durum vardır. Buna ise imkân yoktur. Böyle 
bir şeyin yapıldığı takdirde gidilecek yollar ve 
yerler de mevcuttur, Anayasaya aykırıdır bu. 
Anayasaya aykırıdır, içtüzüğe aykırıdır. Bu 
işin son yetkilisi Millet Meclisinin Umumi He
yetidir. 

Sayın Başkan geçici divana soracaktı: «Na
sıl oldu bu iş?» Tetkik edecekti, ondan sonra 
Yüce Meclise getirip karar verecekti. Neticesi 
ne olursa olsun, ne söz söylenirse söylensin, 
Meclis ne karar verirse versin,- en son hal mercii 
burasıdır. Bu sebeple ben daha fazla tefer
ruata girmiyorum . Tamamen haksız bir 
tuutmdur. içtüzüğün 203 ncü maddesindeki; 
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«Bu nizamname ahkâmının tatbiki» hükmü ile 
katiyen alâkası yoktur. 

Denetleme... Bizim namımıza denetler, bize 
gelir haber verir Sayın Başkan. Der ki, sizin 
namınıza denetleme yaptım, Dışişleri Komis
yonu usulsüz bir seçim yapmış, benim görüşüm 
şudur, reyinize arz ediyorum... Bunu demek du
rumundadır. 

Bu sebeple, Sayın Başkan tarafından yapı
lan tasarrufun kabul edilmemesi ve seçilmiş 
olan meşru Dışişleri Komisyonunun vazifeye 
devamına karar verilmesi lâzımdır. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık Divanının 
okunan kararı üzerinde İçtüzüğün 89 ncu mad
desi gereğince iki lehte ve iki aleyhte... 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmek istiyorum. Müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Re

şit Ülker Beyefendi ile Sadi Koçaş Beyler ko
misyonda 8 A. P. li ve 8 C. H. P. linin mevcu-
dolduğunu beyan buyurdular. Zannedersem 
listesi mevcuttur, oradan lütfen gerçeğin belir
tilmesini istirham ediyorum. Saygılarımla. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
bizim bildiğimiz 16 kişi vardı orada. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bunu yaptığı
mız müzakere ile bir ilgisini görmüyorum. Tam 
oylama sırasına geldik, bilmiyorum ayrıca bu 
hususu tesbit edebilir miyim? Oylama safha
sına geldik, oylarınızla halledeceksiniz. 7 olur, 
8 olur, yani şu anda Başkanlığın bunu tesbit 
edip Heyete arz etmek gibi bir vazifesi yok. 

Efendim Başkanlık Divanının 6 . 1 .1970 ta
rih ve 8 sayılı kararının konuya taallûk eden 
ve üzerinde iki lehte, iki aleyhte görüşülmüş 
olan bendini okuyup oyunuza arz edeceğim. 

«Millet Meclisi Başkanının bu konudaki ta
sarrufunun yetkisi içinde ve usulüne uygun ola
rak yapıldığına ve keyfiyetin itirazı yapanlara 
tebliğine..» 

Şimdi bu karar fıkrasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. Yani, Başkanlık Diva
nının kararı Yüce Heyetçe onanış oluyor. 
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V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±m — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (1/196) (S. Sayı
sı : 73) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı Sakarya Milletvekili Sayın Nuri Bay ar'in 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının gelen kâğıtlardan, malî yılın bitme
sine çok kısa bir zaman kaldığından, 48 saat 
geçmeden gündeme alınarak bütün işlere tak-
dimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar yerine 
C. Senatosu 
Aydın üyesi 

iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Efendim, önergede sözü geçen 
Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının bugünkü gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak ve 48 saat geçmeden bütün işlere tak-
dimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümetin ve komisyonun lütfen yer
lerini almalarını rica ederim. 

Efendim, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ile Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ile Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri okun
du.) 

(1) 73 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 35,000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.310 ncu (Emekli, dul ve yetim aylıkları) 
maddesine (350 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 
61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) 
maddesine 350 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Orman bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen?... Yok. Tasarının tümü açık oya su
nulacak, kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

— 267 — 
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2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (1/207) (S. Sayısı : 74) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı ile Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanının önergeleri var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Gelen kâğıtlarda 9 sırada bulunan 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaret
li cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 
25 milyon liralık aktarma yapılması hakkında
ki kanun tasarısının bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 27 . 2 . 1970 

Millî Eğitim Bakanı 
Eskişehir 

Orhan Oğuz 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlı
ğı kısmında 25 milyon liralık aktarma yapılma
sı hakkında kanun tasarısının, gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak, bütün işlere takdimen 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 
BAŞKAN — Her iki önergeyi oyunuza su

nuyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ile Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezke
resini okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ile Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri okun
du.) 

(1) 74 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Sayın Kodamanoğlu ve Sayın Mus
tafa Kemal Yılmaz. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Elimizdeki tasarı orta öğretim ve meslekî ve 
teknik öğretim okulu öğretmenleri arkadaşla
rımızın ek ders ücretlerini tamamen alabilme
lerini temin için 25 milyon liralık bir aktarma
yı Yüce Meclisin tasvibine sunmak için sevk edil
miştir. 

Elimizdeki metne göre Millî Eğitim Bakan
lığının (A/l) işaretli cetvelinin 12.441 nci 
maddesinde 76 703 000 liralık ödenek vardı, 
bu ödenek yetmemiş, 9 Ocak 1970 de 43 milyon 
liralık ek ödenek kanununu kabul etmişiz, bu 
da kâfi gelmemiş, şimdi tekrar bu maddeye 21 
milyon liralık ek ödenek vereceğiz. 

Aynı şekilde, aynı cetvelin 12.442 nci mad
desinde 45 535 000 liralık ödenek var, bu yet
memiş, 4 milyon liralık bir ödenek daha iste
niyor. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet hizmetinde büt
çelerde öngörülen ödeneklerin zaman içeri
sinde yetmiyeceğinin anlaşılması mümkündür. 
Böyle ahvalde yapılagelen iş, Sayın Hükümet
ler tarafından ek ödenek veya aktarma kanun
ları teklifi suretiyle bu ihtiyaca cevap ara
maktır. Ancak, arz ettiğim gibi, zaman içeri
sinde bu hizmete öngörülen ödeneğin yetmi-
yeceği keyfiyetinin başlangıçta kestirilemez 
mahiyette olması gerekir. Oysa, şimdi aktarma 
istenen maddedeki hizmette öngörülen öde
neğin yetmiyeceği son derece açık bir gerçek
tir. Bunu bir - iki rakamla arz edeyim. 

1969 Bütçesi müzakere edilirken de bütün 
açıklığı ile komisyonlarda, C.H.P. milletvekil
leri olarak bizler ısrarla ve açıkça bu hususu 
belirtmiştik. Şimdi kısaca bunu arz edeyim. 

Aziz arkadaşlarım, orta öğretim öğretmen
lerinin ders ücretleri için 1968 de konulan tah
sisat 76 703 000 lira idi, 1969 Bütçesi Hükü
met tarafından Bütçe Encümenine yine 
76 703 000 lira olarak getirildi. 

Çok arzu ederdim, bu konuşmamı o za
manki Sayın Millî Eğitim Bakanı İlhami Er
tem Bey dinlesinler. 

268 
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Kendilerine arz ettik, dedik ki; Sayın Hü
kümetin dikkatine sunarız, 1969 Bütçesine ko
nulan ödenek 1968 in aynıdır, oysa bu sektöre 
bu yıl 10 binlerce yeni öğrenci gelecektir, yüz
lerce yeni sınıf açılacaktır, bizzat Sayın Ba
kan daha evvelki emsallere bakarak kestirmek 
mümkündür, pek çok ortaokul ve lise açacak
sın, buraya öğretmenler ek ders ücretleriyle 
ancak hizmet getirebilirler, binaenaleyh tahsi
satın aynı konmuş olması yetmiyeceğinin açık 
delilidir, şimdiden bu tahsisatı tamamlıyalım, 
dolayısiyle öğretmenler sene sonunda sıkışık 
duruma düşmeden zamanında haklarını, emek
lerinin karşılığını alabilsinler, hattâ bir kıs
mının ders ücretleri düyuna kalmasın. 

Aynı mülâhazaların, Meslekî Teknik öğre
tim Genel Müdürlüğümüze ve müsteşarlığımıza 
bağlı okullar için de büyük ölçüde varidoldu-
ğunu söyledik, nitekim 1968 de teknik öğretim 
okulları için konan tahsisat 44 535 000 lira, 1969 
da 45 535 000 lira, demek 1 milyon lira artma 
ile geldi, bu 45 de bir artmadır, halbuki teknik 
öğretimin gelişme temposunun en az yüzde 10 
civarında olacağı, en dar tahminle dahi söyle
nebilir, o halde bu bir milyon liralık tahsisat 
artışı katiyen kifayetsizdir, o itibarla bu büt
çe samimiyetsiz olmaktan, ciddi olmaktan kur
tarılmalıdır ve şimdiden bu fasıllara gereken 
tahsisat verilmelidir, dedik. 

Aziz arkadaşlarım, o tarihte - Bütçe Encü
meni zabıtlarında hayretle, ibretle okuyabilir
siniz - o zamanki sayın bakanın cevapları şöyle ol
du : «Efendim, muhalefet bütçeyi açık göstermek 
için, yetersiz göstermek için, samimiyetsiz gös
termek için birtakım deliller uydurmak telâ-
şmdadırlar, onun için vâridolamıyacak ihtimal
leri burada olacakmış gibi göstererek bizi ten-
kid etmek havesinden kurtarmalıdırlar» filân 
gibi birtakım cümleler sarf ettiler. 

Aradan 11 ay geçtikten sonra aziz arka
daşlarım, bizim ne kadar haklı, ne kadar isa
betli görüşler dermeyan ettiğimiz bizzat yeni 
Hükümetin gönderdiği bu aktarma tasarılariyle 
sabit oldu. 

Sırf muhalefetten geldi diye ikazlara kulak 
asmıyan bir bakan, kendi yerine gelen sayın ar
kadaşını ve hizmetinden sorumlu olduğu onbin-
lerce öğretmenin haklarını sıkıntıya sokmuş
tur. Şurada 2 - 3 gün gibi son derece kısa bir 

müddet kalmıştır, hiç şüphesiz yeni bakanımı
zın bu aktarma kanunu çıkar çıkmaz telgraf 
ve telefonla, her çeşit serî vasıtalarla öğret
menlerin haklarının düyuna kalmaması için öde
nek dağıtacağından eminiz, bunu temenniye 
dahi lüzum görmüyorum, bunu yapacakların
dan eminim, daha evvel buna benzer birtakım 
faaliyetlerini yakından gördüm, ama üzülerek 
arz ederim M, şimdi Tarım Bakanı olan eski 
Eğitim Bakanı değerli arkadaşım o zaman, Yü
ce Meclise kulak vermeyi bilse idi, mesuliyeti
nin icaplarını ifadan sakınmasaydı şimdi bun
lar başımıza gelmiyecekti. Hiç olmazsa bundan 
sonrası için ders olur ümidi ile bu malûmu bir 
kere daha ilâm ettim, teşekkür ederim. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yıl
maz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, sayın arka
daşım Nuri Kodamanoğlu'nun görüşlerine katıl
dığımı belirterek kısaca maruzatıma başlıya-
cağım. 

Bir gerçektir ki, Millet Meclisinde aktarma 
kanunları Şubat ayında, malî yıl sonunda birbi
rini takibederek görüşülür ve çoğu zaman da 
bunlar bir ihtiyacın neticesidir. Yalnız bütçeler 
iyi tanzim edilirse bu aktarma kanunlarının sa
yısının azalacağı bir gerçektir, arzu edilen de 
budur. Bütçelerin tahminlerinde, masraf tah
minlerinde öyle kalemler vardır ki, ne kadar 
uzman bilgisi kullanılırsa kullanılsın tahmini, 
gerçeğe uygun olarak yapmak mümkün olmıya-
bilir. Ancak, görüşmekte olduğumuz kanuna 
konu teşkil eden aktarmada ders saatleri ücret
leri bahis konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlı dönemde bir 
ders yılında okullarımıza ne kadar öğrenci ala
cağımız bellidir. Çeşitli gruplardan ne kadar 
okul açılacağı bellidir. Her ders saatinin Türki
ye'deki miktarı da bellidir. Bu kadar belli un
surları olan bir konuda tahminde hata yapmak, 
hiç şüphesiz bahis konusu değildir. 

Ben inanıyorum ki, Millî Eğitim Bakanlığı
nın bütçesini hazırlıyan değerli uzmanlar o malî 
yıl içerisinde ders ücreti olarak ne kadar para
ya Bakanlığın ihtiyacı olduğunu, kuruşu kuru
şuna, isabetli olarak tesbit etmişlerdir. Ancak 
öyle zannediyorum ki, Maliye Bakanlığının, büt-
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çeyi hazırlamakta içinde bulunduğu sıkıntılar 
böyle bir ihmale göz yumdurmuştur. Oysa ki, 
bütçelerin samimi olması gerekir. Eğer bir 
bütçe samimi olmıyacaksa, ihtiyaç miktarından 
az para konacak, bâzı kalemlerde sonra, sene
nin yarısında masraflarından yüzde 10 kısıla
cak veyahut da Şubat ayında aktarma kanunla-
riyle ihtiyaçlar giderilmeye çalışılacaksa o za
man bütçe, bütçe olma niteliğinden çok şey kay
beder. Ben bu alanda, Millî Eğitim gibi çok 
önemli bir hizmet alanında Maliye Bakanlığının, 
Millî Eğitim Bakanlığına yardımcı olmasını di-
liyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim men
supları huzursuzdur. Bu münasebetle bu huzur 
konusunda birkaç cümle söylemekten kendimi 
alamıyorum. Okulda çocuğu olan ana, babalar 
şikâyetlerle doludur, öğretmenler huzursuzdur, 
öğrenciler huzursuzdur. Bu huzursuzluğu gi
derici ciddi tedbirleri almaktan yoksun bulun
duğumuz bir dönemde, hiç olmazsa huzursuzlu
ğu artırıcı ihmallerden Hükümet kendisini ko
rumalıdır. Maaşı ile geçinemiyen öğretmenler 
ders ücretlerine güvenerek bâzı masraflar yap
mış olabilirler, zaten geçim sıkıntısı içindedir
ler. Siz onların ücretlerini vaktinde ödemezse-
niz, onu toplum içinde gereği kadar saygıdan 
mahrum kılarsınız, onu sınıfında huzursuz kı
larsınız, bundan hizmet zarar görür. 

Benim istirhamım, Millî Eğitim Bakanlığı 
hizmete zarar verici, huzursuzluğu artırıcı her 
türlü davranıştan dikkatle kaçınmalıdır. Hele 
hele huzursuzluğu artırıcı, teşvik edici hatalı 
kararlara yanaşmamalıdır. 

Bu aktarma kanununa olumlu oy vermeni- I 
zi sizden rica etmek isterim. Çünkü, hizmet gö
rülmüştür ve öğretmenler emeklerinin haklı ola
rak karşılığını beklemektedirler. 

Bir gerçek daha var ki, değerli arkadaşlarım, 
1970 bütçesinde de yine yeteri kadar ödenek 
konmamıştır. Hiç olmazsa bu vesile ile kuru
lacak olan yeni Hükümete, bütçesini hazırlar
ken bu alanda samimi davranmasını ve ihtiyaç 
olan ödeneği bütçeye koymasını tavsiye etmek 
isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan ve kıymetli arkadaşlarım, çok önemli bir | 

konu, ücret konusu, öğretmen arkadaşlarımızın 
hakikaten mesaileri karşısında ay başlarında 
veya ay sonlarında alması gereken bu ücretle
rin zamanında ödenmemesi, tediyenin tehiri hem 
öğretmen arkadaşlarımızı, - açık konuşalım - ik
tidarları ve hem de muhalefette bulunan arka
daşlarımızı huzursuz yapmaktadır. 

Bütçe tekniği bakımından bütçeler yapılır
ken, biraz önce muhalefette bulunan arkadaşla
rımızın da belirttiği gibi, aşağı yukarı hesaplar 
yapılırken tam, isabetli, huzursuzluğu ortadan 
kaldıracak şekilde bu ücretlerin tesbitinde fay
da var kanısındayız. 

Ancak, Sayın Kodamanoğlu'nun bir husus
taki işaretlerine ve fikirlerine iştirak edemiye-
ceğiz. Hiçbir Hükümet zamanında, hattâ hattâ 
geçmiş hükümetler zamanında dahi öğretmen
lerin ücretleri hiçbir surette düyuna kalmamış 
ve mutlak surette, son gün dahi olsa, ödenmiş 
bulunmaktadır. Bu hususun tashihinde fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Ancak, benden evvel konuşan arkadaşım hu
zursuzluktan bahsettiler; «öğretmen huzursuz, 
talebe huzursuz, talebe velisi huzursuz» dediler. 
Bunun kaynağı, sebebi nedir? Maalesef bunun 
üzerinde durmak istemediler. Bunun sebeple
ri herkes tarafından bilinmektedir. 

Arkadaşlar, öğretmen meslekini yüceltmeye 
çalışan iktidarları bu yoldan alıkoymak için bâ
zı firenlemelerde, gelişigüzel konuşmalarda bu
lunulmakta, aslı olmıyan hususlarda birtakım 
propagandalara öğretmen arkadaşlarımız itil
mektedirler. Ben, iktidar olarak, muhalefet ola
rak, öğretmen teşekkülleri olarak bu kütleyi 
politikanın dışında bırakmalarını bilhassa istir
ham edeceğim. O zaman öğretmen de huzursuz 
olmıyacak, öğrenci de huzursuz olmıyacak, aynı 
zamanda veli de huzursuz olmıyacak. 

Bütün mesele 1970 bütçesinde, benden önce 
konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, mutlak 
surette bu ücretler tam konmalı ve bu derde ke
sin bir çare bulunmalıdır. 

Bütün arkadaşlarımı saygı. ve hürmetle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı, buyu
runuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlanm, huzurunuza gel
miş olan bu aktarma kanunu orta tedrisat ve 
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teknik öğretimde çalışan öğretmen arkadaşla
rın ücretlerini temin gayesine matuftur. Bu fa
sıldaki ödenek bitmiş, Yüksek Meclisiniz 43 
milyon lira vermişti, O da bitmiş. Bu defa da 21 
milyon lira vermeli ki, bu yolda emeği geçmiş 
olan ve ücret bekliyen öğretmen arkadaşlarımız 
paralarım almış olsunlar. 

Ancak, on yıllık bir Parlömanter olarak gö
rüyorum ki, hemen hemen her sene bütçenin bi
timine yakın aktarma üstüne aktarma gelir; 
yapmış olduğumuz bütçe yıl sonuna doğru üze
rine vurulan yamalarla yama üstüne yama ek
lenir, kırk yamayı da geçer, orta çağdaki Ho
rasan dervişlerinin cübbesine döner. 

Bu mevzu, bence, bilinmez, tahminde yanlış
lık yapılacak bir bütçe işi değil. Türkiye'de 
okul miktarı belli, ders adedi belli, öğretmen 
kadrosu belli, mevcut öğretmenlerle ders saati
nin kapatılacağı miktarı belli, ek görevle kapa
tılacak açık ders miktarı belli... Binaenaleyh, 
bu müspet bir konudur; iki kere iki dört ola
cak kadar sarih bir konudur. Niye ve niçin bi
dayette bilinen bu mevzuda tam ödeneği kon
maz da yıl sonuna doğru ek üstüne ek aktar
malar gelerek bu dert tedavi edilmeye çalışılır. 
Veriliyor; hak sahibi hakkını alıyor, ama za
manında alamamış olmanın üzüntüsü çalışan 
öğretmenleri mustar kılıyor, bütçenin ciddiyeti 
ve ehemmiyeti, samimiyeti kayboluyor. Hepimiz 
de bu yüzden üzüntü duymaktayız. 

Bu yılki bütçe kabul edilmedi, reddedildi. 
Bu bütçeye, ömrü vefa etmiyen bütçeye topar
lanma bütçesi, gerçekçi bütçe, üzerine ekler, 
yapmalar yapılmıyacak bütçe olacak denmişti. 
Arzu ederiz ve dua ederiz ki, bu gelecek bütçe 
hakikaten yıl sonuna kadar yamasız, yakasız, 
eksiksiz, pürüzsüz olsun da hak sahibinin hak
larını verici imkânlara sahibolsun. 

Evet; öğretmen arkadaşların çoğu vazife 
gördüler haklarını alamadılar, bunu vermeye 
mecburuz, vereceksiniz, buna inanıyorum. An
cak, yeni bütçede bu kabîl eksiklikler, falsolar 
olmamalı temennisindeyim. öğretmenin içinde 
bulunduğu hayat şartları bellidir. Sayın Koda-
manoğlu'na iştirak ediyorum, her huzursuzlu
ğun içinde evde, işte, aşta, nafakada sıkıntının 
mühim tesiri olduğunu kabul etmeye mecburuz. 
Boykotların nedeninde öğretmenin geçim sı
kıntısı vardır. Bırakın fazladan vermeyi, ge

çen emeğinin verilmemesi elbette öğretmen züm
resini mustar kılmaktadır. Yüce Meclisimiz bu
nu kabul edecektir. Temenni ve niyazımız odur 
ki, yeni bütçede bu kabîl ekler, yamalar olma
dan çıkmasıdır. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım, saygılarım
la (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında 25 000 000 liralık aktarma yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmının, ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 25 000 000 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — İlişik cetvelleri okutuyorum. 
Bölüm Eklenen 

(A/l) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 25 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enliler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

13.000 Yönetim giderleri 2 400 O0O 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenfller... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... EtmiyenNer... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kürüm giderleri 2 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenfller... Kabul 
edinmiştir. 

16.000 Çeşjitli giderler 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenfller... Kabul 
edilmiştir. 
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mine çok kısa bir zaman kaldığından 48 saat 
geçmeden ve bütün işlere takdimen görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Bşk. 
(Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ile Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezke
resini okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ile Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı tezke
resi okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (270 300) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — İlişik cetvelleri okutuyorum. 

Tasarıya bağlı cetvel 

Bölüm Eklenen 

Bölüm Düşülen 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

22.000 Yapı tesis ve büyük ona
rım güderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makiııa, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 13 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi, okunan ekli cetvelleriyle 
birlikte, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacak ve kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun, tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (1/188) (S. Sayısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/U) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının, gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak, malî yılın biti-

(1) 75 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir 

İstanbul Üniversitesi 

(A/l) 
Fen Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 164 100 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul -
edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

16.000 Çeşitli giderler 164 100 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
İktisat Fakültesi 
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Bölüm Eklenen 

12.000 

Bölüm 

13.000 

Bölüm 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
ödttmiştir. 
Kimya Fakültesi 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

53 100 

Düşülen 

53 100 

Eklenen 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... EtmiyenHer... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

53 100 

en 

13.000 Yönetim giderleri 53 100 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi, okunan ekli 
cetvelleriyle birlikte, oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. * 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacak ve kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Efendim, üç Aktarma Kanunu için üç açık 
oylama işlemi devam etmektedir. Lütfen son
radan gelen arkadaşların oylarını kullanmaları
nı rica ederim. 

Oylarını kullanmıyan var mı?.. Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. Kutuları kaldırınız. 

Muhterem arkadaşlar, oylama sonuçlarını 
arz ediyorum : 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
için yapılan açık oylamaya 195 üye katılmış, 
sonuçta 173 kabul, 21 ret, 1 çekinser oy çıkmış
tır. Açık oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapıl
ması hakkında kanun tasarısı için yapılan açık 
oylamaya 195 milletvekili katılmış, sonuçta 193 
kabul, 2 ret oyu çıkmıştır. Açık oylama işlemi 
tekrarlanacaktır. 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı için yapılan 
açık oylamaya 171 üye katılmış, sonuçta 169 
kabul, 2 ret oyu çıkmıştır. Bu açık oylama iş
lemi de tekrarlanacaktır. 

Yapılan açık oylamalar sonucunda gerekli 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından 2 
Mart 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati; 18,15 

.> . .— ISfl^( 
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Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanımnuna bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanım tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Hüsamettin IMu 
Şevket Yılknaz 

ADIYAMAN 
M. Zekft Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 
A l IhsaH Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasam Ali Gülcaın 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ctihat Bilgetfıan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Keımal Et'deım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 21 

Çekinse rler : 1 
Oya katırmıyanlar : 254 

Açık üyelikikr : 1 

[Kabul c 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışı k 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Barl'as Küıntay 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğfu 
Zekjiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmpt Emin Durul 
Haısan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhama Ertem, 
Mustafa Haırmjancıoğlu 
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"denler] 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
ERZİNCAN 

Hüsampttin Atalbeyli 
Sadılç Perinçek 
Naci Yıldırım; 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasjm; Ginisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemjsettin Sönmjez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmclt Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdcmir 
Ekrem. Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Z ey d an 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 

4 — 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı katı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Ak gün Silıivriti 
İsmail Halkkı Tekinel 
Naim'o İkbal Tdk'göz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdelm 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
A'km öz'deımir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca, 
Turgut Artaç 
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Musa Doğan 
Kemal Güvem 
KJeımal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Me'hmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Veftılbi Engiz 
Sabri Yaih§i 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
'Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmöt Fuat Azmioğlu 

Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüspala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nh 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattiu Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 

Yusuf Ziya önder 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ali Rız'a Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arall 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmat Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Kevni Nedim oğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Melih Kemal Küeükte-
pepmar 

AMASYA 
Ve'hbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

ÇORUM 
Cahilt Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Rıza Kuas 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Osman Yel tekin 

KONYA 
Orhan Okay 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
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[Çekinser] 
ANKARA 

İbrahim Cüceoğlu 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 1 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Kaimldi Hamaımıcıoğlu 
Ali İhsan1 Ululbaihşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim öüceoğlu 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Mohmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altmibaş 
İ'bralhim Aytaç 
M. Şükrü Çavtlanoğlu 
Mehmlet Niyazi Gürer 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kal)ul edenler : 193 
Reddedenler : 2 

Çdkinscrler : 0 
Oya katılnııyanlar : 2.5-1 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
Mehmet Nurettin San* 
dıkçıoğüu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abildiın İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlıı 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Kasım Ön ad im 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açık alın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmpt Emjin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Abd,üjHâtif Ensriloğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhamjt Erteni^ 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 
Öm»er, Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
'Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Naci Gaeiroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Onha^n Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi ıSöylemez 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkin en 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât KöseoğLıı 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
îsınnail Hakkı Telkinel 
Naim'e İkbal Tok'göz 
Hasan Türkay 
Reşit ÜUker 
Lebi/t Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gursan 
öı )§|kun Ka ragözo ğl u 
Akın özdciivir 
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KARS 
Lâtif Akimim 
İsmail Hakkı Alaea 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Keım'a! Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeıltelkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
CJevaJt Ademoğlu 
Vehhi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYİ 
İhsan1 Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Muderrisoğlu 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basar 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Harrıdi Mağden 

RlZE 
Hasan Basri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin U/zunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
A^il Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Yusul Ziya Yılmaz 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

Kadri E rugan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğht 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğfu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 
Ahmet Güner 
Kevni Neıdimoğlu 

»>••« 
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İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Kemal 'Satır 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KAEAHİSAR 
Aid îhısan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Saliih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcaın 

AYDIN 
Meıhmet Çelik 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Melhmiet Niyazi Gürer 

• Mehmet Nurettin San-
' dıkçıoğhı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açı'k üyediMm" 

450 
171 
169 

2 
0 

278 
1 

[Kabul 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahjmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekjiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emjin Durul 
Hasan Korfcmazcan 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Abdüllâ'tif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhamji Ertem 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ömjer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışmıan 
Selçuk Erverdi 
Fetullah Taskesenli'oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orha^n Oğuz 
M. Şemsettin Sönm|ez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Ar ikan 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Hasan Türkay 
Reis/it Üliker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arnuç 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
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Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yel telkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Oevait Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ö İçim en 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
'Mesut EreK 

İlhan Ersoy 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu. 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlıı 
M. Zekeriya Kürşıat 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
İzze't Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş cır 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Memduh Eksi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Hasan Basın Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çcliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Caıhit Angın, M. 
Nİ&DE 

Nuri Kodamanoğlu 

Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Mıchm et A rsl a ntürk 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuncr 

VAN 
Kin yas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı d ağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Kevni Nedimoğhı 

[Açık üyelik] 

Malatya 

Yekûn 

— 280 — 



Millet Meclisi 
Gündemi 

49 NCU BİRLEŞİM 

27 . 2 . 1970 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına . dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca, bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok-
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esat oğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nnn, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinmek ihtiyacının mey
de na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
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Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanırin, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt. Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve.5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'ıuıı, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

10. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21.) 

B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 

projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

o. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza ITzımer-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

0. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/1 r>) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

\2. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağiık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

\'o. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
657 sayılı Kamımın uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(ü/17) 



14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Türkiye'ye iade edilecek Kumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa MJilletvekili Sadretin (janga'-
mn, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin- yapımına vo sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet: progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Heyrettin Uy
sal'in, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Eıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Barış gönüUüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dâhilindeüri Boz-
kıırt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soırusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
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I tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar -' Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı O H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. •—• Afyon Milletvekili Haindi Hamameı-
cğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'hı, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 

i değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 



37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret üvet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sdnop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Siiıop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sö/lü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asi notlanırı ut. nın no za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/4$) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına drir 
Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48v — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul

masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. —; Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mmtakaya nakline dair Köy İğleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 



airaate elverişli topraklara dair Maliye Bakanım
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
T^r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet G ti
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
r.er'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I. Müessesesin deki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yaldım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilkri-
nin bulunmasına dair Başbakandan söalü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpasa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından söalü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
soı usu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü »orusu 
(6/88) 



— 6 — 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1 öl) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanım 
dan sözlü sorusu (6/104) 

.101. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk isçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ni; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya, Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ııı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 



108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Anıkara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
îu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
Umamlanacağma dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
t ürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şck-
'ine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. _ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz 'Bölgelinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilin esine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IY 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İÇLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üncr'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 197ü) 

2. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akea'nın, 6122 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle, değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi-

7 -

I ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair'M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) (M. Meclisi 
Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sayısı : 890) 
(C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 1273) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan,-Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür-

I İlikten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ye 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Eanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umum iye i Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve dligli bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 ..2 . 1970) 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik üzer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 

I kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 



tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

5. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

6. — 654 sayılı Toplum zabîtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

7. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
vo Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

8. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 33 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
vo Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada

şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
îsiğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

10. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmasi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

11. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu vo 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine vo 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 3970) 

12. — Devlet m omurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve efelerinin İç
işleri Bakanlığı merkez ve diler memurları kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (1/132) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi 
25 .2 .1970) 



Dönem : 3 m f\ 
Toplantıi M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / ö 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/196; Cumhuriyet Senatosu 1/1068) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1366) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği • 26 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10289 -1/1068 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 9 . 2 . 1970 gün ve 47 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1969 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan met
ni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 2 ; 1970 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : '99 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 

99 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 26 . 2 . 1970 
Esas No. 1/196, C. S. 1/1068 

No. 46 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumihuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 2 . 1970 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması halklkıradaki kanun tasarısı» ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu ilişikte 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkam 

Sakarya Milletvekili 
. Nuri Bayar Y. 

t C. Ege 





Dönem : 3 # # 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / 4 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvel
lerin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 

başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/207; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1073) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1371) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Saıjı : 10304 -1/1073 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 2 . 1970 gün ve 49 sayılı yazınız : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kıs

mında (25 000 000) liralık aktarma yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komis
yonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 2 . 1970 tarihli 44 ncü 
Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 100 

Kabul : 100 
R e t : • — 
•Oekinscr : — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 26 . 2 . 1970 
IH sos No. 1/207, G. S. 1/1073 

No. 48 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet ıSonatosu Genel Kurulunun 25 . 2 . 1970 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen .kabul 
edilen, «1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar Y. 

t C. Ege 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 75 
İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/188; Cumhuriyet Senatosu 1/1067) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1365) 

Cumhuriyei Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10290-1/1067 

26 . 2 . 1970 

BÜTÇE KAHMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 9 . 2 . 1970 gün ve 46 sayılı yazınız : 
istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanını tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 25 . 2 . 1970 tarihli 44 ncü BMeşiminde aynen ve açıik oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ©derim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

C. Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi 96 

Kabul 
Ret 
ÇefcLnser 

96 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. 1/188, C. S. 1/1067 
No. 44 

Bütçe Kanma Komisyonu raporu 

26 . 2 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kurulunun 25 . 2 . 1970 tarihli 44 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen, «İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karıma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yülksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar Y. 

t. G. Ege 




