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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Üni
versitelerdeki işgal ve boykot olayları ile alı
nan tatil kararları hakkındaki demecine iç
işleri Bakanı Faruk Sükan ve Millî Eğitim 
Bakanı ilhami Ertem cevap verdiler. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonlarında bulunan 2/403, 2/56, 2/191, 
2/813 ve 2/843 sayılı kanun tekliflerinin, Millî 
Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi kabul olun
du. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim gö
recek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı tekrar açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayrımının bir birleşim sonunda 
açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun sağla
namadığı oylamanın gelecek birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9 
arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğretmen 

ve öğretmen kuruluşlarına karşı tutum ve dav
ranışlarını testoit etmek, öğretmenler arasında
ki huzursuzluğu gidermek amacı ile Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince Ibir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi üzerindeki gö
rüşmelerin 10 ar dakika ile kayıtlanması hak
kındaki önergenin kabul edilmesinden sonra, 
grup adına yapılacak konuşmaların 1 saate çı
karılmasına dair önergenin oylanması sırasın
da, C. H. P. li beş üyenin çoğunluğun kalma
dığı gerekçesiyle yoklama talepleri üzerine, 
yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun kalma
dığı anlaşıldığından; 

17 . 4 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,20 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Bursa 

Bari as Kunt ay 

TEKLİF 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/875) (Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komiyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İS 
2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açı-

kalm ve 12 arkadaşının, Milletlerarası müna
sebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi. (2/243) (Geçici Komisyo
na) 

• « • » • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

Yoklamaya Adana'dan başlıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Adıyaman Milletvekili Nâzım Bayıllı- i 
oğlu'nun, Adnjaman ve çevresinin sağlık ve yol • 
ve asayiş durumu hakkında gündem dışı deme- I 
ci. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın 
Nâzım Bayıllıoğlu, Adıyaman ve çevresinin 
sağlık, yol ve asayiş durumu hakkında söz iste
mişsiniz, buyurunuz. 

Sayın Bayıllıoğlu, lütfen 5 dakika içinde 
beyanda bulunmanızı rica edeceğim. 

NÂZIM BAYILLIOĞLU (Adıyaman) — i 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birkaç hu- j 
susu arz etmek için söz aldım. 

Adıyaman ili ve çevresinde yatırımlar aksa
maktadır. İl merkezindeki Hükümet Konağı, 
Adliye Sarayı, bölge cezaevi ve buna benzer 
diğer ilçelerdeki, köylerdeki tesisler misal ola
rak gösterilebilir. Çünkü, inşaatları uzun za
mandan beri devam etmekte olmasına rağmen 
bir türlü bitirilememiştir. Ne zaman bitirile
cektir, onu da bilemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Adıyaman ve çevresinde sağlık işlerine bir 

şekil verilememiştir. Sağlık elemanları noksan
dır. Bu yüzden köylerde ve ilçelerde vatandaş
lara sağlık hizmetleri de götürülememektedir. 
Şu anda il merkezindeki devlet hastanemizde 
bile daimî hizmet gören hekimlerimiz yoktur. 
Ancak civar illerden bir ay süre ile gönderilen 
uzman hekimlerle hizmet etmek istenilmekte
dir. Bakanlığın bu davranışına teşekkür ede- | 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

j riz, ama bu çalışma tarzının bizleri tatmin ede-
j mediğini de üzülerek ifade etmek isterim. 

j Sayın milletvekilleri; 

Ciddî ve haklı olduğumuz diğer bir husus 
da yol meselemizdir. Köylerin ilçelerle, ilçele
rin il merkezi ile bağlantısı, yaz ayları hariç 
diğer zamanlar çok güç şartlar altında temin 
edilmektedir. Bu yüzden müstahsil mahsulünü 
istediği anda pazarlara götürememektedir. Kal-

I di ki, şu anda Adıyaman ve ilçelerinde tütün 
I mubayaası da yapılmaktadır. Yukardaki sebep

lerden dolayı tütünlerini zamanında Tekel 
idaresine teslim edemiyen müstahsil, haklı 
olarak, gerek maddi, gerekse mânevi külfet ve 
üzüntü içerisindedir. Hele il merkezinin civar 
illerle ilişkisi başlıbaşına bir problem olmuş
tur. İl merkezini Malatya - Maraş asfaltına 
bağlıyan 66 Km. lik yol şu anda çamur derya
sı halindedir. Urfa ile münasebetimize gelince: 

Fırat nehri üzerinde geçişi, çok, hem de pek 
çok iptidai tarzda yapılmış olan ve kayık tâ
bir edilen teknelerle ecel terleri dökmek su
retiyle temine mecburuz. Halbuki, daha mo
dern ve daha emin motorlu salların kullanıl
ması mümkündür. Bunun bir örneğini Dicle 
nehri üzerinde görmüştük. Sayın Hükümetin 
bu hususta ne düşündüğünü bilemiyoruz. Alı
nacak bu kabîl bir tedbir, gerek Adıyaman ili 
ve gerekse Urfa ili için daha faydalı olur ka-

1 nısındayım. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ CtENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sayın milletvekilleri; Sayın Hükümetin bi
raz da Adıyaman'daki asayiş meselelerine eğil
mesini ve yukardaki hususlarda biran evvel 
tedbir almasını bir defa daha rica eder, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

2. — Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in Kı
zdırmak üzerindeki regülâtörün yıkılması dola-
yısiyle o bölge halkının ıstırabı halikında deme
ci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Nej
det Yücer, buyurunuz. 

Kızılırmak üzerindeki yıkılan regülâtör ve 
bundan o bölge halkının doğan ıstırabı üzerinde 
gündem dışı söz istemişsiniz. 

NEJDET YÜCER (Çorum) — Sayın Baş
kan, sayınm illetvekilleri; seçim bölgem Ço
rum'a mütaallik bir konuyu yüce huzurunuzda 
dile getirmek maksadı ile söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; Çorum'da çsltik is
tihsalini geliştirmek maksadiyle ÇİSSU Tarım 
Ortaklığı adını taşıyan bir kuruluş vücuda ge
tirilmiş ve bu kuruluş tarafından 5 milyon lira 
sarfiyle Kızılırmak üzerinde bir regülâtör tesis 
olunmuştur. Regülâtörün tesisini mütaakıp 
Kumçeltek, Tozluburun, Salur, Çukurköy, Kar
lık, Yamakçayı ve Karaburun köylerinin 30 bin 
dönümden fazla arazisinde ortaklaşa çeltik zi-
raati yapılması taahhüde bağlanmıştır. Arz et
tiğim köylerden dördünün 12 bin dönüm arazi
sine 3 sene müddetle çeltik ekimi yapılmış, geri 
kalan 3 köyün arazisi de günden güne sahası 
genişletilen bir çevre dâhilinde sulanarak iski
lip'in iktisadi inkişafı sağlanmaya başlanmış
tır. Yüce Heyetinizce malum bulunduğu üzere, 
çeltik su içinde yetişen ve olgunlaşan bir mah
sûldür. 1967 senesinin Sonbahar mevsiminde 
Hirfanlı Barajına fazla su gelmiş olması dola-
yısiyle, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
baraj sularının boşaltılmasına lüzum görülmüş 
ve sularına Kızılırmak'a aktarılması neticesinde 
çeltik sulama bentleri yıkılmış, ırmak yatak de
ğiştirmiş ve rekülâtör işlemez hale gelmiştir. 
Aynı zamanda 150 hanelik Kumçeltiği köyü de 
ırmağın tehdidi altına »girmiştir. Nihayet, ortak
lık mensupları bütün varlıklarını kaybetmiş, se
fil ve perişan duruma düşmüşlerdir. 
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Bu durum karşısında müteşebbisler Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 
ırmağın eski yatağına çevrilmesini istemişler 
ve Genel Müdürlük de ırmağı:- eski yatağına 
sokmayı ve Kumçeltiği köyünü tehlikeden ko
rumaya kararlaştırmış ve bu iş için 390 bin lira 
tahsisat ayırmıştır. Lâkin, her nedense bilahara 
Genel Müdürlük bu kararından sarfı nazar et
miş, bu para ile yalnız tehlikeye mâruz bulu
nan köyün korunması için çimentosuz, taştan, 
basit bir set yapmaya başlamıştır. Regülâtör 
tekrar işler bir hale getirilmediğinden 20 bin 
dönüme yakın kültür arazisi bugün bir çöl man
zarasını arz etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü ilk verdiği kararı değiştirmez 
de, ırmağı eski yatağına sokacak olursa,, temin 
edilecek faydaları şöyle sıralamak mümkün
dür. 

1. Tehlikeye mâruz bulunan Kumçeltiği kö
yü ırmağın taşkınından korunmuş olacaktır. 

2. Regülâtör işletmeye açılacak, çöl haline 
gelen arazi çeltik ekimine tekrar kavuşacak, 
bu suretle millî servetin artırılması sağlanacak-
trı. 

3. Çeltik ekimine tekrar başlanması ile, is
kilip'in 87 pare köyünün kadınlı erkekli işgücü 
yeniden iş bulacak, ataletten ve sefaletten kur
tulacaktır. 

4. Faal halinde, iskilip - Sungurlu arasın
da köprü vazifesini gören regülâtör tekrar köp
rü olarak kullanılabilecek ve bundan otuz, kırk 
köy faydalanabilecektir. 

5. 390 bin lira maksatsız harcanarak he
der edilmiyecek, verimli bir gayeye sarf edil
mek suretiyle değerlendirilecektir. 

Ortaklık mensupları bu durumu Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğüne defalarca anlatmışlar 
ise de, talepleri maateessüf müspet bir sonuç 
vermemiş, mâruz bulundukları müşkülü anla
tacak bir merci bulamamışlar ve nihayet benim 
konuyu yüce huzurunuzda dile getirmem zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Sayın Hükümetten sormak ve öğrenmek is
tiyorum; beş maddede sıraladığım, iktisadi mâ
nada her bakımdan yurda hayırlı olan 
Çissu Tarım Ortaklığı dağılmaya mahkûm edi
lecek midir? Ve mensupları sefalet ve perişan
lıkları ide haşhaşa bırakılacak mıdır? 
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Sayın Hükümetin bu sorularıma, «Evet» di- | 
yeceğine katiyen ihtimal vermiyorum ve kısaca 
şunu arz etmek istiyorum ki, Kızılırmak'ın eski 
yatağına sokulması yolundaki ortaklık mensup
ları dileklerinin is'afı, binlerce köylü vatandaş 
tarafından ve bunların mümessili naçiz şahsım 
tarafından şükranla karşılanacaktır. Bu dâvaya 
el koymasını Sayın Hükümetten bilhassa ve 
önemle rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, Yüce Heyetini
zi saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABÖ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGÎN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Sayın Nejdet Yücer'in 
biraz önce vâki konuşmalarına cevap arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ meselede önemli mütalâa ettiğim bir 
hususa değineceğim. 

Sayın milletvekili alâkalı Kumçeltiği köylü
lerinin bir merci bulamadıklarından şikâyet et
tiler. Zannediyorum ki, kendilerine noksan bil
gi verilmiş olmalı. Başka türlü, bu şekilde konuş
malarını izah etmek de mümkün değil. 

Konu; vatandaşın meselelerini Meclisin ko
ridorunda dahi halletmek gayreti içerisinde olan 
bir zihniyetle, bizzat tarafımdan ele alınmış bu
lunmakta ve mükerreren Sayın Çorum Milletve
kili Ahmet Uysal ve diğer arkadaşlannın bana 
intikal ettirmeleri üzerine, birkaç defa burada 
ve Bakanlıkta üzerine eğildiğimiz, Bakanlığımız 
Müsteşarının ve Devlet Su işleri Genel Müdürü
nün verdiğimiz talimatla inceledikleri bir konu 
olmuştur. O itibarla, sayın milletvekilinin merci 
bulunamadığı hakkındaki ve bu dertle Hüküme
tin meşgul olmadığı hakkındaki beyanlarının 
noksan bir tetkikten ve kendisine ulaştınlmıyan 
bir bilgiden neşedettiğini ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bu konu aslında bir 
şirketin mevzuudur. Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü ile aralannda vâki anlaşmaya istina
den, alâkalı şirket taâhhüdettiği hususu Devlet 
Su işleri" Genel Müdürlüğüne karşı ifa etmemiş
tir. Sayın Nejdet Yücer Bey, her halde bu kısım 
da kendisine intikal ettirilmediği cihetle, buna 
temas etmemiş oldular. 

Mesele ne olursa olsun, büyük bir müstahsil 
kütleyi ilgilendirdiği, birçok köyleri alâkadar | 
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ettiği ve vatandaşlarımızı ilgilendirdiği cihetle 
konuyla meşgul olduk, olmaya da devam ediyo
ruz. Tekniğin icabettirdiği tetkikler yapıldı. 
Alâkalılara; «teknik bunu icabettiriyor, biz bu
nu yapacağız» denmiş olmasına rağmen, onlar 
kendi arzularını gerçekleştirebilmek için bir baş
ka yola girdiler. Tabiatiyle tekniğin, ilmin ge
rektirdiği iş yapılacağı cihetle aralannda bir 
mutabakat hâsıl olmadı. Zannediyorum ki, bunu 
da Saym Nejdet Yücer Beye ifade etmemiş bu
lunuyorlar. 

Kendileri de yapılan hizmetten istifade ettik
leri cihetle, tâbi olduklan mükellefiyetleri ifa 
etmeleri icabeder, bunu yapmalan gerekir. Bu
nu uzun süreden beri yapmamışlardır, mütemer-
rit hale düşmüşlerdir. Buna rağmen, bir formül 
bulmak suretiyle meselenin halli için Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlığımız Müste-
şanna gerekli talimat verilmiş bulunuyor. An
cak, ortaklann da tekniğin gerektirdiği hal su
retine ittiba etmeleri lâzımgeldiğini de onlanp 
bilmeleri icabeder, saygılanmla arz ederim. 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Aydın'ın Burhaniye ilçesinde vukua gelen sel, 
bunun sehebolduğu zararlar ve ahnması gerekli 
tedbirler hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Re
şat özarda; Aydın'ın Burhaniye bölgesinde vu
kua gelen sel, bunun sebebolduğu zarar ve 
Hükümetçe alınması gerekli tedbirler üzerinde 
gündem dışı söz istemiştiniz. 

Buyurun Saym özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Burhaniye, Aydın ilinin Kuyucak ilçesine 

bağlı, her yönü ile ilçe olmaya lâyık, çalış
kan halkı ve verimli topraklan ile güzel yurdu
muzun şirin bir kasabasıdır. 

Aydın'ın dillere destan olmuş, (Dağların
dan yağ, ovalanndan bal akar) sözü, Burha
niye için de bir gerçeğin ifadesidir. Bu yeşil 
kasabanın çevresi zeytinlik, bağ, sebze, mey-
va ve dünyaca meşhur incir bahçeleri ile be
zenmiştir. Yurdumuzun Cennet köşesinde yer
leşmiş olan insanlar, hür bir vatanda, bere
ketli topraklarda yaşamanın verdiği saadet ve 
bahtiyarlığın tadını tatmış, düşman işgalleri 
karşısında bu mübarek topraklar için seve seve 
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canını feda etmekten çekinmemiş kahraman 
Türk evlâtlarıdır. 

Ne yazıktır ki, yıllardan beri bu mesut in
sanların günleri kararmaya, sevinçleri mateme 
bürünmeye başlamıştır. Yurdumuz için hiçbir 
düşmanın meydana getiremiyeceği erezyon âfe
ti maalesef bu çevreyi de kahhar pençesine tak
mış, sellerin ve feyezanların sürüklediği toprak, 
taş ve molozlar bağlan, bahçeleri tahribederek 
yurdun bu Cennet köşesini bir harabe haline 
getirmeye başlamıştır. 

Hayatlarını bu topraklardan kazanan 15 bin 
köylü çiftçi vatandaş, sellerin getirdiği felâ
ket karşısında tam bir çaresizlik içinde ne ya
pacaklarını bilemez durumdadırlar. 15 bin 
köylü vatandaş', çay yataklarının ıslahı ve top
raklarının kurtarılması için yıllardan beri yük
selen feryatlarına mâkes bulamamanın ıstırabı 
içerisindedir. Yağmur mevsiminde seller Ay
dın - Denizli Devlet yolunu bozmakta, zaman 
zaman demiryolunu da tahribetmektedir. Bur
haniye'nin durumunu gözden geçirirken, insa
nın aklına geçmiş zamanda okuduğumuz bâzı 
hâdiseler canlanmaktadır. 

Vaktiyle Musolini italya'sında, dağlık böl
gelerde sefalet içinde yaşıyan köylülerin, ve
rimsiz topraklarda yaşamak imkânını bulamı-
yan halkın geçim imkânını sağlamak için Mu
solini'nin o zaman kendi müstemlekesi olan ül
kelerden vapurlar dolusu toprak taşıyarak bu 
dağlık bölgelerde kayalar, dağlar arasına bu 
topraklan yerleştirmek suretiyle buralarda 
meyva, sebze bahçeleri yetiştirdiğini bilmiyeni-
miz yoktur. 

Yakın bir geçmişte bir ülke kendi verimsiz 
dağ bölgelerinde, orada yaşıyan insanlara ya
şama imkânı sağlamak için binlerce kilometre 
mesafeden, denizaşırı ülkelerden vapurlarla 
toprak taşır, oralarda bağ, bahçe meydana ge
tirirken biz, maalesef bu Cennet gibi vatanda, 
her kanş toprağı altından değerli olan yurdu
muzda bu değerli, kıymetli topraklarımız sel
ler, feyezanlar, erozyonlar sebebiyle her yıl 
akıp giderken, Devletin imkânları nisbetinde 
yaptığı gayretlere rağmen, maalesef bu felâ
keti önliyecek tedbir almakta gerekli başanyı 
gösterememenin ıstırabı içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlanm, Burhaniye kasaba
sından zaman zaman heyetler halinde birçok 
vatandaş Ankara'ya kadar gelmiştir. Bu, bu
günün meselesi değil, dünün de meselesidir, 
5 -10-15 seneden beri devam eden bir mesele
dir. Gelmişler, gitmişlerdir devamlı olarak, her 
zaman va'detmişlerdir; «Yapılacaktır, edile
cektir, çare bulunacaktır, bu sene programa 
alınacak, gelecek sene plâna alınacaktır» diye 
Fakat maalesef şimdiye kadar bunların derdi
ne çare bulacak ciddî tedbirler alınamamıştır. 
Artık işin plâna alınması, programa alınması 
gibi hususlar bu vatandaşların tahammülünü 
aşmış hale gelmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Hükümetinizden istirhamımız 
şudur: Bu bölgede yaşıyan on bin, onbeş bin 
çiftçi vatandaş, sellerin meydana getirdiği tah
ribat dolayısiyle, hayatlarını kazanmak imkâ
nından her gün mahrum kalmakta, yoksullu
ğa düşmektedirler. Bu bakımdan, memleketin 
bu güzel köşesinde meydana gelen felâket kar
şısında bu toprakları kurtarmak hepimizin baş
ta gelen vazifesidir. Giden topraklar yalnız 
Burhaniye'nin toprakları değil, Aydın'm top
rakları değil, Türk vatanının topraklarıdır. Bu 
topraklara karşı hepimiz büyük hassasiyet gös
termek ve bunların boşuna akıp denize gitme
sini, heder olmasını önlemek için gerekli gay
reti göstermek vazifemizdir. 

Hükümetin gerekli ilgiyi göstererek yakın 
bir zamanda Burhaniye bölgesinde meydana 
gelen, seylap ve feyezanlann meydana getirdi
ği tahribatı önliyecek tedbirleri almasını da 
beklemekte ve ümidetmekteyiz. 

Saygılanmla. 

4. — Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun, 359 sayıh TRT Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline dair olan kanun tasarısının hava
le edildiği komisyonlardan seçilecek üçer kişi
den kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun, bir geçici komisyon teş
kili hakkında önergesi vardır, önergeyi okut
turuyorum. 

— 700 — 



M. Meclisi B : 82 17 . 4 . 1969 O : 1 

ıSayın Başkanlığa 
359 sayılı TRT Kanununun bâzı maddeleri

nin tadiline dair olan tasarının havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek üçer kişiden ibaret 
bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Bakanı 

Zonguldak 
ıSadık Tekin Müf tüoğlu 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 
Erim, buyurun. 

NİHAT ERtM (Kocaeli) — Değerli arka
daşlarım, kurulması istenen geçici komisyon, 
TRT kanun tasarısı için olacaktır. Hükümetin 
geçen seçimlerden beri üzerinde durduğu ve 
değiştirmek niyetinde olduğu 359 sayılı Kanun 
değişikliği hakkındaki tasarıyı, dönemin sonu
na kadar getirmeyip, dönemin bitmesine, - Sa
yın Başbakanın ifadesiyle - birbuçuk aylık bir 
çalışma zamanı kaldığı bir sırada getirmesi, 
önceden grup kararı alarak, bu kanunu tatile 
gitmeden mutlaka çıkarmak niyetinde olduk
larını kamu oyuna ilân etmeleri, onun arkasın
dan da, Meclisin normal çalışması olan ilgili 
komisyonlarda bu kanunun gereği gibi ince
lenmesine fırsat bırakmaksızın, sanki çok ace
le bir durum varmış gibi, bir geçici komisyon 
istenmesi gösteriyor ki, bu gelen tasarı bir 
seçim tasarısıdır. İktidar, seçimlere giderken 
TRT yi istediği şekle sokarak seçimler üzerin
de tesir yapmak niyetini bundan daha başka 
türlü açığa vuramazdı. 

Halbuki arkadaşlar, bu tasarı, Anayasamız
da özerk olması, tarafsız olması öngörülmüş 
olan bir müesseseye taallûk ettiğine göre, gö
nül isterdi ki, Hükümet bugünkü kanundan 
olan şikâyetlerini, başka kanunlarda zaman za
man yaptığı gibi, muhalefet partileri ile bir 
arada daha önce konuşarak, onların da görüş
lerini alarak ve getirmeyi tasarladığı proje
nin Anayasaya uygunluğu bakımından muhale
fet partilerinin de mütalâasını alarak getirebi
lirdi. 

Geçen gün, Adalet Partisinin sayın grup 
başkanlarından biri, Orman Kanunu hakkında 
- Saym Başbakanın emri ile - muhalefet parti
lerinin mütalâalarının daha önceden alınması 
karan verildiğini, diğer kanunlar hakkında, da 
bu şekilde muhalefet partilerinin mütalâsının 

alınacağını bana söylemişjti. Ama görüyoruz 
ki, TRT Kanunu, Anayasada hakkında hususi 
bir madde sevk edilmiş olan TRT Kanunu da
ha önce grupa götürülüyor, grup kararı ile 
Adalet Partisi milletvekilleri, senatörleri bağ
lanıyor, Meclisi Sayın Başbakan söylüyordu, 
«12 Mayısta tatile gidebileceğini de söyliyen-
ler var ama ben Mayıs sonuna kadar çalışa
lım diyorum» diye Meclisin ne kadar az bir 
çalışma zamam kaldığını kendileri ortaya koy-
duklan halde bu kadar sıkışık bir zamanda bu 
TRT Kanununu getirmeleri ve memlekette 
bütün partilerin bu mevzuda söyliyecek sözleri, 
münakaşa edilecek fikirleri bulunduğunu bile 
bile, kendi buradaki çoğunluklamla, parmak ço-
ğunluklanna güvenerek Meclisin usullerini çiğ-
niyerek geçici komisyonlar kurup aceleye getir
mek suretiyle çıkarmak istemeleri her halde iyi 
alâmet değildir. 

Arkadaşlar, memleketimizin içinde bulundu
ğu şartlann hergün çeşitli tezahürlerini görü
yoruz. Bizlerin böyle bir zamanda yeni tartışma, 
çekişme ve kavga mevzuları yaratmaktan ziyade 
mevcuttan ortadan kaldıracak bir yola girme
miz icalbederken, bizzat Hükümetin TRT Ka
nunu gibi, Anayasaya taallûk eden, «Anayasaya 
aykırılığı, Anayasaya uygunluğu» münakaşa ha
lini almış olan bir talsanyı, bu kadar sıkışık bir 
zamanda getirip Meclisin önüne sürmesi, geçici 
komisyondan geçirereik mutlaka kanunlaştırma
ya çalışması, soranm insaf sahibi arkadaşlanma; 
seçimlere giderken memleketin ortamını daha mı 
yumuşak hale getirecektir, yoksa daha mı sert 
hale getirecektir ve bundan kim, ne kazanacak
tır? Zannediyorlarsa ki, iktidar partisi kazana
caktır... Heyhat!.. Ne iktidar partisi kazanacak
tır, ne muhalefet partileri kazanacaktır, ne de 
memleket kazanacaktır; hepimiz kaybedeceğiz. 

Ne acelesi var? Kaç senedir bu kanunla idare 
ediliyoruz? Bu kanunla seçime girdiniz, bu ka
nunla seçim kazandınız. Ne acelesi var şimdi bu
nu değiştirmeye kalkıyorsunuz ve yeni seçimlere 
daha ayarlı bir kanunla gitmeye girişiyorsunuz, 
heves ediyorsunuz? 

Arkadaşlar, Meclisin gündemi önümüzde. 
Gündemde milyonlarca çiftçiyi, işçiyi, memuru, 
kapıcıyı, serbest meslek erbabın, çeşit çeşit mil
yonlarca vatandaş zümrelerini yakından ilgilen
diren kanunlar var. Hergün hepimize müracaat-
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lar oluyor; mektuplarla, telgraflarla, buraya ka
dar gelerek, bu kanunların biran evvel kanunlaş
masını istiyor vatandaşlar. Bunların hepsini ge
riye itiyorsunuz, görülmedik bir münakaşa, tar
tışma, kavga ortamı yaratacak bir kanunu öne 
alıp Meclise sürmek istiyorsunuz, geçici komis
yonla biran evvel getirmek istiyorsunuz. Bu 
ortamda Meclisten kaç kanun çıkacak? 
Milyonlarca vatandaşın beklediği kanunla
rın akitoeti ne olacak? Hiç bunları hesa
ba katmadan; yalnız A. P. nin seçim 
çıkarlarına yarayacak bir kanun tasarısı için 
geçici komisyon kurmaya gitmeyiniz arkadaşlar. 

®ağ duyuyu terketmiyelim. Sağ duyunuza 
hitaJbediyorum; bu kanunun bir müddet daha 
kalmasında, seçimlerden sonra çıkarılmasında 
memleket birşey kaybetmez, siz birşey kaybet
mezsiniz, hiç kimse de birşey kaybetmez, ama bu 
kanunun sıkboğaz edilmesinden memleket çok 
şey kaybedecek, sizler çok şey kaybe
deceksiniz ve bizim Meclis çalışmaları
mız, aramızdaki münasebetler çok şey kaybede
cektir. 

Ben bu sözlerimle C. H. P. adına görüşleri
mizi söylüyorum ve sayın iktidar partisini bir 
kere daha sağ duyuya, insafa davet ediyorum; 
milyonlarca vatandaşın beklediği kanunlar var, 
gelin elbirliğiyle onları çikaralım.. (A. P. sıra
larından, «Onlar da çıkar» sesleri). 

Ne güzel yapıyorduk; haftada bir defa Mec
lis Başkanının riyasetinde toplanıyordu parti 
sözcüleri. Hükümet öngördüğü, çıkarılmasını is
tediği tasarıları söylüyor, biz «Hükümetin hak
kıdır» diyorduk, bu tasarılar birlikte tesbit edi
liyor ve burada tıkır tıkır görüşüyorduk, çıkı
yordu. Vaktaki rejim kanunlarını getirmeye 
başladınız; savcılara taallûk eden kanun gibi.. 
Vaktaki TRT Kanununu getirmeye başladınız, 
Anayasanın 121 nci maddesinde hususi hüküm 
sevk edilmiş bir kanun gibi... Bu usulü bozu
yorsunuz ve bu usulü bozarken o tesis etmiş ol
duğunuz güzel geleneğe de riayet etmiyorsunuz. 

Hani Meclis Başkanının riyasetindeki toplan
tı? Hani orada tesbit ediyorduk Meclisin ge
lecek çalışmalarını? Niye bozduk bu usulü, TRT 
Kanunu gelince niçin bozduk bu usulü?. 

A. P. sıralarından bir milletvekili - Yalvar
ma.— 

NİHAT ERÎM (Devamla) — Arkadaşım, yal-
varmıyorum, ama icabederse millet menfaati için 
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ben yalvarırım da size; tek milletin huzuru bo
zulmasın.. (0. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Maruzatım bundan ibarettir, insafa gelin, 
sağ duyuya gelin, yapmayın, arkadaşlar. Hem 
kendinize, hem memlekete fenalık edeceksiniz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet adına mı söz istiyor
sunuz, Sayın Müftüoğlu?.. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet adına elbette öncelik 
hakkı var efendim, önerge lehinde ve Hükümet 
adına Sayın Müftüoğlu, buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) - - Sayın Başkan, 
ben de önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte T. i. P. Grupu adına Sa
yın Tarık Ziya Ekinci istedi efendim. 

Sayın Ataöv, sizin söz talebiniz grup adına 
mı efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet. 
BAŞKAN — Peki. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ

OĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; ben önce Sayın Erim'in konuşmala
rının sonundan başlamak suretiyle fikirlerimi 
beyanetmek istiyorum. 

Sayın Erim buyurdular ki; Meclisin çalışma
larını gayet güzel bir şekilde, Meclis Başkanının 
riyasetinde oturuyor, bir saatlik sürede hangi iş
leri görüşeceğiz, mütaakıp saatlerde ne yapaca
ğız, bunların grupların idarecileri olarak bir 
araya geliyor, tesbit ©diyor ve bu suretle Mec
lis iyi bir çalışmanın içerisinde bulunuyordu. 
Şimdi bunu bozmaya ne lüzum vardır, tarzında 
b!ir beyanda bulundular. 

Haddizatında söyledikleri husus doğru; Mec
lisin bugünkü çalışma sistemi Sayın Erimin söy
lediği şekildedir. Ancak vermiş bulunduğumuz 
takılrin bu çalışma sistemini nereden ve nasıl 
zedelediğini izah etmek mümkün değildir. Zira 
verdiğimiz takrir daha henüz Meclis komisyon
larında bulunan bir tasarının bugüne kadar bir
çok emsalini gördüğümüz ve her iktidar zama
nında tatbik edilen bir usulün, bir sistemin Yü
ce Meclisten talebinden biaşka bir şey değildir 
ve bugüne kadar Meclis Riyasetinde yapılan 
toplantıların hiçbirisinde komisyonlardaki tasa
rıların ne şekilde görüşüleceği, hangi taşanların 
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geçici komisyonda görüşülmesi, hançerinin gö
rüşülmemesi lâzımgeldiği hususunda da bir tek 
tatbikat olduğunu bendeniz hatırlamıyorum ve 
zannediyorum Nihat Erim arkadaşımızın da 
böyle bir iddiası «olmaması lâzungelir. 

Binaenaleyh, bu hususta serd ettikleri mü
talâaların iddia ile bir ilişkisinin bulunmadığı 
bir gerçek olarak ortaya çıkmıaJktaJdır. 

Diğer taraftan Sayın Erim arkadaşımız ko
nuşmasının diğer bir bölümünde; rejim kanun
ları geldiği zaıman Meclisin çalışmalarının akim 
kaldığım beyan buyurdular ve bu arada da, 
Savcılar Kanununu niçjin getirdiler diye de ta-
rizkâr bir sözle konuşmalarına devam ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, şu anlda hepinizin malû
mu olduğu üzere savcıların tâyini bölgeler iti
bariyle müddetlere bağlıldır ve savcı arkadaşla
rımız yurdun muhtelif köşelerinde tâyin edilen 
bölgeler içerisinde; birinci, ikinci, üçüncü bölge, 
mahrumiyet bölgeleri dâhil, buralarda muay
yen süreler içerisinde vazife deruhde ederler. 
Bu bölgelerdeki vazifesi bittiği zaman diğer da
ha iyi bir bölgeye atamalar yapılır. 

Ancak 'Savcılar Kanununun atamaya dair 
olan hükümleri, malûmunuz olduğu üzere, 
Anayasa Maihkemesince iptal edildiği için, ha
len mahrumiyet bölgesinde bulunan savcı arka
daşlarımızdan birçoğunun, bilhassa Doğu'da 
çjalışan arkadaşlarımızın süreleri bu bölgede 
olduğu halde Adalet Bakanlığınca bu arkadaş
larımızın mağdur olmaması için daha iyi bölge
lere atanmasını icabettiren hükümlere rağmen 
tatbikatta bir hüküm bulunmadığı için atama 
yapılamamakta ve bu arkadaşlarımız kendilerin
den istenilen vazife süresinin daha üzerinde bir 
süreden beri bu bölgelerde çalışmaktadırlar. 

Meseleyi, bu gerçekler içerisinde mütalâa 
etmek icabederken, bunun dışında birtakım 
yanlış anlamalara imkân verecek bir tartışma
nın içine sokmanın faydalı olduğuna ben şah
san kaani değilim. Eğer mevcut tasarı bâzı 
noktalardan sayın arkadaşlarımızın hukuki gö 
rüşleri itibariyle Anayasaya aykırılığı iddia edi
liyorsa, bunun gerek Meclisteki müzakereler 
sırasında tashihi ve gerekse eğer bu tashihe He
yeti Umumiyenin ekseriyeti ittiba etmiyorsa o 
takdirde de çizilen Anayasa yolu içerisinde 
Anayasa Mahkemesine gitmek varken Meclisi 
çalışamaz hale getiren obstrüksiyonlara teves

sülün zannediyorum doğru ve bu işin icabı ol
duğuna kaani değÜm. 

Gelelim diğer bir noktaya, Sayın arkadaşı
mız bup tasarmm Geçici Komisyona havalesi ve 
binnetice Meclise getirilmesi sonucunda muhale
fetle iktidar arasında birtakım çatışmaların ola
bileceğini, Meclis çalışmalarının düzgün gitmi-
yeceğini ima ettiler. 

Tabiî ki bu imanın bir gerçek haline gelip ge-
lemiyeceği sadece muhalefetteki arkadaşlarımı
zın tutumuna bağlıdır, iktidar olarak bizim 
böyle bir görüşümüz ve böyle bir niyetimiz yok. 
Ve ilâve ettiler deidiler ki; «Bu halde de, mil
yonlarca vatandaşımızı ilgilendiren kanun ta
şanları ve teklifleri gündemde vardır, binaen
aleyh bunlar dururken bu kanunun alınması, bu 
vatandaşlarımızı ilgilendiren kanunların çıkma
ması sonucunu doğurabilir.» 

Şimdi bu mütalâa ile Sayın Erim'in konuş
masının başında ifade ettiği şu mütalâayı bağ
daştırmak mümkün değil. Demişlerdi M; «Şu
rada dönemin bitmesine birbuçuk ay kala bu 
kanunu neye getirdiniz, daha evvel neye ge
tirmediniz? Bir taraftan dönemin bitmesine 
birbuçuk ay kalıyor, siz bu kanunu getiriyor
sunuz.» Tabirleri aynen şöyle idi: «Bu suretle 
bir Seçim Kanunu getiriyorsunuz ve bu yol
dan TRT'ye baskı yapmak suretiyle de seçimle
ri kazanmak istiyorsunuz.» 

Haddizatında bu iddianın hukukî vakıalar 
karşısında hiçbir mesnedi yok. Sayın Erim ga
yet iyi bilirler ki Anayasamızın 75 nci madde
sinde, seçimlerin ne şekilde ve hangi şartlar 
içerisinde ve kimler tarafından yönetileceği tas
rih edilmiştir. Ayrıca 298 sayılı Seçimlerin te
mel hükümleri hakkındaki Kanunun, zannediyo
rum, 64 ncü maddesinde de, seçim sırasında 
TRT nin, radyonun hangi muameleye ve hangi 
hükümlere tâbi olacağı tasrih edilmiştir. Ge
tirdiğimiz tasarının 298 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesiyle bir gükk alâkası olmadığına göre 
iktidar olarak bu kanun çıktığı takdirde TRT 
üzerinde seçimi kazanma yönünden ne gibi bir 
tesirimizin olacağını hakikaten izah etmenin, bı
rakınız izahı, arada bir irtibat kurmanın ne 
derece mümkün olduğunu sayın milletvekili 
arkadaşlarımın takdir edeceğine kaaniim. 

Gerçek şu muhterem arkadaşlarım; eğer biz 
bu kanunu devre sonuna doğru değil de devre 
başında veya ortalarında getirmiş olsaydık sa-
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yın arkadaşımızın konuşmasının sonunda söyle
diği husus var ya hani, gündemde milyonlarca 
Türk köylüsünü, Türk işçisini alâkadar eden 
kanunlar vardır, bunları çıkarmak dururken 
bu kanunu neye çıkarıyorsunuz gibi, işte dev
re başında, veya ortasında getirdiğimiz takdir
de bu iddiaları o zaman rahat yapabilecekti. 
Kaldı ki bugün şu sırada getirmiş olmamızın 
bir nakîse olduğunu ifade eden konuşfmalarmda 
seçim kazanma hikâyeleri ortaya atılıyor, o za
man da şu ortaya atılacaktı: Efendim siz iktida
ra gelir gelmez bu kanunu getiridiniz, zira ra
hat bir iktidar sürmek istiyorsunuz da onun 
için bunu getiridiniz. 

Aziz arkadaşlarım., meseleyi bu şekilde kül-
lemeye, örtmeye çalışmanın mânası yok. Hü
kümet programımızda seçim beyannamemizde, 
vatandaşlarımızın vâki şikâyetleri nazarı dikka
te alınmak suretiyle konmuş olan ve parti ola
rak taahhüdümüzü tazaimmun eden hususlardan 
birisi de TRT Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hususudur. Bu hususta Hükümet 
görüşlerini ihtiva eden tasarıyı, Yüce Meclise 
takdim etmiştir. Bu görüşleriyle bir veya hem
fikir olaımıyabilirsiniz. Ama bunun yeri Yüce 
Meclisin şu hür kürsüsüdür. Bu kürsüye gelir
siniz, görüşlerinizi ifade edersiniz, eğer Heyeti 
Umumiye tarafından itibar görürse tabiî M, ta
dil edilebilir, görmez ise ve itibar görmiyen 
görüşleriniz sizce Anayasaya aykırı bulunuyor
sa o takdirde de Anayasa prosedürü içimde mu
ayyen merciler vardır, oraya gidersiniz. Bu 
meşru ve Anayasa içji yollar varken birtakım en
gellemelere giderek vatandaşın beklediği diğer 
(kanunların çıkmasına bizatihi muhalefet olarak 
engel olmanın zannediyorum bir anlamı ve bu 
yoldan da bir faydası olduğuna kaani değilim. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge aleyhinde T. 1. P. Grupu 
aldına Sayın Tank Ziya Ekinci. 

Buyurun. 
T. î. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNOÎ (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşla
rım, hükümetçe hazırlanmış olan TRT kanun 
tasarısının görüşülmesi için bir geçici komis
yon kurulmasına dair olan önergenin aleyhin
de grup adına görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, TRT son derece önem
li ve Anayasamızın özerk kıldığı müesseseler

den birisidir. \ Kamu oyunun oluşmasında ve 
gelişmesinde büyük etkisi olan bir müessesedir. 
Bu itibarla TRT gibi bir müessesenin kanunu 
çıkarılırken bu Mecliste bulunan siyasi parti 
gruplarının görüşlerinin ve noktai nazarlarının 
alınarak hepsinin üzerinde ittifak edebileceği 
esasların tesbit edilmesinde elbette yarar oldu
ğunu kabul buyurursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız; «Hâki
miyet kayıtsız şartsız milletindir.» diyor. Ama 
millet bu hâkimiyetini belli organlar vasıtasiy-
le, organlar eliyle kullanır. Yasama organı 
eliyle, yargı organı eliyle, icra organı eliyle ve 
bunlara ilâveten bir de özerk müesseseler eliy
le iradesini kullanır. O haMe özerk müessese
lerin kanunları çıkarılırken, özerk müessesele
rin kanunları üzerinde tasarrufta bulunurken 
son derece titiz ve dikkatli olmak mecburiyetin
deyiz. Ekseriyet, grupunun iradesini millî irade 
ile eşdeğer tutarak, millî iradenin oluşmasında, 
kamu oyunun oluşmasında son derece etkili 
olan böyle müesseselerin kanunlarının çıkarıl
masında yalnız iktidar grupunun, ekseriyetin 
görüşüne uygun bir kanunun çıkarılması yolu
na gitmemeliyiz. Bugün içine girmiş olduğu
muz bugünkü Anayasa düzeni, bu kabîl kanun
ların getirilmesinde, bu kabîl müesseselerin ka
nunları üzerinde tasarrufta bulunmasında böy
le bir yolun seçilmesini emretmektedir ve buna 
ittiba edilmesini gerektirmektedir. Bu bir alış
kanlık meselesidir, bu alışkanlığı kurmak ve 
bunu yaşatmak zorundayız. Anayasanın bütün 
espirisiyle getirmek istediği ruhu ve getirmek 
istediği düzeni anlıyarak hareket etmek zorun
dayız. 

Bugün TRT Kanunundan bir çok grupla
rın, siyasi partilerin şikâyetleri olabilir. Ama 
bu şikâyetleri telâfi etmenin yolu ekseriyet 
grupunun iradesine uygun, arzusuna uygun bir 
kanun çıkarmak değildir. Bunların müşterek 
görüşlerini alarak karşılıklı konuşmayı ve en 
iyi bir neticeyi alacak tarzda hareket etmek 
^orunluğu vardır kanısındayım. 

TRT nin özerk, aynı zamanda da bitaraf bir 
müessese haline getirilmesi için tedbirler alına
bilir, kanun değişikliği yapılabilir. Bugünkü 
özerk TRT müessesesinin görüşünü alarak, bir
kaç yıldan beri tatbikatta bulunan kişilerin gö-
görüşlerini alarak karşılıklı konuşmayı ve en 
alarak, siyasi parti gruplarının görüşlerini ala-
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rak ve bütün bu görüşlerin muhassalası olan 
bir kanunu Yüce Meclisin huzuruna getirmekte 
elbette daha çok isabet olurdu kanısındayız. 
(A. P. sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) 

İtibar edersiniz veya etmezsiniz sizin bile
ceğiniz şeydir, ben noktai nazarımı arz ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. iktidara gel
diğinden beri daha 1965 seçimlerine tekaddüm 
eden seçim propagandasında da TRT yi hedef 
almış ve TRT Kanununu mutlaka değiştireceği
ni beyan etmişti. İktidara geldikten sonra da 
ısrarla üçbuçuk yıl TRT üzerindeki görüşleri
ni işledi, TRT nin kendi görüşlerine uygun bir 
müessese olmadığını, TRT nin mutlaka ıslah 
edilmesi lâzım geldiğini İsrarla işledi ve TRT 
yi kamu oyunda itibardan düşürecek bütün 
çabaları sarf etti. 

Arkadaşlarım sual sorarlar derler ki; «Ne
den acaba A. P. üçbuçuk yıldır TRT Kanununu 
getirmedi de şimdi getirdi?» Şimdi, A. P. üç 
buçuk yıl süre ile kamu oyunda TRT müessese
sini tahribetmenin yolunu aradı ve ısrarla bu
nu yürüttü. Şimdi bu ortamı hazırlamış, bu 
ortam içinde tam seçimlere tekaddüm eden 
bu günlerde TRT kanun tasarısını getirme yo
luna gitmiştir. Elbette kanunun bugün getiril
mesinde bir başka yarar daha vardır, tam se
çimlere girileceği bu sıralarda TRT Kanunun
da dilediği değişikliği yapmak, TRT yi kendi 
inisiyatifiyle, kendi iradesi altında istediği gibi 
kullanacak bir müessese haline getirdikten son
ra seçimlerde sadece Adalet Partisinin borusu
nu çalan bir kuruluş olarak bundan dilediği 
gibi istifade etme çabası vardır. Bunu inkâr 
edemeyiz arkadaşlar ve bu Adalet Partisi ikti
darının son günlerde birbiri peşinden getirmiş ol
duğu kanun zincirinin bir halkasıdır. Savcılar 
Kanunu, 38 sayılı Tedbirler Kanununun ilga-
siyle ilgili kanun, arkasından TRT Kanunu... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bir dakikanızı 
rica edeceğim efendim. 

Efendim konu, Meclise gelmiş bulunan TRT 
Kanununun bir Geçici Komisyona havalesin
den ibarettir. Henüz TRT Kanunu üzerinde 
müzakereye geçmedik. O itibarla biraz bu sa-
ded içerisinde görüşmenizi rica edeceğim. Zaten 
biliyorsunuz ki usul müzakeresi her hatibe 15 
dakika görüşme hakkı veriyor, bununda 8 da

kikası geçti, istirham ediyorum, saded içinde 
devam edin efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Peki efendim, arz ede
yim efendim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde nasıl olacak efendim? 
iki lehte, iki aleyhte oluyor, grup adına Sayın 
Ataöv istedi, ona vereceğim. Hükümet adına 
görüşüldü. 

Buyurun Sayın Ekinci. 
T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 

EKİNCİ (Devamla) — O halde muhterem arka
daşlar, getirilmek istenen ve süratle çıkarılmak 
istenen bu kanun tasarısı Adalet Partisi ikti
darının, seçime tekaddüm eden bu günlerde se
çim için hazırlamış olduğu programın uygula
masından başka bir şey değildir, getirdiği ka
nunlar zincirinin bir halkasından ibarettir. 

Bu kanunun süratle, hemen bir Geçici Ko
misyon kurularak, bir gecede sabaha kadar mü
zakere edilerek ertesi günü getirilip Meclisten 
geçirilmesi yoluna tevessül edilmesi, böyle son 
derece önemli bir kanun için geçerli bir yol 
değildir. Bu yoldan tevakki edilmesini önemle 
tavsiye ediyorum. 

Bu kanun üzerinde - biraz evvel arz etti
ğim gibi - bilim adamlarının, birkaç yıldan be
ri tatbikatını yapan TRT yöneticilerinin fikir
leri alınmadan, grupların fikirleri alınmadan 
getirilmiş olan bu kanun üzerinde hiç olmazsa 
bırakalım da komisyonlarda uzun uzun, etraf
lıca tartışma imkânı bulunsun, maddeler üze
rinde görüşler söylenebilsin. Çeşitli ihtisas ko
misyonlarında gerek grup sözcüleri, gerek ih
tisas erbabı arkadaşlar noktai nazarlarını be
lirterek kanuna en iyi şeklini verme olanağını 
bulsunlar. 

Bu^ün takibedilmek istenen yol doğru bir 
yol değildir. Süratle çıkarılması, bir Geçici Ko
misyon kurulması, hemen arkasından da Meclise 
getirilip geçirilmesi yolu sakim, bir yoldur, tav
siye etmem, önergenin aleyhinde oy vermenizi 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergenin lehinde Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın ihsan Ataöv, buyuru
nuz. 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, saat 16,00 yi 25 geçiyor; 
Meclis saat 15,00 te toplanmıştır. Gündem dışı 
görüşmelerle, önerge müzakeresi şu âna kadar 
bizim zamanımızı almış ve şu anda O. H. P. sı
ralarında 6 - 7 kişi, diğer muhalefette de 10 a 
yakın arkadaş bulunduğu halde Yüce Meclis 
Memleketin önemli bir meselesinin üzerinde
dir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Doluydu, do
luydu biraz evvel. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Defamla) — Doluydu... Memlekette milyon
larca insanı ilgilendiren önemli kanunların çık
ması lâzımken, Sayın Halk Partisi Grup Başka
nının beyaniyle, hele bugün Perşembe günleri 
sureti mahsusada Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri Kanunu ile, Su Ürünleri Kanununun gö
rüşülmesi Meclis Riyaset Divanında gruplarara-
sı anlaşmanın bir neticesi olarak huzurunuza 
gelmiş iken, arkadaşlarınız dışarıya çıktı, 
obstürksiyon makinası olarak beş kişi siz kal
dınız, birazdan oylamaya geçileceği zaman beş 
kişi ayağa kalkacaksınız, yoklama yaptıracak
sınız, «Mecliste çoğunluk yoktur» diyeceksiniz 
ve bu suretle Meclisi çalıştırmıyarak milyonlar
ca insanın beklediği hayati kanunların çıkma
sına mâni olmaya çalışacaksınız. Ama ben si
zi, bu kararınız dolayısiyle daha önceden Yüce 
Meclisin huzurunda yüce Millete şikâyet ediyo
rum. 

Arkadaşlar nedir olan? 359 sayılı Kanun 
O. H. P. iktidarında Geçici bir Komisyonda mü
zakere edilerek çıkarılmıştır. 359 sayılı Kanunu 
Yüce Meclis çıkarmıştır, ne olmuştur? Yüce 
Meclisin çıkardığı bir kanunun tatbikatta ak
saklıkları görülmüş, Adalet Partisi yüce mille
tin huzuruna, bu aksaklıkları gidermek ve 
TRT yi gerçek tarafsızlığına kavuşturmak için 
Türk Milletine vaatte bulunmuş, seçim beyan
namesine koymuş, iktidara gelmiş, iktidara ge
len Adalet Partisi Hükümeti bu hükmü Hükü
met programına vaz'ederek Yüce Meclisten gü
ven oyu almıştır. Ne olmuş? Muhalefetin fik
ri alınmamış... Dört senedir Bütçe komisyonla
rında, Yüce Meclisin huzurunda çeşitli görüş
melerde, basında, TRT de muhalefetin TRT 
hakkındaki bütün görüşleri alınmıştır. Muhale
fetin görüşünün alınması demek, onlara bir 

yazı yazıp da «Bu iş için ne düşünüyorsunuz!?» 
diye cevabını almak demek değildir. Bu, Yüce 
Meclise yeniden gelen kanunlar için düşünüle
bilir, ama her şeyi millet tarafından bilinen mu
halefetin bu husustaki bütün görüşleri millet 
tarafından bilindiğine göre, iktidarın bu konu
da muhalefetin bir görüşüne müracaat etmesi
ne lüzum yoktur. 

Sonra ne olmuş? Sayın anamuhalefet parti
sinin görüşüne göre, bu kanun gelirse huzur
suzluk başlarmış, kavgalar olurmuş, tatsızlık 
olurmuş, bizim için iyi olmazmış... Aziz arka
daşlar, demokratik parlâmentolarda kanunlar 
meclislerin oylariyle çıkar. Meclisler yapmış ol
dukları kanunları, Meclis çoğunlukları bir kı
sım azınlık muhalefetin müsaadesini alarak 
çıkarmazlar. Fikirler bu kürsüde söylenir, mil
letin hür kürsüsünde söylenir. Ama siz bu ko
nuda görüşlerinizi, hakikat dışı çeşitli ilâveler 
katarak vatanın dört bir sathına yaymışsınız, 
sizin görüşünüzü millette bilmiyen kimse kal
mamıştır, herkes biliyor. Biz Adalet Partisi 
Grupu olarak bu kanunu, seçim kanunu olarak 
kabul etmiyoruz,. Sayın muhalefet sözcüsü çe
lişmeler içerisindedir... Zira.. 

SADRETT1N ÇANGA (Bursa) — Neden 
getirdiniz? Allahaşkına onu söyle bir tek keli
meyle. Neden, neden?... Bir onu öğrenelim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Söyliyeceğim, sabrediniz, niçin 
getirdiğimizi söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim. 
Sayın Çanga lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 

A.P. GRUPU ADINA ÎHSAN ATAÖV (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, A.P. Grupu, 
Sayın Nihat Erim'in beyaniyle, bu kanun yü
rürlükte iken seçim kazanmıştır. Yani yeniden 
seçim kazanmak için kanun çıkartmak, hele he
le millette itimadını kaybettikten sonra kanun
larla iktidara gelmek hevesime düşmek, Adalet 
Partisinin âdeti değildir, siz o âdetin mahkûm
larısınız. Onun içindir ki, Adalet Partisi kanun
lara sırtını dayıyan değil, yüce milletin gönlün
de taht kurarak ona inanan bir iktidardır. Bunu 
bileceksiniz. 

Kavga meselesine gelince; muhalefet nasıl 
sokakta kavga, üniversitede kavga, arzuladığı 
yerde kavga istiyorsa, A.P. nin kavga ile işi 
yoktur. A.P., fikri ile, yüce milletin huzurundaki 
ideolojik ve vatanperver görüşü ile, memleket 
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lehine ideolojik görüşü ile Türk Milleti tarafın
dan çeşitli vesilelerle, 19G5 ten beri çeşitli imti
hanlarla daima iktidarda kalmış ve milletin te
veccühünü kazanmıştır. Bu itibarla A.P. ni böy
le kendi alıştığınız yollardan iktidar ariyan bir 
parti olarak görmeyiniz, A.P. "ni gerçek Türk 
Milletinin, gördüğü şekilde gördüğünüz zaman, 
A.P. nin memlekete nasıl hizmet aşkı içerisinde 
bulunduğunu, TRT yi niçin değiştirmek istedi
ğini o zaman anlıyacaksınız. 

Arkadaşlar, TRT özerktir, ama şimdi Ana
yasa müzakeresi yapmadığımıza göre, Anayasa
nın içerisinde çıkmış bir kanunun bâzı madde
lerinin tadüinin müzakeresi iıçin bir geçici ko
misyon istediğimize göre, bunu bir Anayasa 
müzakeresi haline getirmek doğru değikpr. He
le hele bir partinin burada beyan ettiği gibi, 
özerklik müessesesini Anayasanın ortaya koy
duğu yasama, yargı ve icra organı seviyesinde 
görmek bir defa Anayasaya hürmetsizliktir. 
özerklik müessesesi bir nevi Anayasanın bu üç 
dayanağından birisi değildir. Devlet radyosu-
dur beyler. Türk Devletinin arzusuna göre ça
lışmaya mecbur olan bir müessesedir. A.P. bu 
müesseseyi Devlet radyosu haline getirmek için, 
onu gerçek özerkliğe kavuşturmak için bu tek
lifi huzurunuzıa getirmiştir. 

Düşününüz, iktidar olacaksınız, Bakanlar 
Kurulunuz karar verecek, TRT Umum Müdür
lüğüne "bir bakanınızın kardeşini umum müdür 
seçeceksiniz. Bakanınızın kardeşi umum müdür 
olacak, hastalanacak, doktor raporu ile vazife 
göremez hale gelecek, ondan sonra Cumhuriyet 
Hükümeti bu müessesenin başına yeni bir umum 
müdür getirenıiyeeek. Bu nasıl özerkliktir, bu 
nasıl tarafsızlıktır? İşte A.P. Türk Devleti rad
yosunu, TRT yi, milletin istediği, memleketin 
iç ve dış münasebetlerine uygun, Türk Devleti
nim gerçeklerine uygun, çalışan bir müessese 
haline getirmek, onu özerkliğine hiçbir şey do
kundurmadan tarafsızlığını sağlamak için hu
zurunuza bir kanun tasarısı getirmiştir. Biz 
AP olarak radyonun taraflı olmasına asla mü
saade etmiyeceğiz. Taraflı radyodan medet bek
leyen değiliz. 

Arkadaşlar, bu radyo kendi bünyesi içeri
sinde, murakabeden azade olarak bugüne kadar 
neşriyat yapmıştır. Fakat Türk Milleti AP ne 
olan teveccühünü eksiltmemiıştir. Buradan anlı-
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yacaksınız ki radyo Türk Milletinin siyasi ka
naatlerine hükmeden bir kuruluş değildir. Rad
yo, Türk Milletini içte ve dışta gerçek milletin 
bulunduğu şekilde aksettirmeyen bâzı davranış
lara girdiği için bize şikâyet etmiştir. TRT nin 
nasıl olduğunu milletle beraber olanlar bilir. 
Millettten kopmuş olanlar TRT nin kopuk hali
ni bilirler ve o şekilde hüküm verirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ne yapaca
ğız bugün? Meclisin yaptığı TRT Kanununda 
değişiklik yapmak üzere getirmiş olduğumuz ka
nun tasarısı için bir geçici komisyon kuraca
ğız. Geçici komisyon kurulmasına muhalefet 
razı değildir. Neden? Muhalefet kanunların Mec
lis komisyonlarında müzakere edilerek, orada 
fikirlerini serd etmesini, Meclis kürsülerinde, hür 
millet kürsülerinde bu fikirlerini söylemesini) 
fikirlerine uiymıyan hükümler çıktığı zaman da 
buna tahammül etmesini öğrenecek. Biz bunu is
tiyoruz. Yani, Parlâmentoların çoğunluğunun 
reyine saygı göstermesini öğrenecek. Azınlıkta 
olmak suretiyle tahakkümle iktidar etmek he
vesinden muhalefet ne zaman kurtulursa o za
man bu Parlâmentoda milyonların beklediği ka
nunlar daha çabuk, daha kolay çıkacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, AP iktidarının bu kanunu 
niçin seçimlere yakın bir zamıan kala getirdiği
ni soran arkadaşlarıma şunu beyan edeyim. Ar
kadaşlar, AP iktidarı seçim beyannamesi ve Hü
kümet programında hangi kanunları değiştire
ceğini yüce millete va'detmiştir, beyan etmiştir; 
ama bunların hangisini hangi sene değiştireceği
ni söylememiştir. Dört senelik iktidarı içerisin
de şu kanunları değiştireceğiz demiştir. AP Gru-
pu Mayısın onbeşinde veya sonunda Meclisi ta
til edelim arzusunu getirecek değildir. AP eğer 
muhalefet tahammül edecekse daha uzun zaman 
çalışmaya hazırdır. Milletin beklediği kanun
lardır. Mayısta tatile gireceğiz diye, bu kanunu 
niçin getirdiniz diye grupu töhmet altında bı
rakamazsınız. 

Arkadaşlar, biz bu Meclislerde işine gelindi
ği zaman 24 saatte iki Meclisten birden kanun 
geçirildiğini çok gördük. Ekspres kanunlarla 
nasıl bu memlekette öcü geliyor diyerek bu 
milleti korkuturum havası altında kanun çıka
rıldığını da gördük. Memleketin en lüzumlu dev
resinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
yurtta ve yurt dışında en itibarlı bulunduğu dev-
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resinde, vatandaşlarımızın huzur içerisinde en 
güzel çalıştığı devrede, size muhalefet olarak 
hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir art niyetle her 
hangi bir taarruzda bulunulmadığı devrede mil
letin arzuladığı kanunlar Yüce Meclislin huzu
runa gelince millete saygısı olanlar, vatandaşın 
ioyu ile iktidara gelip gitmeyi içinden kabul 
edenler ve A. P. nin Türk Milleti önündeki kud
retini itiraf etmek arzusunda bulunanlar buyur
sunlar Yüce Meclisin kürsüsüne, buyursunlar 
komisyonlara bu kanunları müzakere edelim ve 
çıkaralım. Ama geçici komisyonların aleyhinde 
bulunmayınız. 

İktidarınız devrinde A. P. Grupu çok önem
li kanunlarda geçici komisyona karşı olduğu za
man, bugün bu sıralarda oturan arkadaşlarımız, 
«Meclisin bir usulüdür, İçtüzük geçici komis
yonlar kurmak yetkisini Meclise vermiştir, bu 
usulden, bu yetkiden faydalanarak Meclis bu 
kanunu çıkaracaktır.» demiştiniz. Şimdi sizin 
söylediğimiz yoldan, sizin gösterdiğiniz usul içe
risinde biz de bir geçici komisyon istedik. Bu 
geçici komisyonun kuruluşuna itiraz etmeyiniz. 
Eğer Yüce Milletin TRT den çikâyetini kabul 
etmiyorsanız, eğer Yüce Millet TRT nin bütün 
davranışlarını tarafsız görüyorsa bu fikirlerini
zi bu kürsüde beyan ediniz. Biz sizden bunu is
tiyoruz. Gelin, şimdi oylamaya geçilecek, beş 
kişiyi kaldırarak, obstrüksiyon yaparak her se
fer yaptığınız gibi Meclisin çalışmasına mâni ol
mayın. (C. H. P. sıralarından, «Yapacağız ,ya-
pacağız, hiç konuşma.» sesleri) Bu takrir kafbul 
edildikten sonra Tütün Tarım Satış Koopera

tifleri ve Su ürünleri kanunlarını müzakere ede
lim. Savcılar kanununu çıkartmamak için dört 
defa obstrüksiyon yaptınız. Her dördünde de 
beş kişi burada oturdunuz. 224 kişi ile Meclisi 
kapatmak mecburiyetinde kaldık. Dört kişi siz
dendi, yedi kişi diğer muhalefet partilerindendi. 
A. P. 215 kişi ile bu sıralarda oturdu, fakat ne 
yazık ki, savcıların Doğu - Anadolu'dan Batı -
Anadolu ya intikal etmek için kanuni hakkı olan 
hususu dahi yerine getirtmemek için direndiniz. 
Bu itibarla sizi Türkiye'deki Yüce Meclisten 
ümit bekliyen işçisine, çiftçisine, tütüncüsüne, 
savcısına ve bütün Türk halkı efkârı umumiye-
sine, şu sabote hareketlerinizden dolayı, şu iyi 
niyetli olmıyan hareketlerinizden dolayı, şu 
Meclisi çalıştırmamak için makina gibi çalışma
larınızdan dolayı şikâyet ediyorum ve zannedi
yorum ki, Yüce Millet 10 Ekim günü bunun en 
ağır dersini size verecektir. Allah o günleri bize 
göstersin. Size hürmetlerimi sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge 
ile istenen husus şudur: 359 sayılı Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı ek ve 
geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının havale edilmiş bulunduğu İçişleri, 
Ulaştırma, Bayındırlık, Millî Eğitim, Maliye, 
Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve Plân komis
yonlarından seçilecek üçer kişiden kurulacak 
bir Geçici Komisyona havalesi istenmektedir. 
Önergenin lehinde ve aleyhinde ikişer kişi ko
nuşmuştur. 
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3. — YOKLAMA 

(CHP sıralarından beş kişi ayağa kalkarak 
çoğunluk olmadığını iddia ettiler ve yoklama 
yapılmasını istediler.) 

(AP sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN ^- Efendim oylama sırasında ço
ğunluk olmadığını iddia ediyorsunuz. Sayın 
Sadrettin Çanga, Sayın Ahmet Şener, Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Hüsnü Özkan, Sayın Cen
giz Nayman arkadaşlarımızın talebi üzerine 
İçtüzük gereğince yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
mistir. 

Efendim, yoklama işlemi bit-

Efendim, komisyondaki 17 arkadaşımız ve 
geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle, Mec
liste olmasına rağmen, buraya gelemeyen Sayın 
Başkanımızla birlikte 217 mevcudumuz var. 
Bu itibarla çoğunluğumuz olmadığı anlaşılmış
tır. 

21 Nisan 1969 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 17,15) 

..•.. »m*u »«.. 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

82 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 4 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

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

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

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

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

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meo 
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7. 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
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sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

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

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

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

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

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

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

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

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

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

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıöğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulun/um 12.3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

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

19. — Mardin Eski Milletrekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu-



riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 noi ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

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

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

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

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllanna ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçlan hakkındaki raporlanna dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
619, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatrolan kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis-
yonlanndan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

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

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

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



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

X 8. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. •— Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nei ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 19681 

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

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

X 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

13. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının. 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 

4 — 

I seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Mıaliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

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

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

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

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

X 20. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 21. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
t i rme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 
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22. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve I 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

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

X 24. — 31.12 .1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kan<unun<un bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 25. — 4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek.) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

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

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

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

X 29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi | 

(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtana t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

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

X 31. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eM) 
(Dağıtma tarihi : 1 1 . 12 .1968) v 

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

33. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

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

35. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaF-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
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Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet I 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

36. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

37. _ 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

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

39. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya | 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı I 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] 

X 40. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(IYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

41. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenin Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

42. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu- I 
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın- J 

da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

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

X 44. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunum bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçiei maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyedeın kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 45. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

46. — Anayasa nizamım, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

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

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

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

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

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

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

53. — İzmir Milletvekili.Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

54. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S, 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (l/60'6) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

56. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 57. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki haikikınıda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

58. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'mn, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ilıe 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayıilı T. C. Emekli Sandığı 
Kan/unaınun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka
nuna geçici madde ekleomesri hakkımda kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırana ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden 'kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

X 59. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Mille/tvekliJli Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
Isıkân, Sanayi, Tieaıreit, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tanım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

60. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala %e Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fıkralarını n değiştirilmesi), hakkında kanun tek-



lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyoınıla-
rmdan seçoJlen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 61. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 62. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

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

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

65. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek '2 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu (kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair ikamın teklifi ve Tarım, 
İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

66. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt

lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

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

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

69. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 3969) 

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

71. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka-
yitlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

72. — Türk Cezıa Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu-



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

73. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1960) 

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

75. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ

lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

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

77. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

78. — İMenkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları IKanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ve Plân 
ikamisyomlarandan 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici (Komisyon raporu (1/404) (S. Sayısı : 
857) |[Dağıtma tarihi : |11 h (4 . 1969] 

79. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 
24 ı. İ 2 . 1964 ıgün ve i521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14-. 4 . '1969] 

(82 nci Birleşim) 




