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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muhalefet partili milletvekillerinin katılma
dıkları yoklama sonunda çoğunluğun bulunduğu 
anlaşıldı. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
çimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısı» nın, gensoru önergelerinin gündeme 
alınması hususlarının görüşülmesinden ve bil
giye sunulacak işlerin okunmasından sonra gö
rüşülebileceği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, son za
manlarda muhtelif parti merkezlerine ve partilere 
karşı vukubulduğu iddia olunan tecavüzler ko
nusunda Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına, 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Di
yanet İşleri Teşkilatındaki kadroların partizan
ca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Devlet Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına, 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ ve iki arkadaşının, Türk köylüsünün kalkın
dırılması için alınması gerekli tedbirlerin tesbiti 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
genel görüşme açılmasına, 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, İller 
Bankası Genel Müdürünün yerinden alınması ile 
yerine yapılan tâyine dair İmar ve İskân Ba
kanı hakkında gensoru açılmasına, 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, 
Samsun çevresinde istihsal edilen fasulyelerin 
ihracına mâni olunmak suretiyle millî servetin 
israfına sebebolduğu iddiasiyle Ticaret Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına, 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın'm. son aylarda yapılan savcı ve savcı yar
dımcıları tâyinine dair Adalet Bakanı hakkın 
da gensoru açılmasına, 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
mevcut hayat pahalılığı karşısında asgari ücret
lerin yurt çapında tesbit ve uygulanması konu
sunda bir genel görüşme açılmasına, 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, art
ması muhtemel görünen enflâsyonist baskının 
önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç değerinin 
korunması tedbirleri hakkında genel görüşme 
açılmasına, 

İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, iktida* 
rın petrol politikası hakkında gensoru açılmasına, 

Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu ve 
tlyas Kılıç'm, Hükümetin müstasıl köylüyü ih
mal eden politikasının doğurduğu zararlı sonuç-
lar hakkında genel görüşme açılmasına, 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci
nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygulanmakta 
olan tıp hizmetlerinin sosyalleştilrilmesindeki 
Hükümet tatbikatı hakkında gensoru açılma
sına, 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, pan
car bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu hu
susta alınacak gerekli tedbirler hakkında genel 
görüşme açılmasına, 

Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'm, kira
cılar, ortakçılar ve tarım işçilerinin mâruz kal
dığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel görüşme 
açılmasına, 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve Sam
sun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, iktida
rın gençlik teşekkülleriyle ilgili politikası hakkın
da genel görüşme arılmasma, 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, 
TRT konusunda Turizm ve Tanıtma Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına, 

Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, Güney 
bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanı hakkında gensoru açılmasına, 

Zonguldak Milletyekili Bülent Ecevit ve 
Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, yurt dışın
daki işçilerle ilgili sorunlar hakkında genel gö
rüşme açılmasına ve 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
yurdumuzdaki mevcut işsizliğin ortadan kaldırıl
ması konusunda genel görüşme açılmasına dair 
önergeleri okunarak bilgiye sunuldu ve gelecek 
birleşimde gensoru önergelerinin gündeme alın
maları hususunun görüşülerek oya sunulacağı, 
bundan sonra Seçim Kanuniyle ilgili tasarının 
görüşülmesine geçileceği ve arkasından bugün 
bilgiye sunulan genel görüşme önergelerinin 
ele alınacağı bildirildi. 

Çalışma tarz ve saatlerine dair verilen öner
geler hususunda Başkanlık Divanının görüşümü 
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tesbit etmek ve bir karara varmak üzere Birle
şime saat 15 te yarım saat ara verildi. 

IKÎNCI OTURUM 

Başkanlık Divanında bir karara varılama-
dığı, çalışma tarz ve saatlerinin tesbiti hususu
nun Meclis Başkanının Grup başkanlariyle ya
pacağı bir toplantıya bırakıldığının bildirilmesi 
üzerine usulle ve verilen önergelerle ilgili gö
rüşmeler yapıldı. 

Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Ça
nakkale Milletvekili Şefik înan'm, fiyat artış-
lan ve hayat pahalılığının sebepleri ile bun-
lan önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınıp almmıyacağı husu
sunda görüşme açılacağı bildirildiyse de muha
lefet partili milletvekillerinin itiraz, müdahale 
ve Başkanlıkla devamlı tartışmaları ve Başkan-
vekillerinin geçen birleşimlerdeki tutumla-
nnı açıklıyan konuşmalan sebebiyle esas ko
nuya geçilemedi. 

Başkanın Meclisteki son olaylan özetliyen 
ve bir çözüm yoluna vanlmasım temenni eden 
açıklamalarından sonra, gruplar arasında bir 
anlaşmaya imkân ve zemin hazırlamak maksat 
ve dileğiyle ve saat 21 de toplanılmak üzere 
Birleşime saat 18,30 da ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Siirt 

Âdil Yaşa 
Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Ça
nakkale Milletvekili Şefik înan'm, fiyat artış-
lan ve hayat pahalılığımın sebepleri ile bun
ları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesinin gündeme alınmasının görüşülme
sine, yine usulle ilgili tartışmalar arasında 
devam olundu ve neticede önerge oya sunularak 
reddolundu. 

İdare Âmirlerinden Bursa Milletvekili Sad-
rettin Çanga'nm bir fotoğrafçının balkondan 
resim çektiğine ve buna Başkan tarafından izin 
verilmesinin doğru olmadıkına değinmesi üze
rine, Parlâmentoda görev alan basın fotoğ-
rafçılanmn nasıl çalışacaklanna dair bir yö
netmelik bulunduğu açıklandı. 

Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, İçişleri 
Bakanlığı Teşkilâtında nakil, tâyin, işe son ver
me ve merkeze alınma gibi bir sebebe dayan-
mıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi okunarak, yine 
usulle ilgili bâzı tartışmalardan sonra bu öner
genin gündeme alınıp alınmaması hususundaki 
görüşmelere geçildi ve bir süre devam olundu. 

17 Mart 1966 Perşembe günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 24 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh BozbeyU Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kâtip 
Ağn 

Abdülbâri Akdoğan 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Bilgin 
KATİPLER : önol Sakar (Manisa), Adil Yaşa (Siirt) 

» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin altmış yedinci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — isim okumak suretiyle yokla- j 
ma yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlardan isimleri okunanların 
lütfen ayağa kalkmak suretiyle, Tarım, diye bi
raz işitilecek şekilde mukabele etmelerini rica 
ediyorum. Başka şekilde tesbit mümkün olmı-
yor arkadaşlarım. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar başka 

temi okunmıyan arkadaşımız mevcutsa lütfen 
isimlerini yazdırsınlar. Var mı arkadaşlar' 
Efendim bulunmıyanlar teker teker okundular 
okunduğu sırada bulunmayıp da sonradan ge
lenler varsa isimlerin lütfen yazdırsınlar. 

Muhterem arkadaşlar ekseriyetimiz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Gündem 
dışı söz riea etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz hemen 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Benim 
de bir söz talebim vardı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, Başkanlık Di
vanının bir kararının Genel Kurula iblağı var. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Daha son
ra da ola'bilir Sayın Başkanım. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkanım, zaptı sabık hakkında söz ta
lebimiz vardı, efendim. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında nasıl bir 
söz talebiniz var efendim, ne vakit, hangi zap
tı sabık hakkında? Tarih? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Geçen birleşim hakkında, dün efendim. 

BAŞKAN — Dünkü zaptı saibık henüz çık
mamıştır. Çıkmıyan bir zabıt hakkında düzelt-

ı me veyahut zaptı sabık hakkında söz istenemez 
kanısındayım efendim. Söz vermiyorum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Ben okudum, zabıtlar basıldı. 

BAŞKAN — Resmen basılıp tevzi edilme
den resmiyet iktisabetmiyen bir zabıt hakkında 
düzeltme istenemez. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Zabıtlar iki ay sonra basılıyor. 

BAŞKAN — İki ay sonra müracaat eder
siniz, düzeltiriz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bu olmaz efendim, mümkün değildir. Parlâ
mento teamülünde bu yoktur. İki kelime ile 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Benim kanaatim budur. Müsa
ade buyurun. Lütfen oturun efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) - r 
Beş dakikalık... 
• BAŞKAN — Daha henüz neşredilmemiş 

zaptı saibık hakkında, düzeltme talebinde bulu
nulamaz, lütfen oturun. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, benim de gündem dışı söz talebim 
var. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) - r 
Efendim, nasıl olur? Zabıtlar iki ayda basılır.: 

BAŞKAN — Israr ederseniz tüzük ahkâmı
nı tatbika mechurum. Rica ediyorum, benim 
kanaatim bu. 

TARIK ZtYA EKİNCİ (Diyarbakır) ~r-
Efendim, lütfediniz de bir husus yanlış intikal 
etmiştir, bunu düzelteyim. 

BAŞKAN — Rica ederim, lütfen oturunuz 
efendim. 
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M. Meclisi B : 67 17 . 3 . 1966 O : 1 

Efendim, adedi belki onbeşi bulan gündem | 
dışı konuşma talepleri vardır. Bu gündem dı
şı konuşmalardan bir konuyu ilgilendiren bir
kaç görüşme vardır. Bunların geliş sırasına 
göre Sayın Suphi Baykam ilk önce müracaat 
etmiştir. Kendisine söz veriyorum, efendim 
buyurun. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Yoklamada 
'burada yoktu efendim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
kendilerine, «Atatürk'çü - milliyetçi adını tak
mış olan bâzı teşekküllerin toplantılarda, konfe
ranslarda ve iktidar gazeteleri sütunlarında şa
hıs ve zümreleri damgalamakta olduklarına dair 
demeci ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykam. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; dün, yıllardan beri Türk 
gençliğini yurt içinde ve yurt dışında şerefle 
temsil eden Türkiye Millî Talebe Federasyonu
nun binası, gazetelerin ifade ettiğine göre, 15 
civarında zorba tarafından işgal edilmiştir. 

Bu olay müessif bir şekilde gündüz cereyan 
etmiş ve Devlet kuvvetleri yokmuşçasına uygu
lanmıştır. Kendilerine Atatürkçü ve milliyetçi 
unvanını takan bu mütecavizler, daha sonra 
zabıta tarafından dışarıya çıkarılmışlarsa da, 
gazetelerde tevkif edildiklerine veya bu istika
mette bir işlem yapıldığına dair hiçbir habere 
raslamadım. Bu arada bugün üzüntü ile görü
yoruz ki, iktidarı tutan gazeteler, bütün bağım
sız matbuatın yazdığının dışında olayı alkışla
makta ve «Milliyetçi gençler Türkiye Millî Ta
lebe Federasyonunun binasını teslim aldı.» baş-
lığiyle geniş bir şekilde, sekiz sütun halinde 
vermişlerdir. Türkiye'de Anayasa düzeninin, 
kanunların ön plânda hâkim olduğu ve olması 
gerektiği bir dönemde cereyan eden bu olayı 
bu şekilde karşılamanın mânasını yüksek tak
dirlerinize bırakarak olaya geçiyorum: 

Bir hafta kadar önce buna benzer bir olay 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Sayın 
Muammer Aksoy'un konferansında, önceki gün 
yine buna benzer bir başka müessif olay, Si-

BAŞKAN — Efendim, burada bu yoklama
da var veya yok diye bir husus olamaz. Ka
nunlar Müdürlüğüne saat 10 u 20 gece öner
geyle müracaat etmişlerdir. Önümdeki önerge 
bunu gösteriyor. (Yoklamada yoktu sesleri) 
Ben de ona göre çağırmaya mecburum. Mev
cutsa konuşur, mevcut değilse konuşmaz. Yok
lamada olmıyan bir üye, sonradan gelirse mev
cut sayılmaz diyen bir tüzük, tatbikatını ben 
'bilmiyorum efendim. 

(JENEL KURULA SUNUŞLARI 

yasal Bilgiler Fakültesinde cereyan etmiştir. 
Yine kendilerine Atatürkçü, milliyetçi adını 
takmış olan bâzı teşekküllerin mensupları ol
duklarım ortaya koymuş olanlar, aynı mües
sif hâdiselere sebebalmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nevi teşekkül
ler son zamanlarda açıkça belirli çevrelerin 
desteğini görmekte, beslenmekte ve büyük pa
ralarla çalıştırılmaktadır. Bunlar; bu teşek
küller, komünizmle mücadele maskesi altında 
Türkiye'de saldırmadıkları, üzerine çamur at
madıkları ve komünist damgası altında müca
deleye girişmedikleri hemen hemen hiçbir or
gan, veya ilerici aydın şahıs veya teşekkül kal
mamıştır. Bu olaylar, üzüntü ile ifade ediyo
ruz ki, seçim öncesinde başlatılmış olan ve ko
münizmle mücadele derneklerinin faaliyetleriy
le ortaya atılan günden başlıyarak her gün bi
raz daha artan bir şekilde devam etmiş ve ni
hayet bir fikir yuvasında, üniversitede veya 
bir millî talebe teşekkülünün çatısı altında fi
kirleri, zorla, kaba kuvvetle susturmaya kadar 
gitmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir nokta
yı belirtmekte fayda görüyorum. Türk Milleti 
ve Türk gençliği, hiç şüphe yok ki, bir bütün 
halinde komünizmin karşısmdadır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) Türk gençliğini veya 
Türk gençliğinin dayandığı temel organları, 
Anayasa düzenimizin getirdiği müesseseleri ve 
Türkiye'deki aydın, zinde güçlerin hiçbirini, 
Atatürkçü ve ilerici olan hiç kimseyi milliyet
çiler veya komünistler diye ikiye ayırmakta 
ne memleketin menfaati vardır ne de gerçekle 
bağdaşması mümkündür. 

Sevgili arkadaşlarım; son zamanlarda bu 
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öylesine bir hızla işlemektedir ki, âdeta Türki
ye'de bir kısım insanlar milliyetçi bir kısım in
sanlar komünist olarak damgalanmak üzere 
yermeye hazırlanmaktadırlar. Biz, hele böyle 
mazisi belli, Türkiye'de faaliyetleri belli bütün 
Türk gençliğinde şerefli temsil görevleri olmuş 
olan bir Türkiye Millî Talebe Federasyonunu 
aylardan beri «Rusya'dan para alıyorlar, belge
leriyle ispat edeceğiz»1 şeklinde bir gazete ve 
dergiye intikal ettire ettire; bir gün Son Hava
diste, bir gün Zaferde bir gün diğer yerde dam
galamaya kalkmanın, bu memleketin menfaat-
leriyle bağdaşır bir tarafı, zannederim ki, yok
tur. 

Sevgili arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk 
Partisinin mensupları olarak bir noktayı daha 
açıkça belirtelim: Biz parti olarak, şahıs ola
rak, Türk milletinin aşırı sağın da, aşırı solun 
da karşısında olduğuna inanıyoruz ve onu bu 
gözle görüyoruz. Biz komünizmin de, faşizmin 
de karşısında oluyoruz, ama bu hasletlerle yoğ
rulmuş olan Türk gençliğinin aynı zamanda 
27 Mayıs Anayasasının yanında, fikir özgürlü
ğünün yanında ve hiç şüphe yok ki, sosyal ada
letin yanında olduğunu da biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bunu açıkça 
söylerken bu iki ucu birbirine karıştırmanın, 
kırdırmanın, kavga ettirmenin faydası var mı
dır? Türkiye'de bir kısmı dernekleri, karşı fik
ri temsil ediyorlar diye, suni birtakım teşek
küllerle yeniden karşı karşıya mücadele ettir
mekte memleket menfaati var mıdır? Bu iki 
teşekkülün ortaya çıktıktan sonra öğretmen 
derneklerinde böyle oluyor, talebe teşekkülle
rinde böyle oluyor, kimine kuvayı milliyeci di
yoruz, kimisine Atatürkçü, kimisine milliyet
çi gençler teşkilâtı diyoruz, birtakım suni isim
lerle Türkiye'deki gençliğin bütünlüğünü bu 
şekilde parçalayıp, hem de arkasından kavga 
ettirip bu kavgadan bir netice çıkarmakta bu 
memleketin çıkan var mıdır arkadaşlarım? Bu, 
kesin olarak ifade ediyoruz ki, Türkiye'nin bü
tünlüğünü sarsıcı, Türkiye'nin yarınını tehli
keye düşürücü bir tutumdur. Biz, iktidarı bu 
nevi teşebbüslerden, bilhassa uzakta görmek is
tiyoruz ve kesin olarak bu tedbirlerin alındı
ğını görmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye ciddî bir 
dönüm noktasındadır. Türkiye fikir hürriyeti
nin olduğu bir memlekettir. 

I BAŞKAN — Sayın Baykam, lütfen bağla
yınız, zaten bu konuşma beş dakika ile mukay-

I yettir. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
I Türkiye'de bir talebe federasyonu güpegün

düz bu şekilde bir noktada işgal edercesine bir 
I muameleye mâruz bırakmak ve bunu alkışla

mak, elbette ki Türkiye'nin geleceği bakımın
dan endişe vericidir. Türkiye bir bütündür, 
Türk gençliği bir bütündür ve Türk gençliğini 
birbirine karşı ikiye ayrılmış bir kamp halin
de göstermeye çalışmak çabaları kesin olarak 
hüsrana uğrıyacaktır. Bunun tertipçileri bil
sinler ki, milliyetçilik duygulariyle, Atatürk
çülük duygulariyle dolu olan Türkiye, Türk 
Milleti ve Türk gençliğinin yaşadığı bu top
raklar Vietnam değildir arkadaşlar. (A. P. sı
ralarından anlaşılmıyan müdahaleler.) Gerici, 
onların hesabını göreceğiz burada. Bırakmıya-
cağım yakanızı üzülmeyiniz. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykam karşılıklı ko
nuşmayınız efendim. Lütfen cümlenizi bağla
yınız artık. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Dernekle
re bâzı atıfetler dağıtılmakta, özel bir gayret
le milis kuvvetleri kurulmak istenmektedir. (A. 
P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Lütfen bağırmayın, lütfen kar
şılıklı konuşmayınız efendim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — İğrenç if
tiraları yapanlar, uyduranlar burada hesap gö-

J recek. Yakalarını bırakmam. Şerefli insanlar 
benden evvel buraya suiistimal önergelerini ge
tirmeye mecburdur. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Baykam, cümlenizi lüt
fen bağlayın, yoksa sözünüzü kesmek mecbu
riyetinde kalacağım. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım i Türkiye'nin yarınını hep beraber 
düşünmeye mecburuz. Şereflerimiz, menfaatle
rimiz, yarınımız müşterektir, müşterek olmalı-

I dır. İktidarlar değişir, şahıslar değişir ama 
Türk Milleti baki kalır ve Türk Milletine hiz-

I met edenler, iyilikle hizmet edenler, ihtirasları
nın dışında hizmet edenler isimleriyle, iyi isim-

I teriyle yâdediiirler. Şantaj gazetelerini destek-
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lemekte fayda yoktur. Şerefleri korumaya mec
buruz. Şereflere karşı gelmiş olan organların 
bu memlekette cesaret bulmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Baykam bağlamıyorsa
nız sözünüzü keseceğim 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; kendisi gibi düşünmiyenlere ko
münist damgası vurmaya kimsenin hakkı yok
tur. Türkiye'de ve bütün dünyada kendisi gi
bi düşünmiyen insanlara damga vurmaya kal
kışan rejimler ya komünist rejimleridir, ya na
zı rejimleridir. Türkiye bunun dışında bir re
jimle idare edilmektedir. Bunun için dernek
lerle olan münasebetlerimizi böylece hallede
ceğiz ve Türk gençliğini yeni bir badirenin or
tasına atmıyacağız, attırtmıyacağız arkadaşla
rım. (€. H. I \ sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
SUPHİ BA5TKAM (Devamla) — Son ola

rak size bir tek şeyi ifade ediyorum. Sözlerimi 
bağlıyorum, 

'Türkiye'de teokratik bir devletin temelleri
ni atmak çabaları boşunadır. Türkiye'de ileri
ci, aydın insanlar olarak mücadele edeceğiz. Bir 
zamanlar gazeteleri tahribettirebilmek için 
gençliğe... 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, mikrofonu 
kapatıyorum. 

SUPHİ BATKAM (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, kaçıncı defa bitiriyo
rum diyorsunuz efendim? Rica ederim bizleri 
müşkül mevkide bırakmayın. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Gençliği 
tahrik edenler, en sorumlu yerde de bulunsa
lar, bugün bu istikametteki gayretlerine de
vam etmemelidirler. Cumhuriyeti, devrimleri 
gençliğe emanet eden Atatürk gençliğine bu gi
bi ibareler, bu gibi muameleler reva görülme
melidir. (Sağ sıralardan alkışlar.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Grup 
adına söz istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Söz isliyorum. 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor, müsaade
nizi rica ederim Sayın Ecevit. 

Buyurunuz Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
dün İstanbul'da Türkiye Millî Talebe Federas

yonunda cereyan eden hâdiseyle ilgili olmak 
üzere, Sayın İstanbul Milletvekili Suphi Bay
kam tarafından gündem dışı yapılan konuşma
ya Hükümet adına aydınlatıcı mahiyette mâ
ruzâtta bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

'Gönülden arzu ederdim ki, Sayın Suphi Bay
kam son 10 - 15 günün hâdiseleri içerisinde 
Devlet emniyet ve asayiş kuvvetlerinin bu hâ
diseleri önleme konusunda yapmış olduğu hiz
metleri burada şükranla dile getirmiş olsunlar. 
Aziz arkadaşlarım, hakikaten hâdiseler olmuş
tur. Eğer emniyet kuvvetleri vazifelerinin id
raki içerisinde olmasalardı ve zamanında ted
birler alınmamış olsaydı burada çok başka tür
lü konuşmalara muhatabolacaktık. Ama kanun 
hâkimiyetini ve nizamın tesisini her şeyden 
önce vazifesinin başında teiâkki eden Hükümet 
ve İçişleri Bakanlığı, hâdiselerden daha önce
den haberdar olmak ve alâkalıları uyarmak su
retiyle bu müessir hâdiseleri önlemiş ve yurtta 
sükûnun ve emniyetin teessüsünü temine mu
vaffak olmuştur. Bu ölçüler içinde, müsaade bu^ 
yurulursa, dün cereyan eden hâdise hakkında 
aldığımız raporu olduğu gibi Yüksek Heyetini
ze arz etmek isterim. 

Mesele esasen Millî Türk Talebe Birliğinin, 
Türkiye Milli Talebe Federasyonunun iç bün
yesinde cereyan etmiştir ve dün saat 12,30 sı
ralarında Türkiye Millî Talebe Federasyonuna 
gelen 10 - 15 kişilik talebe grupu içeri girerek, 
o anda Federasyonda bulunan Federasyon İkin
ci Başkanı ile iki arkadaşına, «Siz meşruiyetinizi 
kaybettiniz, lütfen binayı terk ediniz.» dedik
leri ve bunun üzerine Ba§kan ve iki arkadaşı
nın binayı terk ettikleri iddia olunmuş ve olay 
içeride bulunan Başkan tarafından emniyete 
intikal ettiril1.iliştir. Hâdise intikal ettiği andan 
itibaren bizzat İstanbul Emniyet Müdürünün 
emriyle hem toplum zabıtası, hem motorlu bir
lik, derhal hâdise mahalline gelmiş ve sükûnet
le, içeriye girenleri ikna etmek suretiyle ve 
dışarıda toplananları da yatıştırmak suretiyle, 
içeri girenleri dışarı çıkarmış ve dışarıya çı
kardıkları kimseleri de içeriye almak suretiyle 
hâdiseyi önlediği gibi, durumu derhal savcılığa 
intikal ettirmiş ve savcılık da resmen hâdise
ye el koymuş ve takibata geçmiş bulunmakta
dır. O halde zannediyorum ki, kavga, dövüş, 
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gürültü olmadan kendi iç bünyeleri içindeki 
bu durum emniyete veHlen haber anında ve za
manında müd'-ıhale ile önlenmiş bulunmaktadır. 
O halde bunu muayyen gruplara mal etmenin 
doğru olmıyaeağı kanaatindeyim. 

Diğer taraftan basında çıkan haberler üze
rinde, herhalde ne sizin ne de Hükümetin her 
hangi bir suretle tefsire hakkı yoktur. Türki
ye'de Anayasa nizamı içerisinde basın hürdür 
ve istediğini yazmakta »erb estir. Şu veya bu 
şekilde yapılan, yazılan muayyen makaleler
den ne siz bize sual sormaya, ne de biz bu mev
zuda her hangi birinizi muaheze etmeye hak
kımız yoktur. Nihayet kanunen suç işliyen ba
sın hakkında gerekli muameleyi Türk mahke
meleri, Türk savcıları yapar. Bu itibarla bura
da bunu muaheze konusu yapmanın uygun ol
mıyaeağı kanaatindeyim. 

Geçen gün Sayın Mahnıet Ali Aybar'ın, mül
kiyede verdikleri konferans münasebetiyle cid
den müessif hâdiseler cereyan edebilirdi. Ama 
emniyetin aldığı zamanında tedbir ve hâdise
lerin olabileceğini daha önceden salahiyetlileri 
ikaz suretiyle ve mülkiye civarında alman ted
birler sayesinde ve keza Mülkiye Dekanının 
bizzat yazılı talebi üzerine, beş dakikalık bir 
zaman içinde emniyet kuvvetlerinin hâdiseye 
•el koyması hakikaten üzücü olabilecek hâdise
leri önlemiştir arkadaşlar. Sayın konferansçıyı 
emniyet kendi kuvvetleri içerisinde ve tam bir 
güvenlik içerisinde Meclise kadar getirmiştir. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) Tertip içe
risinde, şu veya bu art düşünceler içerisinde 
hareket eden insanlar herhalde bu tarzda ha
reket etmezler. Bu itibarla Sayın Suphi Bay-
kam'ın herhalde bir takdir ölçüsü olarak, bize 
değil ama, vazife gören memurlarımıza ve em
niyet kuvvetlerimize ba konudaki şükran ifa
delerini duymayı beklemek ve işitmek hakkı
mızdı kanaatindeyim. Mesele adliyeye intikal 
etmiştir. Bu konuda daha fazla mâruzâtta bu
lunmayı uygun bulmuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım; bir hususu Hükü
met olarak arz etmek istiyorum; geçen gün 
Saym Başbakan buradan gayet vuzuhla şu hu
susları belirttiler. Bunları seçim meydanların
da da belirttik; «Biz mektebe, mabede ve kış
laya politikanın sokulmasını istemiyoruz ve bu
nu sokanların karşısında olmayı arzu ediyo
ruz.» (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» 

sesleri). Bir memleketin insanlarını ilerici, ge
rici gibi sınıflara ayırmak, memleketi anarşiyle 
sürüklemek, müesses nizama karşı gelecek dav
ranışlarda bulunmak hareketlerini önleyici ted
birler almak elbette ki, sizin arzunuz gibi, 
Türk Milletinin selâmeti için ve günün şartları 
için lüzumludur. Zannediyorum ki, Türk Par
lâmentosu bu davranışlara geçerek herkes iç}n 
müştereken tedbir alacaktır ve zannediyorum 
ki, Türk kanunları ve kanunları uygulıyan 
Türk mahkemeleri ile birlikte 'Türk Milletinin 
mümessili olan Türkiye Büyük Millet Mecliisi 
ve onun Hükümetleri nizam dışı hareketlere as
la müsaade etmiyecektir. 

Gençliği şu veya bu şekilde tahrik etmek, 
gençliğin arasına nifak sokmak ve vatanperver 
Türk Gençliğini muayyen art düşüncelerin he
sabı içerisine sürüklemeye bu memlekette hiç 
kimsenin hakkı yoktur, bu memleketin sükûna 
ihtiyacı vardır. Vatanperver Türk Gençliği ha
kikaten ittihat içerisinde anarşist faaliyetlerin 
'bozguncu faaliyetlerin ve menşeini şimalden 
alan ajanlık faaliyetlerinin mutlak surette ka
nunların verdiği meşru haklar içinde karşı du
racaktır ve bu karardadır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri,; şiddetli alkışlar) Aziz arka
daşlarım, Büyük Meclisin... 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Yeni der
nekler kurdurmayın. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, lütfen yeriniz
den müdahale etmeyin. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Büyük Meclisin muhterem azalarına 
bu vesile ile Hükümet olarak beyan ederiz :ki, 
hiçbir suretle Türk Gençliğini, vatanperver 
Türk Gençliğini şahsî ve siyasi emellere alet 
etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bundan 
memleket zarar görmüştür ve görür. Memleket
te sulhun sükûnun temini, millî birliğin korun
ması ve yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi için, her-
şeyden önce Parlömanterler olarak bizim örnek 
insanlar olmamız iktiza eder. Gruplar olairak 
bu faaliyetin içerisinde bulunmamız iktiza 
eder. Hükümet olarak katî kararımız şudur; ar
kadaşlarım: Nizam ve kanunlar içerisinde Hü
kümet programında da belirttiğimiz gibi, her 
türlü aşırı faaliyetin Türk millî bütünlüğüne 
zararlı olduğu kanaatiyle her türlü aşırı cere
yanının karşısında, hususiyle, Türkiye'de :bü-
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yük tehlike arz eden komünizm hareketinin 
karşısında olmaya, gerekli 'bütün kanuni ve as
li tedbirleri almaya Hükümet kararlıdır, millet 
kararlıdır, Büyük Millet Meclisi kararlıdır. 
Hürmetler sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar, «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, C. H. P. Grupu 
adına gündem dışı söz talebediyorsunuz. Konu 
nedir efendim? 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Hükü
metin demokrasi anlayışının bâzı aksaklıklara 
sebebolduğuna dair ve üzücü ve kaygı verici 
'olaylar hakkında söz rica ediyoruz efendim. 
Sayın İçişleri Bakanının şimdi gündem dışı 
yapmış oldukları konuşma grupumuzun bu ko
nudaki fikirlerinin belirtilmesini daha da zaru
ri hale getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, İstanbul ve An
kara olayları hakkında grupunuzdan bir arka
daşınız konuşmuştur. (C. H. P. sıralarından 
«şahsı adına konuştu» sesleri) Müsaade buyu
run. Yetkili Hükümet üyesi de lâzımgelen ce
vabı vermiştir. Gündemimizin yürütülmesi ba
kımından artık bu konulara temas edilmek 
üzere tekrar grup adına da olsa, söz vermiye-
ceğimi arz ederim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, bir dakikanızı rica edeceğim. Bu 
konuşmam da İstanbul... 

BAŞKAN — Bica ederim, yalnız bir arka
daşım başka bir konuda söz istemiştir. Ona söz 
vereceğim efendim. Müsaade buyurun. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Hükümet ko
nuştu, söz mebusun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, böyle 
gündem dışı konuşmalar, sual ve cevabı istil
zam etmiyen konulardır. Gündeme geçersek 
ondan sonra İçtüyzük hükümleri cari olur efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İstir
ham ederim; konuşmamda İstanbul ve Ankara 
hâdiselerinin mahiyeti üzerinde duracak deği
lim. 

BAŞKAN — Sayın Ecervit, lütfedin sizler
den Başkanlık Divanına yardım etmenizi rica 
ediyorum. Bu suretle ısrarda bulunmayın efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim, önergemi sabahtan Yüksek Başkanlığa 
sunmuştum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin önergesi
nin üzerinde 11,20 diye işaret vardır, 10,20 de 
Sayın Baykam'm vermiş olduğu önerge vardır, 
onun için kendilerine söz verdim. Sizinki geri
ye kaldı, özür dilerim, bize geliş sırası ile söz 
veriyoruz efendim, lütfedin oturun efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim, grupumuzun bu konuda konuşması zaruri 
bulunmaktadır. 

2. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan
ın, Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı Tıp 
Fakültesinde vukubulan olaylar hakkındaki de
meci ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, siz 
Atatürk Üniversitesi hakkında konuşacağım 
diyorsunuz... 

ABDULLAH AKDOĞAN (Ağrı) — Doğu
nun kalkınması hakkında. 

BAŞKAN — Ne kalkınması? Atatürk Üni
versitesi hakkında konuşacağım diyorsunuz, 
şimdi de kalkınmadan bahsediyorsunuz Sayın 
Abdülbâri bey. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Üni
versitelerin memleketin kalkınmasında rolü ol
duğu bakımından bu cümleyi arz ettim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Say

gıdeğer Milletvekilleri; kıymetli vakitlerinizi 
Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak 
henüz nüvesi kurulan Tıp Fakültesinde belki 
Sayın Millî Eğitim Bakanının dahi haberi ol-
mıyan hâdiseler cereyan etmektedir. Bu ba
kımdan zamanında alınması lâzımgelen bâzı 
hususları, memleketin menfaatleri yönünden 
uygun gördüğümden huzurlarını işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Takdir edersiniz ki, memleketlerin kalkın
masında Üniversiteler mühim rol oynar. 

Atatürk Üniversitesinin bugünkü çalışma 
şartları, öğretim, üyelerinin ihtiyaca cevap ve
rip vermediği ve bu üniversitenin asistanlar
la idare edildiği acaba biliniyor mu? 

İzmir Tıp Fakültesinin geçirdiği safa
hattan ne çabuk uzaklaşıyoruz. 

Acaba Erzurum Üniversitesi için Üniversi
telere müracat edildi de yani ilân edildi de git-
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mek istiyen öğretim üyesi (doçent profesör 
gibi) bulamadılar mı? Şimdi soruyoruz öğre
tim üyesi için: i lân edildi mi? Talip bulama
dılar mı? 

Duyduğumuza göre genç elemanlardan 
üniversitelerde sıkışıp kalanlar vardır. Bunlar 
elıbetteki gitmek isterlerdi. Demek ki bunlara 
da sorulmadı1? 

Yoksa dışardan yapılan müracaatlara üni
versitenin bâzı iç siyasi sebepleri dolayısiyle 
kapıları kapalı mı tutulmaktadır ? 

Yabancı memleketten angaje edilip öğretim 
üyesi getiriliyor mu? 

Şimdi, meselenin can alıcı noktasına geli
yorum; Erzurum Tıp Fakültesinin 1 Mart 1966 
dan itibaren öğrenime açıldığını öğrendik. 

Maarif Bakanlığı ile, Hacettepe Tıp Fakül
tesi arasında imzalanan bir protokole göre, 
Erzurum Tıp Fakültesine Hacettepe öğretim 
üyesi yetiştirecekmiş. 

Diyarbakır Tıp Fakültesine de Ankara Tıp 
Fakültesi öğretim üyesi göndermek ve ıbu fa
külteyi açmak vaadinde bulunmuş. 

Hacettepe Tıp Fakültesi, Erzurum Tıp Fa
kültesine eleman yetiştirmek gayesiyle bir kaç 
yıl önce bu fakültenin kadrolarını alarak dol
durmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; öğretim üyesinin 
anlamı, doçent ve profesör olduğuna göre; bu 
mertebeye ulaşabilmek bâzı barajları geçmek
le mümkündür. 

Doçentlik imtihanına girebilmek için müte
hassıs olduktan sonra 4 yıl aynı branşta ça
lışmak mecburiyeti vardır. 

Bu esas kanunî bir gerçek olduğuna gö
re Hacettepe, Erzurum Tıp Fakültesine do
çent yetiştirmek için kelime oyunlariyle (özel 
bir kanunla bu süreyi 2 yıla indirtti. Bu ka
nunu şöyle tefsir etmek lâzım; Ağrı'da asker
lik bir yıl İstanbul'da 2 yıl. Bu ne biçim kanun 
anlayışıdır? Bu işin standardı yok mudur? Ni
çin böyle enflasyon yapılıyor? 

İstanbul, Ankara, Tıp Fakültelerine ele
manlar 4 yılda yetişmiş, pişmiş olarak gönde
rilmekte, Erzurum'a ham madde gönderilmek
tedir? Erzurum Tıp Fakültesi için, bu eleman 
yokluğu karşısında yeni kurulacak fakülteye 
itibar kazandırmak ve bugünkü tenkidlere 
meydan vermemek üzere diğer Tıp fakülteleri

ne müracaat edildi mi? Yoksa kimsenin hafoe-
ri olmadan mı bu tâyinler yapıldı ? 

Diğer taraftan Tıp Fakültelerinde kadrolar 
öğretim üyeleri ile tıklım tıklım doludur. Bun
lardan elbette yeni açılacak fakültelere : gi
decek elemanlar vardır. Niçin bunlardan isti
fade edilmiyor yahut niçin bunlara müracaat 
edilmiyor? Kanaatince daha zaman geçmemiş
tir zira Erzurum'da eleman yok sayılır. 

Bir fakülte yeni açılırken, öğretim üyesi 
bulunmadığından, asistan veya uzmanların 
gönderilmesi ileri sürülebilir. Zamanımızda 
memleketin her tarafında yeni açılan Tıp Fa
kültelerinde vazife görecek vatansever öğre
tim üyeleri elbette vardır. Fakat bunlar ka
rarlardan habersiz bırakılırsa gidemezler. İz
mir Tıp Fakültesi, Erzurum'daki gibi asistan
lar tarafından... (A.P. sıralarından «anlaşılmı
yor daha ağır oku» sesleri). 

Öyle ise Yüce Heyetiniz 5 dakika daha 
lütuf buyursunda, durumu güzelce izah ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan 
zaten, müdetiniz bitmek üzeredir. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi zamanın darlı
ğı dolayısiyle bitiremiyeceğim kusura bakma
yın. Yalnız şunları eklemek mecburiyetinde 
kalacağım; Ankara'dan Erzurum'a uçakla, 
ders vermek için, öğretim üyeleri gidecekmiş. 
Bunun masraf durumunu bir tarafa bırakın, 
meslekî olarak, ıbu öğretim üyelerinin herhalde 
bir tarih, coğrafya hocası gibi, telâkki edil
memesi lâzımdır. Bu bakımdan Sayın Millî Eği
tim Bakanından istirhamımız Doğu'nun kalkın
masında mühim rolü olacak, Erzurum Tıp Fa
kültesine 'gitmeye kararlı olan Doçent.ve Pro
fesörlerden vakit kaybetmeden gönderilmesi 
zaruridir, elzemdir. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Söz istiyorum efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Çok muhterem arkadaşlar, çok 
muhterem arkadaşımın Erzurum Tıp Fakülte
si hakkındaki beyanlarını dikkatle dinledim. 
İhtiyaçları karşılamak maksadiyle açılan, mem
leketimizin muhtelif yerlerindeki bu fakülte-
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lerin,. gayet tabiîdir ki, ilk anlarda bâzı nok
sanları lolaeaktır. Bu noksanların kısa zaman
da tamamlanması hususunda gayret içindeyiz. 
Nitekim, bir tesadüf eseri olarak bugün saat 
10 da bütün üniversitelerimiz ve akademileri
mizin Rektör ve ikişer üyesinden ibaret bir üni
versiteler arası kurul, memleketimizin muhtelif 
bölgelerinde yeni açacağımız üniversite ve yük
sek okulların nerelerde ve ne şekilde açılacak
ları hakkında bir tetkik yapmak üzere toplan
mış bulunuyor. Şu anda toplantıları devam et
mektedir ve yarın da devam edecektir. De
mek oluyor ki, Hükümetimiz bu meseleleri ga
yet dikkatli bir şekilde itina ile ele almış bu
lunuyor. Sayın arkadaşımın üzerinde durduğu 
meseleler, hakikaten belki süratle halledilecek 
meselelerdir. İkazlarına teşekkür ederim. 

Gerek 'bu ikazlarının ışığı altında, gerek
se esasen bizce malûm olan eksiklerin gerek
se üniversiteler arasında meydana getirmiş 
bulunduğumuz bu komisyonun çalışmalariyle 
daha iyi bir şekle gireceğine şimdiden inan
makta fayda vardır. Hükümetimiz, ıbiran evvel 
hizmeti halkın ayağına götürmek ve memleke
timizin 'muhtelif bölgelerine, bilhassa üniver
site hizmetlerini yaymak ıgayreti içindedir. Ar
kadaşıma bu noktayı, bilhassa memnun olacak
ları için, hatırlatmayı da ayrıca bir vazife bi
liyorum. Teşekkür ederim. (A.P. sıralarından 
alkışlar). 

3. — Doğu Pakistan'da vuku bulan de
niz faciası münasebetiyle Başkanlığın vâki me
sajına Pakistaıı Millî Meclis Reisliğinin ceva
bı. 

BAŞKAN — Cevabi yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Şubat 1966 Tarih ve 1219 sayılı yazıları : 
1. İlgide kayıtlı yazıları ile Pakistan Par

lâmentosuna duyurulması tensibcdilen 29 Ocak 
1966 tarihinde Doğu Pakistan'da vuku bulan 
nehir faciası ile ilgili taziyet mesajına ceva-
'ben, Pakistan Millet Meclisi Sekreterliğinden 
Revalpindi Büyük Elçiliğimiz vasıtasiyle alı
nan mektup tercümesi ikinci madde de ay
nen mâruzdur. 

2. Doğu Pakistan'da 29 Ocak 1966 da vu
kua gelen elîm kaza münasebetiyle T. B. M. 
Meclisi üyelerinin rve Türk Milletinin sempati

lerini ifade eden 17 Şubat 1966 tarihli mesaj
larına Pakistan Millî Meclisi Reisliği derin 
teşekkürlerini sunar. 

Mesajları 7 Mart 1966 da başlanacak Pa
kistan Millî Meclisi Oturumunda okunacaktır. 
Türk Milletine ve TJB.M. Meclisine Kardeşçe 
teziyet duyguları münasebetiyle şükranlarımı
zın iblâğına tavassutlarınızı saygiyle rica ede
rim. 

Bilgilerinize saygiyle arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem arkadaşlarım, evvelce bâzı arka

daşlar tarafından verilmiş olan 5 aded genel 
görüşme önergelerini gensoruya çevirdiklerine 
dair önergeleri var. Bunları sırasiyle okutuyo
rum efendim. 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinalan ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 88 ve 
89 nen maddeleri gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/6) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Gündeminin 3 ncü sıra numa

rasında bulunan Ziraat Alet ve Makinalan ve 
araçları ile zirai gübre zirai ilâçların Türk 
Köylüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alan
da haksız kazançların önlenmesi amaciyle alın
ması gerekli tedbirlerin alınmaması seîbebiyle, 
mevzuun taşıdığı önem ve Hükümetin beliren 
tutumu, zihniyeti bakımından genel, görüşme 
açılması hakkında Meclis Genel Kuruluna arz 
edilmiş olan önergenin Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında genso-
çevirdiğimi arz ederim. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

5. — Samsun Milletvekilleri Kâmran Evli-
yaoğlu ve llyas Kılıç'ın, Hükümetin müstahsil 
köylüyü ihmal eden politikasının doğurduğu 
zararlı sonuçlar hakkında genel görüşme açıl-
masıa dair önergesi (8/12) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin 17 nci sırasında 

bulunan Hükümetin müstahsil köylüyü ihmal 
eden Politikasının doğurduğu zararlı sonuçlar 
hakkında Genel Görüşme açılmasına dair bir 
önerge sunmuştuk. Meclis Genel Kuruluna arz 
edilmiş olan bu önergemizin mevzuunun taşı
dığı önem 've Hükümetin beliren tutum ve zih
niyeti bakımından Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkındaki önergemizin 
gensoruya çevirdiğimizi saygiyle arz ederiz. 

Samsun Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu llyas Kılıç 

6. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili 
politikası hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/15) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin 21 nci maddesinde bulunan ve 

Genel Kurula arz edilmiş olan iktidarın Genç
lik Teşekkülleri ile ilgili politikası hakkında 
Genel Görüşme açılmasına dair olan önergemi
zi Hükümetin beliren tutum ve zihniyeti ve so
rumluluğu bakımından, Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoruya çevirdiğimizi say
giyle arz ederiz. 

İstanbul Samsun 
Suphi Baykam Kâmran Evliyaoğlu 

7. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirler hakkında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/13) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin 19 ncu maddesinde bulunan ve 

Meclis Genel Kuruluna arz edilmiş olan pancar 
bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu husus
ta alınacak gerekli tedbirler hakkındaki Genel 
Görüşme önergemizi, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca, Hükümet hakkında gensoruya 
çevirdiğimi arz ederim. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve 
iç değerinin korunması tedbirleri hakkında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/11) 

17 . 8 . 1966 O : 1 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin 15 nci maddesinde bulunan, art

ması muhtemel görünen enflâsyonist baskının 
önlenmesi ve Türk Parasının dış ve işj de
ğerinin korunması hususundaki tedbirler kjonu-
sunda genel görüşme açılması hakkında Mİeclis 
Genel Kuruluna arz edilmiş olan önergemi, Ana
yasanın 89 ncu madesi gereğince Bakanlar Ku
rula aleyhine gensoru önergesine çevirdiğimi 
saygiyle arz ederim. 

İstanbul -
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu 
okunan gensoru önergeleri, gündemimizde 
kayıtlı bulunan gensoru önergelerinin sonu
na kayıt edilecektir efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan bir gensorum var idi okunmadı. 

BAŞKAN — Okunacak efendim müsaade 
buyurun. Sırasiyle takiıbediyoruz. 

9. — Başkanlık Divanının, Genel Kuru
lun çalışma gün ve saatleri üzerinde yapılması 
düşünülen değişikliklere dair kararı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar kjararı 
okutuyorum: 

«Genel Kurul çalışmalarının yeniden . dü
zenlenmesiyle ilgili olarak verilmiş olan önerge
lerden her hangi birine münferiden katılmamak, 
ancak herbirinin ihtiva ettiği yapıcı unsurları 
dikkat nazarına almak ve Meclisimize Anaya
sayla tevdi edilmiş bulunan yasama ve denetim 
fonksiyonlarını yerine getirmek esaslarına daya
nılarak : 

1. Birleşimlerin İçtüzüğün birleşimler için 
normal gün olarak derpişettiği Pazartesi,: Çar
şamba ve Cuma günleri yapılması, 

2. Bugünlere ilâveten Perşembe günleri de 
münhasıran Gecekondu Kanununun görüşülme
sine mahsus olmak üzere bir birleşim yapılması, 

3. Çarşamba günleri yapılacak birleşimle
rin, saat 17 - 19 arasındaki sürenin sözlü Soru
lara tahsisi kaydiyle bütün birleşimlerin : saat 
15 - 19 arasında yapılması yolundaki Başkan
lık Divanı mütalâalarının Genel Kurulun ka
rarına arzı» 

Bu hususta söz istemiş olan arkadaşlarımız 
vardır. 

! 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Grup adına söz istiyorum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına 
söz istiyorum. Bendenizi de lütfen kaydediniz. 

BAŞKAN — Grup adına ilk defa Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan söz istemişlerdir. Buyu
runuz. 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
larım, Başkanlık Divanının, verilen muhtelif 
önergelerden bâzı teklifleri benims/iyerek huzu
runuza getirmiş bulunduğu öğrenmiş bulunuyo
ruz. Burada, gruplardan bâzı üyeler Meclisin 
çalışmaları için, hepinizce bilindiği gibi, bâzı 
takrirler vermişlerdi. Bunlardan bir kısmı Mec
lisin haftada üç gün, Tüzük gereğince normal 
toplantı yapmasını, diğer bir kısmı, Meclisin 
devamlı olarak çalışmasını istiyordu ki ; tahmin 
ediyorum bir kayıt da koymamıştı, 24 saat de
vamlı çalışılmasını istiyordu. Diğer bir kısım 
takrirler de, haftanın muayyen günlerinde mu
ayyen konuların görüşülmesine mütedairdi. 
Muhtelif yerlerde ve sebeplerle arz ettiğim üze
re, bu takrirlerin her biri, Mecliste son zaman
larda devam etmekte olan 'nahoş hâdiselerin kendi 
yararlarına tahakkukunu temin etmek için veril
miş önergelerden ibarettir. Bu bakımdan her 
önergenin istihdaf ettiği bir mâna vardır. Bh 
bu önergelerin her birinin mânasının e] de edil
mek istenen neticenin ne olduğu üzerinde dur-
mıyacağız, yalnız Sayın Başkanlık Divanınca 
alınmış olan kararın tenkidini yapacağız... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan yani bu kara
rın aleyhinde mi konuşuyorsunuz? 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI AK
DOĞAN (Devamla) — Evet efendim. 

Başkanlık Divanı, haftada üç gün normal 
olarak toplanılmasını kabul etmekle beraber, 
Perşembe günleri sadece gecekondu mevzuunun 
görüşülmesini karara bağlamıştır. Muhterem 
arkadaşlar, Anayasamızın" 89 ncu maddesi, böy
le bir karar verilmesine mânidir. Çünkü Ana
yasamızın 89 ncu maddesine göre, gündemde 
gensoru mevcutsa hiçbir şey konuşulamaz. Bu
gün Başkanlık Divanının kararı kabul edildiği 
takdirde Perşembe günleri gensorular görüşül -
miyecek, bir tarafa bırakılacak, başka bir kanun 
görüşülecek, millete dertleri ile ilgilendiği iddia 
edilen kimseler Gecekondu Kanununu buraya 
getirmiş olacaklar, fakat geldikten bir gün son

ra veya bir saat sonra o kanun tasarısı bir 
kararla komisyona gönderilecek veya buradan 
hemen çıkarılacak, arkasından Seçim Kanunu 
gündemde arzı endam eyliyecek. (Adalet Par
tisi sıralarından «Ne malûm öyle olacağı?» ses
leri) Biz kanaatimizi söylüyoruz, arkadaşlar ne 
malûm diyorlar. Bizim kanaatimiz bu yoldadır 
diyoruz, böyle bir karar vermenin Anayasaya 
aykırılığını söylüyoruz. Ama geçmiş örnekler na
zarı itibara alınırsa, Adalet Partisi Grupu ço
ğunluk reyi ile bu Anayasaya aykırı reyi alacak
tır. Bu tahminimiz de tahakkuk edecektir. İn
şallah tahakkuk etmez. 

Muhterem arkadaşlar yine sözlü sorular için
de bir gün ayrılması istenmesi de aynı mevzu
dur. Aynı gaye için verilmiş ve ayni netice elde 
edilmek istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kararların verilme
sini arzu eden kimselerin huzurunuza çıkarak geç
mişte bunun tatbikatı bulunduğunu ileri sürme
leri mümkündür. Geçen sene de, hattâ dört se
neden beri, haftanın muayyen günlerinde sözlü 
sorular görüşülmüştür ve bâzı kanunların görüşül
mesi için, muayyen günler ayrılmıştır denecektir. 
Doğrudur. Bu ayrılmalarda Anayasanın 89 ncu 
maddesince görüşülmesi gereken konuların dışın
da günler ayrılmıştır. Hiçbir zaman gündemde 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince görüşülme
si lâzımgelen bir konu, bir gensoru mevcut iken, 
bugünlerde bir müzakere devam etmemiştir. Hat
tâ Başkanlık Divanında grup başkanvekilleriyle 
yapmış olduğumuz toplantılarda Meclisin çalış
malarını günlere taksim ederken Anayasanın gü
nünde çıkmasını emrettiği kanunlar hangi gün 
Meclise gelirse gelsin, o gün konuşulacaktır. O 
mevzu bittikten sonra, gündemde mevcudolan 
hususlar görüşülüp karara bağlanacaktır. Bu hu
susta sarahaten kayıt konulmuştur. Bu bakımdan 
Başkanlık Divanının bugünkü teklifini Millet 
Partisi Meelis Grupu olarak şu şekilde kabul ede
biliriz; bunun aksini kabul edemeyiz. Hergün, 
gündemde Anayasanın görüşülmesini emrettiği, 
zamanla mukayyet kıldığı hususlar görüşülmek 
kayıt ve şartiyle, ondan sonra, kendisine ayrı
lan hususların görüşülmesi muvafık olur. Bu
nun aksine alınacak her karar Anayasaya aykırı
dır. Hürmetlerimle. (M. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, lehte. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın milletvekilleri, Başkanlık Di
vanının sunuşu olarak getirilen önerge üzerinde 
konuşuyorum. Bu önerge, Meclisin normal ça
lışma düzenine girmesini ön görmektedir. Hatır
lanacağı üzere C. H. P. Meclis Grupu adına ver
miş olduğumuz bir önergeyle birkaç gün önce 
biz bu temennide bulunmuştuk. Ancak bu Baş
kanlık Divanı sunuşunda yeni bir unsur var; 
Meclisin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerin
deki genel kurul toplantılarına ilâve olarak 
Perşembe günleri de toplanması ve Perşembe gü
nü toplantısında Gecekondu Kanununun görüşül
mesi öngörülüyor. Buna da itirazımız yoktur. 
Gerçekten Gecekondu Kanunu, binlerce vatan
daşımızın sabırsızlıkla bekledikleri ve önemli bir 
dâvanın halline medar olacak bir tasarıdır. Bu
nun gibi Senatodan çıkmış ve sunuşlar arasında 
gündemin sunuşlar kısmında Senatodan gelen ka
nun tasarısı olarak kayıtlı, Askerî Personel Ka
nunu tasarısının da aynı şekilde görüşülmesinden 
çok bahtiyarlık duyarız. 

Yine bu şekilde büyük vatandaş kütlesinin 
dertlerine medar olacak kanunların ele alınabil
mesi bizi bahtiyar eder. Ancak, Anayasanın 
89 ncu maddesindeki Anayasa emri, hiçbir su
retle Meclis kararı ile veya başka suretle ihmal 
edilemiyecek, değiştirilemiyecek bir husustur. 
Bundan dolayı Perşembe günleri de çalışmaya 
karar verildiği takdirde 89 ncu maddenin kapsa
mına giren konuların Perşembe günü de görü
şülmesi gerekecektir. Çarşamba günü saat 17 -
19 arası sorulara ayrılması gibi bir kayıt var. 
O nokta da yine Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gündeme girmiş ele alınacak konu var
sa, elbette ki, o da soruların önüne geçecektir. 
Bu kayıtlarla bu itirazlarla ve bu tashihlerle, 
böyle bir önergenin, böyle bir sunuşun Yüksek 
Meclisin iltifatına nail olmasını biz memnunluk
la karşılar ve buna katılırız. Hürmetlerimle. (C. 
H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, bu
yurunuz. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Aley-_ 
hinde söz istemiştik, lehte iki kişi konuştu. 

BAŞKAN — Aleyhte söz istenmiştir efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri... 

BAŞKAN — Sayın Erim lehte konuştu. 
(«Sormadınız» sesleri.) Sordum efendim, lehte 
konuştular Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Lehinde konuş
tum, ihtirazi kayıtla. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Meclis 
çalışmalarının yeniden düzenlenmesi konusunda 
Başkanlık Divanının yapmış olduğu teklifte, 
bâzı hususların göz önünde bulundurulması ve 
bunların tashih edilerek nazarı itibara alınması 
gerekir kanısındayım. Muhterem arkadaşlarım, 
Yüce Meclisin devamlı bir şekilde çalışmasının 
mahzurlarını, Meclisin her üyesinin müşahede et
tiği gibi Başkanlık Divanı da yakinen müşahede 
etmiştir. Bu itibarla Meclisin normal bir çalış
ma düzenine girmesinin yani İçtüzüğün tarif et
tiği şekilde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri 15 ten 19 a kadar bir çalışma düzenine gir
mesinin büyük yararları olduğunu hepiniz tak
dir edersiniz. Evvelâ Yüce Meclisin bir sükûn ve 
huzur içerisinde çalışmasını, fasılalı bir dinlen
me devresinden sonra çalışmasını sağlıyacak bir 
program olacaktır. 

İkincisi, konuşulacak konular üzerinde, ha
zırlanacak gündem üzerinde muhterem üyelerin 
hazırlanması ve muhterem üyelerin hazırlıklı bir 
şekilde Meclise gelmeleri imkânı hâsıl olacaktır. 
Esasen İçtüzük hazırlanırken, bütün bu mesele
ler göz önünde bulundurulmuş ve Yüce Meclisin 
verimli bir çalışma yapmasını sağlamak gaye
siyle Meclisin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri toplanması derpiş edilmiştir. Bu itibarla tak
dir buyurursunuz ki, uykusuz, yorgun ve bitkin 
bir şekilde günde 10 - 12 saat mesai yapan Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri, ertesi günkü birle
şimde Meclis çalışmalarını muntazam bir şekilde 
takibetmek imkânından yoksun bulunmaktadır
lar. Çoğu kez salonu terk ederek koridorlarda 
dinlenmek ihtiyacını duymaktadırlar. Bu itibar
la toplantıların mükemmel bir şekilde takibini, 
arkadaşların bir huzur içinde vazife görmelerini 
temin etmek ve hazırlıklı bir şekilde Meclise ka
tılmalarını sağlamak için mutlaka düzenli bir 
çalışma sistemine girmemiz iktiza etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu arz ettikten 
sonra, Yüce Meclisin çıkarması lâzımgelen son 
derece önemli kanunların da mevcudolduğu ka
naatindeyim. Bu itibarla bu kanunların da biran 
evvel çıkarılması ve hazırlıklı bir şekilde, mü-
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kemmel bir şekilde çıkarılmasını sağlamak bakı
mından da düzenli bir çalışma sistemine girme
miz iktiza etmektedir. Meselâ bugün Senatodan 
gelmiş olan Askerî Personel Kanununun Yüce 
Mecliste müzakere edilmesi iktiza ettiği gibi, tak
rir sahibi arkadaşların da belirttiği gibi, yüzbin-
lerce vatandaşı ilgilendiren, dertlerine çare bu
lacak ve kısmen dertlerini tahfif edecek bir Ge
cekondu Kanununun da müzakere edilmesi ikti
za etmektedir. Ayrıca, îş Kanunu ve Deniz İş 
Kanunu gibi kanunların da geniş işçi kütlesini 
ilgilendiren mevzular olması hasebiyle Yüce 
Meclisten süratle çıkması iktiza eder. Bunun ya
nında büyük memur kütlesini, bilhassa küçük 
memurları yakinen ilgilendiren Personel Kanu
nunun tatbikata konulması için Kadro Kanunu
nun çıkması ve yüzbinlerce küçük memurun, or
ta memurun geçim sıkıntısını tahfif etmek için 
Personel Kanununu yürürlüğe koymak gayesiy
le Kadro Kanununun görüşülmesi iktiza etmek
tedir. Ama, bütün bunların yanında en önemli 
bir mesele, Anayasanın sarih hükmünü de göz 
önüne alarak bu çalışma düzenini yürütmek ikti
za etmektedir. Bu da Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Yüce Meclisin Hükümeti mura
kabe etme fonksiyonunu yapabilmesi için veril
miş olan gensoruların görüşülmesi sağlandıktan 
ve bunlar görüşüldükten, bir karara varıldıktan 
sonra bu kanunların görüşülmesi ve ele alınması 
iktiza eder. Aksi halde, haftanın bir veya iki 
gününü sözlü sorulara veya genel görüşmelere 
ayırdıktan sonra, birkaç gününü de kanunlara 
ayırdığımız takdirde Anayasanın sarih hükmü 
ile çelişme haline düşmüş oluruz. Eğer, Meclis 
düzenli bir çalışma programı içine girer ve bu 
programı uygulamaya başlarsa, gensorular kısa 
bir süre içinde bitirildikten sonra, bu faydalı ve 
bütün vatandaşların beklemiş olduğu kanunların 
da hemen çıkması için derhal sistemli bir çalış
ma düzeni içine girilebilir. Aksi halde haftanın 
günlerini taksim ederek, bir kısmını Yüce Mecli
sin murakabe fonksiyonuna, bir kısmını kanun 
yapma fonksiyonuna, bir kısmını da bâzı arka
daşların bilgi edinmek veya Yüce Meclisi bilgi 
sahibi etmek için sordukları sözlü sorulara tah
sis etmek yoluna gidildiği takdirde, müspet bir 
netice alınamaz. Meseleyi temelinden halledecek 
Yüce Meclisin huzurlu bir çalışma düzenine gir
mesini imkân dâhilinde kılacak bir netice istih
sal edilemez. Bu itibarla, teklifimiz şudur; İçtü

zük gereğince, haftanın üç günü, Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günü çalışmak üzere, Meclisin 
haftada üç gün çalışmasını sağlıyacak bir tas-
hihat yapılmasını ve evvelâ gensoruların görüşül
mesini, onu takibeden birleşimlerde de öncelik 
önemli kanunlara verilmek suretiyle önemli ka
nunların görüşülmesini ve onu takiben de tea
mül gereğince yapıldığı gibi, sözlü sorulara ge
çilmesi uygun olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Sizleri hürmetle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal, lehte bu
yurun. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlarım, günlerden beri cereyan eden hâ
diseleri Meclis olarak, millet olarak tesbit edi
yorduk ve üzülüyorduk. Bilhassa bendeniz bir 
Kurucu Meclisi Üyesi olarak fazlası ile üzüntü
ye kapılmıştım. Meclis, çalıştırılamaz hale ge
tirilmek isteniyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurucu Mecliste 
vazife gören arkadaşlarım, bu Meclisin çalış
ması için lüzumlu maddeleri tedvin etmiştir, bü
tün gerekli hususları düşünmüşlerdi. Bu husus
lar o zamandan nazarı itibara alınmıştı. Orada 
konuşan arkadaşlarımız meselelere ilmî yönden, 
objektif bir açıdan bakmışlardı. Fakat bugün 
10 Ekim'den sonra toplanan Meclisimiz son haf
talarda objektifliğini kaybetti ve bambaşka bir 
duruma düştü. Bunu hep beraber tesbit ettik. 
Bugün Millet Meclisi gündemimizde sunuşlarla 
ilgili kısımda, gensoru ve genel görüşmeler ola
rak 37 muhtelif mevzu yer almış bulunmakta
dır. Bu husuların tevali edeceği ve gensoru ve 
genel görüşmelerin Anayasanın ruhuna mugayir 
olarak, bir obstrüksiyon vasıtası olarak kulla
nılacağı Yüksek Meclisçe ve bütün Türk Mille
tince tesbit edilmiş bulunmaktadır. Gensoru ve 
genel görüşmelerin Meclisleri ve Hükümetleri 
çalıştıramaz hale getirebileceği Kurucu Mecliste 
de, Anayasa Komisyonunda ve gerekse Temsilci
ler Meclisi zabıtlarının tetkikinden de anlaşı
lacağı veçhile, düşünülmüş, konuşulmuştur. 
Bu hususta Komisyon Sözcüsü Turan Güneş'in 
ifadesini aynen okumak isterim. Komisyon 
Sözcüsü Turan Güneş söylüyor; 

«Muhterem arkadaşlarım, gensoru konusun
daki müzakereyi öteki maddeye bırakıyorum. 
Şunu söylemek istiyorum, bundan sonra Parlâ
mento eskiden olduğu gibi haftada 6 saat mesai 
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ile iktifa edemiyecektir» Gayet güzel görmüş
ler. «İçtüzükte muhtelif usuller ve bâzı takyit
ler konacaktır, çünkü gensoru müessesesi açıl
mıştır.» Şu halele, içtüzüğümüzün bu meseleyi 
halletmesi lâzımgelirdi. içtüzük çıkmamış, fa
kat yine Anayasamızın geçici 3 ncü maddesi ge
reğince, eski içtüzüğün yürürlükte olduğu da 
bir vakıa. Şu halde Anayasa ve içtüzükle biz 
Meclisleri çalıştırmakla mükellefiz. Hükümet
lere iş yaptırmakla mükellefiz. Bunun için va
zife başındayız, bunun için buraya toplandık, 
Meclis olarak teşriî vazifemizi yapacağız, kanun 
yapacağız, murakabe de yapacağız. Şu halde 
kanun yapmakla ve murakabeyi bir ölçü içeri
sinde halletmekle mükellefiz. Bu ölçünün içtü
zükle halledileceğini Turan Güneş arkadaşımız 
Kurucu Mecliste, diğer arkadaşlarınım «icabın
da Hükümetler çalıştırılamaz vaziyete gelecek
tir» demesi üzerine bunu konuşmuştur. Sözcü 
olarak konuşmuştur. Burada hakikaten bugün
kü halimizi, bu durumu tesbit eden arkadaşla
rımız sizlersiniz, tesbit etmişsiniz, «Hükümetler 
çalışamıyacaktır demişsiniz, gensoru müessese
siyle, Meclisler çalışamıyacak demişsiniz.» Onun 
üzerine Turan Güneş arkadaşımız çıkmış ve de
mişler ki, içtüzükle bu meseleyi halledeceğiz. 
içtüzüğü yapmamışsınız geçen devre. Esasen 
hiçbir zaman gensoru ve genel görüşme mües
sesesinin bir obstrüksiyon vasıtası olarak kul-
lanılamıyacağı bu maddelerin gerekçesinde ga
yet açık olarak belirtilmiştir saym arkadaş
larım, gayet açık, «obstrüksiyon vasıtası olarak 
kullanılmıyacaktır» deniyor. Orayı da okuya
yım müsaade ederseniz : 

. «Maddenin teknik tanziminde iki nokta telif 
edilmeye çalışılmıştır. Bir taraftan şimdiye 
kadar Parlâmento hayatımızda gensoruyu yok 
eden hükümler bertaraf edilmeye ve her üyeye 
bu hakkı tanımaya çalışılmış». Evet her üyeye 
bu hak tanınmıştır ve namütenahi olarak tanm-
miştir. Fakat sayın arkadaşlarım, hemen arka
sından şu mesele de düşünülmüş; «Diğer ta
raftan müessesenin bir obstrüksiyon yolu ha
line gelmesi önlenmiştir» denmiştir. Şu halde 
sayın arkadaşlarım, müesseseyi, bir obstrüksi
yon halinde kullanmaya kimsenin hakkı yok
tur. Bu hakkı kullanmak, bir hakkın suiistimali 
olacaktır arkadaşlarım. Bugün, Başkanlık Di
vanının sunuşu olarak getirilen önerge, me
seleyi Anayasanın ruhuna uygun bir vaziyete 

getirmektedir. Biraz hal yolu arama çabası 
içindedir. Başkanlık Divanımız. Kendilerini 
tebrik ederim. Bir hal yolu aramak istemiş
ler, hal yolu arıyacaklar. Saym arkadaşla
rım, hep beraber vazife göreceğiz, her gün 
Anayasa, Anayasa çiğnendi deniyor, böyle 
bir kelimeyi kabul etmiyorum. Anayasayı da 
kimse çiğneyemez. Böyle bir mesele mevzuuba-
bis değildir. Bütün müesseseleri kurulmuştur. 
işte bunda yazıyor, her şeyi. Bu vaziyette 
Meclisi hep beraber çalıştıracağız, hükümet
ler çalışacaklar, muvaffak olamıyan hükü
metler düşecekler, yine sizler düşüreceksiniz 
fakat çalışacaklar. Hiç çalışmıyan Hükümeti 
muvaffak olmadı, nasıl diyeceksiniz? Nasıl söy-
liyeceksiniz ? Hiç çalışmamış, muvaffak ola
madı. Her gün burada bulunduracaksınız Hü
kümeti, yine o şekilde, ama bendeniz, Başkan
lık Divanı sunuşunu bir merhale, bir adım, 
iviye doğru bir gidiş olarak telâkki etmekte-
vim. Bir yol katediyoruz arkadaşlarım. Bu 
bakımdan destekliyorum ve hepinizin de buna 
müspet oy vermenizi rica ediyorum. Çünkü 
asli vazifemize yani muvazeneli bir şekilde 
bütün vazifelerimizi görmeye doğru yol almış 
bulunuyoruz. Tek taraflı, yalnız ve yalnız 
murakabe , yapılmıyan bir işi murakabe, 
bövle bir şey görülmemiş arkadaşlarım. Ya-
"Dilamıyan bir işi murakabe. Çünkü, burada 
oturduğumuz zaman yapılmıyan bir iş ola
cak, yapılamıyan bir iş olarak, bunu masıl mu
rakabe edeceğiz. Şu halde, mesele murakabe, 
teşriî vazife, en büyük vazifemiz, kanunu 
yapma vazifesi, muvazeneli bir şekilde yürü
yecektir. Bu ilk adımdır. Bundan sonra daha 
iyiyi bulacağız, kanaatindeyim. Elbette bu 
kudrete hep beraber sahibiz arkadaşlarım, bu 
kudrete hep beraber sahibiz. 

BAŞKAN — Saym Feyyaz Koksal, müddeti
niz bitmek üzeredir, lütfen bağlayın efen
dim. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Bağlı
yacağım. Saym Başkanım. 

Meclis çalışmalarını düzenliyecek içtüzük 
yapılıncaya kadar - içtüzüğü gördüm, saym 
arkadaşlarım hazırlamışlar, 300 küsur madde, 
kalınlığı bu kadar, bu içtüzüğün buradan 
çıkması epeyce müddet alacaktır. Bu içtüzük 
yapılıncaya kadar geçici 3 ncü madde ile, 
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kabul edilen geçici 3 ncü maddede eğer Ana
yasa ile çelişilen hususlar varsa, evvelâ bu 
hususlar da halledilsin, geçici bir iki ınadde 
ekliyelim ve Meclisi çalıştıralım. 

Hep beraber Meclisin çalışmasına çaba 
gösterilmesi hususunda gayret sarf edeceği
nizden emin olarak huzurunuzdan ayrılıyo
rum, Yüce Meclisi saygılarla selâmlanın arka
daşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki lehte 
iki aleyhte arkadaşlar konuşmuşlardır. Şimdi 
bu hususta hâtıralarımızı tazelemek üzere, 
Başkanlık Divanının varmış olduğu kararı 
bir kere daha okutacağım. Ondan sonra ve
rilmiş olan iki önerge var, onları da okutaca
ğım. 

(Başkanlık Divanının kararı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlık Divanının ka
rarını dinlediniz. Bu hususta Sayın Akdoğan 
tarafından verilmiş bir önerge var. Onu okutu
yorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığın sunuşunun Pazartesi, Çarşam

ba ve Cuma günleri ile Perşembe günü da Ana
yasamızın 89 ncu maddesi gereğince görüşülmesi 
gereken gensoruları görüşmek ve bunlar bittik
ten sonra diğer konulara geçilmek, Çarşamba 

günü sözlü sorular için ayrılan saatte gündem
de mevcutsa gensoruların, yoksa sorulan görüş
mek ve yine Anayasanın ve İçtüzüğün zamanla 
müzakeresini tesbit ettiği hususlarda gensorular 
gibi her gün ve her saatte öncelikle konuşulmak 
şartiyle oya konulmasını arz ve rica ederiz. 

Sinop Yozgat 
Hilmi İşgüzar İsmail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Bir de Sayın Nihat Erim ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, onu da oku
tuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanının Millet Meclisinin çalış

ma gün ve satlerine dair sunuşu her hal ve kârda 
Anayasanın 89 ncu maddesine uyularak yapılan 
işlemleri hiç şüphesiz mahfuz tutmaktadır. Söz 
konusu sunuşun bu anlayış dairesinde oylanma
sını arz ve rica ederim. 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Kocaeli 

Nihat Erim 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, bu önerge
nizin Başkanlık Divanı kararının hangi madde
sini istihdaf ettiğini lütfen izah ediniz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Normal çalış
ma günleri dışında Perşembe günü çalışmalan 
münhasıran gecekondu kanununa hasredilsin di
ye bir kayıt olduğu için bir yanlış anlamaya ma
hal kalmasın diye Anayasanın 89 ncu maddesin
deki emrin Perşembe günleri çalışmalarında da 
tatbik edilmesi gerektiğinin vuzuha varması için. 

BAŞKAN — Yani gecekondu kanunu konu
şulmasın mı? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bunlar bittik
ten sonra konuşulur. 

BAŞKAN — Bunlar bitinceye kadar.. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Anayasa cevaz 

vermiyor. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bir önergemiz 

daha var. 

BAŞKAN — Var efendim, müsaade buyu-
run.okutacağım. 

Şimdi Başkanlık Divanı kararının madde 
madde oya arz edilmesine dair bir önerge var
dır, okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin çalışma gün ve saatleri hak

kındaki Başkanlık sunuşunun İçtüzüğün 108 nci 
maddesi gereğince fıkra, fıkra oylatılmasını rica 
ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Şimdi, bu da madde madde gö
rüşülmesi için bir önergedir. Bu oylamaya tabi 
değildir. Bunu Başkanlık Divanı uygulacaktır. 

Yüksek Meclisin birleşim vakitlerini tâyin 
etmek bakımından bir önerge gelmiştir. Teamüle 
göre Başkanlık Divanına gitmeden bu önergeyi 
mevkii muameleye koyamıyacağım, Başkanlık 
Divanına sunulacaktır, efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Okun
sun da malûmat sahibi olalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bu önergeyi 
bir okutayım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündeme göre 4 aylık bir Hükümet 

hakkında verilen gensoruların sayısı 24, genel 
görüşmelerin sayısı ise 13 tür. İkisinin toplamı 
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37 dir. Bundan anlaşılmaktadır ki, muhalefet 
partileri Anayasanın 88 ve 89 ncu maddelerinin 
tanıdığı hakkı kötüye kullanma yolunda, dünya 
parlâmento tarihinde emsali görülmemiş nisbet-
te bir rekor kırmış bulunmaktadır. Bu, memle
ketimizin yüksek menfaatleriyle katiyen kabili 
telif değildir. Aşikâr olarak görülmektedir ki, 
başta C. H. P. olmak üzere muhalefet, Hükü
meti çalıştırmamak, Meclis çalışmalarını engel
lemek kararındadır. Aziz milletimiz ve Dünya 
efkârı umumiyesi muhalefetin bu insafsız tutu
munu ibretle seyretmektedir. Milletimizin kendi 
hayrına çıkarılacak kanunların uzun müddet 
beklemeye tahammülü yoktur. İktidar ve muha
lefet milletvekilleri olarak Yüce Meclisteki yer
lerimizin kudsiyetini hatırlıyarak Yüce Meclisin 
huzur ve sükûn içinde çalışmasını temin, mille
tin beklediği kanunları çıkarmak ve aynı zaman
da muhalefetin murakabe vazifesini de kolaylaş
tırmak maksadiyle Pazarlar hariç, haftanın her 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüş
melere devam ediyoruz. Demin okunan Başkan
lık Divanı kararma ay kın iki önerge vardır, 
bu önergeleri tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdo
ğan ve Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm öner
geleri tekrar okundu.) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Benim önerge
mi de okutacaksınız herhalde Sayın Başkan. 
Bir yanlış ani ama olmasın diye müsaade eder
seniz izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi okutalım da ondan 
sonra efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
önergemi izah etmek istiyorum efendim. 

gününde saat 14,30 - 19,30 arasında gensoru ve 
genel görüşme üzerinde, saat 21,00 - 24,00 ara
sında gündemde bulunan kanun tasarıları üze
rinde çalışılmasını arz ve teklif ederiz. 

Uşak Denizli 
Fahri Uğrasızoğlu Salih Baydil 

Denizli Bursa 
Fuat Avcı Ahmet Türkel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
celseyi idare etmekte olan Başkanınız, bir maze
reti dolayısiyle bu Başkanlık Divanı toplantısın
da bulunamamıştır. Arkadaşlarımızdan birisi, bu 
Önergenin oylanabileceğim, bir arkadaşımız da 
oylanamıyacağmı, böyle bir karar verilmemiş ol
duğunu beyan ediyorlar. Bunu tetkik etmek için 
Birleşime onbeş dakika ara veriyorum. Tahkik 
ettikten sonra karara varacağım. 

Kapanma saati: 16,23 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın 
Akdoğan? Siz konuştunuz önergeniz hakkında^ 
Önergenizi izah ettiniz, Başkanlık Divanı ka
rarma uymuyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, önergemi izah etmedim. Başkanlığın 
sunuşları hakkında görüşümüzü bildirdik ve 
ona uygun bir önerge verdik. Ama takriri izan 
için söz almadım 

BAŞKAN — Buyurun efendim, izah edin. 
(Gürültüler.) Bir dakika efendim. Bu on saat 
sürecek değil, bir esasa varmak istiyorum efen
dim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bizim 
önergemiz, Başkanlık sunuşunun, bâzı husus
larda kayıtlanarak oya konulmasından ibaret-

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 16,45 

BAŞKAN — Başkanvckıli Ahmet Bilgin 
KÂTtPLEB: önol Sakar (Manisa), Adil Yaşa (Siirt) 
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tir. Başkanlık sunuşları arasında haftada üç 
gün toplantının yapılması, Çarşamba günleri 
sözlü soruların görüşülmesi, ayrıca dördüncü 
bir gün olarak, Perşembe günü de Gecekondu 
kanununun görüşülmesinden ibarettir. Biz de 
diyoruz ki, bu sunuş, şu kayıtlarla oya konsun; 
gündemde ne bulunursa bulunsun, hangi gün 
ve hangi saatte Meclis çalışırsa çalışsın, Ana
yasamızın 89 ncu maddesi gereğince verilmiş 
gensorular ve ayrıca, Anayasanın ve İçtüzüğün 
zamanla mukayyet kıldığı hususlar önce görü
şülsün, ondan sonra o ayrılan saatte hangi ka
nunlara veya işlere ayrılmışsa o hususlar gö
rüşülsün. Bunun aksine yapılan bir tatbikat 
Anayasaya aykırı olur diyoruz. Bu şartlarla 
oya konmasını istiyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Değerli arka
daşlarım, benim verdiğim önerge, Başkanlık 
Divanının sunuşuna, bizim anlayışımıza göre, 
aykırı değildir. Biz diyoruz ki, Başkanlık Di
vanının sunuşundaki «Perşembe günü Gece
kondu kanunu konuşulmak üzere ayrıca topla
nılsın» kaydı, Anayasanın 89 ncu maddesinin 
sarih, açık emri karşısında gensoruları berta
raf etmek gibi bir mâna taşıyamaz. Bunun tav
zihine bile lüzum olmazdı, eğer arkada bırak
tığımız günlerde bâzı yanlış anlamalar, hattâ 
başkanların kürsüden beyan buyurarak tuta
naklara geçirdikleri ifadelerin ihmal edilmesi, 
nattâ hiç yokmuş gibi farz edilmesi karşısında 
kuşkulu olduk, onun için şimdiden tavzih ede
lim de sonra aramızda bir anlaşmazlık çıkma
sın. 

Anayasanın 89 ncu maddesi, hiçbir surette, 
hiçbir mevzu için ihmal edilemez, geri bırakı
lamaz, bertaraf edilemez. Bu mevzuda bizlerin 
karar almaya yetkimiz yok. Çünkü biz, Anaya
sa vâzıı kanunu değiliz, onun bir parçasıyız. 
Anayasanın 89 ncu maddesi, bu hükmünü mu
hafaza ettikçe, bu şekilde kaldıkça, ne demin 
bir arkadaşın bu kürsüden okuduğu, Anayasa 
müzakerelerinde sözcü şöyle söylemiş, böyle 
söylemiş, bunların burada değeri yoktur. Çün
kü Anayasanın 89 ncu maddesi sarihtir, kesin
dir. Onu tavzih etmek için arz ediyorum. 

Bir noktayı daha arz edeyim. Arkadaşlar, 
verilmiş olan gensoru önergelerinin sırf bir 
obstrüksiyon için verildiğinden bahsettiler. As

la böyle değildir. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Rica ederim susun efendim, 
çok rica ederim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Verilmiş olan 
gensoru önergeleri, bu Meclisin iki vazifesinden 
biri olan icrayı denetleme fonksiyonunun ifası 
cümlesindendir. (A. P. sıralarından gülüşmeler.) 
Verilmiş olan gensoru önergeleri, eğer sizin 
1965 seçimlerinde aldığınız % 53 oyla Senato
da % 90 yer temin etmek gayretinizi geriye 
bırakıyorsa, bunda bizi mazur görmenizi istir
ham ederiz. Çünkü hakkı olan % 53 ün % 53 le 
oraya getirilmesidir, % 90 la getirilmesi değil
dir. Biz siyasi irticai önlemeye çalışıyoruz. (O. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
—• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun efen
dim, bir müzakere açmış değiliz bu hususta. Sa
yın Müftüoğlu müsaade buyurun, önergelerini 
izah için burada söz istediler. Müzakere açmış 
değiliz. Onlar konuşurlar biz de bildiğimizi söy
leriz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
—• Zatıâlinizin biraz önce içerideki konuşmalar 
hususunda yanlış bir işleme girmiyesiniz diye 
bir noktayı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müsaade buyu
run. Ne şekilde, Tüzüğün hangi hükmüne göre 
size söz vereyim? Şimdi, müsaade buyurun 
şeker kardeşim, müsaade buyurun beyefendi. 
Başkanlık olarak bu işte nasıl bir işlem taki-
bedcceğimizi bilmeden tahmin üzere çıkıp şu
radan ne konuşacaksınız? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Efendim, konuşmak için söz istemiyorum.' 
Riyaset Divanı bu hususta toplanmadı. Bu hu
susu hatırlatmaktan ibaret olacaktı benim sö
züm. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurunuz ar
kadaşım, Başkanlığın kararı şudur: önergeler
de Başkanlık Divanı kararının fıkra, fıkra oy
lanması hususu teklif edilmektedir. Bu iki 
önerge de aynı mahiyettedir. Perşembe günleri 
bir ilâve gün olarak görüşülmeye devam edi
lecektir. Ama arkadaşlarımız; «Anayasanmm 
hükmü cari olmak üzere başka bir şey görüşü
lemez. Ancak gensorular görüşülebilir» demek 
istiyorlar. (Gürültüler) 
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Müsaade buyurun efendim. Biz bu önerge
leri okuttuk. Şimdi fıkra, fıkra oylanmasını 
istiyen önergeyi okuyacağız, oylamalara geçe
ceğiz. Bu suretle oylamaları devam ettireceğiz. 
Perşembe günü çalışmasına geldiğimiz zaman 
bu kaydi ihtirazilerle bu Perşembe gününü oy
lamaya kalkacağız. Ondan sonra vaziyet taay
yün edecektir efendim. 

Şimdi, Sayın Coşkun Kırca'nm fıkra, fıkra 
oylanması hakkındaki önergesini tekrar oku
tup oylamaya geçeceğim. 

(istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlık Divam ka
rarının birinci maddesini okutuyorum. (Gürül
tüler.) 

KEMÂL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Fıkra 
fıkra oylanması hususunda Yüce Meclisin karar 
alması gerekmektedir. («Gerekmez» sesleri) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca'nm vermiş ol
duğu takriri oylamaya hacet yoktur, 108 nci 
madde gereğince Başkanlık bunu uygular. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurursanız bu husustaki iç
tüzük hükmünü izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; içtüzüğün 108 nci maddesi şöyle 
demektedir: «Müzakere edilen bir madde mü
teaddit mesele veya fıkralardan mürekkep ise, 
bunların biribirinden tefriki ile ayrı ayrı reye 
konmaları teklif olunmakta muktezası ifa olu
nur.» 

Bu teklif tarafımdan yapılmıştır. Muktezası-
nın ifası içtüzüğün 108 nci maddesinin emri 
icabıdır. Binaenaleyh, oylamanın bu şekilde ya
pılması tamamiyle doğru bir usûldür. 

BAŞKAN — Buyuruı Sayın Bağcıoğlu. 
Gürültüler) Müsaade buyurun konuşsunlar 
efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, iki hususu 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Birincisi, Başkanımızın Başkanlık Divanı 
takririnin oylanmasında tatbik ettiği bir teklif 
üzerine takibi lâzımgeldiği hususundaki beya
nını tavzih sadedmdedir, 

ikincisi de Başkanlık Divanında kabul edil
miş ve Yüce Heyetinize okunmuş bulunan Baş-

.kanlık Divanında kararlaştırılan ve sunuşlar 
olarak ifade edilen takrirden önce, C. H. P. |si 
kanadına mensup arkadaşlarımızdan bâzıları
nın vermiş olduğu Önergelerin evvelâ oylanmadı 
icabettiği hususuna aittir. 

Sayın arkadaşlarım, peşinen şunu arz etmŞk 
isterim ki; mesele Başkanlık Divanında tezekkür 
edilmiş, bir karara varılmış bir prosedür tâyin 
ve tesbit olunmuş. Nedir o? Pazartesi, Çarşaıh-
ba ve Cuma günleri içtüzüğün 80 nci maddesin
de tâyin edilmiş olan normal, mûtat çalışma gün
lerinin, eğer varsa, gündemde mevcut ise, Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru ve genel 
görüşmelere tahsisi. Gayet doğru ve normal biir 
yol. Fakat Yüce Meclisin başka fonksiyonları da 
kanun yapımına dâhil bulunduğundan, bu fonk
siyonlarını ifaya imkân vermek için, Pazartesi, 
Çarşamba ve Cumanın dışında muayyen bir gün 
tesbit edip, meselâ Perşembe günü gibi, Divanin 
kararlaştırdığı Perşembe günü gibi. O gün, Yü
ce Meclisin çıkarması icabeden kanunu Başkanlık 
Divanı bunu Gecekondu Kanunu olarak tâyin 
etmiştir. Büvük bir kütleyi ilgilendiren bir ka
nun olarak görüşülmesi hususu tâyin edilmiştir. 

Şimdi Başkanlık Divanında kararlaştırılan bu 
takrir okunduğunda Halk Partisi Grupuna men
sup arkadaşlarımızdan bâzıları, Sayın Erim diâ-
hil, bir başka takrir veriyorlar, diyorlar ki: «Ndr-
mal çalışmaya taallûk eden Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma günlerini kabul ediyoruz ama Perşembe 
günleri, eğer varsa yine gensorular görüşülmeli
dir. Aksi halde kabul etmiyoruz.» (C. H. P. çı
ralarından, «Anayasanın emri» sesleri.) ve bunun 
bir Anayasa kaidesi olduğunu iddia ettiler, öyfle 
ise Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Dival
da kararlaştırılmış bulunan bir takrire aykırı mja-
hiyette verilmiş bulunan bu takririn kabul veya 
reddi lâzım gelir ki; Başkanlık takriri oylana
bilsin. Evvelâ bu hususu Başkanlık sağlıyarak, ay
kırı mahiyette olan Yüce Heyetinizin kabul edip 
etmiyeceğine reyleri ile izhar edecekleri bu hju-
sus kararlaştırılmalı. Çünkü, kabul edildijği 
takdirde Başkanlık Divanı takririnin ikinci majd-
desinin oylanmasına imkân yoktur. Perşembe 
günlerinin anlaşılan mânada, Divanın kabul et
tiği mânada oylanmasına imkân yoktur. Redde
dildiği tadkirde imkân vardır. Şu halde halle
dilecek birinci mesele Başkanlık Divanı kararına 
aykırı takrirlerin evvelâ oylanmasıdır. 
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İkinci meseleye gelince; kıymetli arkadaşla
rım Sayın Coşkun Kırca pekâlâ bilirler ki; Yüce 
Heyetiniz, 1961 - 1965 döneminde yine bu Ana
yasa ve İçtüzükle çalışan Heyetiniz, tatbikatını 
gördüğü ve Heyetinize niyabeten çalışan komis
yonlarda ilânihaye bir teamül halinde, bir İçtüzük 
kaidesi halinde tatbik edilen bir hususu yanlış ifa
de ettiler. 108 nci maddenin son cümlesindeki 
«muktezası ifa olunur» ibaresinin taşıdığı anlam 
tatbikatında görüldüğü gibi, karar alınması ile 
tekemmül eder. Çünkü İçtüzük mecburi, reddi 
mümkün olmıyan bir kaide vaz 'etmiş olsa idi fık
ra fıkra her hangi bir maddenin oylanması is
tendiğinden bu, yerine getirilir derdi. Ne diyor? 
«Muktezası ifa olunur.» Tatbikat da böyledir, 
zabıtlarımız, misalleriyle, emsalleriyle doludur. 
Geçenlerde yapılan bir komisyon çalışmasında da 
yüzlerce defa aynı şekilde tatbik edildiğini hatır
latırım. Fıkra fıkra oylanması istenebilir. Uzun 
bir maddedir, anlaşılması karışık bir maddedir, 
fıkra fıkra oylanması talebolunabilir. Ama bu ta
lep hemen yerine getirilmez. Yüce Heyetiniz bu
nu kabul ederse yerine getirilir. Yani Yüce He
yetinizden evvelâ bir karar istihsali lâzımdır. 
Çünkü Yüce Heyetiniz, her hangi bir kanunun 
müzakeresinde madde madde kanunları kabul et
meye mecbur olmakla beraber, bâzı kanunlarda 
yapıldığı gibi bir siyasi sistem ihtiva eden kanun
ların - meselâ İcra ve İflâs Kanununu, meselâ, 
Ticaret Kanununu - tümünü görüşüp kabul et
meye bile yetkilidir. 

Yani heyetinizin madde madde oylariyle 
reyini izhar edeceği bir hususu, «ben böyle iste
miyorum. bu bütün bir sistemi ihtiva etmekte
dir. bütün maddeleri okunsun, heyeti umumi-
yesini oylarım» diyebilmektedir. Bunu demeye 
yetkili heyetinizin madde madde oylanması 
icabeden bir meselede fıkralara ayrılmasını is-
tiyen bir takriri evvelâ kabul etmesi iktiza 
«der. Bu hususu kararlaştırılmadan fıkra fıkra 
oylanması isteniliyor diye Başkanlığın bunu 
fıkra fıkra oylamaya yetkisi yoktur. Evvelâ 
bu hususu oylarınızla tâyin ve tesbit etmelidir. 
Ondan sonra Divan'in kararını oylamalıdır. 
Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bize söz 

vermediniz Beyefendi. 
BAŞKAN — Size de söz veririm Beyefendi. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bendeniz 

söz istedim, «Bu mevzuda söz verilmesi müm
kün değildir» dediniz. Bunun üzerine üç arka
daşa söz verdiniz. Böyle riyaset olmaz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, yanlış dü
şünüyorsunuz, Talât Bey. Siz o zaman Başkan
lık Divanının kararı üzerinde söz istediniz. Biz 
müzakere açmamıştık. Şimdi bir önerge vardır, 
bu önerge üzerinde konuşturuyorum. Yanlış te
lâkki buyurmayın. Size de söz vereceğim efen
dim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, mâruzâtım çok kısa ve Coşkun 
Kırca arkadaşımızın İçtüzüğün 108 nci madde
si ile ilgili teklifi, yani oylama tarzı hakkında 
olacaktır. 

Evvelâ sadece sağ duyuya hitabediyorum. 
Hukukçu olmaya ihtiyaç yok. Sizin önünüze çe
şitli hükümleri, çeşitli alternatifleri ihtiva eden 
bir kanun maddesi, bir tüzük maddesi ve bir 
tercihinizi, iradenizi izhar etmek için bir konu 
geliyor. Halk deyimiyle «eti var içinde kemiği 
var» iradenizi izhar edeceksiniz. Eti ile beraber 
kemiğini kabul edersen edersin, yoksa aç ka
lırsın. Efendi sen bana eti mi teklif ediyorsun 
kemiği mi? Eti kabul edeceğim, kemiği senin 
olsun. Bu, irade izharı için lâzımgelen aydın
lıktır. Zannetmeyin bizim İçtüzüğün bir hük
mü özür dilerim, bazan böyle konuşuyorum. 

isa'nın doğuşundan tam ikiyüz sene önco 
Roma'da Lex Secilia - Lidia diye bir kanun çık
mış sonradan Fransız hukukçularının (Loi de 
me\'ange) karmaşık kanun anlayışı ile uzun 
uzun mevzuubahis ettikleri bir şey. Romalılar, 
Lex Satura, karışık kanunlar derlerdi. Böylesi
ne kanun oylanırsa, irade muhtel olur. Neye oy 
veriyorum, neye oy vermiyorum? Kore'ye gön
derilecek askerlerimizin iaşesi hakkında kanun 
gelebilir. Ben Kore'ye asker gitmesine muhali
fim ama, gönderilmişse, iaşesini sağlamaya 
mecburum. Beni Meclis olarak, millet iradesini 
izhar eden adam olarak, karışık teklif karşı
sında nasıl bırakırsınız. Onun için ta İsa'nın 
doğuşunda, 200 sene evvel insan aklının, hu
kukçunun bulduğu meseleyi, Yirminci Asır 
Türkiye'sinde şu güzide Mecliste ciddî bir ko
nu gibi tartışmanın âlemi yoktur. 108 nci mad
de diyor ki, açıkça; birbirinden farklı husus
lar ihtiva eden bir konu Yüksek Meclisin oyuna 
sunulmak iktiza ederse ve her hangi bir Meclis 
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üyesi ben reyimi izhar edebilmek için bu ko- 1 
nularm birbirinden ayrılmasını istiyorum der- I 
se, «muktezası yapılır» Hakkınız yoktur bir I 
Millet Meclisinin üyesini rey kullanmaktan I 
mahrum etmeye. Bir tek insan, ben bunu ayıra- I 
rak oylayın dedi mi? Başkanlık Divanı ayıra- I 
rak oylamaya mecburdur. Şimdi, konu böyle 
olunca, önümüzdeki hâdisede bir teklif var: I 

1. — Meclis, Pazartesi günü, Çarşamba gü- I 
nü, Cuma günü çalışsın. Birinci madde bu. I 

2. — Pazartesi günü, Çarşamba günü, Cuma 
günü çalışması icabeden Meclis, saat 15 ten 
19 a kadar çalışsın. I 

3 ncü teklif, Meclis ayrıca Perşembe günü I 
çalışsın ve Başkanlık Divanının görüşüne göre I 
hasren Seçim Kanununu konuşsun, Kecekondu 
Kanununu konuşsun veya başka bir arkadaşı
mın görüşüne göre her hangi bir müstacel ma- I 
hiyetteki kanunu konuşsun. Şimdi arkadaşla- I 
rım, birinci defa 'Yüksek Başkanlığın bizim 
oyumuza sunması gereken husus; Meclis hafta
da 3 gün normal mesai yapsın mı yapmasın mı- I 
dır. Haftada 3 gün mesaiyi kabul ederiz etme- I 
yiz, bu konu biter. Üç günü kalbul ettikten son
ra çalışma saatimiz ne olsun; 15 ten 19 a kadar, 
kabul edilir edilmez, biter. Bundan sonra Per- I 
şembe günü de bir munzam toplantı yapılsın I 
mı? Yapılmasın mı? Yapılsın veya ya
pılmasın bu konuda kaydı itirazi ile mü- I 
talâalar ileri sürülmüştür. Bunların her I 
birisi değerlendirilmek suretiyle oylarınıza I 
arz edilir ve Meclisin her muhterem üyesi neye I 
oy verdiğini, neyi kabul ettiğini neyi kabul et- I 
mediğini bilerek oylar. Bu kadar basit konular I 
üzerinde usul tartışmalariyle vakit kaybetmek I 
ten maada Meclisin Yasama organı vasfım da I 
zedelediğimiz inancındayım. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Talât Köseoğ-
lu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Coşkun Kırca'nın vaki öner- I 
gesi ve izahları, Emin Paksüt'ün izahları şu nokta- I 
da haklı, şu noktada haksız. Şimdi, 108 nci I 
madde münferiden ele alınıyor ve onun izahına I 
çalışılıyor. Halbuki 108 nci maddenin bağlı ol- I 
duğu 8 nci baba bakmak lâzımdır. Ne diyor bu I 
bâb: «Kanunların müzakeresi» Bu madde ka- I 
nunların müzakeresinde caridir ve kanunların I 
müzakeresinde ancak bu cari olabilir. Onun di- 1 

çındaki bir Başkanlık Divanının sunuşu, u$ulî 
sunuşlar ve yahut ta Divan'm sunuşu şeklinde
ki sunuşlara da bu maddeyi teşmil etmek, [ka
nunun zorlanmaktan başka bir şey olmalına 
imkân yok. j 

I 
Şimdi 8 nci bâb, kanunların müzakeresi, 

99 ncu madde, kanun lâyiha ve teklifleri, İ100 
neü maddede iki defa müzakere edilecek »ka
nunlar, 105 nci madde, Heyeti Umumiyede bü-
zakeresi bittikten sonra kanunun ne şekilde | ya
pılacağı, 106 nci madde, iki defa müzake^atı 
halidir ve 108 nci madde bu müzakerede bulu
nan teklifi... (Gürültüler) Müsaade buyuİTin, 
bu babın içindedir. Yani yapma zamanında, j ka
nun tekliflerinde ve kanun maddesi görüşüldü
ğü zaman caiz bir usulî muameledir. Onun dı
şında bulunan tekliflerde bu usulî muameUnin 
tatlbiki ihtiyaridir. Meclisimiz kabul ederse 
eder, etmezse etmez. O bakımdan bunu kanun
ların yapılışı şeklindeki maddeye sokarak Ijevil 
yoluna gitmekte hiçbir hukukî fayda yoktur 
kanaatindeyiz. O bakımdan Meclisin kabulüne 
bağlıdır. Yani 108 nci maddeyi zorlamakla: bu
nu mutlaka oylamasız, müzakeresiz bu işini ka
bul edileceği şeklindeki tez hukuk bakımından 
gayet yanlıştır. Çünkü maddenin bâJbma Çak
mak lâzımdır. Bu da kanunların yapılış şekli
dir. O bakımdan benim mâruzâtım, bu madde
nin her türlü önergelere teşmil edilmesinej im
kân yoktur, bu karar Yüksek Meclisindir, yük
sek Meclisiniz karar verirse verir, vermezse 
vermez. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, çok küçük bir istirhamım var. j Ka
nunlar burada görüşülürken tadil teklifler^ ol
duğu zaman komisyona iade olunuyor vej ko
misyon bunu talebedebiliyor, tezekkür jedip 
tekrar getirebiliyor. Şimdi Başkanlık Dîvanı 
kararı üzerinde tadil teklifleri vardır. Bunu 
geri alıp, tekliflerle birlikte tezekkür edip I tek
rar getirmek yetkiniz dahilindedir. Bu bajkım-
dan münakaşalara son vermenizi istirham: edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir'ijı id
diası şu; «kanunların müzakeresi sırasmdi bir 
tadil teklifi gelirse, komisyon tarafından jveya 
Hükümet tarafından geri alınır, o tadillerle 
birlikte düzeltilir» getirilir diyor. Şimdi bu 

— 365 — 



M. Meclisi B : 67 17 . 3 . 1966 O : 3 

bakımdan, Başkanlık Divanı kararını da geri 
alsın; bu tadilleri nazarı itibara alarak geri ge
tirsin demek istiyor. Şimdi bu.. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim. Bunu geri almak 
benim yetkim dâhilinde değildir. Binaenaleyh 
burada Meclis Başkanlığının veya onu temsil 
eden bir zatın, bunu müzakereden kaldıralım, 
bize verin getirin diye bir talebi olursa düşü
nürüm. Verilip verilmiyeceğini düşünürüm. 
Ama böyle bir talebolmadan Başkanlık Divanı
na dâhil olmıyan bir arkadaşımın böyle bir tek
lifi ile ben bunu ortadan kaldıramam. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 

ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ben 
takabbül ediyorum Başkanım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüş
melere devam ediyoruz. Başkanlık Divanında 
(Gürültüler) Bir meselenin izahı zamanında, 
anlaşılamaması korkusu ile, lütfen gürültünün 
kesilmesini rica ediyorum. 

Başkanlık Divanında yapmış olduğumuz 
tetkikler neticesinde bir maddenin görüşülmesi 
sırasında fıkra fıkra konuşulması bir önerge 
ile talöbedilirse, istenirse muktezası yapılır de
niyor. Şimdiye kadar bu muktezamn teamül 
olarak oylanmak suretiyle yapılmış olduğu ta
hakkuk etmiştir. -

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu önerge
yi oylıyamazsmız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Biz bu 
önergeyi zaten okutmuştuk. Tekrar okutuyo
rum. Fıkra fıkra oya konması cihetini oyları
nızla halledeceğim efendim. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Olmaz efendim, Başkanvekil-
leri filân arkadaşlar burada olmalılar ki, onlar 
istemeliler. Başkanı temsil eden bir arkadaş 
olmalı, zatialiniz, Sayın Abdülbari, Başkanı 
temsil edebilir misiniz? (Gürültüler) 

İSMAİL ARAR (Kocaeli) — Sayın Başkan 
'ben Memduh Erdemir'in teklifini tekatobül edi
yorum. Riyaset Divanının toplanması için bir
leşime yarım saat araverirseniz Başkanlık Diva
nında bütün tadil tekliflerini yeni baştan mü
zakere edelim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Birleşimi yarım saat tatil edi
yorum ve Başkanlık Divanını toplantıya çağırı
yorum. 

Kapanma saati : 17,15 

-» 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yapılan mua
mele bunun oylarla halledilmesi sureti ile ol
muştur. Fıkra fıkra oya konulmasını kabul 
edenler... (C. H. P. sıralarından «oylanamaz» 
sesleri) Kabul etmiyenler... Fıkra fıkra oya 
konması kalbul edilmemiştir. (C. H. P. sırala
rından «nasıl oylarsınız?» sesleri) 

Şu halde tümünü okutarak oylarınıza arz 
edeceğim. (Orta ve sağ sıralardan «olmaz böy
le şey» sesleri) Müsaade buyurun efendim olur 
olmaz değil, ben kendi kanaatimi ar2 edeceğim, 
lütfen biraz dinlemenizi rica ediyorum. (C. H. 
P. sıralarından müdahaleler) Rica ederim mü
saade buyurun Riyasetin varmış olduğu kana-
ata itirazla bir şey halledemezsiniz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Taraf
tar olduğumuz, kısım var, olmadığımız kısmı 
var, nasıl rey kullanacağım? Bir kısmına müs
pet rey vermek istiyorum, bir kısmına müspet 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âdil Yaşa (Siirt) 
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oy vermemek istiyorum. Nasıl rey kullanırım 
böyle bir halde. 

BAŞKAN — Vallahi o ciheti şimdiye kadar 
tatbik edilen şekilde oylamaya mecburum. Tea
mül böyledir. O şekilde tatbik edilmiş şimdi
ye kadar. O şekilde tatbik edeceğim. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Devamla) — Aksi 
de mevcuttur... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 108 nci 
maddenin böyle tatbik edilmediği, doğru tat-
bak edildiği hususunda zabıtlarda namütenahi 
emsali vardır, bunu ispat kolaylıkla mümkün 
olacaktır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ben, şimdiye kadar yapılmış 
olan işlemlerin bu şekilde olduğuna kanaat et
mişimdir. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Kim söy
ledi? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, lütfen din
leyin efendim. Lütfen dinleyin. Başkanlık 
Divanının ikinci maddesindeki... (Gürültüler) 
Rica ederim, benim sözümü kesmeyin efendim. 
Başkanlık Divanınnı ikinci maddesi, Perşembe 
günleri Gecekondu Kanununun görüşülmesine 
münhasırdır. Başka bir kanunun görüşüle
mez olduğunu tekiden kabul etmiş bulunuyor
lar. Binaenaleyh başka bir kanun görüşüle
mez. Ancak Gecekondu Kanununa münhasır
dır. (Gürültüler) Rica ederim susun efendim. 
Buna rağmen ben şu kanaatteyim: Bu Başkan
lık Divanına iştirak etmemiş olduğumu arz et
miştim, bu şekilde kabul edilmiş olan bir ka
rara ben uymak ve tatbikatında bulunmak 
mecburiyetinde değilim. Her halükârda Ana-
yasa'nm 89 ncu maddesinin, bu Perşembe gün
leri dahi mahfuz olduğu kanısındayım ve bu 
şekilde önergeyi okutup oylarınıza arz ediyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler, müdaha
leler) Kendi kanaatimi arz ediyorum, ona gö
re okutacağım. (A. P. sıralarından müdahale
ler) Ben kendi kanaatimi arz ediyorum, Baş
kanlık Divanının kararma müdahale ettiğim 
yok, efendim. (Gürültüler) 

(Başkanlık Divanının kararı tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bu kara
rını kabul edenler... Etmiyenler... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sizin söy
lediğiniz kayıt altında mı? 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti Sayın karde
şim. Ben kendi kanaatimi söyledim, efendim. 
Rica ederim, kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlar, yeni verilmiş gejn-
soru Önergeleri vardır, bunları okutup ıttılaı
nıza arz edeceğim. 

10. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, aşırı sağ ve sol akımların yaygın hir 
kale glmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/îi) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde T. B. M. Meclisinin Hüküme

tlin çalışmalarını sık sık işgal eedn, ayrıca mat
buat yoliyle de yalnız Türk umumi efkârını de
ğil, yabancı devletlerce de yakından izlendiğini 
üzüntü ile müşahade ettiğimiz aşırı sağ ve aşı
rı sol akımların bu kadar yaygın bir hale gel
mesinde ve pek çok müessir hâdiselerin cere
yanında bugün iktidarda bulunan Hükümetin 
yanlış tutum ve davranışlarının birinci derece
de âmil olduğu inancındayım. 

Bu sebeple; 
1. Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 

Hükümet hakkında bir gensoru açılması için 
önergemin gündeme alınmasına, 

2. Teklifim, Meclisçe kahul olunduğu tak
dirde, konunun ehemmiyetine binaen müzake
renin gizli olarak cereyan etmesi için karar 
alınmasına tavassut buyurulmasmı rica ederim. 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Trabzon Milletvkili Ahmet Cebi'nin, 
köy yollarının yapımına dair Köy îşleri Şa
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Aldığınız 

karar gereğince Gecekondu kanun tasarısını 
görüşmek lâzım. 

BAŞKAN — Yukarda bu ciheti de sordum, 
karar bundan sonra tatibîk edilecektir. Kara
rı verenler bana bu şekilde ifade ettiler. Ben 
bulunmadım (A. P. sıralarından gürültüler) 
Rica ederim beyefendi. (A. P. sıralarından mü
dahaleler) Efendim bir defa gündemde olmıyan 
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bir şeyi ben burada konuşturmam. Bu bir ikin
cisi sordum, bundan sonra yapılacaktır dendi. 
Gündeme alınmamış olan bir mevzu burada 
tekrar görüşülemez. 

Ahmet Cebi arkadaşımızın önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığının esas görevlerinden 

birisi de köy yollarını hızla yapmaktır. 
Köy işleri Bakanı yol yapılmasını hızlandı

racak yerde, bizzat köylünün yapmak istediği 
yola mâni olmaktadır. 

Bu sebeple Köy işleri Bakanı hakkında 
gensoru açılmasını arz ederim. 

Trabzon 
Ahmet Cebi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

12. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dolayı
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/16) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hukukan, 1 Mart 1966 tarihinden itibaren 

«Personel Kanunu» yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 

Kanunun, yürürlüğe giriş tarihine kadar, 
«Sınıf tüzükleri»' nin Mükümet tarafından ha
zırlanması lâzımgelirken, büyük bir ihmal ile; 
'bu yapılmamıştır. 

Gerek Başbakan, gerek muhtelif bakanla
rın, 1 Marttan itibaren Personel Kanununun 
'bütün sonuçları ile uygulanacağını muhtelif 
konuşma ve demeçleri ile söyledikleri hatırlar
dadır. 

Yüzbinlerce memurun hayatını ilgilendiren, 
'bu kadar önemli bir konuda, sorumluluk duy
gusu ile bağdaştırılması güç olan bir davranış 
ve gösterilen büyük ihmal dolayısiyle Personel 
Kanununu fiilen uygulamıyan Hükümet hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
gensoru açılması hususunda aracılığınızı rica 
«derim. 

Adana 
Ali Karcı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 
bir mensubunun beyanına güvenerek giriştik
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve İskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gecekondularda oturan vatandaşlarımızın 

önemli problemlerine eğilmekte geciken iktida
rın, öte yandan Anayasamızın 36 ncı maddesin
de yer alan vatandaşın kutsal mülkiyet hakkını 
hiçe sayacak bir tutum içine girdiği de görül
mektedir. 

Bu zihniyetin belirgin ve esef verici bir ör
neği, imar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun, başkalarına ait tapulu arazisinin ras
gele işgali hususunda bâzı kimseleri teşvik eden 
aldatıcı ve yanıltıcı beyanı olmuştur. Bu so
rumsuz beyan sonunda, Hükümetin bu konuda 
bir kararı olduğunu sanan kimseler, büyük şe
hirlerimizde sahipli arazilerde gecekondu konut 
yapımına girişmişlerdir. Kanunların ihlâline 
yol açan bu fiiller karşısında ilgili merciler, Ana
yasanın vatandaşa tanıdığı mülkiyet hakkını sa
vunmak için harekete geçmiştir, dolayısiyle 
kabahatsiz vatandaşlar, Hükümetin sorumlu bir 
mensubunun beyanına güvenerek giriştikleri bu 
fiillerden dolayı, tutuklanmış, tartaklanmışlar
dır. 

Sorumsuz beyan ile bu olaylara sebebolan 
imar ve iskân Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasını arz 
ve talebederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Muş 

Reşit Ülker Nermin Neftçi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanunu
nun öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanma
sı sebebiyle Devlet Bakanı ve Milli Eğitim Ba
kanları haklarında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efen
dim. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

öngördüğü sınıf tüzüklerinin, öğretmenlik 
meslekini parçalayıcı, öğretmenlik meslekinin 
itibarını düşürücü bir şekilde hazırlandığı iddia 
edilmektedir. 

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana öğret
menlik meslekinin bütünlüğü peyderpey çıka
rılan kanunlarla tahkim edilmiş bulunmakta 
iken sınıf tüzüklcriylc bugünkü uygulamanın 
öğretmenlik meslekinin geleceği için tehlikeler 
yarattığı öğretmenliği parçalayıcı bir istidat ta
şıdığı belirtilmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddeleri «gerektiren hizmetler için tek de
receli sınıflar tesis etmeye» yatkın ve uygun 
olduğu halde bu durumun dikkate alnımıyarak 
öğretmenlik meslekinin parçalanmasına sebebol-
manm Türk Millî Eğitim hizmetlerinin olumlu 
bir yönde gelişmesini engelliyeceği bir gerçek
tir. 

Bu bakımdan, bu yanlış ve zararlı uygula
manın durdurulması için büyük sorumluluklar 
yükliyen bu uygulamanın ne maksatla yapıldığı
nın bilinmesi için, 

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince ilgili 
Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı hakkında 
gensoru açılmasında aracılığınızı saygılarımızla 
rica ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Bitlis 
Zarife Koçak 

Edirne 
Türkân Seçkin 

Amasya 
Ahmet Demiray 

Kırklareli 
Hasan Tahsin Uzun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

15. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
ın, Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/19) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak reformu konusunda gerekli çalışma

ları yapmadığı ve Anayasanın emrine rağmen 
bu konuda kendisine düşen görevi yerine getir
memek kararında olduğunu çeşitli davranışla-
riyle ortaya koyan Tarım Bakanı hakkında gen

soru açılmasını, Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince arz ve rica ederim. 

İstanbul 
Suphi Baykam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

16. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırcı
nın, T. C. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakam 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğünün, 

adı geçen Banka Kuruluş Kanunu ihlâl edilerek 
görevden alınması sebebiyle, Maliye Bakanı hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca gen
soru açılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'm, Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi 
aleyhine yapılan satışlarla, pancar tohumu ver
meme ve hukuk dışı tehditler yapılması sebe
biyle Tarım ve Sanayi Bakanları hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/21) 

BAŞKAN 
dim. 

önergeyi okutuyorum, efen-

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Köylü ve çiftçi ile işbirliği halinde millî eko

nomiye hizmet amacı ile kurulmuş bulunan hik
meti vücuda bizzat köylünün varlığına bağlı 
olan Türk Şeker Şirketi tarafından sayıya zo
runlu olduğu çiftçinin aleyhine, ihtiyacı olup 
olmadığı sorulmadan, bir işe yarayıp yaramadığı 
dikkate alınmadan ve nihayet aynı malzemeden, 
kendilerinde bulunup bulunmadığı tahkik edil
meden zorla demir tırmık satılmış; yine bu tır
mıklan almak istemiyenlere ekim için pancar 
tohumu verilmemiş; hak dışı, hukuk dışı tah
ditler yapılmıştır. 

Hiçbir Devlet kurumu düşünülmez ki, çift
çinin hakkı olan tohumu bir aracı aldırmak: için 
zor vasıtası olarak kullansın. 

Yine hiçbir kurum düşünülemez ki, tehdit ile 
baskı ile satış yapsın. 
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Oysa tüm bunlar olmuş; tüm müracaatler, 
çiftçinin feryadı, basındaki şikâyetler etkisiz 
kalmıştır, işin acı tarafı ilgili Bakanlar ise bü\ 
tün bunlara kulak tıkamıştır. 

Bu bakımdan Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca, sorumluluğunu gördüğümüz, Tarım 
ve Sanayi Bakanları hakkında gensoru açılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

18. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut fiyat oynamaları karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere 
bu konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si. (U/22) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen meriyette bulunan 8 . 6 . 1936 kabul 

tarihli 3008 sayılı İş Kanununun, 5518 ve 6032 
sayılı kanunlarla muaddel 32 nci maddesinin 
! nci fıkrası aynen : 

(İktisadi ve içtimai zaruretler dolayısiyle Ça
lışma Bakanlığınca lüzum görülecek yerlerde ve 
işlerde işin mahiyet ve susususiyeti göz önünde 
tutularak gerek saat başına veya gündelik ya
hut haftalık veya aylık hesabiyle ve gerek parça 
başına, yahut yapılan iş miktarına göre veya sair 
şekillerde ödenecek işçi ücretlerinin aşağı hadleri 
mahallî komisyonlarca tesbit olunur) demekte
dir. 

Bu suretle 3008 sayılı Kanunun bu âmir hük
mü gereğince Çalışma Bakanlığının iktisadi ve 
içtimai zaruretler dolayısiyle asgari ücretlerin 
tesbiti hususunda yetkili kılınmıştır. 

Bilindiği üzere yurdumuzda asgari ücretler 
bâzı illerde ve bâzı iş kollarında tesbit edilegel-
mekte idi. Tesbit edilegelen bu asgari ücretler, 
yurdumuzda daima hızlı bir şekilde yükselen fi
yatlar karşısında bir mâna ifade etmez duruma 
girmektedir. İncelendiğinde açıkça görülecektir 
ki, bu durum bir yönü ile de eski kıdemli işçileri 
yakından ilgilendirir bir haldedir. 

Son bir sene içinde fiyatlarda mevzuubahso-
lan yükselişler şüphesiz herkesten evvel işçilerin 
mutazarrır olmaları neticesini doğurmaktadır. 

Hayat pahalılığının incelenmesi neticesinde 
ise şu rakamlarla karşı karşıya gelinmektedir. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yayınlamış olduğu 1965 Aralık ayı aylık istatis
tik bülteninin 90 nci sayfası 37 numaralı tablo
sunda, 1964 yılının 12 nci ayında 146 puan olan 
genel indeks 1965 yılının 12 nci ayında 162 pu
anı bulmuştur. Bilindiği üzere genel indeksin 
içinde gıda maddeleri, sanayi hammaddeleri ve 
yarı mamulleri de girmektedir. Hal bu iken ve 
asgari ücret seviyesinde ücret alan bir işçinin 
öncelikle düşündüğü maişet derdi olması da göz 
önüne alındığında genel endeksten çok gıda mad
delerindeki gelişmelerle yakından ilgili bir du
rum nıevzuubahistir. Bu yöndeki inceleme ise 
yine aynı bültenin aynı sayfasının aynı çizelge
nin 2 nci kısmı tetkik edildiğinde görülecektir 
ki, gıda maddeleri toplamı da enteresan rakam
lar vermektedir. Buna göre 1964 yılının 12 nci 
ayında 154 olan puan 1965 yılının 12 nci ayında 
177 puana çıkmıştır. Bu arada gerçekten en 
önemli olan bir husus ise bugüne kadar tesbit 
edilmiş bulunan ve halen uygulanan asgari üc
retlerin tesbit tarihi 1961 yılında başlamakta ve 
ağırlık merkezini 1962 - 1963 yılları teşkil etmek
tedir. 

Bu arada tesbit edilen asgari ücretlerin mik
tarları da enteresandır. Bu konu ile ilgili olarak 
aşağıdaki hususlara eğilmek bir zarurettir : 

3/7896 sayılı ağır ve tehlikeli işler Nizamna
mesinin alâkalı cetvelinde IX bend, 57 ve 58 sı
ralarda mütalâa edilen iş kollarında da, bekâr 
bir işçinin asgari ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları 
temin etmek için gerekli en asgari günlük ücreti 
gösterir cetveldir. 

1. Ağır ve tehlikeli işlere giren iş kolların
da çalışan bekâr bir işçinin günde asgari 6 000 
kalori alması icabetmektedir. 

2. Yukarda kalori miktarı ile bu kaloriyi en 
asgari şekliyle tanzim edecek gıdalara ait rakam
lar (Ord. Prof. Sadi Irmak'm «alfabetik sağlık 
klavuzu» adlı eserinden alınmış; fiyatlar ise pi
yasadan araştırılarak temin edilmiş olup, en as
garileri alınarak hesaplanmıştır. 
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Günlük zaruri ihtiyaçlar : 

Günde 6 000 kaloriyi temin etmek için gerekli gıdalar : 

O : 3 

' 

Gıda maddesi 

Ekmek 
Sığır eti 
Margarin 
Sebze 
Pirinç 
Beyaz peynir 
Süt 

Miktarı 

760 Gr. 
500 > 
250 » 
250 » 
100 » 
150 » 
250 > 

Vereceği 
kalori 

1 907 Kİ. 
780 » 

2 083 » 
100 » 
350 > 
660 » 
120 » 

6 000 Kİ. 

Bedeli 

70 Kr. 
450 » 
175 » 
100 » 
30 » 

120 » 
50 » 

995 Kr. 

Günlük, haftalık, aylık ve 
yıllık masrafların günlük 

ücrete tesirleri ' 

Diğer günlük masraflar : 

Sabun 
Yol parası 
Gazete 
Sigara 

Günlük masraf yekûnu 

Krş. 

150 Gr. 
(Asgari) 
1 adet 
1 » 

60 
100 
25 

100 

1 280 
Tl. 

Gnülük zaruri masrafların günlük ücrete 
tesiri 12.80 
Haftalık zaruri ihtiyaçlar : 

Krş. 

Sinema (Haftada 1 defa) 250 
Sakal traşı (Jillet) haftada 3 defa 105 
Ayakkabı boyası (Haftada 1 defa) 50 
Haftalık masraf yekûnu 405 

Tl. 

Haftalık masrafların günlük ücrete tesiri 58 
Aylik zaruri ihtiyaçlar : 

Krş. 

Ev kirası 
Elektrik parası 
Su parası 
Saç traşı (Ayda 2 defa) 

15.000 
1.000 
1.500 

600 

Aylık masraflar yekûnu 18.100 

Tl. 

Aylık masrafların günlük 

Yıllık zaruri ihtiyaçlar : 

1 takım ellbise 
1 adet pardesü 
2 çift ayakkabı 
3 adet gömlek 
3 adet fanila 
3 adet kilot 
6 çift çorap 
1 adet kasket 
2 ton odun 

ücret 

İğne, iplik (1 yılda takriben) 

,e tesiri 6.03 

Krş. 

30.000 
25.000 
12.000 
12.000 
22.50 
1.500 
3.000 
2.000 """. 

32.000 
750 

Yıllık masraflar yekûnu 125.000 

Günlük asgari ücret (Brüt) 

Tl. 

Yıllık masrafların gündelik ücrete tesiri 

Bekâr bir işçinin en asgari ihti
yaçlarını temin etmek için gün
de alması gereken net ücret 

Vergi 
Sigorta 
Pul 

Tl. 

22.71 
2.86 
1.93 

—.11 

3.30 

27.61 
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Görüldüğü gibi bilimsel yollardan gidildiği 
takdirde tesbit edilmesi gerekli asgari ücret tu
tarı karşısında, bugüne kadar tesbit edilip çok 
kere uygulanmak imkânından yoksun bulunan 
asgari ücretler miktarları üzerinde de birkaç 
rakam vermek isterim. 

Meselâ; yine ağır ve tehlikeli işjerden olan 
çimento iş kolunda asgari ücret 11.16 Tl. si
dir. Lâstik i§ kolunda ise, tesbit edilmiş bu
lunan asgari ücret, 11.70 Tl. sidir. Cam iş ko
lunda, 11.60 Tl. sidir. Kömür madenciliği iş 
kolunda, 10.50 lira, deri iş kolunda 11.25 lira 
yevmiyedir. (Türkiye İşçi Sendikaları Konfe
derasyonu 6 ncı Genel Kuruluna sunulan faali
yet raporunun 50 nci sahifesi) 

Mevcut fiyat oynamaları karşısında daima 
mutazarrır ol!an ve hayat pahalılığından en çok 
zarar gören işçilerin bu büyük meselelerine Hü
kümet gerekli somut tedbirler getirmediğ gibi 
gerçekçi bir çözüme de girmemiş bulunmak
tadır. 

Yukarda arz etmiş bulunduğum sebepler 
dolayısiyle Anayasa'nm 88 ve.89 ncu maddeleri 
uyarınca Hükümet hakkında gensoru açılmasını 
arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Efen-

dim, biz bunlan Ticaret Gazetesinde okuduk, 
ne lüzum var? (T. î. P. sıralarından «otur» 
sesleri ve gürültüler.) 

19. — İstanbul MületveMUeri Orhan Birgit 
ve Suphi Baykam'ın Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve 
kanun dışı hareketler sebebiyle İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(U/23) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Millî Talebe Federasyonunun İs

tanbul'da bulunan ikinci başkanlık binasına 
ve memleketimizdeki yüksek öğrenim gençliği
nin bu en büyük örgütünün mensularma karşı 
Anayasa ve kanun dışı sokak kabadayılığı ha
reketleri vukubulmuştur. 

Bu olay dolayısiyle İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğeğince bir gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul İstanbul 

Orhan Birgit Suphi Baykam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

20. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbulaf-
m ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste 
bulunmtmn Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köylümüzün % 90 ı köy yolundan, % 60 ı 

içme suyundan ve % 98 i elektrikten mahrum 
bulunmaktadır. Şüphesiz Hükümetin ilgisiz
liğinden en çok mağdur olan ortakçı, kiracı 
ve tarım işçileridir. Oysaki, Hükümet, Mec
listen güvenoyu aldığından bu yana ortakçı, 
kiracı ve tarım işçilerinin hayat seviyelerini 
artırmak yolunda hiçbir teşebbüste bulunma
mıştır. Anayasanın 89 ncu maddesine dayana
rak, bu konuda bir gensoru açılması için, ara
cılığınızı rica ederim. 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

21. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi. (U/25) 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın ikinci maddesinde açıkça belir

tildiği gibi, bir hukuk Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinde herkesin ve özellikle Devlet 
ve Hükümet sorumluluğunu yüklenmiş olanla
rın kanunların bütünü ile tatbiki fikri üzerin
de tereddüt yaratmamaları aksine olarak ka
nuna saygısızlık gösterenlerin kanuni müeyyi
delerden kurtulamıyacağmı ifade etmesi zo
runludur. Vergi sorumluluğunu ve mükelle
fiyetini ve Devletin gelirlerini emniyet altına 
alan bir tedbir olmak üzere kanunla muay-
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yen surette ve zamanda düzenlenmesi ve veril
mesi ieabeden servet beyannamelerinin kaldı
rılacağı iktidar çevrelerinde devamlı surette 
yayınlandığı ve ortada böyle bir kanun ta
sarısı bulunmadığı .halde bu beyanlar bizzat 
Hükümet mensupları tarafından da yapılmak
tadır. Gelir Vergisi beyannamelerinin veril
mesi ieabeden şu sırada servet beyannamele
rinin de kanunun emrettiği şekilde ve sıhhatli 
olarak tanzim ve tevdii iktiza ederken bu 
tarzda telkinler yapılması ve beyanlarda bu
lunulması bir taraftan Devletin gelirlerinde 
azalmayı ve diğer taraftan malî güvenliği 
sarsmayı intacedecek olumsuz davranışlardır. 
Bu gibi kanuna ve millî menfaatlerimize aykırı 
davranışların bizzat Hükümet mensupları ile 
ilgili olması muvecehesinde Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Hükümet hakkında gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ vn üç arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirleri tesbit için Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (6/18) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs'ta uan aylar içinde Türk varlığı ve 

Türkiye aleyhinde endişe verici gelişmeler ol
muştur. Büyük milletimizin ve Yüce Meclisin 
istediği ciddî, isabetli tedbirler alınmış görün-
ftıemektedir. «Bekle gör» politikasiyle inisiya
tif hasma terk edilmiş bulunmaktadır. Alın
ması gereken tedbirleri tesbit için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince ,bir genel görüşme 
açılmasını saygılarımızla arz ve talebederiz. 

Afyon Karahisar Mardin 
Muzaffer özdağ Rıfat Baykal 

Ağrı Muş 
Abdülbâri Akdoğan Kemal Aytaç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

23. — Konya Millrtvekili Yunus Koçak*ın, 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 

89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2) 

BAŞKAN — Söz, C. K. M. P. Grupu adııia 
Muzaffer özdağ'mdır. Buyurun efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
aziz milletvekilleri, demokrasilerde devlet, hal
kındır, idare halkındır, zümrenin değU, 
millî devlet halkın tümünündür. Bu se
beple tarafsız idare, tarafsız idare mekaniz
ması, hürriyetin, demokrasinin temel şartı ol
muştur ve temel şartı kalmaktadır. Halkın, de
mokratik hayat tarzına geçtiğimiz günden beri 
ıstırabı, idare mekanizmasının bir parti lehine, 
bir zümre lehine çalıştırılmak istenmesi olmuş
tur. Bu hal vatandaşın güvenliğini, huzurunu, 
menfaatini ve iç barışı tehdideder olmuştur, ol
maktadır. Her iktidar değişikliği, idarede, ma
murlar camiasında, Dev-et hizmetlileri camia
sında kütleyi tâyin haıeketlerini, nakil hare
ketlerini, tasfiye hareketlerini getirmektedir. 
Bu, Devleti ve Devlet hizmetini tahribedici bir 
mâna kazanmaktadır. C. K. M. P. bu davranı
şı, bu politikayı zaman içinde, tarih içinde za
rarlı bulduğunu beyan eder. İçişleri hizmetler 
sektöründe tâyinler, nakiller ve tasfiyeler ol
duğu ifade edilmiştir. İlgililer, görevliler, Re
suller bu noktada izahat vereceklerdir. Yalnız, 
şunu söyliyelim, memurlardan, görevlilerden, 
kahramanlık beklemeye hakkımız yoktur. Her 
görevliyi, kendi vicdanının, kendi yaradılışının 
icaplarına uygun, fedakârca bir davranışa sevk 
etmeye ve böyle bir netice beklemeye hakkı
mız yoktur. Aile derdi, «Viran olası hanede ev
lâdı ayal var» düşüncesi, haksızlığa boyun eğ
meye, gayrikanuni emirleri yapmaya, zümrejle-
re menfaat sağlamaya memuru itebilir. Bu se
beple siyasi iktidarın ida^e cihaziyle bu yönde 
oynamasını, bu yönde tesirler yapması düşün
cesini ve politikasını zararlı görürüz. 10 Elstim 
seçimlerinden sonra bu konudaki şikâyetler ço
ğalmıştır. Bu şikâyetlerin gerçeklik değerini 
açıklamak, sebeplerini ifade etmek iktidara 
düşen bir ödevdir. 

BAŞKAN — Sayın özdağ, müddetiniz bit
miştir efendi'a, lütfen bağlayın. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — Kaç da-
kikaî 
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BAŞKAN — Beş dakika. 
COŞKUN KIBCA (İstanbul) — Müddet 

•kalmadı. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Devamla) — C. K. 

M. P., mesulleri, görevlileri bu noktayı vuzuha 
kavuşturmaya davet eder; oyunu bu yolda kul
lanacaktır. Hürmetler. 

BAŞKAN — T. 1 P. Grupu .adına Sayın 
Yunus Koçak. 

T. 1. P. GRUFU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
r i ; T. î. P. Grupu adına, gündemde bulunan 
İçişleri Bakanlığının tasarrufları hakkındaki 
gensoru üzerinde görüşlerimizi açıklarken, İçiş
leri Bakanının az önce huzurunuzda vâki olan 
beyanına kısaca değinmek isterim. Sayın İçiş
leri Bakanı burada verdiği izahatta, kendilerinin 
en başta Anayasa ve kanunlara bağlı olarak gö
rev yapmakta olduklarını beyan ettiler. Gönül 
isterdi ki, İçişleri Bakanı bu beyanında samimî 
olsun ve icraatı bu beyanına uysun. Ama, İçiş
leri Bakanı bu beyanında, icraatiyle samimî ol
madığını ve bu beyanının dilinden döküldüğünü, 
gönlünde olanları tamamiyle Anayasayı ihlâl et
mek ve Türkiye'de tek parti düzenini sağlamak
tan ibaret olduğunu göstermiştir. Birkaç gün 
önce Siyasal Bilgiler Fakültesinde (A. P. sıra
larından, gürültüler, «ne alâkası var» sesleri) 
İçişleri Bakanlığının beyanlariyle, tasarrufla-
riyle ilgili olarak konuşuyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu ko
nuşmanın mevzu ile alâkası ne? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Mevzu dışında, sadet dışında konuşuyor efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak bir dakikanızı ri
ca ediyorum. 

Muhalif bir şey mi söylendi efendim bura
da? Başka bir şeyle meşgulüm, hatibi takibede-
medim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Si
yasal Bilgiler Fakültesinde cereyan eden hâdi
seler hakkında konuşuyor. 

BAŞKAN — Lütfen sadet dışına çıkmayın 
Sayın Koçak. 

T. 1. P. ADINA YUNUS KOÇAK (Devam
la) — İçişleri Bakanlığının tasarrufları üzerin
de konuşuyorum efendim. Lütfen konuyu dik
katle dinlesinler ve ne söyliyeceğimi beklesin

ler, acele etmesinler. Niye telâş ederler? Burada 
söylenmiş bir yalanı meydâna çıkarmak istiyo
rum, korkmasınlar, daha birçok yalanlar var. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, önerge üzerinde 
konuşun. Gürültüye sebebiyet veriyorsunuz. (A. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler, «vakit doldu'» 
sesleri) 

YUNUS KOÇAK (Devamla) -~ Ben gürül
tüye sebebiyet vermiyorum. Benim sözüme mü-
dale edenler gürültüye sebebiyet veriyorlar, lüt
fen onları susturun Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, Siyasal Bilgiler Fa
kültesine A. P. nin 27 Mayıs öncesinde yaptığı 
usullerle müdahale edilmiş ve fakülteye zorbalar 
sokulmuştur. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak bu şekilde 
devam ederseniz sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağım. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Kesin Sayın 
Başkan, eğer konuşmam istenmiyorsa kesin efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen önergenin üzerinde ko
nuşun, dışına çıktığınız takdirde sözünüzü kese
ceğim. Katî olarak söylüyorum. Zaten bir daki
kanız kalmıştır, ona da dikkat edin. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, görüyorsunuz 
ki, Adalet Partisi Grupu, İçişleri Bakanlığının 
tasarrufları üzerinde bizi konuşmaktan menet
mek için, gensoru yolunu tıkamak için, Hükü
meti denetlememize mâni olmak için türlü yol
lara tevessül etmiştir. Bu yollardan bir tanesi de, 
şimdi gördüğünüz gibi, gürültü yapmaktan iba
rettir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Gen
soru hakkında konuşunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Gensoru hakkında konuşuyorum, 
siz de lütfen düşünerek konuşun. Biz burada 
denetini görevimizi yapıyoruz ve İçişleri Bakan
lığının muameleleri üzerinde konuşuyoruz. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen susun efendim. Şimdi 
zaten bitiyor. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan vaktimi işgal eden bunlar. 

BAŞKAN —• Ziyanı yok efendim siz konuş
manıza devam edin lütfen. Ama bu şekilde değil, 
önerge üzerinde olarak. 
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T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
-{Devamla) — içişleri Bakanı yaptığı tasarruf
larla memlekette fikir özgürlüğünü ortadan kal
dırmak istemektedir, içişleri Bakanlığı, yaptığı 
muamelelerle emniyet teşkilâtına yaptığı tâyin
lerle, verdiği direktiflerle siyasi partilerin mem
lekette serbestçe faaliyette bulunmalarına engel 
olmaya çalışmaktadır. Bütün bunlar Anayasanın 
56 ncı maddesine ve Anayasanın ikinci madde
sine ve başlangıç kısmına açıkça aykırıdır. Ama 

: görüyoruz ki, Adalet Partisi Grupu içişleri Ba
kanlığının tasarrufları üzerinde bizi konuşmak
tan menetmeye çalışmaktadır ve yaptıkları obs-
trüksiy onlarla,... (A. P. sıralarından gürültüler) 
İçişleri Bakanından rica ediyoruz; içişleri Baka
nını göreve davet ediyoruz. (A. P. sıralarından, 
«Himaye mi istiyorsun?» sesleri) Kimse kendisi
nin himayesine muhtaç değildir, ama içişleri Ba
kanı görevini yaparsa, içişleri Bakanı demokra
tik, hür bir zihniyetle hareket ederse, içişleri 
Bakanı eski devrin hâtırasını canlandırmak iste
mezse, o zaman kimse kendisine muhtacolmaz. 
Ve memlekette asayiş hürriyet sağlanmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Koçak bağlayın artık. 
T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Onun için Demokrat Parti zama
nında işkence yapmaktan mahkum olmuş, üni
versite talebelerini ciplerin arkasına takarak sü
rüklemiş Muzaffer Tunçbilek diye bir insanın 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne tâyin edilmesi, 
buna benzer Demokrat Parti zamanında kötü ic
raat yapmış insanların... (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bitti efendim 
müddetiniz. Lütfen bağlayın da. Rica ederim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Dün de söylemiştim, aydınlıktan, 
ışıktan ve kirli çamaşırların burada. ortaya kon
masından korkmaktadırlar. (Gürültüler) Ama 
ne yaparlarsa yapsınlar... 

(Başkan hatibin mikrofonunu kapadı.) 
BAŞKAN — Müddetiniz bitti efendim. Sa

yın Koçak müddetiniz bitmiştir, kürsüyü işgal 
edemezsiniz, buyurun lütfen kürsüyü terk edin 
efendim... Müddetiniz bitmiştir. Kürsüyü terk 
etmesini rica ediyorum. (A. P. sıralarından mü
dahaleler) Sözü bitti diyorum, hoparlörü kesiyo
rum, hâlâ konuşmakta ve kürsüyü terk etme
mekte İsrar eden bir arkadaşıma ben ne söyliye-
bilirim efendim? (Gürültüler) 

Buyurun efendim, vaktiniz dolmuştur Sayın 
Koçak. 

Rica ederim kürsüyü terk edin. 
Hükümet adına konuşacak Sayın Bakan? Şu-

yurun. Sayın Faruk Sükan. 
İÇIŞLERI BAKANI FARUK SÜKAN (Kjon-

ya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarjım, 
gensoru enfilâsyonu içerisinde elbetteki içişleri 
Bakanlığı olarak... 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Basiret 
ister. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, müdahale etme
yiniz efendim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (pe-
vamla) — Nasibimize isabet ettiği derecede^ ve 
Hükümet âzalığınm ciddiyet ve mesuliyeti içeri
sinde gensorunun mahiyeti hakkında Yüce Hu
zurunuza malûmat arz etmeye gayret edeceğim. 
Gensoru önergesinde Sayın Yunus Koçak, tâyin, 
son verme ve merkeze alma gibi konular üzerin
de gensorusunu vermiş bulunmaktadırlar. 4 m a 

gerek dünkü konuşmalarında, gerek biraz ev
velki beyanlarında gensoru ile hiçbir suretlej il
gisi olmıyan ve daha ziyade olmasını arzu ettik
leri ve kafalarının arkasında tasavvur ettikleri 
hususları Yüksek Meclise beyan ettiler. 

Aziz milletvekilleri, Hükümet olarak ve iç
işleri Bakanlığı olarak, Devletin emniyetini te
sis etmek bizim vazifemiz. Devlet emniyetini! te
sis etmekten mütevellit huzursuz olanların hu
zursuzlukları devam edecektir. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bir 
tane gensoru kabul ettiniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen hatibin sö
zünü kesmeyin efendim. 

İÇIŞLERI BAKANI FARUK SÜKAN pe-
vamla) — Aslolan Türk Devletinin bekası, Türk 
Devletinin emniyeti, Türk Milletinin huzura ve 
sükûnudur. Bu emniyeti, bu huzuru bozmak is-
tiyen, anarşi yaratmak istiyenler karşısında bi
raz evvel arz ettiğim gibi Büyük Milletin mü
messilleri olarak Büyük Millet Meclisinin kıy
metli azaları ve onun hükümetleri asla müsaa
de etmiyeceklerdir. Bir kere daha beyan etmeyi 
vazife sayarım. 

Aziz arkadaşlarım; dün burada cidden gen
sorular münasebetiyle gensoru, müessesesinin iş
letilmesi ve gerek Parlâmentoda Hükümetin ,mu-
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rakabesiyle ilgili çok ehemmiyetli konular beyan 
edildi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fi
yat hareketleri üzerinde Sayın Enver Güreli ta
rafından verilen ve hakikaten istifade edeceği
mizi umduğumuz ve beklediğimiz gensoru, me
selenin bu mecraya intikali dolayısiyle cidden 
bizi de üzmüştür. Binaenaleyh, gensoru müesse
sesini Anayasanın 89 ncu maddesinin ruhuna 
uygun tarzda işletmek suretiyle Hükümeti mu
rakabe etmeyi ve vicdan huzuriyle Mecliste va
zife görmenin idrâkiyle huzurunuza çıkmayı ar
zu ediyoruz. Ve bu idrâk ile normal şartlar içe
risinde gensoru müessesesinin işletilmesini ve 
kıymetli arkadaşların bizi ikaz etmesini, mura
kabe etmesini Hükümet olarak bilhassa rica ve 
istirham etmekteyiz. Aziz arkadaşlarım, şimdi 
gensoru üzerinde... 

ÇETİN ALTAN .(İstanbul) — Hiçbir gen
soruyu kabul ettiniz mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜ.KAN (De
vamla) — Çetin Altan Bey, burada zatıâliniz 
konuşurken, müdahale edilmemesini gayet neza
ketle beyan ederdiniz, lütfen susunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim herkes yerinden 
kalkıp bir şey söyliyecek olursa müzakere müm
kün olmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Huzursuzluğunuzu gayet iyi anlıyo
rum, sakin olun. (A. P. sıralarından, alkışlar) 
Sizin emniyetinizi tesis bizim vazifemizdir, te
min edeceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Biz 
bunu mu dinliyeceğiz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, Sayın Ab-
dülbâri, arkadaşlarım lütfen ayağa kalkıp ko
nuşmayın. Susun efendim. Siz susarsanız, herkes 
susar. (Gürültüler) 

Sayın Kabadayı lütfen gürültüye sebebiyet 
vermeyin efendim, çok rica ediyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 
ben gürültünün hareket noktasını tesbit ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen susunuz, rica ediyorum. 
Lütfen susmanızı rica ediyorum, kim olursa ol
sun. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — İçişleri Bakanlığında Hükümet teşek
külünden sonra yapılan nakil ve tâyinler husu

sunda bir kere daha Yüksek Huzurunuzda görüş
lerimizi arz etmek isterim. 

Son bir ay içerisinde bu konu iki defa Yüce 
Meclise bütçe münasebetiyle ve gündem dışı bir 
konuşmayla ve Yüksek Senatoda da bütçe müna
sebetiyle arz edilmişti. O kadar arz edilmişti ki, 
önergeyi veren, gensoru önergesini veren gru-
pun sayın milletvekilleri bu mevzuda fevkalâde 
hassas davranarak, hattâ o kadar incelediler ki 
bir işçinin belediye sağlık karnesinin nereden ve
rilmesi lâzımgeldiğine ait teferruata kadar bu
rada benden malûmat rica ettiler ve istediler, 
biz de arz etmiştik. 

Aziz arkadaşlarım dünyanın her memleketin
de, her yerinde olduğu gibi, demokratik memle
ketlerde olduğu gibi, tek partili diktatörlükle 
idare edilen memleketlerinde olduğu gibi idare,. 
kendi prensiplerini, kendi icraatını, kendi siya
setini yürütmek için icra, daima idarede, tasar
ruflar yapar. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Ama saldırılar tertibetmez. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Gayet tabiî, saldırılar tertibedenleri 
bulur ve onları tecziye eder. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk idari hayatında idare hukuku yönün
den ve idarenin murakabesine ait mevcut içti
hat ve doktrinler üzerinde memleketimizde Garp 
memleketlerinden bilhassa Fransa'nın müessiri-
yeti vardır. Sayın Feyzioğlu'nun geçende de be
yan ettiği üzere, İtalya'nın da idari hayatımız
da, idare hukukumuzda, idari siyasetimizde te
siri vardır. Bu memleketlerdeki icranın ve hü
kümetlerin, yeni hükümetlerin idareye geldikleri 
zaman idaredeki tasarruflarına ait mevzuu tet
kik. edecek olursak, bilhassa Fransa'da 1800 se
nesinden beri hükümetlerin ve icranın yaptık
ları tasarrufların hesabı ve bilhassa Şûrayı Dev
let tarafından iptal kararları yoktur. Ve hükü
metlerin muvaffakiyetinin temel şartı olarak 
otoriteye ve icraya, muvaffakiyetinin tek şartı 
olarak getireceği insanları seçmedeki isabetimi 
esas ittihaz etmiştir. Aslolan hizmettir. Bir 
hükümet elbetteki kendi görüşlerini, kendi pren
siplerini, kendi siyasetini liyakatle, dirayetle, 
bilgi ile, tecrübe ile vukufla takibedecek, icra 
edecek elemanları, üst makamlara ve idareye ge
tirmekte muhtardır. Dünyanın her memleketin-
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de de böyledir. Biz de bu prensipler ve görüşler 
içerisinde tasarruflarımızı yapmış bulunuyorum 
Bizim tasarruflarımızda ne Anayasa hukuku yö
nünden, ne idare hukuku yönünden aksine bir 
tek görüş mevcut değildir. Cumhuriyet tarihi
mizden bugüne kadar olan tatbikat böyle olagel
miştir ve bundan sonraki tatbikat da böyle ola
caktır. Mühim olan, iş başına getirilen idareci
lerin üst memurların hakikaten mevzuat içeri
sinde, kanunların ölçüleri içerisinde hizmet gö
rebilmeleridir ve aslolan bunların tarafsız ida
re prensiplerini icraat ve tatbikat ile yürütme
leridir ve . aslolan partizan bir idari tasarruf
larda bulunmamalarıdır. 

Yüksek Meclisten yine rica ediyorum; tasar
rufta bulunduğumuz iş başına getirdiğimiz mem
leket insanları dışardan ithal edilmiş insanlar 
değil, bu memleketin yetiştirdiği gene güzide in
sanlardır. Bunların icraatlarına, bunların tasar
ruflarına ve tatbikatlarına ait eğer tarafsız ida
reyi empoze edebilecek veya o idareyi telkin 
edecek tarzda davranışlar varsa tatbikatta par
tizan idare tasarrufları varsa, kanunları ihlâl 
eder tarzda tutumları varsa, bunlar murakabe 
organlarımız vasıtası ile dile getirilir ve Yüksek 

Mecliste biz murakabe ediliriz ve tasarruflarımı
zın hesabını da veririz. Bu görüş içerisinde ta
sarruf lanmızı yaptık ve gerekirse de yine aynı 
görüş içinde tasarrufları yapmakta devam ede
ceğiz. Hürmetieri'mi arz ederim. (A. P. sırala
rından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Konya 
Milletvekili Yunus Koçak'm, içişleri Bakanlığı 
Teşkilâtında nakil, tâyin, işe son verme ve mer
keze alınma gibi bir sebebe i dayanmıyan tasar
ruflar hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi üzerinde vâki görüşmeler 
tamamlanmıştır, önergenin gündeme alınıp alın
maması hususunu oylarınızla halledeceksiniz. 
(T. İ. P. sıralarından «saat 19 oldu, oylıyamaz 
siniz» sesleri) 

Gündeme alınmasını kabul edenler... Utmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, kabul edilmiş olan Başkanlık Divanı 
kararı gereğince müddet bitmiştir. 1.8 Mart 1966 
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere Birle 
simi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 
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67. BİRLEŞİM 
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Saat : 14.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Konya Milletvekili Tunus Koçak'ın, 

İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2) 

2. — O. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erimin, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

3. — Manisa Milletvekilli Sami Binicioğ-
lu'nun, 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partilere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5) 

5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir Gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/0) 

6. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
in, İller Bankası Genel Müdürünün yerinden 
alınması ile yerine yapılan tâyine dair İmar 
ve İskân Bakam hakkında gensoru açılması 
hususundaki önergesi (11/7) 

7. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servetin israfına sebebolduğu iddiasiyle 
Ticaret Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/8) 

8. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
son aylarda yapılan savcı ve savcı yardımcı
ları tâyinine dair Adalet Bakanı hakkında gen
soru açılması hususundaki önergesi (11/9) 

9. — İstanbul Milletvekili ResH Üüker'in, 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygu
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosvallestiril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11) 

11. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
püs'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

12. — Urfa Milletvekili Atalav Akan'm. Gü
ney bölgesinde vukua e-elen olavlara dair İçiş
leri Bak-am hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11A3) 

13. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
o^lu'nım. asın sa* ve sol akımların yavsın bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anavasamn 89 ncu maddesi ffwe#in-
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet OAhi'mn, 
köv yollarının yammına dair Köy İsleri Ba
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) 

15. — Adana MiMetvekili AfK Karci'nın, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dola-



yısiylö Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/16) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 
bir mensubunun beyanına güvenerek giriştik
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve İskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanunu
nun öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanma
sı sebebiyle Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Ba
kanları haklarında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

18. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dar önergesi (11/19) 

19. — istanbul Milletvekili Coşkun KırcaV 
nın, T. C. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi 
aleyhine yapılan satışlarla, pancar tohumu ver
meme ve hukuk dışı tehditler yapılması sebe
biyle Tarım ve Sanayi Bakanları hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/21) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut fiyat oynamaları karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere 
bu konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/22) 

22. — İstanbul MiMetvekilileri Orhan Birgit 
ve Suphi Baykam'ın Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve 
kanun dışı hareketler sebebiyle İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/23) 

23. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbulat'-
in ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se-

2 — 
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste 
bulunmıyan Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24) 

24. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/25) 

25. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 88 ve 
89 ncu maddeleri gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/6) 

26. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ-
ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkınması poli
tikasını te3bit ve bu konuda Hükümet icraatını 
kontrol için bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/7) 

27. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve 3 arkadaşının, Rejim aleyhtarı, yıkıcı faali
yetler karşısında Hükümetin durum ve tutumu 
hakkında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 

28. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve iki arkadaşının, Türk köylüsünün kalkın
dırılması için alınması gerekli tedbirlerin tes-
biti hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

29. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında as
gari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulan
ması konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/10) 

30. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve 
iç değerinin korunması tedbirleri hakkında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/11) 

31. — Samsun Milletvekilleri Kâmran Evliya-
oğlu ve İlyas Kılıç'm, Hükümetin müstah-



sil köylüyü ihmal eden politikasının doğurdu
ğu zararlı sonuçlar hakkında genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/12) 

32. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'in, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirler hakkında 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/13) 

83. — Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'ın, 
Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçilerinin mâruz 
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili 
politikası hakkında genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/15) 

35. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

36. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
îu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
'açılmasına dair önergesi (8/17) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirleri tesbit için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/18) 

38. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

39. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

42. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çangaf-
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 38 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çangaf-
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uyj-
sal'ın, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 

I 

ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun 'teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212, 4/62) j 



46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Falaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey
lül Kongre Üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/167, 4/65). 

49. — Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nın, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu Millî Eği
tim, ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/66) 

50. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

51. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tanm satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 

kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

52. — Adana Milletvekili Kemal Sarıîbra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

53. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve Hayri Başar'ın, Eskişehir Milletve
kili Hayri Başar ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçileoek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12, 
4/70) 

54. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı"nın, mev
cut Seçim Kanunu ile Milletvekilleri seçimlerinin 
derhal yenilenmesine karar verilmesine dair 
önergesi (4/71) 

55. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
karar alınması. 

56. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile 
rek dönen İş kanunu tasarısının Tanm, Ulaştır
ma Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair karar alınması. 

57. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/71) 



58* — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/72) 

59. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm üyesi bulunduğu Millî Savunma ve Ulaş
tırma komisyonlarından istifa ettiğine dair 
önergesi (4/73) 

60-. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönmüş bulunan Deniz İş Kanunu tasarısı
nın, İş Kanunu tasarısını görüşmek üzere Tarım, 
ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer-
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar alınması. 

B - İKİNCİ DEFA OTA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

S. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

5 — 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik İve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
jüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ye 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

9. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanSarın, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in; 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 
Edirne bölgesi pancar müstahsıhna pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 



çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/109) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

15. — Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

19. —- Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

21. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 
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22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 

Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

23. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

24. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

27. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

29. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

30. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 



81. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından söv 
lü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

33. -^ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek scdlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak 
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair tmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
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güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından | sözlü 
scrusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Ain, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in,! Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki j Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 i köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

42. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından! söz
lü sorusu. (6/138) 

43. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paralann ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri UğrasıŞsoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Baika-
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, j ku
rum veya bankalara satış veya devri husufun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

45. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangalın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verjilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6 141) 

46. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

47. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'jın, 
Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyjin-
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup iok 
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madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada oMuğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

51. —- Kars Milletvekili Sevinç Düşünselin, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

52. — Konya Milletvekilli İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

53. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

54. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair »Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunlan ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

56. — Çorum Milletvekili Kasan Lâtif Şart 
yüce'nin, Çonım'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

57. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köy erinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

60. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

62. — Nevşehir MiletveMli Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TBT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 



kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

64. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

65. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

A7. -— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. G. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

68. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 
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72. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 

Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanatar-
yomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

75. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tanm ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

76. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

77. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

78. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 



81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişaftı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
İsrail ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/İ82) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortaları Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanmdan sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanmmdan söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

94. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

96. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanmdan sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 



Enerji ve Tabiî Kaynaklar, tmar ve tskân ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

101. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

102. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
eorusu (6/201) 

105. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/203) 

107. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 

11 -
I 109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgülün, 

Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Şav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürjüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı a<jüyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so-

l rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski istanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından,; Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında^ tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 

I Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212); 
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116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

117. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'ın bazı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 ÛÛO 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tazıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A.P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (6/224) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

129. •— Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

130. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

132. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapmama devam edilip 



edilmıyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
görin sorusu. (6/229) 

133. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

134. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Mâlî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

136. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

137. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdide-
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

139. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan ATibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
tan* yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(S/287) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

142. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindjeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'
ın, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

144. — Van Milletvekili M. Salih Yıdız'ın, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşapjve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

146. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narh yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

147. — Van Milletvekili M. Salih Yıldızfın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/244) 

148. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 

149. — Van Milletvekili M. Salih Yıldızlın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasımn programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

150. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılm^z'-
ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet AH Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü-
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ştinülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba- I 
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. -— Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

155. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam TCız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka- I 
nmdan sözlü sorusu (6/255) I 

159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa- I 
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy - Kırklareli, Pı- 1 

narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

160. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sanhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

- 162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuıi, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

164. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

165. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.O. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

167. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin üy-
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
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ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/26S) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/269) 

17^. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

174. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

175. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

176. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

177. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

178. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyir 
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığın^, 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldup 
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın|-
dan sözlü sorusu (6/275) 

179. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânm öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - tstanr 
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

180. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşejı 
usulden neden ayrılmmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277) 

181. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövj-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonrjı 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

182. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılajı 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) j 

183. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsanf-
ın, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri ara
lında ka? vasıtanın taksi plâkası aldığına v^ 
kao vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

184. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığjı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunu^ı 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanmdajı 
sözlü sorusu (6/281) 

185. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Saj-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
ğıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/282) 

186. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İSLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 .2.1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M;llet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası: 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1986] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi: 27.1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

(5/12) (S> Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.İ966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130,1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 
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X 12. •-*. Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 

yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/187, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2... 1966] 

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14.2.1966] 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile' 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(S/141, î/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yık Kesin
hesap kinunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı..: 58) [Damıtma 
tarihi : 16 .2 .1966 j 

X 16. —Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 biltçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarjsı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/188, 1/6.7) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi :,2Ö . 5 ,1066] 

X 17. ^--Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S. 
Sayısı ':'. 78) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1006] 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabina ait uygun
luk bildiriminin suımldul^tına dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta-
sarisi vel&yiştoy' KöMsyonTJi' r^portt' (3/188, 

1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihî : 
26.2.1966] 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna pir madde eklen
mesine dair kanun, teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapıdan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1.3.1986] 

V : 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER : " 
( .1, — Uşak merkez Âybey: mahallesi hane 14Ö, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayalı 

^Hahlpğlu, Sultan'dan doğırça 1 1 . 12„_*.1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına, çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S, Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. —- Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19. sayısında ^nü^usa .kayıtlı 
Hüaeyinoğİü Medine'den doğma 7 . 12 ,1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) itjm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (S/14İ) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966J 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Aîioğlü Peride'den 
doğma 11 .10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan-
İık tezkeresi ve Adalet Komisvonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarih! : 
iVf. i966iv _ ' ' • '•'•"••;.; "•' ,..' 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 noi 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eîdetten hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici&îf ö 8 ^ ^ e f i â ^ r 350^ sayılı Kanunun;- de-



ğiştirilmesüıe d«ir kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (& Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaa bucağı Tav-
şanoık köyünün hane 15> cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısalda âtifuSa kayıtlı Hüscyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu M«hm«t Aksay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık t8zkö*esi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(â/15) (S. Sayısı : 48) [Bağıtma tarihi : 
1£>. 2.108*1 

0. -*«aş ilçtKini» islamlar köyü h*ıne 11, cilt 
15, eayfa 83 nüfUitmda kayıtlı Isatflû, Ruki-
ye'tetı «loğmâ 1989 doğumlu B^kir ley&ek'in 
SUS» öezagillft Tçarptttılmaaı hakkında B a ş 
kanlık teskeresi v« AdaUt Kömiayonu faponl. 
<#/l«) 0. tikym : 419) {©»ti**»» ^rihi : 
12 . 2 . 3.08S] 

7. — Manisa ilinin Selendi Û$Mİ Hanlar M-N 

yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoo'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12,2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin Isbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 48 ve sayfa 1)6 sayısında nü
fûsa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Muştala Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/1$) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 .2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve aayfa 12 »ayısında nüfusa 
kayıtlı Akif oğlu, Hamide'den doğma 101,1942 
tashih doğumlu Oevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (5/19) (#. Uayı-
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1960] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlişohası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatioe'den doğma 
5... 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) -Baydar'ın 
ölüm cefasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. ' 
(3/20) (S Sayısı ,; 53) [pağıtona tarihi: ' 

..İ3,JU îM]/, •-<•'•••;•/: r':-: ' - ^ A ^ r \ 
11. ^ Ağrı'nın Doğub^ya^^ll^AtftlJftlaaı \ 

4&^îısml7,'-oitt4B''^ \ 

yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması halikında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yon» raporu. («8/22) <S. Sayısiı 65) [Dağıtma 
tarihi :'12-. 2 . 1066] 

13. —• Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfct *1 sayı-
smda kayıtlı Mit^atoğiu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öatürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağılana tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları, (1/62) 
(S. Sayısı".: 62) [Dağıtma, tarihi : 19.2,10*6] 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş. kâğıtları» keli-
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu r«j>oru. (1/127). (& 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19". 2 . 1966] 

10..—• Giresun Mlletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ye 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit v e teadülüne dair plan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, îçiilerİjfce JBn komia-
yohlarindân seçilen 5 er Üyeden kurulan Ge
çici TEömîsycm raföra. (2/3Ü) (S. «ayısı : 80) 
[Öapma tarihî : 28 . 2 . 10ÖÖ] 

17, -T- .Bâzı suç ve. cezaların <af|ı hakkında 
kanun tasarısı ile Oumj^riyet Senatomu Bursa 
Üyesi Gahit /Ortaç ve 9 arkadaşiftm> tTor̂ i . .&uş 
ve çezalarmm^affı hakkında! Cumhuriyet.. Sena
tosu Kastamonu üyesi ÂhmeVftüsret Tuna'nın, 
BM orman 8u$arimfi affına ve tazminatın ter-
Kîrtifle dair; îCifstamiönu "MîlletVeMîi ismail îîak-
M'Vslıiîiûiöğk ' v$ 7'Ufkatlâşıittn, Sak "sfyâM sue-
4a%3a'^ 
fak>imöiBum"'«teöuf eHğ«r rsttçî3iarin de^fefinln 
Mirilt dâir, ^kîsra ^ISM^H^tet r^oiatıtaT^ı 
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Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
VG cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

18. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 19. — Gecekondu kanun tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar

kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 93) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 

X 20. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 .3 .1966] 

X 21. — İş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 3 .1966] 




