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1. — GEÇEN TU 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Zerin 
Tüzün; öğretmenleri, diğer Devlet memur
ları gibi ayrı ayrı sınıflarda mütalâa etmenin 
doğru olmayacağını ifade etti. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz; Cum
hurbaşkanınca seçilen üye Zerin Tüzün'e ce
vaben, sınıf tüzüklerinin ıslah edildiğini, mev
cut bâzı eksiklilerin Bakanlar Kurulunda gide
rilmesine çalışılacağını bildirdi. 

Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan; Cumhur
başkanının yeniden seçilmesi durumu karşı
sında Hükümetin istifa etmesini demokratik 
icaplardan telâkki ettiğini beyan ve diğer bâzı 
kanunlarda Hükümetin tutumunu tenkid etti. 

Tabiî üyelerden Haydar Tunçkanat; Atatürk 
heykel ve bütslerine ve Türk Bayrağına mü
teveccih tecavüzlerle komünistliği tel'in mi-
tinglerindeki bâzı konuşmalara temas ve bu 
konular üzerinde Hükümeti ikazda bulundu. 

içişleri Bakanı Faruk Sükân; Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat'a cevaben, Hükümetçe bu 
hâdiseler üzerinde büyük bir hassasiyetle du
rulduğunu hepsinin adliyeye intikal f-ttiğini, 
aşırı sağ ve sol cereyanlara şiddetle karşı ko
nulmakta olduğunu belirtti. 

izmir Üyesi izzet Birand; Genelkurmay 
Başkanı Cemal Tural'm Deniz Harb Okulunu zi
yaretinde, kendisine tevcih edilen bir suale 
verdiği «Bir tek yol vardır. O da herkezin 
kendi vazifesini yapmasıdır. Herkez kendi va
zifesini yaparsa mesele hallolur.»tarzıiıdaki 
cevabı üzerinde durarak bunun ehemniyetini 
tarihî misallerle tebarüz ettirdi. 

Ankara Üyesi ibrahim Saffet Omay; son 
olaylara temasla bu olayları basit bir zabıta 
vakası gibi görmenin hatalı olduğunu bunla
rın ,bir teşkilât tarafından idare edildiği ze-
ha/bını ayandıracak şekilde cereyan etmekte 
bulunduğunu ve Hükümetçe gerekli tedbirlerin 
alınması lüzumunu belirtti. 

Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 1221 sa
yılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan «Başkan
ların vazife ifa edecekleri dairenin tâyin ve 
tebdili Birinci Başkanın mütalaası alındıktan 
sonra Adalet Bakanı tarafından yapılır.» hük
miyle, 

rTANAK ÖZETÎ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
«Bu levhalardan belediye meclislerince düzen
lenecek tarifeye göre yıllık bir resim alınır.» 
hükmünün iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkereleri ile; 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in par
tilerine iltihak ettiğine dair Adalet Partisi 
Senato Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Sivas Üyesi Rifat Öçten'in, Devlet Demir 
yollarındaki . suiistimal araştırması raporunun 
gündeme alınması hakkındaki önergesi okundu, 
Başkan bu raporun görüşlümesi bittiğinden ya
pılacak bir muamele bulunmadığını bildirdi. 

Tunus Millet Meclisi Başkanının gönder
diği Kurban Bayramı tebrik mesajı ile Cum
huriyet Senatosu Başkanının cevabi mesajı 
okutidu, bilgi edinildi. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 274, 
Muğla Üyesi Mu alla Akarca'nm 275.363 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Osman Köksal'ın 

280,349 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoffhı'nun 307, 308 
Burdur Üvesi Faruk Kmavtürk'ün 313, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm 317, 333 
Bingöl Üvesi Sabri Toneııon-lu'nun 324, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 330, 331, 
Anta.lva Üyesi Mehmet Pırıltının 340, 
Elâzıo- Üvesi Celâl Ertugun 355, 362, 
Hatav Üvesi Enver Baharlırlı'nm 356,357, 
Niğde Üyesi İzzet Generin 358, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeelisfil'in 359,360, 
Zonsnıldak Üvesi Tevfik înci'nin 372, 
istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 373. 
Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın 376 

sayılı sorularının görüşlümesi ilgili bakanla
rın; 

Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 366, 
Tabiî Üve Ahmet Yıldız'm 371 sayılı soru

larının görüşülmesi, soru sahiplerinin bu bir
leşimde hazır bulunmamaları ve 

istanbul Üyesi Rifat Öztürkeine'nin 293, 300, 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm 350, 
Diyarbakır Üyesi İhsan Ha mit Tigrel'in 351 

sayılı sorularının görüşlümesi, soru sahiplerinin 
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izinli olmaları sebebiyle, gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

Tabiî Üye Selâhattin özgür'ün 326 sayılı 
sorusu kendi isteği ile ve 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 329 sayılı so
rusu, soru sahibinin iki birleşimde hazır bu
lunmaması sebebiyle yazılı soruya çevrildi. 

Erzurum Üyesi Osman Ali Hocagil'in 365 
sayılı sorusunun görüşülmesi, ilgili Bakanın 
mehil isteği üzerine 15 gün sonraya bırakıldı. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata ve arka
daşlarının, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda mevcut yasama dokunul
mazlıkları dosyalarına dair sözlü sorusu Baş-
kanvekillerinden Fikret Turhangil; 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in, trafik kaza
larına karşı alman tedbirler ve 

İzmir Üyesi Hilmi Onat'm, İmroz Adasında 
vukubulan olaya dair sözlü soruları, İçişleri Ba-
kavı Faruk Sükan; 

İzmir Üyesi Hilmi Onat'm, ananevi Türk 
terbiyesine ve 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Zerin 
Tüzün'ün, yazdığı kompozisyon ödevi do-
layısziyle öğrencisini savcılığa teslim eden eği
timcilere ne gibi bir işlem yapılacağına dair 
sözlü soruları Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz ve 

İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Heybe-
liada sanatoryumlarına dair sözlü sorusu Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somun-
oğlu tarafından cevaplandı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'm, lûtüzüğün 1.7 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ile 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nm, Namık Kemal Ortaokulu 
2 nci sınıf öğrencilerinden Gürbüz Şimşek'e 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/377) 

Yazılı sorular 
2, — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 1 numaralı Devlet yo
lunun bir kısmının genişletilmesine dair yazılı 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü mad
desi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana 
yasa ve Adalet Komisyonu raporlarının görüşül
mesi, komisyonun bu birleşimde hazır bulun
maması ; 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine; 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 sa
yılı kararın Genel Kurulda görüşülmesine ve 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3658 sa
yılı kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ile bunlara ilişkin Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlarının görüşülmesi, Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'm bu birleşimde hazır 
bulunmaması sebebiyle gelecek birleşime bıra
kıldı. 

14 Nisan 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime, saat 17,47 de, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Kadri Kaplan Nizamettin Özgül 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Altan 

soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/262) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/262) 

4 — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıl
dız'm, Kara Deniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/264) 

SORULAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın, Salı 
günü yaptığı gündem dı§ı konuşmasında, iz
mir'de komünizmi tel'in mitingi hakkındaki be
yanın İçişleri Bakanı tarafından yanlış anlaşıl
dığına dair demeci 

HAYDAR TUNÇKANNAT (Tabiî Üye) — 
Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Bir dakikanızı rica edeceğim, Sayın Tunç-

kanat. 

Sayın senatörler, bugün gündemimizde tet
kikinize sunulmuş olan ve uzun zamandır de
vam eden ve gündemde bulunan birkaç konu 
vardır. Gündem dışı söz istiyen bir sayın üye 
var, kendisine pek az zaman tahdidiyle söz ve
receğim. Bu tüzük değişikliğinden bir tanesinin 
üç maddeli tarzında gelmemişti, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda onu dikkate alırsa şim
diden, hazırlık yaparsa, daha iyi olacaktır. 

Devam edin, buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, Salı günü gündem dışı yaptı
ğım bir konuşmada, İzmir'de komünizmi tel'in 
maksadiyle yapılan mitingte bir hatibin «İslâm 
bayrağı bir gün Kadifekale'ye çekilecektir, çün̂ -
kü İslâm ümmetiyiz.» dediğinden bahsile Hükü
metin bu hususta dikkatlerini çekmiştim. Benim 
bu konuşmama cevap veren Sayın İçişleri Ba
kanı - zabıtlardan okuyorum - benim konuşmama 
temasla şöyle demişlerdir : «Son İzmir'de komü
nistliği tel'in mitingi münasebetiyle Sayın Tunç
kanat'm bir İslâm bayrağı çekilmesi hâdisesi 
mevcut değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bunun iki anlamı 
vardır; yani İzmir'de Kadifekale'ye bayrak çe

kildiğini Haydar Tunçkanat söylemiştir, bu kür
süden ifade etmişlerdir, böyle bir olay yoktur. 

İkincisi; bu işi iyi işitmemiş olabilirler, bu 
ifademi yanlış anlamadan ileri gelebilir. Şimdi 
ben açıkça tekrar ifade ediyorum ki, o günkü 
konuşmamda ben, İzmir'de Kadifekale'ye bir 
İslâm bayrağının çekildiğinden bahsetmedim. 
Fakat bir hatibin o günkü konuşmada, «Kadi
fekale'ye İslâm bayrağı bir gün çekilecektir, çün
kü İslâm ümmetiyiz.» dediğini açıkladım ve bu 
olay gerçektir. Bugün savcılık vasıtasiyle Adli
yeye intikal etmiştir bu olay. Binaenaleyh Sa
yın İçişleri Bakanından çok istirham ediyoruz, 
böyle çok önemli bir meseleyi âdi bir zabıta va
kası telâkki etm iverek, ki bunların raporları 
İçişleri Bakanlığına daha geç gelebilir. Fakat 
böyle çok önemli, memlekette bir rejim deği
şikliği, yani teokratik Ibir Devlet kurmak istiyen, 
bu gibi niyetleri açığa çıkaran beyanlar üze
rinde çok daha dikkatli dursunlar ve İçişleri Ba
kanlığının telsizleri vasıtasiyle bunları hemen 
konuşmalardan beş dakika sonra, hattâ anında 
buraya, İçişleri Bakanına bilgi vermek mümkün
dür. 

Ben konuşmamı yaptığım zaman olay üze
rinden 48 saat geçmişti. Eğer İçişleri Bakanı 
o zamana kadar bu hâdiseden doğru şekilde ha
berdar edilmediyse bu, ya oradaki memurların 
veyahut da kendisine bilgi verenlerin yeteri de
recede bu iş üzerine edilmediklerini göstermekte
dir. Hürmetlerimle. 

2. — İstanbul Üyesi Rifat Öztilkçine'nin, ga
zetelerde Fethiye ve Köyceğiz'de esrarengiz sâri 
bir hastalığın mevcudiyeti yazıldığı halde, bu
nun tekzibine Taşlanmadığına dair demeci 
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Sayın Başkanlığa 
Ege bölgesindeki su taşkınları, zirai kre

diler, Fethiye ve Köyceğiz'deki sâri hastalık hak
kında gündem dışı konuşmamı saygı ile arz ede
rim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine, 
yalnız istirham edeceğim beş dakikayı geçmesin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aziz 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Milliyet gaze
tesinin 6 Nisan 1966 tarihinde ikinci sayfasında, 
Sayın Ulunay imzasiyle, esrarengiz bir hastalık 
namı altında Köyceğiz ve Fethiye'de bir hasta
lık olduğu ileri sürülmüştür. Aradan bu kadar 
zaman geçmesine rağmen ilgili Sağlık Bakanlığı 
tarafından bu hastalığın varlığı veya yokluğu 
hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır. Yap
tığımız şahsi temas neticesinde, bu bölgede ham-
dolsun hiçbir hastalık yoktur. Bu hastalığın 
gazetelere devamı şeklinde oluşu ise geçimini 
turizm ile ilgilendirmiş olan Köyceğiz ve Fethi
ye'ye turistlerin gelişi ve gidişini sekteye uğra
tacaktır. Bu yönden de Hükümetimizin bir an 
önce bu mevzuu ele alıp hastalığın olmadığını 
ve haberin kesin olarak tekzibini yapmasının 
zaruri olduğu kanaatindeyim. 

İkinci mevzuumuz; hepimizin malûmu oldu
ğu veçhile, Ege bölgesi şiddetli ve daimî su bas
kınları altındadır. Bu durum karşısında 1965 
yılında pamuk ekimi olarak kabul edilmiş olan 
tarlaların % 90 ı ekilmemiş bir durumdadır. Hal 
böyle iken, Ziraat Bankasının göndermiş olduğu 
tecil genelgelerini bâzı banka müdürleri olumlu 
karşılamakta, bâzıları ise inadına bu tamim dı
şında hareket etmektedirler, köylünün malını hac-
zettirnıekte, sattırmakta, hapisle tazyik ettir
mekte ve onları sıkıntı içerisinde bıraktırmakta
dır. Bunu da Hükümetimizin hiç olmazsa, gön
derilen tamime uygun bir şekilde, olumlu bir ne
ticeye bağlanmasının zaruri olduğu kanısında
yım. Hürmetlerimle. 

3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu'nıuı, gazetelerin haberi üzerine der
hal Fethiye ve Köyceğiz'e bir sıhhi ekip gönde
rilip tarama yapıldığına ve bölgede hiçbir sâri 
hastalığın bulunmadığının tesbit edildiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bundan 10 gün 
kadar evvel, evvelâ Hürriyette sonra Milliyet ga
zetesinde ilk yazı çıktı ve bu yazılardan halen 
şimdi konuşan sayın arkadaşımız Öztürkçine, 
Muğla ve Köyceğiz'de uyku hastalığına benzer 
bir hastalık olduğunu, çok yaygın olduğunu ve 
Sağlık Bakanlığının alâkasının çekilmesini ve 
böyle bir hastalık olup olmadığı hakkında Bakan
lığın bilgi vermesini arzu buyurdular. 

Hürriyet Gazetesinde «Bu esrarlı hastalık bi
zi mahvedecek» diye Rahmi Ayan isminde Muğ
la'dan birisi bir yazı yazıyor. Ve okunduğu za
man hastalık hakkında diyor ki : «Hastalık ya
vaş başlıyor, vücut halsiz kalıyor, daha sonra 
kalb çarpıntıları ve zafiyet başlıyor, hasta bir
kaç gün kendini iyi hissediyor, sonra tekrar ateş 
basarak yatağa düşüyor. Hastalık hakkında bâzı 
araz veriyor.» 

Sonra bunu okuyan Milliyet Gazetesi yazarı 
da kendi doktoruna böyle bu arazlar neticesinde 
acaba bu hastalık ne olur diye soruyor? O da 
fikrini izah ediyor. «Belki bu bir uyku hastalığı 
olur.» Bu haber alınır alınmaz Muğla vilâyetine 
telle soruldu ve ayrıca yazı yazıldı. Gelen rapor
da oraya giden heyet Köyceğiz ve Fethiye'deki 
bütün köjderi geziyor ve sekiz hekim tarafından 
tanzim olunan raporda diyor ki : «Fethiye ve 
Köyceğiz merkez ve köylerinde gazetelerde bah
sedildiği şekilde bir hastalığın bulunmadığı gibi 
başkaca sâri veya aynı arazı gösteren mütaaddit, 
bulaşıcı olmıyan bir hastalığın da bulunmadığı
na ve gazetelere bu haberi gönderen şahsın Fet
hiye ilçesi Göcek köyünden Türk Maden Şirke
tinde ambar memuru Rahmi Ayan olduğu, ken
disini muayene eden şirket tabibinin nevrasteni, 
Fethiye Sağlık Merkezi Dahiliye Mütehassısının 
Nörevejetatif Distoni, Fethiye Hükümet Tabibi
nin Nörevejetatif sistem bozukluğu teşhislerini 
koyduklarını bu tabiplerin yazılı mütalâa rapor 
ilişkilerini bildirir işbu rapor Fethiye Sağlık 
Merkezinde tanzim edildi.» Ve sekiz hekim tara
fından Sağlık Müdürünün Başkanlığında teşek
kül eden heyet, böyle bir hastalığın olmadığını 
yalnız hastanın, bunu beyan eden hastanın da 
kendisinin asabi bir hasta, nevrasteniye müptelâ 
bir hasta ve hayalinde böyle bir şey yarattığı ve 
hiçbir suretle Köyceğiz ve Muğla'da olmadığı ve 
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hattâ acaba kasıt var mı yok mu diye de o civar
da turistik bölgeler olduğu için ayrıca da kendisi 
hakkında da tahkikat yapılmaktadır. Muğla'nın 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Başkanlığa 
Ekseriyet yoktur, bu durum, açılışta da böy

le idi. Şimdi salonda 60 sayın üye vardır. Yok
lama yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygıyla. 

İstanbul Van 
Ekrem Özden Ferid Melen 

Mardin Samsun 
Abdülkerim Saraçoğlu Rıza Isıtan 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Köyceğiz ve Fethiye'de hiçbir sâri hastalık veya 
bahsedildiği gibi böyle bir hastalığın bulunma
dığı anlaşılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sonucu : Halen sa
londa 81 sayın üye vardır. Daha sonra da top
lanma ihtimalini görmüyorum. Bunun için... 
(Komisyonda var, sesleri) Hayır, Bütçe ve Plân 
Komisyonu toplanamamıştır. Bir sayın üyenin 
olduğunu da şimdi orada, öğrendik. 

19 Nisan Salı günü saat 15,00 de toplanılmak 
üzere oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 15,20 

2. — YOKLAMA 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

66 NCI BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapılma
sına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 .1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. Sayısı : 771) 
[Dağıtma tarihi : 3 .3 .1966] (Ulaştırma Ba
kanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 
1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. Sayısı : 
773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1966] (Maliye Ba
kanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Dağıt
ma tarihi : 3 .3 .1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




