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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Irak Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arifin
iki Bakanı ile birlikte bir uçak kazası sonunda
vefat ettiği açıklanarak Yüce Meclisin duyduğu
üzüntülerin dost Irak Devletine iletilmesi husu
sundaki müşterek önerge okundu ve gereğinin
Başkanlıkça yerine getirileceği bildirildi.
Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Erzurum'
un özellikle Tekman Karayazı ve Narman ilçele
rindeki hayvan teleflerinin yemsizlik ve yolla
rın bozukluğu ile olan ilgisine ve bu konularda
tedbir alınmasına değinen bir konuşma yaptı.

BÎRÎNCÎ

Gecekondu kanunu tasarısı ile tekliflerinin
görüşülmesine 1 nci madeden ve kalındığı nok
tadan 3 ncü maddeye kadar devam olundu.
15 Nisan 1966 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime (Saat 19,20 de) son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Manisa
İsmail Arar
Örıol Sakar
Kâtip
Siirt
Âdil Yaşa

OTURUM

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), önol Sakar (Manisa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin Sekseninci Birleşimini açıoyrum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama
yapılacaktır. Sayın üyelerin bulundukları yer
den ayağa kalkarak «burada» diye cevap verme
lerini ve her hal ve kârda Başkanlıktan duyu
lacak şekilde konuşmalarını istirham ederim.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.

ÎKÎNCÎ

Gerekli çoğunluğumuz yoktur. Bu itibarla
oturumu bir saat sonraya bırakıyorum.
(Adalet Partisi sıralarından «kaç kişi var»
sesleri.)
BAŞKAN — 212 kişi var efendim.
Kapanma saati : 15,30

OTURUM

Açılma saati: 16,30
BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar
KÂTİPLER : önal Sakar (Manisa), Adil Yasa (Siirt)
BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
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2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. GerekfBAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama I
yapılacaktır.
li çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz;.
ı
(Yoklama yapıldı.)
3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — içişleri Bakam Faruk Sükan'm Malat I hâdisenin sanığı olarak ihbarı yapan aynı köyüm
ya'da Atatürk'ün büstünim kırılman ve Bayrağı
öğretmeni ve başöğretmen vekili olan Şaban özamızın yırtılması olayı ile ilgili gündem dm açık
yabakan'm bu hâdiseyi yaptığı sabit oluyor ve
laması.
mahkeme tarafından tevkif ediliyor.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Aziz arkadaşlarım, bu vesile ile şunu arz etiİçişleri Bakanı Faruk Sükan Malatya'da Büyük
mek isteriz ki, Türk Milleti huzur, sükûn ve em*
Atatürk'ün büstlerinin kırılması ve bayrağımızın
niyet içerisinde işi ile gücü ile meşgul olmak ve
yırtılması olayı hakkında Meclise bilgi vermek
aziz vatanımıza hizmet etmek gayret ve çabasjı
üzere gündem dışı söz istemiştir. Ayrıca altı
içinde bulunmaktadır. Bu huzur ve sükûnu boz*
arkadaşımız da gündem dışı söz istemiştir. Sa
mak istiyenler çıkabilir. Keza Türk Milletinin
yın İçişleri Bakanına ve gündem dışı söz istiyen
gönlünde ve kafasında yerleşmiş, millî mefahir
arkadaşlarımızdan sadece üç tanesine, her zaman
ve millî değerlerimize, Büyük Atatürk'e, millet
ki ricamızı tekrarlıyarak, yani kısa olmak kayhuzurunu bozacak tarzda anarşist hareketlerde
diyle söz vereceğim.
bulunmak istiyenler çıkabilir, ama, şu kürsüden^
Buyurun Sayın Faruk Sükan.
milletin temsilcileri olarak ve Hükümet olarak
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
beyan etmek isteriz ki, milletin huzurunu ve milli
ya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, ef
mefahiri, millet büyüklerini ve Büyük Atatürk'ü
kârı umumiyemizi yakinen ilgilendiren ve umu
âdi emelleri ve maksatlı tertipleri uğruna hiçbir
mi teessürü mucibolan Malatya'nın merkezine
kimse kullanamıyacaktır. Buna bizatihi büyük
bağlı Dilek kasabasının okulunda, Büyük Ata
millet ve milli müesseselerimizle birlikte vatan*
türk'ün iki büstünün kırılması ve Türk Bayrağı- I perver Türk gençliği ve Hükümetleri müsaade
nın yırtılması ile ilgili olay hakkında Yüksek
etmiyecek ve bu gibiler, her zaman olduğu gibij
Meclise bilgi vermek üzere huzurunuza gelmiş
en kısa zaman içinde Cumhuriyet kanunlarının
bulunuyorum.
pençesinden kurtulamıyacaklar ve lâyık oldukla*
Olay, Türk efkârı umumiyesinde bütün mü
rı yeri bulacaklardır. Bu vesileyle Hükümetin bu
esseselerde ve keza Türk Parlâmentosunda nef
gibi hareketler ve hâdiseler karşısında daima uya
retle karşılanmış ve hâdisenin aydınlanması hu
nık, dikkatli ve müteyakkız bulunduğunu saygı*
susunda alâkalı mercilerle beraber efkârı umumilarımla arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım.
yemiz meselenin üzerinde hassasiyetle durmuştur.
(Soîdan, alkışlar.)
Bu itibarla kısaca olay hakkında arzı malûmatta
,? — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoği
bulunacağım.
lu'nun, Türkiye'deki komünizm tahriklerine daiti
9 Nisan Cumartesi günü hâdise Malatya'nın
ve
Hükümeti uyanık ve tedbirli olmaya çağuaıi\
Dilek kasabasında köy okulunun içinde cereyan
konaşvıası.
ediyor. Ancak 11 Nisan Pazartesi günü, okulun
başöğretmen vekili ve aynı okulun öğretmeni olan
BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğln, Türkiye'*
Şaban Özayabakan tarafından savcılığa ihbar edi
deki komünist tahrikleri ile ilgili gündem dışı
liyor Bunun üzerine vilâyet ve alâkalılar mese
konuşma yapacaksınız. Buyurun efendim.
lenin ehemmiyeti ve ciddiyetiyle mütenasip bir
OSMAN ZEKÎ E F E 0 3 L U (îzmir) — Muh-|
şekilde soruşturma ve tahkikata başlıyorlar. Buna
terem
Başkan, muhterem milletvekilleri;
muvazi olmak üzere Ankara'dan gerek siyasi şu- |
Huzurlarınızda ikinci defa olarak Türkiye'-!
bemizden ve gerekse parmakizi ve diğer teknis- I
deki komünizm hareketlerine ait bâzı mevzula-j
yenler hâdise mahalline gönderilmiştir. 18 saat
ra temas etmek istiyorum.
lik devamlı ve ciddî bir tetkikattan sonra bu şeni
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Biraz sonra bahsedeceğim mevzu ile Türki
ye'de komünistlerin olmadığını beyan eden ve
beyanda bulunan bâzı kimselere vesikalarla
Türkiye'de komünizmin mevcudolduğunu ve
bütün gücüyle Türkiye'nin âtisini tehdidetmekte olduğunu belirtmek istiyorum.
Bugün Türkiye'de had safhaya çıkmış bu
lunan komünizm propagandası konusunda, bun
dan bir müddet önce, buradan bâzı hususlara
değinmiştim. Bugün de, bütün vesikalarla, Tür
kiye'de komünizmin var olduğunu ispat etmek
için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum.
Muhterem milletvekilleri; şu hususu bilhas
sa belirtmek isterim ki, sosyalizm perdesi altın
da geniş bir faaliyet gösteren komünizme bu
menfur ideolojiye hizmet edenler, o kadar sin
si bir çalışma içerisine girmişlerdir k i ; bunla
rı teşhis etmek, bir nevi imkânsız hale gelmiş
tir.
Bâzı gafil kimseler, sosyalizm hareketinin
komünistlikle itham edildiğini ve eğer komü
nizm olsaydı, bunlar savcılar tarafından yaka
lanırlardı diyerek işi hafiften almaktadırlar.
Bu arada masum gençlik kışkırtılmakta, sö
mürücü ve sosyalist yazarların kurbanı olmak
tadırlar. Bu sosyalist kompradorlar da masum
ve aldatılmış gençlikten faydalanmasını bilmek
tedirler. îşte bütün mesele, bu konuların üzeri
ne eğilmek ve asil Türk gençliğini bu yazarla
rın ellerinden kurtarmaktır.
Buradp, evvelce belirttiğim gibi, Türkiye'
de komünist hareketleri vardır ve bunlar yeral
tı çahşmaJarı yapmaktadırlar ve son olaylar da
bu durumu teyidetmiş bulunmaktadır.
Şimdi son olaylar üzerinde bir nebze dur
mak isterim.
Muhterem milletvekilleri;
Bundan bir müddet önce 17 yaşındaki bir
lise talebesinin sınıfta Lenin ve Stalin'e övgü
şiirleri okuması ve komünizmi övmesi, karşısın
da ilgililer harekete geçmiş, çocuğun suçu sabit
görüldüğünden tevkif edilmişti. Bunun üzerine
bütün solcu basın ayağa kalkmış, çocuk için
makaleler ve kasideler yazılmış, sanki Türkiye
yas havasına bürünmüştü. Kaldı ki, bu çocuk
17 yaşında idi. Halbuki cezaevlerinde çeşitli
suçlardan yüzlerce çocuk yatmaktadır. Durum
böyle devam ederken bir hafta sonra, Islâmiyete ait eser okumaktan dolayı 12 yaşında iki ço
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cuk tevkif edilmiş ve bu çocuklar için solcu ba
sın bir tek satır neşriyat yapmamıştır.
Muhterem milletvekilleri, yukarıda belirt
miş olduğum olayların yanısıra, aynı basın, ko
münizm propaggandası yapmaktan tevkif edi
len müseccel komünistlerle aşırı marksistleri,
ünlü yazar ve sanatçılar tevkif ediliyor diye
yaygara koparmışlardır.
Muhterem milletvekilleri, yukarıda bahset
miş olduğum hususlar yanında, siz önünüze ge
leni komünistlikle damgalıyorsunuz diye bizle^
re sitem edenler, kendilerini tekzibeden gerçek
karşısında ne diyecekler, hangi mazerete sığı
nacaklardır?
Bilindiği gibi, Moskova Komünist Partisi
kongresinde Komünist Partisi Birinci Sekreteri
Brejnef, Yakup Demir adlı birini «Türkiye Ko
münist Partisi Dış Bürosu Birinci Sekreteri un
vanı ile kongre üyelerine takdim etmiş, Brejnef'in methiyesinden sonra söz alan Rus Başbakanı
Kosigin, aynı adamı selâmlarken, Türkiye Ko
münistleri için şunları söylemiştir:
«Yakup Demir'in başında bulunduğu Türki
ye Komünist Partisi Dış Bürosu Merkez Komite
sini selâmlıyoruz.»
Sovyet Başbakanının yapmış olduğu bu açık
lama, Türkiye'nin gözünü açmış, ve bu arada,
«önünüze gelene komünist diyorsunuz» diyenleri
de afallatmıştır. Demek oluyor ki, Türkiye'de
Komünist vardır ve kesif bir faaliyet göster
mektedir. Artık bundan böyle hiçbir kimse Tür
kiye'de komünist yoktur diyemiyecektir.
Bilindiği gibi bundan bir ay örce «Millî
Kurtuluş Komitesi» ve «Hür Subaylar» adı ile
beyannameler dağıtılmış ve bu beyannamelerin
yurt dışında, bir komite tarafından bastırılıp
yurda sokulduğu anlaşılmıştı. Şimdi ise, bu be
yannamelerin içyüzleri de meydana çıkmış bu
lunmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye komü
nistleri adına, Sovyet Komünist Partisinin
23 ncü kongresine iştirak eden ve Türkiye ko
münistleri adına söz alan Yakup Demir'in, di
ğer adı ile Zeki Baştımar'm Sovyet İdarecileri
tarafından açıklanmasının yegâne kastı, bu
açıklamadan fayda umulmasındandır. Böylece
Türkiye'de gizli bir Kohünist Partisinin mevcu
diyeti, bunun teşkilâtlı, iyi yayıJmış bir kuru
luş olduğu açıklanmak istenmiş ve bu partinin

— 868 —

M. Meclisi

B : 80

artık su yüzüne çıkarılmasında bir sakınca gö
rülmemiştir. Sovyet idarecileri
Türkiye'deki
pek çok gafile bir türlü kaibul ettiremediğimiz
bir gerçeği daha meydana vurmuşlardır.
Yakup Demir adı ile anılan (Zeki Baştimar)
in bugün tam 61 yaşında olduğu bilinmektedir.
Zira bu adamın 60 ncı doğum yıldönümü dolayısiyle, Türkiye Komünist Partisi Merkez Ko
mitesi, Sovyetler Birliği, Alman ve Macar Sos
yalist Partisi tarafından kendisine gönderilen
tebrik mesajları ve bunlara Yakup Demir tara
fından verilen cevaplar, Prag'da basılarak Tür
kiye'ye gönderilen «Yeni Çağ» adlı komünist
organının 8 Ağustos 19'65 tarihli sayısında ya
yınlanmıştır. Bu mesajlardan bilhassa «Türki
ye Komünist Partisi Merkez Komitesinin imzaziyle gönderilen tebrik yazısı ezelimle şöyle
dir :
«Değerli Yakup Demir yoldaş: doğumunu
zun 60 ncı yılını en derin duygularımızla ve
candan kutlarız. Bu ömrün 40 yılı Türkiye Ko
münist Partisinin mücadele saflarında geçmiş
tir.
Demir yoldaş T. K. P. nin yaşadığı bütün
zorlukların çoğunu kendi hayatınızda çok çetin
mücadele şartları içinde, barbarca bi*- polis bas- •
kışı altında zindanlarda sürgünlerde yaşadınız.
Türk emekçilerinin, Türk halkının dâvasını
partimizin ilkelerini örnek bir komünist inanç
ve onuruyla savundunuz. Komünist partisinin
gelişmesini engellemeye çalışan
bozgunculara
karşı her türlü anti marksist, anti komünist
akımlara karşı savaşta yiğitçe direndiniz.
T. K. P. ni kuranların Mustafa Suphilerin, Ethem Nejatların büyük ideallerini azimle savun
dunuz. Partimizin Marks'cı Leninci mücadele
geleneklerini tecrübelerini, yeni komünist ku
şaklara maletmeyi en önemli bir ödev bildiniz.
T. K. P. hâlâ çetin şartlar altında yaşıyor.
T. K. P. nin yıllarca uğrunda savaştığı ilke
ler bugün geniş yığınlara malolmuştur. Memle
ketimizin halkçı ve barışçı kuvvetlerinin ya
bancı köleliğine Amerikan diktasına ve gerici
liğine kar-şı birliği gerçekleşiyor ve kuvvetleni
yor. Yurdumuzun bağımsızlığı, barış, demokra
si, sosyalizm uğrunda mücadele Demir yoldaş,
size büyük başarılar ve sağlıklar dileriz.
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi»
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Kolayca görüleceği gibi Türkiye Kümünfst
Partisi Merkez Komitesi de tıpkı Babıali sosya
listleri gibi bağımsızlık ve barış savaşından
bahsetmektedirler. Şimdi Yakup Demir (Zeki
Baştimar) m 60 ncı yıldönümünü tebrik eden
Sovyetler Birliği Komünist Partisine gönder
miş olduğu cevapta bakınız neler diyor:
«Sovyetler Birliği Komünist Partisi Mer
kez Komitesine: «Değerli yoldaşlar» Doğumu
mun 60 ncı yılı dolayısiyle gönderdiğiniz tebrik
mesajına, gösterdiğiniz sıcak ilgiye candan te
şekkür ederim. Türkiye emekçilerinin kurtulu
şu için memleketimizin hürriyeti ve bağımsızlı
ğı uğrunda mücadelede halkımızın ve partimi
zin maddi ve mânevi desteği olan Sovyetler Bir
liği Komünist Partisinin bu ilgisi Türk Komü
nistleri için ve şahsan benim için ayrı bir kuv
vet kaynağıdır.»
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, önünüzdeki ya
zıların hepsini okuyacak mısınız efendim?
OSMAN ZEKÎ EFEOĞLU
(Devamla) —
özet çıkarayım.
BAŞKAN — İstirham ediyorum, biliyorsu
nuz gündem dışı konuşmaları umumiyetle beş
dakikadan uzun yapmıyoruz. Tam sekiz dakika
oldu efendim.
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU
(Devamla) —
Bağlıyayım efendim.
BAŞKAN — İstirham ediyorum, lütfen.
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım, ben gündem dışı ko
nuştuğum için, Dünya Gazetesinin 1961 seçim
lerinden evvel yapmış olduğu ve neşredilmiş
olan bildirilerini, Türkiye Komünist Partisi dış
"bürosu tarafından hazırlanıp dağıtıldığını Yeni
Çağ isimli kitap da aynen paragraflariyle yaz
mış, uzun süreceğinden ben konuya değinmek
istemiyorum. Dünya Gazetesi ve diğer basın bu
hususu bizzat ele almış, maalesef solcu başın
bu konuda bir tek satır neşriyat yapmamıştır.
Ben son olarak şunu demek isterim k i ; muhte
rem milletvekilleri yukarıdan beri sıraladığı
mız konuların üzerinde bir nöbze objektif li>ir
açıdan durmak gerekmektedir. Sovyet Başveki
li Kosigin 23 ncü Komünist Partisi Kongresin
de, yapmış olduğu açıklamada; Türkiye'de zi
hinleri kurcahyan ve çoğu zaman tereddüt
Uyandıran bir mevzua parmak basmış ve bu te
reddütleri tamamen zihinlerden silmiştir.
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.Şu hakikatler Kosigin'in açıklaması ile, or
taya çıkmaktadır.
1. — Türkiye dışında Türkiye Komünist
Partisi adı altında bir teşekkül faaliyet halin
dedir.
2. — T. K. P. iki büroludur. Biri dışarda
çalışanları idare eden, diğeri de içeride yani
Türkiye'deki faaliyetleri tanzim eden iki büro.
Demek oluyor ki, Türkiye'de gizli biı teşekkül
bir komünist ihtilâli hazırlamakla meşguldür.
Bu durumu sarahatle söyliyebiliriz. Çünkü
Türkiye'de komünist partisinin mevcudolduğunu bizzat Kosigin'in açıklaması bunun en bü
yük delilidir. Çünkü Türkiye komünist partisi
nin dış bürosu demekle Sovyet Başvekili bir iç
komünist bürosunun da mevcudiyetini resmen
ilân, daha doğrusu ikrar etmiş bulunmaktadır.
Bugüne kadar Moskova komünist kongrele
rinde, hiçbir zaman Türk komünistlerine selâm
gönderilmemişti. Bu kere Kosigin'in Türk ko
münistlerine selâm göndermesi bir küstahlığır
işaretidir. Zira selâm dağıtan zat, Türkiye ile
dost olmak iddiasına sahip bir memleketin Baş
vekilidir. Şimdi Sayın Süleyman Derairel kür
süye çıksa ve Moskova'daki rejimi devirmek
üzere teşkilâtlanmış olan «Beyaz Ruslar Parti
sinin Dış Büro Merkez Komitesine .selâm ede
rim» dese; sormak gerekir, Moskova bunu dip
lomatik bir mesele yapmaz da, kollarını kavuş
turup susar mıydı?
Demek oluyor ki, Türkiye de gereken has
sasiyeti göstermektedir ve gösterecektir.
İşin mühim tarafı, solcu basını:' bu konu
üzerinde durmam asıdır.
Muhterem milletvekilleri, geçen sefer bura
dan kitaplardan bahsetmiştim, son olarak söyliyeyim;
Türkiye'de komünizmin şekli itibariyle Kon
go'da, ve Gana'da komünist Cumhurbaşkanı
Nkrumah devrilmişti. Bir hafta evveli Nkrumah'ııı komünist kitabı çıktı. Bakın, Türkiye'
de çalışma sahasına bakınız... Nkrur.ıah Gana'
ya komünizmi götürmekten dolayı azledilmiş.
ihtilâl olmuş ve Türkiye'de solcu basın ilerici
kuvvet olarak onun kitabını çıkarmıştır.
Ittılaınıza arz ederim efendim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
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3. — İstanbul Milletvekili Orhan
Birgit'in,
komünizmle ve onu yaymaya çalışan
ajanlarla
mücadelenin gerçek şeklinin memleketin iktisadi
kalkınması olduğu hususundaki
konuşması ve
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kiirşad'ın ce
vabı.
BAŞKAN — Sayın Orhan Bltg't. bâzı ya
yınlar ve olaylar hakkında söz istemişsiniz. Han
gi yayınlar hakkında?
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Arz edece
ğim efendim.
BAŞKAN — Buyurun. Rica ediyorum, lüt
fen kısa olsun.
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri, Yakup Demir takm-ı
adlı yabancı bir devlet ajanı, ulusumuzun şeref
li adını kullanmak cüretiyle şüphesiz kendisini
satınalanların parasiyle kurulmuş gibi gösterdi
ği düzme komünist partisinin temsilcisi olarak
geçenlerde Moskova'da toplanan Sovyet Komün st Partisi kongresine katılmıştır. Anlaşılıyor
ki, dünya halkoyu önünde oynanılmak istenilen
bir oyunda kendisini gerçek ismi ile göstermek
cesaretini bulamıyan bu kişi de sözde ülkemiz
adına rol almıştır. Yakup Demir ola>ı, hiç şüphe
yok ki, bu çeşit rol sahiplerinin ilki değildir.
Türkiye'miz ile gerçekte hiçbir ilgihı-i olmadığı
halde yıllardan beri çeşitli uluslararası parti ve
gençlik kongrelerinde ülkemizin temsilcisi gibi
görünerek, bu denli olaylarda görev alanlar he
men hemen her yıl görülmüştür.
Sağduyu sahibi vatandaşlarımız,
karargâhı
neresi olursa olsun, ister dost, ister düşman, biz
den başka ülkelerde ve hele bizim benimsemedi
ğimiz ülkelere bel bağlıyan, onlardan kuvvet, on
lardan kendi politik çıkarları için destek arıyanları ihanetle ve yabancı uşaklığı ile isimlendi
rirler ve dolayısiyle önemsemezler. Çünkü her
ulusun olduğu gibi, bizim de tarihimizde maale
sef bu çeşit uşaklar boy göstermiş ama sonunda
ulusumuzun sağduyusu onları saf dışı bırakması
nı bilmiştir.
Sayın üyeler, Yakup Demir de, bir Dürizâde
gibi, bir Damat Ferit gibi ve başkaları gibi sa
dece bir satılmış olduğunu ortaya koyup, bu çe
şit satılmışların vatanını gerçekten sevenleri el
bette ilgilendirmiyeceğini söyleyip geçmek var
ken. üzüntü ile görüyoruz ki, komünizmin akıl
sızca düşmanlığını, ya da gizli dostluğunun
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plânladığı bir kampanya yürütülmekte bâzı ga
zetelerde belirli bir kaynağın verdiği anlaşılan
konulma!arı da yer alarak, bir satılmışın adı ve
daha kötüsü propagandası safha safba saf mil
letimize aşılanmak gayretinde görülmektedir.
(C. II. P. sıralarından alkışlar)
Hükümsün mahut kişiyi Türkiye'mizin tem
silcisi olarak tanıtmaya kalkışan komşu ülke so
rumlularının tutumunu protesto etmesi ne ka
dar doğru, ne kadar yerinde ve ne kadar takdi
re şayan bir hareket ise, bu şahısla ilgili sözde
yayınlar kampanyasının arkasında vaziyet alma. sı da o kadar esef verici, hattâ zararlı bir hare
kettir.
Sayın arkadaşlarım, bilinmesinde, tekrar
tekrar bilinmesinde fayda vardır: Komünizme
karşı olmakta iktidar partisiyle, iktidar mensuplariyle beraberiz, müşterek bir cephe halin
deyiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) önemli
olan, komünizmin akıllı düşmanı olabilmektir.
Bu noktada Sayın iktidar mensuplariyle ayrılı
yoruz ve tartışıyoruz. Nasıl mücadele edilebi
lir? Bu konuda birleşmemiz lâzımdır değerli
arkadaşlarım. Bu mücadele, elbette her önüne
gelene «sen komünistsin» demekle yapılmaz,
çamur atmakla yapılmaz ve ' yapılmamalıdır.
Türk'ü Türk'e, Müslümanı Müslümana düşür
mekle komünizmle mücadele hiç yapılmaz, çün
kü komünizmin başta aradığı faydalanma ko
nularından birisi de budur arkadaşlarım. Sivri
sinekle mücadeleyi nasıl sivrisineğin üredisrı
'bataklı*ı kurutmakla yapmak lazımsa, köylü
nün sağduyusuna yerleşmiş bir kırbaç hikâyesi
var; kırbaçla sivrisinek öldürülme.?. Kırbacı
şaklatırsınız, birkaç sivrisinek ya düşer, ya
vmlıyarak yanınızda dolaşır. Mühim olan ba
taklığı kurutmaktır. Komünizmle mücadelede
de sefalet bataklığını, komünizmin gelişme or
tamını kurutmak, ortadan kaldırmak gereki
yor. Bu noktada zannediyorum bâzı iktidar söz
cülerinin düşüncelerinden ayrılıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, demokrat?k, hür ve
ileri bir Türkiye'yi canlarından çok sevenle
rin, bu Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtula
bilmesi için alınteri dökenlerin petrol ve ma
den konusunda, toprak reformu konusunda
haysiyetli bir dış politika konusunda, sosyal
adalet konusunda sarf ettikleri çabayı, iç poli
tikanın kısır çekişmeleri arasında boğmak is
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teyip satılmış bir yabancı ajanın dn aynı pey
leri tekrarladığını anlatmak istiyen yayınlar,
bununla paralellik kurmak istiyen yayınlar J)aşka yabancı ajanlann işidir demiyorum, $ma
onların, sadece onların ekmeğine yağ süreri ve
sürmektedir diyorum. Beynelmilel komüniz
min, her şeyi, hattâ işine geldiği zaman ku|tsal
dinî inançları dahi sömürmeye kalkıştığını, as
lında bu inançları bozacak diye gördüğü |çin
nurcuların arasında da çöreklondiğini bilmiyor
muyuz?
|
Sayın İçişleri Bakanımızda burada, bu i ko
nuda ellerinde türlü türlü dosyalar elbette yar
dır. O halde gerçek vatanseverlerin sloganları
nı şüphesiz kendi çıkarına alet etmek için 'çul
landı diye, tıpkı Türkiye'mizin sevgili adlını
kullanmaya cüret ettiği gibi, bir satılmışın göz
lerini böylesine yurt sathında yaymaya, duymıyanlara duyurmaya ve bunu ileride kendi;ha
sis propagandalarına malzeme yapmaya kalkış
mak neye değerli arkadaşlarım?
BAŞKAN — Sayın Birgİt, lütfen bağlayı
nız efendim, istirham ediyorum.
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Hükümetin
bu yoldaki hatasının, hattâ müsamaha ile kar
şılayınız lütfen, gafletinin nereye kadar uzan
dığını ortaya koymak için size hazin ve esef ve
rici bir örnek sunacağım.
İktidar organlarında yapılan çığırtganlıjdarm, bu organların tiraj seviyesinin perişanlığı
nı da bildiği için yetersiz görenler. Yakup (De
mir adlı satılmışın konuşmasını TRT teşkilâtı
nın mikrofonlarında yayınlatmak istemişlerdir.
TRT nin vatansever, millî güvenliğin ne o dü
ğünü bilen yöneticileri bu çok zararlı (C. H. P.
sıralarından alkışlar) aslında sadece Yakup Demir'in efendilerinin ekmeğine yağ sürecek j ve
onlara rüyalarında görseler dahi inanamıyaeakları oyunu Türkiye radyolarında oynatmajnıştır. TRT yöneticilerine, bu kanuni vo haklı di
renmelerinden ötürü teşekkür etmek gsnskir
arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
TRT ye bu yolda bir yayın için başvuranla
rın, verilen cevap karşısında uyanmış olmaları
nı kanunsuz taleplerinde ısrar etmedikleri için
tahmin ediyorum, teşekkürle karşılıyorum.
Sözlerimi bitirirken, komünizmin akılsız
düşmanlarının metodları ile Türkiye'de bu [dü
şünceye yârdım ettiklerini de tekrar hatırlat
mayı gerekli görüyorum.
j
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Bizler Volga'dan gelen rüzgârlara karşıyız.
Tıpkı sizin giibi, hepimiz gibi.. Bu karşılığı sos
yal adalet gibi, toprak reformu gibi, haysiyet
li bir dış politika gibi, petrol ve maden konu
ları gibi'konuları birer sed gibi Volga'dan ge
len rüzgârlara dikerek karşı koymayı istiyo
ruz. İktidar..
BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen bağlayı
nız. (A. P. sıralarından gürültüler) Efendim,
müdahale etmeyiniz rica ediyorum. (A. P. sıra
larından «müddeti bitti» sesleri) Efendim, Efeoğlu da sekiz dakika görüştü. Sayın Birgit, lüt
fen bitirin efendim.
ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — İktidar, va
tansever, şuurlu, memleketçi muhallifleriyle
uğraşacağına bugün altıncı ayını
doldurmuş
ibir iktidar olarak sefalete, pahalılığa, işsizliğe
ve daha nice meselelerimize karşı çare bulma
görevinde olduğunu unutmamalıdır arkadaşla
rım.
Milletin gerçek dertlerine sırt çevirmiş ol
maktan vazgeçmelidir. Kendilerini bekliyen bir
sürü iş vardır, bunlara eğilsin. Sadece Seçim
Kanununu gündeme aldıracağım diye Başba
kan buraya gelmesin, Meclisi toplamasın, dışa
rıda memleket işleriyle uğraşsın arkadaşlarım.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan gürültüler, C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz istiyen arkadaşlarımdan tekrar is
tirham ediyorum; Başkanlığa bildirdikleri ko
nunun dışına çıkmasmlar. İstirham ediyorum.
Geçen gün de oldu, sözünü kesmeye mecbur
kalıyoruz.
İSMET ANGI (Eskişehir) — Hem bu sözle
ri söylüyorsunuz, hem de müsamaha ediyorsu
nuz.
BAŞKAN — Sayın İsmet Anığı, hareketleri
miz Genel Kurulun gözleri önünde cereyan edi
yor. Tahmin ediyorum ki, bütün arktı daşlar si
zin gibi düşünmüyorlar.
Sayın Bülent Ecevit, fikir
hareketlerine
karşı yapılan baskılar ve kitapçıların tehdidi
ile ilgili gündem dışı söz talebimiz var İstirham
s ediyorum bu konu içinde kalın. (A. P. sırala
rından «Bakan söz istiyor» sesleri)
Sayın Ecevit. istifham ediyorum. Turizm ve
Tanıtma Bakanının gündem dışı söz istediğini
görmemiştim, İstirham ediyorum.
Buyuran Sayın Bakan.
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TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (izmir) — Muhterem arkadaşlarım,
biraz evvel gündem dışı bir konuşma yapan ar
kadaşımız, TRT ye, Yakup Demirin konuşma- "
sının TRT de yayınlanması yolunda kanunsuz
bir emir verildiğinden bahsettiler. Hükümetin
veya başka çevrelerin TRT ye bu yolda yapıl
mış bir kere emri olamaz, bir telkini de yoktur.
Bu iddia tamamen asılsız ve yalandır. Bunu be
yan ederim. (A. P. sıralarından şiddetli alkış
lar)
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Yemin et...
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevifin, turizm ve Tanıtma Bakanının sözlerine iti
raz ederek komünizmle savaş tedbirlerinin yanliş
uygulandığına değinmesi ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın, yeni Hükümetin
bu konudaki
tutum ve davranışını açiklıyan demeci.
BAŞKAN — Sayın Ecevit, buyurun.
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın
milletvekilleri; konuşmama başlarken Sayın
Turizm ve Tanıtma Bakanının yaptığı açıklama
ile ilgili bir hususu belirtmek isterim, belki ken
dilerinin haberi yoktur. Orfran Birgit... (A. P. sı
ralarından gürültüler) Lütfen gerçekleri öğreni
niz beyefendiler.. Söz konusu demecin yayın
lanması.. (A. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, müsaade
buyurun
bitirsin arkadaşımız. Daha cümlesini bitirmedi.
(A. P. sıralarından gürültüler)
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Söz konu
su demecin yayınlanması Dışişleri Bakanlığın
ca istenmiş, ancak TRT nin uyarışı üzerine
bundan vazgeçilerek TRT ye teşekkür edilmiş
tir. Bunu kısaca belirtmek isterim. (A. P. sıra
larından gürültüler, C. H. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Ecevit, tekrar istirham
ediyorum; Başkanlığa bildirdiğiniz konu daire
sinde kalın, istirham ediyorum.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın
Milletvekilleri, demokrasinin en az oy özgür
lüğü kadar önemli bir unsuru olan düşünce öz
gürlüğüne, o arada yayın ve sanat özgürlüğü
ne karşı resmî, yarıresmî ve gayriresmî baskı
lar git gide artmaktadır. Bunu Yüce Meclisin
vö Hükümetin dikkatlerine sunmak için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum.
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Düşünce özgürlüğünün en az oy özgürlüğü
kadar önemli olduğunu söyledim. Çünkü dü
şünce özgürlüğü olmazsa vatandaş oyu, çeşitli
düşünceler arasında yapılan bilgili ve bilinçli
bir seçme konusu olamaz.
Düşünce özgürlüğüne karşı son zamanlarda
görülen yeni ve çirkin bir baskı usulü şudur.
Kitap evleri, bâzı yayınları, bâzı kitapları sat
mak için tehdit altında
bulundurulmaktadır.
(A. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, fırsat verin de ko
nuşsun. Her halde söyliyecektir arkadaşımız.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu baskı
yı ve bu tehdidi yapanlardan bir kısmı bâzı Fa
şist eğilimli derneklerdir. Fakat bundan daha
acısı, bâzı milletvekilleri bizzat bu baskıyı yap
maktadırlar. (A. P. sıralarından gürültüler.)
Aziz arkadaşlarım, Sayın Başbakan ve baş
ka bâzı Hükümet üyeleri birçok vesilelerle,
«suç işlenirse kanunların gereği yapılır» de
mektedirler. Bâzı yayınlarda da Anayasa ve
kanunlar bakımından suç varsa kanunî yollar
dan 'bunun gereği elbette yapılır, yapılmak ge
rekir. Fakat kanun koyucu ve kanun koruyu
cu durumunda olan kimselerin dükkân dükkân
dolaşıp da kanun dışı baskı yollarına başvur
maları sanırım dünyanın hiçbir demokrasisin
de görülmüş şey değildir. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) Anayasamızın düşünce özgürlüğü
bakımından sınırları geniştir. Anayasaya bağlı
lıkta herkesten çok-sorumluluk taşıyan kimse
ler, yani milletvekilleri Anayasamız kadar mü
samahalı olmak zorundadırlar. Anayasa sınır
l a n içinde her uçtan yayınlar yapılması tabii
dir. Demokrasinin gereği budur. Demokrasi sa
dece iktidardakilerin besledikleri
düşünceleri
yayma hürriyeti değildir. Eğer demokrasi bu
olsaydı bütün komünist memleketlerde demok
rasi var demek olurdu. Çünkü oralarda da bü
tün vatandaşlar iktidardakilerin düşüncelerini
saymakta hürdürler. Aşırı sağcı yayınlara kar
şı pek müsamahalı, hattâ teşvikkâr olan ikti
dar çevreleri, bunun dışındaki yayınlara karşı
aşın bir hassasiyet içindedir.
Aziz arkadaşlarım, Türk halkının komü
nizme karşı olduğunda şüphe yoktur. (C. H. P.
sıralanndan alkışlar) Fakat bilinçli bir halk,
neye, niçin karşı olduğunu bilmelidir
Fakat, hoşlarına gitmiyen, bâzı menfaat
çevrelerini tedingin eden her reforma «komü

15 . 4 . 1966

O : 2

nizm» damgasını vurabilmek ve bunları halka
öyle göstermek imkânını elde bulundurmak
için halkı karanlıkta tutmak istiyenlcr var
dır.
Bir ülkede ancak halkın sağduyusuna, dü
şünce özgürlüğü içinde doğru yolu bulabiljme
yeteneğine inıanılıyorsa demokrasi
uygulanır.
Demokraside hiç kimse, hele politikacılar, kendi
lerini halkın vasileri yerine koyamazlar. (C.H.P.
sıralarından alkışlar).
Halkımızın, gerçekleri öğrenirse, dünya gö
rüşü ve bilgisi genişlerse komünizm olacağın
dan şüphe mi ediliyor ki, bu aşırı kaygı göste
riliyor ve bu vasilik ve baskı havasına gidjiliyar? (A.P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Ecevit,
layın.

lütfen

bağ
I

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sa^m
Başkanım, konuşmıamı Saym Efeoğlu'nun ko
nuşmasından daha kısa zamana sığdırmaya ça
lışacağım.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
BÜLEND ECEVİT (Devamla) — Bunpn
dışında bâzı tiyatrolara yapılan baskıları jşeçen gün Suphi Baykam arkadaşımız burada be
lirtmiştir. O zaman Hükümet İstanbul içjin,
bu belediyenin bileceği iş demişti. Kitapçılara
yapılan baskı için de belki bu, bâzı dernekle
rin, veya milletvekillerinin işidir, bdzi ilgilen
dirmez, diyebilir. Fakat bu türlü baskılar için
ortamı bugünkü
iktidar ve iktidar partisi
ve Hükümeti yaratmaktadır. Bu iktidarın
Kültür müsteşarı, 'kendi kanuni yetki erdni
aşarak
Devlet
tiyatrolarında
;Dİr
sansür memuru gibi davranmaktadır. Bunjun
hikâyelerini gazetelerde okumaktayız. (C.HıP.
sıralarından alkışlar). Aynı kültür müsteşarı,
milletvekillerine dağıtılan bir ilândan okuyo
ruz; 19Ö2 yılında Mevlâna'nın ,yazdığı şiir|er
diye bir saJhte vahiy kitabı yayınlayan kimse
lerin kitaplarını okullara ve Dışişleri Bakan
lığına tavsiye etmektedir.
Aziz arkadaşlarım, iktidarın bu tutumu yü
zünden kompozisyon ödevi dolayısiyle öğrenci
ler tevkif edilmekte, fenere kırmızı kâğıt dola
yan gençler tevkif edilmekte, Bethoven'in, Mbtzart'm plâkları Rusya'dan geldi diye toplatıl
maktadır. Halbuki bunun için mesnet olarak
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kullanılan kararname, propaganda niteliğinde
plâklar içindir. Ve gene halbuki bu Hükümetin
Rusya'dan bu plâkların gelebilmesi için kotalar
yoluyla verdiği müsaade gene bir kararname
olarak yayınlanmıştır. Aziz arkadaşlarım
bu
türlü mücadele bizi gülünç duruma düşürebi
leceği gibi Türkiye'de de komünizmin
hafife
alınmasına sebobolabilir. (A.P.
sıralarından,
«Sayın Başkan, 10 dakika oldu» sesleri).
BAŞKAN — Sayın Ecevit, istirham ediyo
rum, lütfen bağlayınız.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Konuşma
mı bağlıyorum.
Her ülkede gizli, açık komünistler olabilir.
Fakat bir ülkede gerçek demokrasi varsa, de
mokrasinin tabiî sonuçları olan sosyal adalet
tedbirleri almıyorsa o ülkede komünizmden en
dişeye yer yoktur. Çünkü dünyada hiçbir ger
çek demokratik ülkede komünizmin oyla ikti
dara geldiği görülmemiştir. Ve hiçbir gerçek
demokraside komünizmin iktidara gelmek için
ihtilâl ortamı bulabildiği de
görülmemiştir.
Fakat bâzı demokrasilerde komünizm korkusu
şişirilerek ve bir şantaj vasıtası yapılarak fa
şizmin iktidara geldiği yakın tarihimizde gö
rülmüştür.
Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum,
Çeşitli nedenlerle komünizme karşı
olanlar
vardır. Komünizme karşı olanların büyük ço
ğunluğu, bilinçli olarak onun karşısında bu
lunanlar, komünist ülkelerde düşünce özgürlü
ğüne yer* olmadığını bildikleri için, komünist
ülkelerde sanatın, tiyatronun özgür olmadığını
bildikleri için, komünist ülkelerde yaym özgür
lüğü olmadığım bildikleri için komünizmden
nefret ederler. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). Komünizmden nefret ederler. Komü
nizmle mücadele diye bütün bu özgür
lükler zedelenirse, kısılırsa toplumun,
ko
münizme mukavemeti asıl
o zaman, za
yıflamış olur. İşte iktidar partisi bugün Hü
kümetiyle birlikte bu tehlikenin sorumluluğu
nu omuzlarında taşımaktadır. (C.H.P. sırala
rından alkışlar).
BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Ba
kanı.
OSMAN ÖZER (İstanbul) —. Beş dakika
lık konuşma on dakika oluyor.
BAŞKAN — Sayın Özer, İçtüzükte beş da
kika diye hüküm yok. Karar da yok. Takdir
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tamamen Başkanlığa aittir. İstirham ediyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI
FARUK
SÜKAN
(Konya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım,
Son günlerde Türkiye'mizde maalesef mu
ayyen mefhumlar üzerinde asgari müşterekle
rin tesbiti mümkün olamamaktadır. Adeta bir
mefhumlar anarşisi haline memleket getirilmek
ve sürüklenmek istenmektedir. Keza muayyen
çevrelerde son derecede bir telaş, bir heyecan
ve huzursuzluk başlamıştır. (A.P. sıralarından
alkışlar). Bu telâşın ve huzursuzluğun sebebi,
milletin büyük ekseriyeti tarafından gayet iyi
bilinmekte ve değerlendirilmektedir.
NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Ekalliyet
tarafından bilinmiyor mu sanki1?
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Aziz arkadaşlarım, Türk Anayasası
Komünizmi ve aşırı solu sureti katiyode men
etmiştir. Türk Anayasası her türlü aşırı cere
yanı, fanatizmi, irticai men etmiştir. (A.P. sıra
larından alkışlar). Ama son günlerde solun ale
ni faaliyetlerinin ortaya çıkmasından, maske
lenin ortaya çıkmasından endişeli olan bâzı ze
vat ve çevreler fevkalade huzursuz bir halde
meseleyi ve Türk efkârı umumiyesinin dikkat
lerini başka istikamete çevirmek için gayret
sarf etmöktedirler. (A.P. sıralarından alkışlar).
Hükümet olarak gayet dikkatle, gayet so
ğukkanlılıkla kanunların bize verdiği hak ve
salâhiyetleri tamamen meşru hudutlar içerisin
de kullanmak suretiyle Büyük Milletin selâme
ti için huzursuzluk çıkarmak istiyen anarşist
lere fırsat vermiyeceğiz, bu, milletin arzusu
dur. (A.P. sıralarından alkışlar).
Aziz arkadaşlarım,
fikir
özgürlüğünden
bahsediliyor. Dikkat nazarlarınıza arz ederiz;
son günlerde basında çıkan muayyen neşriyat
dikkatle takibedilirse, bu Devletin mukaddes
mefhumlarına ve Hükümetin bütün azalarına
hakikaten üzerinde titrememiz iktiza eden
mukaddes mefhumlara ve kıymetlere nasıl saldırıldığmı herkes görüyor. Bunlar karşısında
fikir özgürlüğünden bahsetmiyon, ama Yakup
Demir'den dolayı alerji duyan ve Nâzım Hikmet'in yasak kitaplarını
gayrimeşru şekilde
basan kitabevleri ve bunların
kitapları
nı toplattık diye harekete geçenlere mü
saade etmiyeceğiz. (A.P. sıralarından şiddetli
ve sürekli alkışlar, «bravo» sesleri).
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Mahkeme
ye, mahkemeye.
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Komünizmle mücadelede esasta te
melde beraberiz. Heyecanlanmaya lüzum yok.
Yaptıklarımız tamamen kanuni ve meşru. Gayrikanuni hareket edenleri mahkemeye tevdi
ediyoruz, Sayın Türk hâkimine tevdi ediyo
ruz .(C.H.P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, istirham ede
rim, efendim müdahale etmeyin.
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Beyefendiler, yarası
olrnıyan go
cunmaz, sakin olunuz, neden heyecanlanıyor
sunuz, neden telâş ediyorsunuz? Sakin olun,
lütfen sakin olun.
Kıymetli arkadaşlarım, Hükümetin toplat
tığı kitaplar kanunen yasak olan kitaplardır
ve neşri yasak edilmiştir. C.H.P. sinden Hükü
met icra eden arkadaşlarımın altında imzaları
da bulunan yasaklanmış kitaplardır. Toplattırılanlar bunlardır. Bunların dışında kanunen
yasak olmıyan tek kitap toplattı rılmamıştır ve
bir baskı yapılmamıştır. Nazım Hikmet'in, bâzı
çevrelerde millî şair olarak değerlendiren, va
tan haini Nâzım Hikmet'in dışarıda bastırıla
rak, tahrif edilerek Türkiye'de çevrilerek bas
tırılan kitapları toplattırılmıştır. Bu kitaplar
mahkeme kararı ile toplattırılmıştır.
Plâklar
da böyledir. Bunun fikir özgürlüğüyle, sanat
kâra tecavüzle ne alâkası vardır? Sayın Bülent
Eeevit, yapılan bunlardır. Aksini çıkın burada
ispat edin, ispata davet ediyorum. (A.P. sırala
rından bravo sesleri, alkışlar).
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Mozart
komünist mi Sayın Bakan? (Gürültüler).
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Devletin büyük mesuliyetini deruhde etmiş, mesuliyetlerinin bütün ağırlığını
hissederek, milletin güveni ile buraya
gel
miş ve Büyük Millet Meclisin itimadına, tevec
cühünü almış Hükümetler müfteri olamazlar,
kanun dışı hareketlerde bulunamazlar. Bunu
katiyetle tescil etmek isteriz.
Aziz arkadaşlarım, bizim iktidarımız zama
nımda basın âzami kanunlar çerçevesi içerisin
de hürriyetini kullanmış ve kullanmakta devam
etmektedir. Ama biz kendi aleyhimize neşriyat
yaptı diye gazete idarehanelerini
yıktırtma-
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dık, gazeteleri yıktırtmadık. (Adalet Partisi sı
ralarından bravo sesleri, alkışlar).
Bu itibarla hakikaten Cumhuriyet
Halk
Partisi muhterem grupunun büyük ekseriyeti
ile, bu konularda, bâzı asgari müştereklerde
mutlak surette mutabıkız. Komünizmin tehli
keli olduğunu, komünizmin Türkiye için bü
yük tehlike olduğunu ve komünizmin Türki
ye'de büyük tahribat yaptığı kanaatinde oldu
ğunu, Halk Partili arkadaşlarımızın büjyük
bir kısmı kabul etmektedirler. (C. H. P. şura
larından ve M. P. sıralarından, «Meclisin bü
tün üyeleri kabul etmiyorlar mı?» se3İeri) Hepisi kabul etmektedirler.
Ama buraya çjıkıp
bu intibaı verecek arkadaşların da ölçülü j ko
nuşmasını bizatihi bunların murakabesini Ijalk
Partisi grupunun yapmasını temenni etmek!her
halde hakkımızdır arkadaşlar. (A.P. sıralacın
dan alkışlar).
ORHAN BIRGIT (istanbul) — Sayın f a s 
kan, Sayın Bakan sataşıyor; ya
sataşmasını
kessin ya bize de söz verin.
BAŞKAN — Sataşma yok efendim, müsaa
de buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 0 e vamla) — Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin nıilli menfaatlerine matuf Türk Milletinin be
kâsını ihlâl edecek her türlü hareketin kar
şısında, her derasında beyan ettiğimiz ü::ere
bizatihi Büyük Türk Milleti ve onun tenjısilcisi olan Büyük Millet Meclisinin
muhterem
üyeleri ve onu temsil eden Hükümetler ve Ada
let Partisi Hükümeti müsaade ctmiyecektir.j Bu
karar ve azim içerisinde kim ne miktarda nasıl
telâşa düşerse dü}sün milletin huzurunu geoi
di huzursuzlukları için bozmaya
yeltenenler
mutlak surette Cumhuriyet kanunlarının pen
çesinden kendisini kurtaramıyacaklardır.
Hürmetlerimle arz ederim. (A.P. sıralacın
dan bravo sesleri ve şiddetli alkışlar).
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
deme geçiyoruz.
j
5. — Ölüm cezasına hükümlü Kaçak Çtlik,
Abdülgani Karasu ve Mehmet Demir hakların
daki dosyanın geriv er ilmesine dair Başbakaiilik
tezkeresi.
\
BAŞKAN — Gündemde yer almamış olan
Başkanlık Divanının bâzı sunuşları var. Şun
lardan bir tanesi bir ölüm cezası ile ilgili fyos-
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yanın geri istenmesine dair Başbakanlık tezke
residir, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 1 . 3 . 1965 tariMi ve 5/4 - 1398 sa
yılı yazımız :
Ölüm cezasına hükümlüler Kaçak (Kaçar)
Çelik, Abdülmecit (Mecit) Taşdemir, Abdülgani (Gani) Karasu ve Mehmet
(Nurettin)
Demir haklarındaki mahkûmiyet
dosyasının,
hükümlüler vekili tarafından vâki karar tasMM, iadei muhakeme ve yazılı emir talebimn
incelenmesi için iadesi hususu, Adalet Bakanlığmın 9 . 4 . 1966 tarihli ve 11778 sayılı tezke
resiyle istenilmektedir.
Gereğine müsaadelerini ara ederim.
Başbakan
Süleyman. Demirel
BAŞKAN — Geri verilmiştir.
6. — 25 Nisan 1966 tarihinde Berlin'i
ret edecek olan üyelerle ilgili liste.

ziya

BAŞKAN — İkinci sunuşumuz Yüce Heye
tinizce evvelce alman karar gereğince 25 Nisan
1966 tarihinde Berlin'i ziyaret edecek olan par
lâmento üyelerine ait listeyi yüksek bilgileri
nize sunuyoruz.
İslimleri okunacak olan arkadaşlarım, bil
giye sunmakla vazifelerine başlamış olacaklar
dır. Kendilerine başarılar dilerini.
25 Nisan 1966 tarihinde Berlin'i
ziyaret
edecek olan Parlâmento üyelerine ait liste.
Neşat Tanrıdağ (Yozgat), Hasan
Aksay
(Adana), Osman Turan (Trabzon),
Turhan
Bilgin (Erzurum), Celâl Nuri Koç
(Kars),
Kadri Eroğan (Sakarya), Necati Kalaycı
(Konya), Emin Paksüt (Ankara), Adnan Şenyurt (Erzurum), M. Emin Erdinç (Van),
Mahmut Çetin (Urfa), S. Faruk Önder (Kon
ya), Şa'ban Erik (Malatya),
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
7. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, çar
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havale
edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden
kurulu ge
çici bir komisyonda görüşülmesine
dair öner
gesi (1/160, 4/76).
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
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Muhterem arkadaşlarım, 24 Nisan tarihine
kadar kanunlaşması gereken, ancak bunun için
daha evvel bu kanunu tetkik edecek geçici ko
misyonun da teşkili zaruri bulunan bir işimiz
var. Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı.
Bu hususta Sayın İçişleri Bakanınuı bir öner
gesi vardır. Evvelâ böyle bir geçici komisyon
kurulması mevzuunu şu anda görüşmeyi kabul
edip etmediğinizi yüksek tasvibinize sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir.
TARIK ZİYA EKİNCİ
(Diyarbakır) —
Efendim, bu önergeyi oya koyamazsınız.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Bu öner
geyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü gündemin gelen kâğıtlar arasında
ıbulunan «Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu»
tasarısının, Anayasa Mahkemesinin 26.10.1965
gün ve E. 1965/25, K. 1965/57 sayılı kararı
gereğince 24 . 4 . 1966 tarihine kadar kanun
laşmasına lüzum ve zaruret vardır.
Bu bakımdan tasarının, havale edilmiş oldu
ğu İçişleri, Maliye ve Bütçe ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 er kişiden tos/kil olunacak
bir geçici komisyonda öncelik ve ivedilikle mü
zakeresinin karara bağlanmasını arz ederim.
İçişleri Bakanı
Faruk Sükan
BAŞKAN — Efendim, önergede her ne ka
dar geçici komisyonda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi deniyorsa da biz bunu sadece geçici
komisyon teşkili mahiyetinde alıyoruz.
Siz bu konuda söz istemişsiniz, Sayın Ülker,
Buyurun.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Bekçiler Kanunu aşağı yuka
rı 12 bin bekçiyi, yani emniyet görevi yapan
vatandaşımızı ilgirendiren ve yıllık vatandaş
tan tahsil edilen para miktarı da - yani, vergi
olması lâzımgelir - 50 - 60 milyon lira arasında
olan ve bilaistisna şehir ve kasabalardaki bü
tün vatandaşları ilgilendiren bir konudur. Va
tandaşlar bekçi parasından şikâyetçidirler. Çünki, 1330 tarihinde çıkmış, «Çarşı ve Mahallat
Kanunu» adlı ve maddesini şurada okuduğum
zaman pek çoğumuzun tamamen sökemiyeceğimiz bir lisânla, bir dille yazılmış bir kanundur.
Bu kanun gelişi güzel mahallî idare heyet
lerinin karariyle vatandaşlara vergi salınması-
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m, bu verginin yine kendi özel vasıtalariyle alın
masını yani özel tahsildarları, özel muhasebe bü
roları, özel diğer memurları vasıtasiyle tahsili
ni ve yine özel surette' bunların bekçilere har
canmasını gerektiren bir tatbikata sahiptir. Çünki kanun bu yetkiyi vermektedir.
Bundan dolayı yakın tarihimizde bu bekçi
parası, yani almışı, verilişi belli olmıyan, kanun
larda ölçüsü, nipeti gösterilmiyen kimden ne ka
dar alınacağı belli olmıyan, yalnız yapılan bu
na ait cetvellerin ilçenin bir yerinde asılmak
suretiyle kesinleşen, fakat işin tahsiline sıra gel
diği zaman bunun tahsil edilmesi için 6183 sa
yılı Devlet alacaklarının tahsili ile ilgili kanun
gereğince vatandaştan çatır çatır, haczen, zor
la, zammî ile alınan bir paradır. Bu paradan Tür
kiye'nin her tarafta vatandaşlar engin bir şe
kilde şikâyetçidir. Çünkü istenilenden istenildi
ği kadar para alınmaktadır. Şurada elimin al
tında dosyada bir mektup var, vatandaş gön
dermiş (Adalet Partisi sıralarından, «ne ala
kası var, bunlar sadet dışı» sesleri) Sadet dışı
değil efendim, lehinde konuşuyorum.
BAŞKAN —• Müsaade buyurun, bir dakika,
takibediyorum efendim, müsaade buyurun.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, usulleri bilen bir arkadaşı
nızım. Ehemmiyetini anlatıyorum. Bunu anlat
mak benim hakkımdır ve yerinde bir şey yap
tığıma kaaniim. 4 . 12 . 1965 de bir vatandaş
bana bir mektup göndermiş. O zaman bekçiler
le ilgili bu kanun teklifini Meclise sunmuştum.
«Allah senden razı olsun» diye, içinde yazmak
suretiyle... Üç lira... (A. P. sıralarından «ne il
gisi var» sesleri) Müsaade buyurun dinlerse
niz alâkasını anlarsınız. Üç lira aylık verirler.
Bizden otuzbeş lira isterler. Yani birisinden üç.
lira alıyorlar, ona kızdıkları için otuzbeş lira
alıyorlar. Tatbikatı böyle olan bir kanundur.
Ayrıca, muhterem arkadaşlar, bu toplanan
paralar Devletin yani Sayıştayın kontrolü al
tında değildir. Bunu nereye isterlerse sarfederler. Daktilo alınır, sekreter alınır, halı alınır,
kilim alınır, jeep alınır...
BAŞKAN — Sayın Ülker, önerge, Çarşı
ve Mahallât Bekçileri kanun tasarısını görüş
mek üzere İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon
larından seçilecek beşer kişiden terekküp ede
cek bir Geçici Komisyon teşkili hakkındadır. Bi
naenaleyh görüşmenizin bu mevzu etrafında ol
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ması lâzım, kanun tasarısının esasını görüşmü
yoruz. Bu itibarla istirham ediyorum sededej ge
lin.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Üaşkanım, sadedin içindeyim, bunun lehinde konuşduğumu ifade ediyorum ve kanunun önemi
ni Yüce Meclise arz etmeye çalışıyorum. (Sol
dan gürültüler)
Efendim, lehinde konuşmak benim bildiğim,
bunun ehemmiyetli ve faydalı olduğunu söyle
meye derler, benim bildiğim budur.
j
Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kadar kızıyor
sunuz ama özür düeyerek söylüyorum, bunaj bu
kadar ehemmiyet vermemişiz, yani ehemmiyet ger
menin de sebebi var.
j
Çimdi geleyim şu noktaya; muhterem arkadaş
lar, Anayasa Mahkemesi ki geçen devrede bii bu
kanun teklifini yaptığımız zaman onun gerekçe
sinde açıkça 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bek
çileri Kanununun Anayasaya aykırı olduğunu
ifade etmiştik. (A. P. sıralarından, «malûm1 ol
du» sesleri.) Hiç malûm olduğu belli değil... |Ba
kın söyliyeceğim, şimdi biraz sonra anlıyacaksjnız,
bakın neden malûm değil...
Ve kanunda nisbeti gösterilmiyen bir vergjinin
alındığını ve bunun Anayasaya aykırı bir kamun
dan kurtulmanın iki yolu bulunduğunu, bullar
dan bir tanesinin Anayasa Mahkemesinde I bu
nun iptali, diğerinin de Yüce Meclisin Anayasa
ya aykırı bulunan bu kanunu değiştirmesi oldu
ğunu ifade etmiştik. Ve şüphesiz ki, Yüce Mec
lis için Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptaj et
meden Meclisin bu kanunu değiştirmiş oljnası
şüphesiz ki, Yüce Meclis için çok daha iyi bir| hal
çaresi idi. Maalesef o zamanlar bu teklif öinem
kesbetmedi, kimse üzerinde durmadı, kaldı. |
Şimdi bu sene, yani yeni dönemde 29.11.1965
tarihinde Meclis açılır - açılmaz kanun teklifini
sunduk. 29 . 11 . 1965 te. Bu arada tabiîdijr ki,
böyle Bekçiler Kanunu gibi ufak bir kanlımla
meşgul olmıya ihtiyaç duyulmadı. Ama bu k^nun
teklifimiz komisyonda dururken Anayasa Mahke
mesi karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Riz^ İc
ra Tetkik mercii, icra yargıcı vatandaşların! ha
pisle tazyikinin istenmesi üzerine, bu şekildeki
bir kanuna göre hapis cezasının verilmesinin ana
yasaya aykırı olduğunu iddia etmek surejtiyle
Anayasa Mahkemesine müracaat etti. 26.10.[L965
tarihinde Anayasa Mahkemesi iki sebepten: j
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1. Anayasanın 61 nci maddesine göre vergi
nin nisbeti vesairesi, yani vatandaşların güçlerine
göre alınması ve diğer hususlardan dolayı. Bir
de Anayasanın 126 ncı maddesine göre... Kadrosu
olması lâzım, görevinin belli olması lâzım. Kad
rosu, göevi yok. Bu 12 000 bekçinin iç'nde
150 lira alan var, 750 lira alan da var... Keyfî.
(A. P. sıralarından, «takrir hakkında konuşsun.»
sesleri.)
BAŞKAN — Efendim, takririn lehinde ko
nuştuğu için yadırgıyorsunuz. Tarkirin lehinde
konuşuyor; bu komisyon kurulsun diyor.
KESİT ÜLKER (Devamla) — Çok muhterem
arkadaşlarım, şu söylediğim sözlerden bir tanesi
Bekçiler Kanununun dışında ise... (Adalet Partisi
s ı r a c ı n d a n , «vakti bitiyor» sesleri.)
BAŞKAN — Sayın Ülker dört dakikanız kal
dı efendim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım biz, bu vatandaşın acıklı duru
muna son vermek için uğranırken orada da icra
tetkik hâkiminin verdiği karar üzerine Anayasa
Ma (.'kemesi iptal etti. Altı aylık bir müddet ver
di. Altı aylık müddet 25 Nisan günü doluyor
25 Nisan günü altı aylık müddeti dolacak ve
25 Nisan günü Türkiye'deki portesi 50 - 60 mil
yon lira arasında olan bekçi paraları bekçi va
tandaşlara verilmiyccek. Verilmediği takdirde
de emniyet ve asayiş ve o vatandaşların ekmek
paraları, çolukları, çocukları ortada kalacak. Bu
nu görerek, bizim muhalefetimiz daima Hüküme
te yardımcı olmak noktasındadır. (Soldan: Bra
vo sesleri, yaşa sesleri.)
Özür dilerim söylediklerimde bir yanlış var
sa siz de çıkın söyleyin, yanlış deyin, «arkadaş
y a k n söylüyorsun» deyin. Ben tuttum 2 Mart ta
rihinde geçici komisyon taletbettim, o zaman ge
çici komisyonu lütfetmediniz, sıraya koydunuz.
Şimdi Sayın Sükan'm getirdiği teklif benimkin
den tam 4 . 3 te de girmiş gündeme. Sayın Sükan'm teklifi 23 . 3 . 1966 tarihinde girmiş. Biz
muhalefeti bu şekilde anlamıyoruz, yardım et
me diye anlıyoruz, Hükümeti müşkül durumda
bırakmama diye anlıyoruz. Onun için getirdik bu
nu. Fakat İçtüzüğün sarih hükmüne rağmen su
nuşlar kısmında lütfedip okutmadınız. Okutma
dığınız için günler geçti, bir gün 21 . 3 . 1966
tarihinde Maliye Komisyonunda gündemin 8 nu
marasında Ülker arkadaşınızın Bekçiler Kanunu
na sıra geldi. Oraya gittim, dedim ki, «Komis-
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von üyeleri arkadaşlar, bu kanun önemlidir,
25 Nisanda müddeti bitiyor. Kötü bir muhale
fet yapsak ses çıkarmayız, bu uyur ve 25 Ni
danda siz perişan olursunuz. (A, P. sıralarından,
«kısa kes» sesleri.) Efendim 15 dakika benim
hakkım. Kısa bu kadar oluyor. (A. P. sıraların
dan. bir ses: «Bekçilerin kursağından alıyorsun
bu parayı.») Şimdi kursağını anlarsınız; 25 Ni
san günü.. Mektup yazıyor Urfa'dan vatandaş.
Parayı vermiyor vatandaşlar, Anayasa Mahkeme
si kararı çıktı diye. Bekçi parası tahsil edilmiyor.
Bekçi diyor ki, «Akşamleyin eve dönüp içeri gir
diği zaman yavruları, ekmek parası olmadığı için
nğkır buluyorum, beyefendi.» diyor. (Adalet Par
tisi sıralarından «iki aydır gensoru verirseniz böy
le olur.» sesleri)
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker lütfen bağla
yınız
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Saym arkadaş
larım Bakanlık kanun teklifini o gün kabul et
mediler, Hükümet getirecek dediler. Bu Anaya
sa çiğnendi arkadaşlar. Bir milletvekilinin teklif
getirmek hakkıdır. Hükümetin de tasarı getirmek
hakkıdır dedim, kabul etmediler, Hükümet geti
recek dediler ve geriye kaldı. Ancak Hüküme
tin Bekçi Kanunu - kıymetli arkadaşıma söylüvorum değerini biliyorum arkadaşımın. - 23 3 1966
da geldi arkadaşlar. 21 . 3 . 1966 da geldi Bekçi
Kanunu. Bizimki 29 . 11 . 1965 te verildi.
Şimdi onun için söylüyorum. Hakikaten bu
komisyon kurulmalıdır, süratle çalışmalıdır, biran
evvel çıkarmalıdır ve bekçi vatandaşlarımızı ve
diğer vatandaşlarımızı, bu gürültü, patırtı ara
sında memleket ilşerini bir tarafa bırakıp rahat
sız etmiyclim. Bundan hepimiz müteessir ola
cağız. Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından,
alkışlar.)
BAŞKAN — Saym Coşkun Kırca, aleyhinde.
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — 4 Mart
1966 günü 7058 kayıt numarası ile bu hususta
söz istemiştim.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun tet
kik ettireyim. Böyle kayıt numarası ile söz is
teme yok, dışarıdan dilekçe verir gibi. İlk defa
duyduk bunu...
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Ama ev
velden müracaat etmiştim Saym Başkan.
BAŞKAN — Siz lehinde mi
aleyhinde mi?
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KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Aleyhin
de.
BAŞKAN — Tarkirin aleyhinde zaten bir
Saym Kırca istedi, bir de sizi yazarım, görülürsü
nüz. Lehinde bir de Ataöv istedi.
Buyurun Saym Kırca.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, yeniden tedvini maksadiyle bir
geçici komisyon kurulması hususunda Saym İç
işleri Bakanının teklifte bulunduğu Bekçiler Ka
nunu Anayasa Mahekmcs'nce 2G Ekim 1965 gü
nü iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bu
iptal kararı yine Anayasa Mahkemes'nin karacın
da tasrih olunduğu veçhile, altı ay sonra yürürlü
ğe girmek üzere alınmıştır.
Muhterem Hükümetin bu konuda vermiş oldu
ğu kanun tasarısı 21 Mart 1966 tarihini taşımak
tadır. Yani bu tasarı dört ay sonra verilmiştir.
Bu tasarının veriliş tarihinden sonra kanunlaş
mam için. Anayasa Mahkemesinin iptal kararının
yürürlüğe girmesi için aradaki zaman farkı sa
dece iki aydır. Hükümet bu dört ayı boşuna is
raf etmiştir. Buna mukabil C. II. Partili milletve
killeri Anayasa Mahkemesinin iptal kararından
bir ay üç gün sonra 29 Kasım 1965 günü bu ko
nuyu hal ve tedvin eden bir kanun teklifini sun
muş idiler.
Muhterem arkadaşlarım, bu konuda goç.'ei ko
misyon kurulması teklifi de Yüce Meclisin huzu
runa ilk defa gelmiyor. Bekçiler Kanunu teklifi
nin imza sahiplerinden C. II. P. İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker 4 Mart 1966 günü gündeme
giren ve ha^n de Başkanlık sunuşlarının ancak
44 neü maddesinde yer a1 an bir önergeyi vermiş
bulunuvor idi. Savın Faruk Sûkan'm önergesi
de 23 Mart 1966 günü, yani ancak 19 gün sonra
verilip gündeme girmiş bulunuyor.
Muhterem arkadaşlarım, bu konu komisyon
da görüşülürken komisyonun aldığı tavra muhte
rem Başkanlığın önemle dikkatini de çekmek iste
rim. Komisyon, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ve arkadaşlarının, Bekçiler Kanunu teklifinin,
bir Hükümet tasarısı gelinceye kadar görüşmesi
ni tehir etmek kararı almıştır. Komisyon bu ka
rarı alamaz idi. Çünkü Anayasamız, gerek mil
letvekillerine ve senatörlere, gerek Bakanlar Ku
ruluna aynı eşit plânda kanun inisiyatifi hakkını
tanımıştır. Bir komisyonun Hükümetin, milletve
kili ve senatörlerce verilmiş bir kanun teklifi
üzerindeki görüşünü tesbit edebilmesi için mehil
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vermesi normaldir. Ama bir milletvekilinin, bir
senatörün kanun teklifinin görüşülebilmesjni
Hükümetin de aynı konuda bir kanun tasarısını
teklif etmesine bağlamak, milletvekilleri ve sena
törlerin Anayasaca tanınmış olan kanun teklif öt
me hakkı üzerinde Meclis içerisinde gerekli yaba
ma işlemlerinin yapılmasını Hükümetin inisiya
tifi şartına bağlamak demektir. Bu tatbikat kül
liyen Anayasaya aykırıdır... Muhterem Başkan
lığın dikkatini bu hususta çekiyorum. Ve bu şe
kilde hareket eden komisyonları murakabe ederek
kendilerine Anayasa istikametinde hareket etme
ye davet etmeye çağırıyorum.
Cörülüvor ki; komisyon, C. II. P. milletvekil
lerinin Bekçiler Kanun teklifini tam dört ay
bekletmiştir. Şu halde komisyonun çalışmaması
vâlcası karşısındayız. C. II. P. milletvekillerinin
verdikleri Beldeler Kanun teklifini komisyonun
görüşememesinin sebebi nedir arkadoşlarım? \ O
komisyondaki, iktidar partisi ekseriyetinin Hü
kümetin talebi üzerine ve Anayasaya aykırı ola
rak. verilmiş bir kanun teklifinin görüşülmesini,
Ilükümct'n de bir tasarı göndermesine bağlaması
keyfiyetidir. Komisyonu çalıştırma yan şey Hü
kümetin çabşmamasıdır; iktidar partisinin çalış
mama sidir.
Muhterem arkadaşlarım, bunun gibi koıhisvon^ra sadece C. II. P. li milletvekilleri ve sena
törleri tarafından verilmiş 95 aded kanun tekjrfi
vardır. Bunlar arasında; Bina kiraları hakkında
ki kanun teklifi, Petrol kanunu teklifi, Bekçiler
kanunu teklifi, Ilarb okulları kanun teklifi
CAdalet Parti sıralarından «bunun mesele ile ne
ilgisi var» sesleri.) Mesele ile ilgili efendim. Bur<ia ünivcrsitcs'n'n kurulması iç'n kanun teklifi,
bölge tiyatroları kanunu teklifi, Türkiye çay iş
letmeleri kanunu teklifi, ilköğretim ve Eğitim
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi. Sivas'ta 4 Eylül Kongre
Üniversitesi adiyle bir üniversite kurulması hak
kındaki kanun teklifi. (A. P. sıralarından, «ne
alâkası var?» sesleri, gürültüler.) Biz çalıştığı
mız. siz çalışmadığınız için mi bağırıyorsunuz?
Taarruf bonolarının işçilerden, memurlardan ve
esn-aftan kesilen kısmının azaltılması hakkındaki
kanun teklifi, Diyarbakır'da bir üniversite kurul
masına dair kanun teklifi, Konya'da bir Selçuk
Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun teklifi.
Turistik bölgeler kanunu teklifi, Tütün Tarım Şa-
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tış Kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye
tütün ekicileri genel birliği kanunu teklifi...
Daha pek çok kanun teklifleri mevcuttur. Bunla
rın hepsi vatandaşların derdiyle ilgili kanun tek
lifleridir. Tıpkı bu kanun teklifleri gibi, bekçi
ler kanun teklifi de vatandaşın derdine deva bul
mak için C. H. P. tarafından 29 Kasım 1965 gü
nü sevk edildiği halde çalışmıyan Hükümet, sa
dece muhalefet ile uğraşmak için burada bulu
nan Hükümet, bütün gayesi % 53 rey alıp sena
törlüklerin % 98 ini kazanmak gibi antidemokra
tik ve adaletsiz bir gaye peşinde koşmak olan Hü
kümet, bu kanun teklifinin komisyonda görüşül
mesini, tasarı vermekte tembellik etmek suretiy
le dört ay geciktirerek mâni olmuştur. (A. P. sı
ralarından, «sıra kapaklarına vurmalar.», gürül
tüler; C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Kırca; vaktiniz doldu
efendim. Lütfen bir cümle ile bağlayın efen
dim
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Dahası var
muhterem arkadaşlarım; siz gerçekleri anlamamak
için kendi kulağınızı kendi sayhalarınızla dol
durmak gayretinde olabilirsiniz. Ama, millet si
ze rağmen gerçekleri anlıyacaktır.
BAŞKAN — Sayın Kırca; istirham ediyorum,
vaktiniz doldu efendim.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim.
. Daha sonra 4 Mart 1966 günü Bekçiler kanu
nu teklifinin bir Geçici Komisyona havalesi için
4 Mart günü yine Sayın Reşit Ülker arkadaşımız
bir Geçici Komisyon kurulmasını teklif etmiş
bulunuyordu. Bu Geçici Komisyonun kurulması
burada görüşülemedi ve oylanamadı. Niçin?
Çünkü yine vatandaşın geçimini değil, kendi
mensuplarının seçimini düşünen, milleti aldat
maktan başka hiçbir gayesi olmıyan Adalet
Partisi iktidarı ve onun Adalet Bakanı Hasan
Dinçer, bir önerge vermek sureti ile, bu Geçici
komisyonların kurulmasının üzerinde, ondan ön
ce Seçim Kanununun görüşülmesini teklif etmiş
ve kabul edilmişti. Biz ise C. H. P. Grupu ola
rak daima bu Geçici komisyonların kurulmasına
mütaallik tekliflerin, sunuşların başında her
vakit görüşülebileceğini müdafaa etmiştik. Şu
halde kanunu geç getiren sensin Faruk Sükan,
Geçici Komisyon kurulmasını önliyen sensin Ha
san Dinçer; bu Meclisi çalıştırmıyanlar aslında
seçimden başka hiçbir şey düşünmiyen, vatan
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daşın dertlerine arka çeviren sizsiniz, iktidar
partisidir. (Devamlı gürültüler)
BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Kırca is
tirham ediyorum.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bu Geçici
Komisyon önergesi burada öylanamaz. Burada
oylanabilecek olan Reşit Ülker'in önergesidir.
Bu itibarla Faruk Sükan'm önergesi öylanamaz.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Bitti sözünüz efendim, Sayın
Kırca istirham ediyorum bitti sözünüz.
HAMIT FENDOĞLU (Malatya) — Reis Bey
müsamaha ediyorsunuz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, istirham ediyo
rum, sakin olun. Muhterem arkadaşlarım; istir
ham ediyorum, karşılıklı görüşmiyelim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sevgili arka
daşlarım; memleketin çok önemli bir vazifesini
görmekte olan bekçi vatandaşlarımızın nafakası
üzerinde koparılan şu fırtına hem milletimizin,
hem dünya efkârının, hem de Yüce Meclisin
önünde cereyan ediyor; ne kadar acıdır!
Acıdır çünkü; bu kürsüye çıkanlar bundan
üç sene evvel verilmiş olan bir kanun teklifini,
zamanı iktidarlarında çıkarmamak suretiyle kendi
tenbelliklerini bu küsüde tescil ederken iş başına
gelmiş, millet çoğunluğu ile yine vazife almış
bir Hükümet Türkiye'de bütçeyi getirip, bütçe
arasına yeni bir kanun sokma imkânı bulamadığı
bir sırada, Anayasanın Anayasaya aykırı kanun
lar meyanmda mütalâa ederek tatbikatın kal
dırdığı bir kanunu 18 Mart günü Yüce Meclise
dağıtıyor. 21 Mart günü İçişleri Bakanlığı bu
gün kurulacak olan komisyonu kurabilmek için
Başkanlığa bir takrir veriyor, 21 Mart. Yüce Baş
kanlığa verilen bu takrir, bugün Nisan ayının
15 idir, henüz Adalet Partisi iktidarının bir tak
riri ile görüşmek imkânına nail oluyor. Ama
nasıl nail oluyor; Meclis açılıyor, muhalefet
sıralarında tek insan yoktur, iktidar Grupu ço
ğunluk sağlamaya çalışıyor, iki kişi eksikliğin
den çoğunluk sağlanamıyor. Bir saat sonra yine
muhaleyet sıralarında hiç kimse yok, iktidar
grupu çoğunluğu sağlıyor, Meclisi çalıştırıyor.
Meclisi çalıştırmaya başladığı andan itibaren
buraya çıkan herkes bülbüller gibi nutuk çeki
yor.
Sevgili arkadaşlarım bu milletin gözünden bu
kaçıyor mu sanıyorsunuz 1 Sizin bu milletin
önemli kanunlarını sabote etmek için Meclis
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Riyasetine vermiş olduğunuz gensorularla ya
rın memurların maaşını alamıyacak duruma gel
diği zaman, Tapu Kanunu çıkamadığı zaman,
bekçiler nafakasını alamadıkları zaman onların
vicdanlarında mahkûm olacağınızı unutuyor
musunuz ?
Sevgili arkadaşlarım; muhalefete yardımcı
yız diye kongrelerde (C. H. P. sıralarından «ik
tidara» sesleri) iktidara yardımcıyız diye - çün
kü iktidara yardım etmeye alışmadıkları için
sürçü lisanım yerindedir. - Sevgili arkadaşla
rım; iktidara yardımcıyız diye kongrelerde,
Meclis kürsüsünde beyan edip bunu TRT vatasiyle millete duyurduğunu sananlar bu ka
nunların niçin çıkmadığını bu milletin iyi bil
diğini unutmasınlar.
Burada söylüyorsunuz; samiin seyrediyor
basın seyrediyor, millet seyrediyor, hepinizin
vicdanları seyrediyor, sizde üzülüyorsunuz, içi
nizden üzülüyorsunuz, fakat gayeniz şudur: Bu
kanun çıkmasın; memlekette asayiş unsuru olan
bekçiler huzursuz olsun, asayişsizlik başlasın,
siz Hükümet yıkılsın istiyorsunuz. Siz istiyor
sunuz; memurların Kadro Kanunu çıkmasın,
gensorularla bunları önliyelim, İş Kanunu çık
masın, gensoru önergeleri ile önliyelim, Askeri
Personel Kanunu çıkmasın gensoru önergeleri
ile önliyelim ve bu suretle önlemeyi yaptıktan
sonrada Adalet Partisi İktidarı kanunları çı
karamadı diyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Ama
sizin sabote ettiğiniz o kitlelerin hepsi münev
ver insanlardır, biliyorlar kimlerin sabotör oldııklarını, biliyorlar...
Aziz arkadaşlarım, işte gensoru önergeleri
ni bu Meclise getirip, arkasından da Meclisi
çalıştırmamak için salona girmiy enler, kongre
lerde millete istedikleri kadar bağırsmlar, Mec
lis kürsüsünde istedikleri kadar bağırsmlar, se
çim meydanlarında istedikleri kadar bağırsm
lar, ebediyen iktidara hasret kalıp mahkûm ol
muşlardır. (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
Sevgili arkadaşlarım, bu takrir Adalet Par
tisi Hükümetinin İçişleri Bakanı tarafından ve
rilmiştir. Biraz evvel burada konuşan ve ken
disini 4 senedir seyretmek suretiyle bütün tav
rı hareketlerine alıştığımız, bu itibarla da ya
dırgamadığımız bir sözcü Hükümet azasına
«Sen Faruk Sükan» demek suretiyle en azından
Parlâmento âdabına uymıyan bir saygısızlık
göstermiştir. Biz Sayın İnönü'nün Yenimahal
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le kongresinde yapmış oldukları beyanları bu
rada saygısızca ifade etmiyeceğiz. Piyasada söyT
lenen lâfları, İktidarı yıpratmak için kullandı
ğı silâhları artık Senato seçimlerinin yaklaştıği bir zamanda nasıl istismar ettiklerini nasıl
kullandıklarını beyan etmiyeceğiz. Düşününüzj
bir hükümeti onu muvaffak kılmamak için, ka
nunların çıkarılmasını önlemek için onun yaz-j
mış olduğu bir bayram mesajını bu kürsüde
istismar edenler, kendi genel başkanlarını son
peygamber ilân etmişlerdir, düşününüz...
(C. H. P. sıralarından «yalan» sesleri, gü
rültüler.)
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
taşma var, gurup adına söz istiyorum; yalan söy
lüyor.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Son pey
gamber ilân edilse de, ön peygamber ilân edilse
de millet bu mevzuyu biliyor. Millet hepiniz
hakkında hükmünü vermiştir. Bekçiler de bili
yor, memurlar da biliyor, Tapu Kanununun
çıkmasından mutazarrır olacak memleket efkâ
rı da biliyor. Siz bilinen insanlarsınız, lâfla
kendinizi değiştirecek insanlar
olamazsınız.
Onun için artık lâfı bırakıp, gensoruları bir ke
nara itip eğer hakikaten samimi iseniz, eğer
hakikaten bekçileri düşnüyorsanız, eğer hakika
ten milleti düşünüyorsanız, eğer
hakikaten
memuru düşünüyorsanız size en halisane;
teklifimizi arz ediyoruz. Buyurun şu dakikadan
itibaren gündemde bulunan bütün kanunları
görüşmeye devam edelim Alın gensoru önerge
lerimizi, bırakın sabotelerinizi, buyurun salona,
Millet bunu bekliyor sizden. Yoksa... (C. H. P.
sıralarından, «Seçim Kanununu al.» sesleri)
Sevgili arkadaşlarım, bu Meclisten 24 saatte
çok kanunlar geçti. Millî Bakiyö Kanunu Sa
yın İnönü 24 saatte transit olarak Meclistenj
24 saatte de Senatodan geçirdi. Bunlar unutuli
du mu?
Eğer samimî iseniz gelirsiniz bekçiler Kanu
nunu 24 saatte çıkarırız. Ama sizin gayeniz ka
nun çıkarmak değil, çalışan Hükümeti sabote
ederek, Hükümeti milletin gözünden düşürmek
tir. Bunda muvaffak olamıyacaksınız aziz ar
kadaşlarım. (Gürültüler)
Sevgili arkadaşlarım, bu takrir gündeme
alınmalıdır. Bu takrir neticeye bağlanmalıdır,
ki biran evvel Meclis huzuruna gelsin, gensoru
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önergeleri dolayısiyle konuşulamadığı için bek
çiler de herkesin lâfı ile eserini ölçmek fırsatı
nı bulsun. Çünkü millet vermiş olduğu karar
dan dönecek değildir. Ama siz bu lâflarla mil
leti kararından döndermek isterseniz aldamyor
sunuz, aldandınız ve aldanacaksmız.
BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, aley
hinde.
TURHAN
FEYZtOĞLU
(Kayseri)
—
Efendim, ben grup adına rica ediyorum.
BAŞKAN — Efendim usul meselesinde grup
adına mümkün değildir.
TURHAN
FEYZtOĞLU
(Kayseri)
Mümkündür. Ayrıca sataşma var.

—

• BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. İki
arkadaş lehinde iki arkadaş aleyhinde söz iste
di. Şimdi aleyhinde konuşacak arkadaşa sıra
geldi. Grup adına usul meselesinde tekaddüm
olmaz.
TURHAN
FEYZtOĞLU
(Kayseri)
—
Grup takaddüm eder.
BAŞKAN — Efendim usul meselesinde grupun tekaddüm edeceğini ben bilmiyorum şu an
da benim kanaatim budur. Kemal Nebioğlu sı
rasını veriyorlar. Buyurun Sayın Feyzioğlu.
(Soldan, «Lehde mi, aleyhte mi?» sesleri)
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZt
OĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, Bek
çiler Kanununun bir Geçici Komisyona havale
sini C. H. P. Grupu İdare Kurulu Üyesi Reşit
Ülker arkadaşımız Hükümet Üyesi Sayın Sükan'dan tam üç hafta önce 4 Mart 1966 da istemiş
idi.
Bekçiler Kanunu sizin iktidarınızdan sonra
iptal edildi, Anayasa Mahkemesi Bekçiler Ka
nununu 26 . 10 . 1965 te iptal ettikten sonra ara
dan bir ay geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi
milletvekilleri 29 . 11 . 1965 te, yani bundan beş
ay kadar önce Bekçiler Kanununu Meclis Baş
kanlığına verdiler. Demekki arkadaşlar, muhale
fet iktidardan daha fazla sorumluluk duygusu
taşıyarak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren
bu kanun teklifini Meclis Başkanlığına, içişleri
Bakanlığından aylarca önce tevdi etmiştir. Maddel, gerçek 1.
Gerçek 2. — Faruk Sükan arakdaşımız...
NAHIT MENTEŞE (Aydın) — Aleyhinde
mi, yoksa lehinde mi konuşuyorsun?
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TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Arz
ediyorum, anlıyacaksınız lehinde mi yoksa aley
hinde mi konuştuğumu.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim,
zaten bu son konuşmadır, bitiyor. (A. P. sıra
larından gürültüler)
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın
Başkan söz bende mi, yoksa Beyefendi de mi?
BAŞKAN — Efendim, istirham ederim, mü
dahale etmeyiniz. Tekrar arz ediyorum; bu mü
dahalelerle sözler beyhude yere uzuyor. Bu son
görüşmedir. Bundan sonra önergeyi oya arz ede
ceğim, istirham ederim.
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Reşit
Ülker imzalı önergenin oylanması gerektiğini ve
o önerge üç hafta evvel aynı konuda verilmiş
olduğuna göre ve Başkanlıkta bulunduğuna gö
re bizim tarafımızdan Geçici Komisyon kurul
ması talebi üç hafta önce yapılmış olduğuna gö
re bu önergenin oylanması gerektiğini savunu
rum. Aynı konuda, aynı kanun teklifi ve tasa
rısı hakkında Geçici Komisyon kurulması talebi
üç hafta önce bizim tarafımızdan yapılmışken,
bundan daha sonra gelen Seçim Kanunu ile il
gili bir önerge oylanıyor burada, fakat bu ha
yati, müddetli, lüzumlu ve milyonlarca vatan
daşın ve onbirlerce bekçilik vazifesi gören de
ğerli yurttaşın bekledikleri bu kanunla ilgili
önergemiz' aylardır, oylatılmıyor. Biz diyoruz
ki, bizim verdiğimiz önerge oylansın, bu önerge
oylanamaz.. Bizim verdiğimiz önerge oylanmalıdır.
Arkadaşlarım, benden evvel konuşan hatip,
Cumhuriyet Halk Partisinin ve muhalefetin
Meclis içindeki davranışlarını yanlış değerlendi
riyor. Biz bu Meclise 95 kanun teklifi verdik.
Hükümet bizim verdiğimiz hayati memleket dâ
vaları hakkındaki kanun tekliflerini hâlâ getir
medi. Tasarruf bonolarının kaldırılması ile il
gili benim kanun teklifim beş aydır komisyon
larda bekliyor. Hükümet daha beş gün evvel
getirdi, benim teklifim beş aydan beri komis
yonlarda bekliyor. Neden bekliyor? Komisyon
ları çalıştırmıyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakika..
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Ben
den evvel konuşan hatip hangi konuya temas et
miş ise, Grup adına ayni konulara temas edece
ğim.. (A. P. sıralarından «önerge ile ne alâkası
var» sesleri)

— 882

M. Meclisi

B : 80

BAŞKAN — Efendim alâkası şu bakımdan;
bunu anlamıyacak ne var anlamıyorum ki.. Bu
Geçici Komisyon kurulmasın, başka kanunlarla
ilgili geçici komisyonlar var, onlar kurulsun di
yor. Elbetteki önerge ile alâkalı.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bu Geçici Komisyon kurulsun diyorum. Bu
Geçici Komisyon kurulsun, ancak bizim öner
gemiz oylanmak suretiyle. Bu önerge oylanamaz diyoruz. Bizim önergemiz daha önceki ta
rihi taşıyor.
Sayın arkadaşlarım, Seçim Kânunu konusun
da biraz evvel konuşan arkadaşımızın sözlerine
gelince;
Talebediyoruz; memlekette dürüst tarafsız
ilim adamları vardır. Bu ilim adamlarından ku
rulu bir heyete veriniz.
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Siz ilim
adamlarına ne tetkik ettirdiniz? Bir günde çı
kardığınız kanunları mı?
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Biz si
zin hakkınızı ihlâl eden kanun çıkartmadık. Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı zamanında çıkan ka
nunlar Adalet Partisine, aldığı oydan daha fazla
yüzde ile temsil edilmek imkânını verdi. Fakat si
zin çıkarmak istediğiniz kanun yüzde 47 oy alan
muhalefete yüzde 4 sandalye vermek istiyor.
Bunu yapamıyacaksınız, yapamıyacaksımz.. Hak
kınız yoktur. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, istirham ede
rim, bu sözlerinizin de Bekçiler kanun tasarısı
için kurulacak Geçici Komisyonla ilgisi yoktur.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın
Başkan, biraz evvel konuşan Ataöv'ün konuş
ması Bekçiler Kanunu ile ilgili miydi?
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir arkadaş
bir usulsüzlük yaptı ise sizin de onu devam et
tirmeniz mi lâzım?
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Grup
adına cevap vermek mecburiyetinde kaldım.
İsmet İnönü'ye son peygamber dendiği yalandır.
Müslümanlıkta son Peygamber Hz. Muhamnıed'dir. Buna siz de biz de inanırız. Müfteriler ge
lecek seçimler için propaganda hazırlamak sa
vaşında olanlar, düzeltilmiş bir haberi bile bile
bu kürsüye getirmektedirler.
BAŞKAN — Tekrar istirham ediyorum, ko
nuya dönün.
C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ
OĞLU (Devamla) — Ama dinin istismarına,
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rey için basamak yapılmasına karşı daima di
kileceğiz, mücadele edeceğiz, müslümanı müslümana kırdırmanıza, düşman etmenize asla im
kân vermiyeceğiz. (Ortadan alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, istirham ede
rim konuya dönün.
C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZÎOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan bu kürlsüde en tahripkâr sözler söylenir ve bunlar
cevapsız kalırsa bundan millî menfaatler za
rar görür, Meclisin mehabeti zarar görür.
Personel Kanununun uygulanması için çır
pınan biziz, kanun teklıifini veren biziz, hâlâ
Meclise Hükümet Genel kadro kanunu getirme
miştir. Şöyle söylüyor; Meclis Başkanlığına ta
sarı verilmedi ki çıksın. Verdiler mi, verebildi
ler mi? Meclis Başkanlığına Personel Kanunu
mun uygulanması için kanun tasarısını dâhi ge
tirmemiş olan bir Hükümet neden bahsediyor ?
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, m.üddetini|z
dolmuştur.
C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Yalnız muhalefet ile uğ
raşmayınız, vatanın dertleriyle de uğraşını^.
Bu haklı dâvada hepimiz elbirliği ile çalışalım}.
BAŞKAN -— Sayın Feyzioğlu, konu daire
sinde olmak üzere lütfen sözlerinizi bağlayı
nız.
C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarını,
Bekçiler Kanuu biran evvel çıkmalıdır. Beş ajfdan beri bekliyen teklifimiz var, hâlâ çıkma
mıştır, çıkmalıdır. Verdiğimiz hayati memle
ket dâvalariyle. ilgili 95 kanun teklifi ele alın
malı ve seçim derdinden vazgeçip, vatandaşımı
geçim derdiyle bu Meclis ve bu Hükümet uğraşmaya (başlamalıdır.
Saygılar sunarım arkadaşlarım. (C.H.P. sı
ralarından alkışlar).
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Ertem, oylamaya gel
dik efendim, önergeyi oylıyacağını.
İLHAMJ ERTEM (Edirne) — Sayın Bal
kan, zatiâlinizin tutumu hakkında usul hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim tü
zükte. Başkanlığın tutumu diye usul hakkında
söz olmaz. Önergeyi oylıyacağım efendim bfr-
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şey yok,.. Sayın Ertem, oylama sırasında görüş I dair önerge daha evvel verilmişti. Binaenaleyh,
daha evvel muamele görmesi gerekir.
me olmaz.. Rica ediyorum, oylamaya geldik, is
BAŞKAN — O başka. O zaman iş değişti.
tirham ediyorum...
Sadece geçici komisyonun teşkili hususunda itİLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
I tifak etseydiniz o zaman olurdu. Ama başka
kan tutumunuz hakkında söz istiyorum.
kanunu görüşmek üzere geçicıi komisyon deyiııBAŞKAN — Peki buyurun.
I ce olmadı.
İLHAMI ERTEM
(Edirne) — Muhterem
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Geri
arkadaşlarım, zamanınızı almıyacağım, iki da
alıyor.
kika arz edeceğim. Sayın Başkan sureti kafi
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Geri alıyoyede tarafsız değildir. Bunun tescilinde zaru
I rum.
ret vardır. Önergenin iki lehinde, iki aleyhin
I
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Çarşı
de konuşulması lâzımdır. İki lehde konuşma
I ve mahalle bekçileri kanun tasarısını görüşyapılmıştır, iki aleyhinde konuşulacaktır. Bir
I mok üzere İçişleri, Maliye ve Bütçe Plân koparti söz hakkını Cumhuriyet Halk Partisine
I misyonlarından seçilecek beşer kişiden teşkil
vermiştir, fakat konuşmanın, önergenin aley
I olunacak bir geçdei komisyon kurulması hakhinde olması lâzımdır. Defalarca Sayın Başka
I kındaki önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul
na lehde mi, aleyhde mi diye ikaz edildiği hal
I edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
de Sayın Başkan bunu anlamamazlığa gelmiş
Sayın İsmet İnönü, «şahsımla ilgili isnat ve
tir. Feyzioğlu burada önergenin aleyhinde koI sataşma yapılmıştır, bu münasebetle söz istiyo
nuşmamıştır, parti propagandasını yapmıştır.
rum» diyorsunuz. Hangi konuda sataşma oldu
Bunların tesciline ihtiyaç vardır. Halbuki Sa
[ efendim?
yın Başkanın, defalarca kendisine ikaz edildi
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — «Son Peyğine göre hatibi konu içinde konuşmaya ve
[ gamıber» sözü konusunda.
önergenin aleyhinde konuşmaya mecbur etmesi
BAŞKAN — Buyurun. (Ortadan bravo ses
lâzım idi. Sadece «konu içine girin» demek,
lem, alkışlar).
tarafsız olmak demek değildir. Burada defalar
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın milletca görülmüştür ki, eğer hatip konu dışına çı
I
vekilleri,
bugün konuşma esnasında
tekrar
karsa başkan sözünü keser.
şahsımdan bahsolundu. Bir siysai toplantıda
Onun için sözlerimi bitiniyorum. Sayın Baş
memleketin umumi ahvalini vatandaşlara ankan sureti kafiyede ve mutlâkada tarafsız de
I latırken, mümkün olduğu kadar gerginlikleri
ğildir, tamamen taraflı hareket etmiştir. Hür
1 yatıştıracak ve insanları birbirine siyaset hametlerimle.
I yatında yaklaştıracak bir konuşma yapmıya
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz isti
I özel bir dikkat saı^f ettim. (A. P. sıralarından
yorum.
I bir ses : «Gazetede var..») (C. H. P. sıralarınBAŞKAN — Önergeyi oylatıyorum. Yalnız
I dan gürültüler) Ertesi günü bu siyasi olaydan
bir dakika Sayın Kırca. Siz «Sayın İçişleri Ba
bahseden bir gazeteyi açtığım zaman Hürriyet
kanının önergesinin oya konulmasından önce,
Gazetesinde, Halk Partililerin kongrede İsmet
sunuşların 44 noü maddesinde yer alan önerge
I İnönü'yü Son Peygamber olarak andıklarını,
nin oylanmasını arz ve teklif ederiz» diyorsu
Son Pemgamber olarak saydıklarını yazan bir
nuz. Nedir efendim bu?
tefsir gördüm. Benim orada bulunduğum ve
Efendim, teklif aynı mahiyettedir. Binaena
I arkadaşlarımın dikkatinden istifade
ederek
leyh, «rivayet muhtelif ama cümlenin maksu
I anladığım İsmet İnönü hakkında Yenimahalle
du bir» derler. Maliye, İçişleri ve Plân komis
kongre toplantısında, «Son Peygamberdir,
yonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu bir
I Son Peygamberimizdir» tarzında hiçbir söz
ıgeçiei komisyon teklifi. Aynı teklif.
I geçmemiştir, söylenmemiştir. Gerçek budur.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Saym Reşit
Bunu biliyorum.
Ülker'in verdiği kanun teklifi kendi verdiği I
Hürriyet Gazetesinde bu söz, anlaşılıyor ki,
fcanun teklifine mütaalliktir.' Gerek o kanun I ondan sonraki tekziplerle de açık bir surette
iteklifi, gerek bu geçici komisyon kurulmasına I ispata davet olunarak gösterilmiştir ki, dü-
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pedüz uydurmadır, yalandır. Uydurmadır, söy
lenmemiştir ve aklı başında bir adamın ve
bir insan topluluğunun söyliyebileceği bir
heyezan değildir. (Ortadan, «Bravo» sesleri,
alkışlar)
Şimdi dönüp dolaşıp bugün kürsüde bir mil
letvekili arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Par
tilileri itham ederek,
beni göstererek «Baş
kanınızı Son Peygamber olarak ilân ediyorsu
nuz,. düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz,» hitabı
na mâruz kaldım. Ondan sonra zaten Hürriyet
Gazetesi bu açık, bu ayıp, bu tecavüz yalanını
uydurduktan sonra hemen bizim gazetelerde
tekzibedilmesine rağmen, iktidar partisinin or
ganları hep bu sözü ortaya attılar ve memle
kette işlemiye başladılar. Bu işleme tarzının
en kaba, en mütecaviz örneğini bugün huzuru
nuzda Adalet Partisine mensup bir milletve
kili vermiştir.
(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından bra
vo sesleri.)
Şimdi bu konu üzerinde söylilyecek bir iki
sözüm var.
Muhterem arkadaşlar, rakiplerini din yolun
da küçük düşürmek, itham etmek, vatanda
şın hiddetine ve nefretine mâruz bırakmak
bir siyasi oyundur. Bu siyasi oyun Anayasa
ile menedilmiştir. Bu siyasi oyunla bu memle
ket, benim bildiğim 60 seneden beri hayatî teh
likeler karşısında mücadele etmektedir. Ben
bu memlekette irticaın yaptığı tahrikleri, irti
caın bu memlekete getirdiği zararları herkesten
daha çok, burada bulunan muhterem arkadaş
larımdan daha çok, nefsinde tecrübe etmiş bir
insanjm.
Tarihten
bahsedeyim
size. İkbalin en
yüksek zirvesinde bulunduğumuz zaman ir
tica, bu memleketi geride bırakmak için en azılı
zararlarını vermiştir. Türkler İstanbul'u 1453
yılında zapdettiler. Büyük bir dünya hâdise
si İkbalin bunun üzerinde daha yüksek bir
noktası var mıdır?
Şimdi bakınız 1453 yılında bütün dünyada
matbaa icadedildi. Ve bütün dünya matbaa
sayesinde yeni bir kalkınma, yükselme ve iler
leme devrine girdi. Türkiye'de irticai temsil
edenler Türklerin matbaa kurmasına müsaade
etmediler. Fatih'in kudreti, bütün dünyada
matbaa açıldığı zaman, İstanbul'da Türkiye'de
matbaa açmıya kifayet etmedi. İrtica kuvve
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tini hafif görmeyiniz. İrtica kuvvetine rüjşvet
vermeyiniz. İrticaın, bu memlekete getirdiği
zararların daha büyüklerini getirmeye istidadı,
kudreti vardır. İrtica size masum bir adam
şeklinde gelir, irtica size büyük bir gajzete
şeklinde fesat yuvası olarak gelir, irtica millet
vekili olarak kürsüye çıkar, «İşte Son Peygam
beriniz» diye hitabetmek cesaretini bulur, j (C.
H. P. sıralarından alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, bizim yakamızı k$prü
üzerinde Saidi Nursî'nin, o zamanki adı ile Sjaidi
Kürdî'nin mensup olduğu tarikatın piri Derviş
Vahdeti'nin müritleri yakaladılar, müslüman
mısın, gâvur musun? Bununla bu memleketi
uçuruma kadar sevk ettiler.' Derviş Vahdbtî...
Oradan geliyoruz biz.
Bugün yakamıza, son Peygamberdir, son j?eygambelik iddia ediyorsun, doğru mudur, •misl'uman mısın değil misin? Bununla siyasi halatı
mız mücadeleye giriyor. Bu yanlış bir yol|dur.
Bu tehlikeli bir yoldur. Bu yolda gayret Jsarf
eden iktidarlar, isyancılar çok zarar vermişler
dir, muvaffak olamamışlardır. Fakat bütün
geçmiş irticaların içinde hiçbir zaman iktijlara
sahibolan insanların bir hürriyet devrinde iirticaa sahip çıktıkları görülmemiştir. Bunu]size
yakıştırmıyorum. Bir milletveiklinizin bulada
çıkıp bir gazetenin maksatlı, ayıp, yanlış vfe if
tira olarak uydurduğu, Hürriyet Gazetesinin uy
durduğu «son peygamber» sözünü burada ^stismar etmesini Adalet Partili arkadaşlarıma yakış
tıramıyorum. Bunun sonu fenadır. lrtica$ he\ves etmeyiniz. İrticai teşvik etmeyiniz, istical
komünizmden daha az tehlikeli görmeyiniz, ijlangisi daha tehlikelidir, onu zaman gösterecektir.
(Adalet Partisi sıralarından «ya öyle mi ?»|Sesleri.)
|
Biz Anayasanın dediği gibi vatandaşların
hissiyatına, itikadına hürmet etmek yolund^ si
yasi hayatımızı bir ahenk içinde yürütmeye1 ça
lışalım. Benim ricam ve tavsiyem'budur. !
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri v^ al
kışlar)
j

8. — Başkanlık Divanının, çalı§ma zama\ı ve
sistemleri hakkında verilmiş önergelerle \lgili
163 sayılı karan ve usulle ilgili bâzı önergeler.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bıigün
gene gündeme girmemiş olan Başkanlık Ifivanmın sunuşları arasında evvelce Millet Meclisi
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sinin ikinci fıkrası hükmü icabı verilen takrir
lerin Genel Kurulda okunmasının muktazi bu
lunmasından,
b) Yine İçtüzükte önergenin tarifi, uzun
luğu veya kısalığı hakkında sarahat olmamasın
dan ve şimdiye kadar bu kabîl uzun önergeler
de verilmemiş bulunmasından, ayrıca yukarda
adı geçen önergenin 327 nci sayfası okununcaya
kadar Başkanlığa yazılı bir itirazın intikal et
memiş olmasından ve önergenin okunmasının
bitmesine de 25 sayfa kalmış bulunduğundan,

Başkanlığına verilmiş olup ve Meclisin çalışma
günleriyle ve o günlerde görüşülmesi istenilen
kanun tasarısı ve teklifleriyle ilgili önergelere
ait Başkanlık Divanı kararı vardır. Başkanlık
Divanı kararı, hepinizin bildiği gibi istişari ma
hiyette bir mütalâadan ibarettir. Bu önergele
rin her birisi hakkında takdir ve tensip Yük
sek Kurulunuzundur.
Ben evvelâ Başkanlık Divanı kararını oku
tacağım, ondan sonra Başkanlığa veriliş tarih
sırasına göre her bir önergeyi ayrı ayrı okutup,.
söz istiyen varsa verdikten sonra oylarınıza su
nacağım.
Millet Meclisi Başkanlık Divanının bu ko
nuyla ilgili kararını okutuyorum.
Millet Meçlisi Başkanlık Divanı Kararı
Karar No. : 163 Karar tarihi : 14 Nisan 1966
_ Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 14 Nisan 1966
Perşembe günü saat 10.00 da Başkan Ferruh
Bozbeyli'nin Başkanlığında (Başkanvekili İs
mail Arar, Nurettin Ok; Divan Kâtibi Şâdi
Binay,- Adil Kurtel, Önol Sakar; İdare Âmiri
Sadrettin Çanga ve Muslih Görentaş hazır ol
dukları halde) toplanmış ve aşağıdaki hususları
(163) numaralı karar olarak kabul etmiştir :
A) Genel Kurul çalışmalarının yeniden dü
zenlenmesi ile ilgili aşağıda adları geçen önerge
ler hakkında, yine aşağıda tesbit edilmiş müta
lâaların Divan görüşü olarak Genel Kurula su
nulması :
1. Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün
«Meclis çalışmalarını ilgilendiren önergelerin,
Başkanlık Divanının mütalâasına raptedilme
den doğrudan doğruya Genel Kurulun kararma
arz edilmesi» mealindeki önergesinde münderiç
talebe, Yüce Heyetin kararma iktiran etmiş bir
usulün değiştirilmesinde fayda mülâhaza edil
mediğinden Divanın katılmaması,

4. A. P. Grupu Başkanvekili Muhiddin Gü
ven ve Nizamettin Erkmen ile Y. T. P. Grupu
Başkanvekili yerine Recai îskenderoğlu ve
C. K. M. P. topluluğu adına İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun «haftanın Salı günleri de topla
narak, hakkında Geçici bir Komisyon kurulma
sına dair önerge karara raptedilmek suretiyle,
münhasıran «Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun
tasarısı» ile «Tapulama kanun tasarısı» nm gö
rüşülmesi ve «Gecekondu kanun tasarısı» nm
görüşülmesi bitirildikten sonra Perşembe gün
leri de yukarıda adı geçen iki tasarının görüşül
mesine devam olunmasına» dair müştereken ver
dikleri önergedeki taleplere Divanın katılması,

2. Gümügane Milletvekili Sabri özcan San'ın «uzun metinler halinde Başkanlığa sunulan
önergelerin, özetlenerek Genel Kurulda okutul
ması» mealindeki önergesi ile, Kayseri Millet
vekili Feyyaz Köksal'm «Nevşehir Milletvekili
Seyit Faruk Önder ve arkadaşları tarafından
verilen 470 sayfalık önergenin okutulmasından
vazgeçilerek «neticei talep» kısmının okutulma
sı» hakkındaki önergesinde münderiç taleplere,
a) İçtüzükte önergelerin özetlenerek oku
nabileceği ve özetliyerek makama dair bir hüküm
bulunmadığında ve İçtüzüğün 157 nci madde

5. Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve
146 arkadaşının müştereken imazaladıkları
«T. B. M. M. üyelerinin seçimlerinde uygulana
cak hükümler hakkındaki kanun tasarısının haf
tanın Cumartesi ve Pazar günleri 10 - 24 arasın
daki süre içinde görüşülmesi» mealindeki öner
ge ile vâki talebe, adı geçen kanunun mahiyet
itibarı ile, haftanın diğer günleri de müzakere
leri yapılmakta olan ve bütün gruplarca ısdarı
talebolunan kanunlardan farklı olması ve görü
şülmesine geçilmesi halinde Meclis çalışmala
rının sükûn ve intizam içinde devamına mâni

Divanın katılmaması; ancak bundan sonra
verilecek bu kabîl önergelere, yukarıda yazılı
hususlar dışında itiraz vukuunda, konu hakkın
da Divan görüşünün tesbit olunarak Genel Ku
rulun kararına sunulması,
3. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in «Ana
yasanın 89 ncu maddesinin açık hükmü karşı
sında, gensorular bekletilerek başka bir kanu
nun görüşülmesine imkân olmadığı» mealindeki
önergesinde münderiç mülâhazaya, tatbik edil
mekte olan usul Genel Kurulun kararma ikti
ran etmiş bulunduğundan Divanın katılmaması,
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olacak hususiyette bulunmasından dolayı Diva
nın katılmaması,
6. Yukarda belirtilen hususların Genel Ku
rula, 15 Nisan 1966 tarihli Birleşimde arz edil
mesi,
(Başkanvekili Nurettin Ok, Divan Kâtibi
Sadi Binay ve Divan Kâtibi önol Sakar kararın
(a) fıkrasının 5 no. lu bendine muhalif kalmış
lardır.)
SADRETT1N ÇANGA (Bursa) — Muhale
fet şerhleri de okunsun efendim.
BAŞKAN — Efendim, muhalefet şerhlerini
okutmaya lüzum yok. Bence bir zühul oldu o.
Divan kararını ittifakla verir, ekseriyetle verir,
bu alâkadar etmez, aynı muteberiyeti haizdir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, normal mesai
saatimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu anda
üç...
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Önergeler
nasıl görüşülecek Başkanım, veriliş sırası ile mi?
BAŞKAN — Arz ettim efendim, Başkanlık
Divanına veriliş sırasına göre 7 Nisanda Sayın
Reşit Ülker'in, 11 Nisanda Sayın Feyyaz Köksal'm, 11 Nisanda Sayın Sabri Özcan San'm,
11 Nisanda 147 imzalı önerge, 12 Nisanda Sayın
Muhiddin Güven, Sayın Recai tskenderoğlu, Sa
yın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, 13 Nisanda
Sayın İhsan Ataöv'ün önergeleri Meclis Başkanlı
ğına sunulmuştur. Binaenaleyh bu sıra dairesin
de ögrüşülecektir. (Adalet Partisi sıralarından
gürültüler.) Müsaade buyurun efendim.
Şimdi Meclisin çalışmaları ile ilgili önergeler
den bir tanesi de, bu gibi önergelerin Başkanlık
Divanına havale edilmiyerek doğrudan doğruya
Meclis Umumi Heyetinde görüşülmesine müteda
irdi. Bunun da müzaekresini yapacağız. Ancak
bu önerge henüz Meclisçe kabul edilmemiş oldu
ğuna göre, şu ana kadar tatbik ettiğimiz usule
göre Meclisin çalışmaları ile ilgili bütün önerge
lerin önce Başkanlık Divanına şevki zarureti var
dır. Bu itibarla şimdi saat 19,00 oldu, ama Baş
kanlık Divanı sunuşunu bitirene kadar müzakere
ye devam edelim, şeklindeki önergeleri şu anda
oya koymıyacağım. Ve saat... (A. P. sıralarından
gürültüler.) Müsaade buyurun efendim.
Buyurun Sayın Kemal Bağcıoğlu.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Efendim,
biraz evvel Muhterem Başkanlığa vermiş olduğum
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ve ifadenizde Meclis çalışmalarının müzakere inevzuunun sonu alınıncaya kadar 15 dakika yahut
yarım saat uzamasına matuf önergemi Başkanlık
Divanına götürmek hususundaki beyanınız ta
mam iyle bu Meclisin tatbikatına ve îçtüzüğej ay
kırıdır. Bu sebeple önergemin izahı sadedind^ ba
na bir iki dakika söz vermenizi rica cdiyorunjt.
BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade
eder misiniz? Sayın Bağcıoğlu'nun önergesini jokuyorum.
Sayın Başkanlığa
Başkanlık Divanının Salı ve Cumartesi ile| Pa
zar günleri hakkında Meclis çalışmalariyle ilgili
önergelerin müzakere olunup oylanınca ya kidar,
saat 19,00 a gelmiş olsa bile, müzakereye de|vam
hususunun kabulünün oya arzını istirham j ede
rim
Ankara ;
Kemal Bağcıoğlu
BAŞKAN — Diğerini de okuyayım. DiğeH de
Sayın Ahmet Çakmak arkadaşımızmdır:
«Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararlarına
ait sunuşların, bitimine kadar birleşime divam
olunması teklif ve talebimin oya sunulmasını arz
ederim.»
Diğer takrir de Sayın Sabri Keskin arkajdaşımızmdır:
!
«Başkanlık Divanı sunuşları ve Başkanlıljc Di
vanının almış olduğu kararın Yüce Meclisçte bir
karara bağlanması, Yüce Meclisin tezahür edecek
iradesi yönünden ve Anayasa ve İçtüzükte jmevcut bulunmıyan Başkanlık Divanı salâhiyetinin
•ref ulunup ref'olunmaması bakımından fevkalâde
önemli bir durum arz etmektedir. Bu sebeple jMeclisin çalışma gün ve saatlerini düzenliyen önerge
lerin ilk önce Başkanlık Divanınca incelenmesini
derpiş eden Başkanlık Divanı kararının oy^ su
nulmasına karar verilinceye kadar birleşim^ de
vam olunmasını ve bu teklifimin oylanmasını! saygiyle arz ve rica ederim.»
Muhterem arkadaşlarım, bütün bu takdirler
şu anda tatbik etmeye mecbur olduğumuz l^eclis
kararma aykırıdır. (A. P. sıralarından güıjültüler.) Yani bu gibi takrirler evvelâ behenıehal
Başkanlık Divanına sevk edilecektir, Meclisten
başka bir karar çıkarsa o zaman ona ittibaı ede
riz.
I
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın
Başkan, söz istiyorum.
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BAŞKAN — Efendim, usul hakkında söz
vermiyorum.
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Usul
hakkında değil efendim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Vak
timiz dolmuştur, saat 19,00 a gelmiştir, 18 Ni-
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san Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re birleşimi kapatıyorum. (A. P. sıralarından,
gürültüler.)

»«Ki

Kapanma saati : 19.00

...<....

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
80. BİRLEŞİM
15 . 4 . 1966 Cuma
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 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)
2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4)
3. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve
partililere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5)
4. — 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
(11/6)
5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, İller Bankası Genel Müdürünün yerinden
alınması ile yerine yapılan tâyine dair İmar
ve İskân Bakanı hakkında gensoru açılması
hususundaki önergesi (11/7)
6. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle
millî servetin israfına sebebolduğu iddiasiyle
Ticaret Bakanı hakkında gensoru açılmasına
dair önergesi (11/8)

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru
açılmasına dair önergesi (11/10)
8. _ Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygu
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştikilmesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11)
9. —
ğüş'ün,
Bakanı
önergesi

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan GöTRT konusunda Turizm ve Tanıtma
hakkında Gensoru açılmasına dair
(11/12)

10. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, Gü
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair ^çiş
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair
önergesi (11/13)
11. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, aşın sağ ve sol akımların yaygın bir
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/(İ4)
12. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebiİnin,
köy yollarının yapımına dair Köy İşleri jBakanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15)
13. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dolayısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına
dair önergesi (11/16)
14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile
Muş Milletvekili Nermin Neftçi 'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu
bir mensubunun beyanına güvenerek giriştik
leri fiillerden doHayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve İskân Bakanı hakkında
gensoru açılması hususunda önergesi (11/lf)

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanununun öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanma
sı sebebiyle Devlet Bakam ve Millî Eğitim Ba
kanları haklarında Gensoru açılmasına dair
önergesi (11/18)
16. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/19)
17. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, T. 0. Merkez Bankası Genel Müdürünün
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20)
18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'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)
19. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, mevcut fiyat oynamalan karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere
bu konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/22)
20. — İstanbul Milletvekilleri 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)
21. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste
bulunmıyan Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24)
22. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair
önersresi. (11/25)
23. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
lan ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda
haksız kazançların önlenmesi amaciyle almmas1
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 89 nen
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
jsoru anılmasına dair önergesi (11/26)

24. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu ve llyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar
lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru
açılmasına dair önergesi (11/27)
25. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili po
litikasına dair Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/28)
26. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm,
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu
hususta alınacak gerekli tedbirlere dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si (11/29)
27. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, artması muhtemel görünen enflâsyonist
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç
değerinin korunması tedbirlerine dair Bakan
lar Kurulu hakkında gensoru açılmasına dair
önergesi (11/30)
28. — Millet Partisi Grup Başkan vekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair
önergesi. (11/31)
29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Konya İmam - Hatip Oku
lu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Uluçay
hakkında bâzı dergi ve gazetelerde yapılan
çeşitli yayınlar konusunda Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair
önergesi (11/32)
33. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bâzı
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı
cında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi
(H/33)
31. — Muş Milletvekili Nermin N^ftçi'nin,
her yıl tarholunan vergilerin ilânı hususun
da kanuni vazifesini yerine getirmediği idliasiyle Maliye Bakanı hakkında bir gensoru
açılmasına dair önergesi (11/34)

32. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı
Esatoğlu ve Manisa Mileltvekili Mustafa Ok'un,
ithal ham petrolünde yapılmkta olan indirim
konusunda Hükümetin tutumu dolayısiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/35)
33. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda
alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddia
sı ile Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/36)
34. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkın
ması politikasını tesbit ve bu konuda Hükümet
icraatını kontrol için bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7)
35. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, rejim aleyhtarı,
yıkıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu hakkında bir genel görüşme
açılmasına dair önergesi (8/8)
36. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 2 arkadaşının, Türk köylüsünün
kalkındırılması için alınması gerekli tedbirle
rin tesbiti hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi (8/9)
37. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında as
gari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulan
ması konusunda bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi (8/10)
38. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm,
Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçilerinin mâruz
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/14)
39. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve Ordu Milletvekili Ferda Güle y'in, Yurt
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16)
40. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta
dan kaldınlması konusunda genel görüşme
açılmasına dair önergesi (8/17)
41. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu'nun, Hükümetin pirinç ithali kararı dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/19)

42. — Konya Milletvekili Fakih özfakihln,
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret,
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici
bir komisyonda görüşülmesine dair önergejsi.
(2/86, 4/55)
43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin 4eğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Pljin
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56)
44. — İstanbul 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)
45. — İstanbul Milletvekili Reşit ülkerlin,
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)
46. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanta
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36
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)
47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan$a'nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve j 10
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğicim
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine
dair önergesi. (2/8, 4/60)
48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri lçanuftu tbk-
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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)
49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 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)
50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu 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)
51. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'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)
52. — 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).
53. — Konya Milletvekili İhsan
Kabada
yı 'nin, 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)
54. — 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)
55. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım 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).
56. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 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)
57. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar'm, 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 seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12,
4/70)
58. — 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)
59. — 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, 4/72)
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60. — 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, 4/73)
61. — Sayıştay Komisyonu Başkanlığının,
Komisyonda bulunan genel muhasebe kanunu ta
sarısının müddeti içinde görüşülemediğinden iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (1/112,
3/297)
62. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat
özarda'nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin müddeti içinde
görüşülemediğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına
dair tezkeresi (2/160, 3/298)
63. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat
özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve
21 nci maddelerine fırkalar eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme
diğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/177, 3/299)
64. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Antalya Milletvekili İhsan
Ataöv ve 10 arkadaşının, Ziraat yüksek okulları
açılması hakkındaki kanun teklifinin müddeti
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine su
nulmasına dair tezkeresi. (2/205, 3/300)
65. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Mustafa
Şükrü Koç ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301)
66. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, çar
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havale
edilmiş olduğu Maliye, içişleri ve Plân komis

yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu Ge
çici bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/160, 4/76)
67. — Maliye Komisyonu Başkanlığıma,
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmtet
Ah" Demirin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununa bir ek madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta bula
nan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile birlik
te görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi
gereğince tehirine dair tezkeresi (2/162, 3/316)
68. — Maliye Komisyonu Başkanlığımın,
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 9 arkada
şının 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin
(e) bendinin tadiline ve bir madde eklenmesine
dair kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile
birlikte görüşülmek üzere içtüzüğün 36 n|cı
maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi
(2/190, 3/317)
69. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 9 arka
daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kaıiununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe hazır
lanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşmek üzere içtüzüğin
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezke
resi. (2/176, 3/318)
70. — Maliye Komisyonu Başkanlığının,
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 18 fa
şını doldurmadan Devlet hizmetinde ücretli kad
rolarda çalışanların hizmet sürelerinin borçlan
mak suretiyle fiilî emeklilik hizmetlerine eklen
mesi hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanın ıına ek kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanma ,kta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile
birlikte görüşmek üzere İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince tehirine dair tezkeresi. (2/2p2,
3/319)
71..— Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ga
ziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün, 5434 tayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici
65 nci maddesinin (k) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe
hazırlanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere içtüzüğiün
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi.
(2/228, 3/320)

72. — Maliye Komisyonunun, Gaziantep
Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 13 arkadaşı ile
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Mi
Demir ve 9 arkadaşının, 6086 sayılı Turizm En
düstrisini teşvik Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe
hazırlanmakta olan aynı mahiyetteki kanun ta
sarısı ile birlikte görüşülmek üzere tehirine
dair tezkeresi. (2/40, 3/333) >
73. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi
Sabri Topçuoğlu ve 122 arkadaşının, 24.2.1961
gün ve 262 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin Hükümetçe ha
zırlanmakta olan Emekli Sandığı kanunu tasa
rısı ile birlikte görüşülmek üzere tehirine dair
tezkeresi. (2/213,3/334)
74. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üye
si Yusuf pemirdağ ve 154 arkadaşının, 5434
sayılı Kanununa ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 sayı
lı Kanuna 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı Ka
nunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifinin Hükümetçe
hazırlanmakta olan Emekli Sandığı Kanununu
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere tehirine
dair tezkeresi (2/215, 3/335)
75. — Turizm v© Tanıtma Bakanı Nihad
Kürşad'ın, Millî Parklar kanunu tasarısının Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Maliye, Tarım ve
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine
dair önergesi. (1/132, 4/79)
76. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, gün
demin 16 ncı sırasında bulunan 80 sıra sayılı
Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıçoğlu
ve 21 arkadaşının, Devlet memurdan aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle gündemde
bulunan bütün diğer işlere takdimen görüşül
mesine dair önergesi (2/244, 4/80)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm, 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)
2. — 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)
3. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81)
4. — 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)
5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri
jüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağma dair Millî Eği
lim Bakanından sözlü sorusu. (6/87)
6. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm,
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ- {
renci bulunduğuna dair MilH Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90)
7. -r- 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)
8. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in,
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa-
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ralannm ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108)
9. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/117)
10. — Tunc3İi Milletvekili Hasan Ünlü'nün,
harice gönderilecek işçiler için tş 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)
11. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'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)
12. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/121)
13. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122)
11. — Aydın 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)
15. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'ın, 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)
16. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'm, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125)
17. — 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)

18. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy y)lu
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından flö*lü sorusu (6/127)
19. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/128)
20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, lİiğde öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu
(6/129)
21. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarifina inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kİynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/130)
22. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyerfin,
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ka
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131)
23. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyerin,
rfiğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde
sapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132)
24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ç a n ı 
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve ha;tâ
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına d u r
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) j
25. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ç a n ı 
nın, Bursa'nm Gemlik ilçesinin Fevziye köprü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere naili
nin düşünülüp düşünülmediğine dair îmar ve
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134)
28. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun

bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü
sorusu. (6/135)

dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
maçlığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143)

27. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 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)
28. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki JScemiş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137)

35. — 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)
36. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146)

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

37. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'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)

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

38. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in,
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)
39. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın,
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149)
40. — îzmir 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)
41. — Sakarya Miletvekili Muslihittin Gürer'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)
42. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un,
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152)

31. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu.
(6/140)
32. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın,
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu. (6 141)
33. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın,
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip verilmiyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142)
34. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın

43. — Çorum Milletvekili Hasan Latif Sarıyüce'nin, Çorum'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)
44. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154)
45. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Hamzan 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)
46. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156)
47. — 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)
48. — 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)
49. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basm toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159)
50. — 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)

51. — İstanbul Milletvekili Osman Özeıfin,
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen paliç'in insan sağlığını tehdideden durumuna $on
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161)
52. — Manisa Milletvekili Muammer Dirikj'in,
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve iyayan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne j şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
(6/162)
53. — Diyarbakır Milletvekili Tank ^iya
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisijnin
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık! ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163)
54. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya
Ekinci'nm, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uyg-ıın bir seviyeye yükseltilmesi Jçin
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/164)
55. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif |Sarıyüce'nin, Makinalı tarım araçlannın Devletçe
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tanm
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tahm
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/165)
56. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumjılı'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 Bakanlanndan sözlü sorusu (6/166)
57. — Antalya Milletvekili ihsan Ataövfün,
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne! ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167)
58. — Yozgat Milletvekili Neşet Tannd^ğ'm, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye
çıkanldığı halde, sonradan ihalesinin durdurulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrükj ve
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168)
59. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'uun,
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Majiye
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkanlan fea-

sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/160)
60. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Kunya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığına
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170)
61. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler
alındığına dair Köy İşleri Bakamndan sözlü so
rusu (6/171)
62. — tçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172)
63. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın,
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)
64. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylikahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174)
65. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/175)
66. — 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)
67. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/177)
68. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178)

10 69. — Muş Milletvekili Kemal Aytacın,
İsrail ve Holanda dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/179)
70. -— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180)
71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Bedri Baykam'ın Amerika'da tanıtılması için
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181)
72. — Erzurum Miletvekili 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 (6/182)
73 — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183)
74. — Kars Milletvekili Adil 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 Bakanından sözlü so
rusu. (6/184)
75. — Kars Milletvekili Adil Kurtsl'in,
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/185)
76. — 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)
77. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta
olup olmadığına dair Tarım Bakanınmdan söz
lü sorusu. (6/187)
78. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak
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üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188)
79. — Hatay Milletvekili Yahya Kanpolat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/189)
80. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190)
81. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191)
82. — 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)
83. — 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 îçişleri Bakanından sözlü
sorusu. (6/193)
84. — 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)
85. — Saikarya 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 İskân ve Köy
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195)
86. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196)
87. — 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)
88. — Kars Milletvekili Adil 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)
89. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/199) .
90. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/200)
91. — Van Milletvekili Sabh Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü
porusu (6/201)
92. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202)
93. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın,
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)
94. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar,
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204)
95. — 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)
96. —. Sinop Milletvekili Niyazi özgüçfün,
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tajrihî
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206)
97. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Şavrun, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'in
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz barajı ve
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sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/207)
98. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe
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)
99. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209)
100. — 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)
101. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'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)
102. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'ııun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212)
103. — 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)
104. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip

lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214)
105. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın,
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215)
106. — 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)
107. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm,
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidolduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217)
108. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'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)
109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeşru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu. (6/219)
110. — 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)
111. — 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)
112. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu-
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ğuna dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222)
113. — 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)
114. — 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)
115. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ilinde, yeniden DSÎ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu. (6/225)
116. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226)
117. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu. (6/227)
118. — 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)
119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu. (6/229)
120. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230)
121. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231)

122. — Van Milletvekili Mehmet Erdüiç'in,
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6 232)
123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vakubulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar
yardım yapılmış olduğuna dair tmar ve İukân
Bakanından sözlü sorusu. (6/233)
124. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihindö ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdideden Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234)
125. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in,
Orman Genel Müdürlüğünde Çalışmakta olan
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi tyulu
nanlarmm adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235)
126. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in,
istanbul'un su derdine büyük ölçüde yard|ımcı
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236)
127. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın, Bahçe ilçesini Haramiye} bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sofusu
(6/237)
128. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) j
129. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâjıara
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetin|deki
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticjaret
Bakanından sözlü sorusu. (6/239)
130. — Van Milletvekili M. Salih Yıİdız'm, Van'da bir otomatik telefon santrali kıjırulması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240)
131. — Van Milletvekili M. Salih Yıld^z'ın,
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi
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bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241)
132. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm,
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve
Nörduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu. (6/242)
133. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm,
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243)
134. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm,
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu. (6/244)
.135. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm,
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)
136. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm,
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir
baraj inşaasmm programa alınıp alınmadığına
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu. (6/246)
137. —- Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli
tedbirlerin
nelerden ibaret olduğuna dair,
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247)
138. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248)
139. — 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 işleri Bakanından sözlü sorusu (6/249)
140. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanmdan sözlü so
rusu (6/250)

141. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, 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)
142. — Mardin Milletvekili ibrahim Aksoy'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)
143. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253)
144. — 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)
145. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma,
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255)
146. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden
vurdumuza bağ-lıyan Dereköy Kırklareli. Pınarhisar, 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)
147. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm,
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257)
148. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm,
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258)
149. -— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nmı, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil-

- 1 5 miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/259)

ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268)

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

159. — Sakarya Milletvekili Hayrettin ^Jysal'ın, Bedri Baykam'ın, 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)

151. — 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)
152. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair.
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262)
153. — izmir Milletvekili Mustafa üyar'm,
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.C
Ziraat Bankası ve tiler Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263)
154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'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)
155. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın Adapazarı kapalı spor salonu yapımınır
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265)
156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'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)
157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinir
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından
sözlü sorusu (6/267)
158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün

160. — Samsun Milletvekili Ya?ar Akal'ın,
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık
Bakamndan sözlü sorusu (6/270)
161. — Samsun Milletvekili Ya?ar Akal'm,
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271)
162. — Samsun Milletvekili Yasar Akalfm,
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılıhaya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısmının
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakamndan sözlü sorusu (6/272)
163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif S3nyüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/273)
I
164. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJTysal'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)
165. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaöğlu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oljlufruna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275)
166. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza U^uner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamlalacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma
Bakanından sözlü sorusu (6/276)
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167. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın,
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen
usulden neden aynlınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277)
168. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278)
169. — izmir Milletvekiil Arif Ertunga'nm,
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279)
170. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280)
171. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından
sözlü sorusu (6/281)
172. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, 1965 ve 1968 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)
173. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/283)
174. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların henüz
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/284)
175. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek odan
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285)
176. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması

nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/286)
177. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'ın, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287)
178. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyiice'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/288)
179. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/289)
180. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep
rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair imar ve iskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/290)
181. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm,
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülmesinde
kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan
kaçının ücretinin ödenmemiş olduğuna dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/291)
182. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/292)
183. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un, bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâ
zı önergelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki
iddialar üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu
(6/293)
184. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası
için kiralanan binaların kimlere aidolduğuna ve
10 seneden beri ne miktar kira ödendiğine dair
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu
(6/294)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak-

landa kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi :
25.2.1966]
X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının;
İzmir 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 iskân ve Plân komisyonlarından
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
:1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayilı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüikümler 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 Millet 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 ik
tisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonunun
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18)
^Dağıtma tarihi : 18 .1.1966]

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı
hakkında Hesaplan İnceleme Komisyonu rako
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarih], :
27 . 1 . 1966]
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965
ayları hesabı hakkında Hesaplan İnceleme ifomisyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtjna
tarihi : 27 .1.1966]
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 aylan hesabı
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu rappru
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tariljd :
27 .1.1966]
6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öıjer,
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve ;istanbül Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1064
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 Şenerfin,
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 .1.1966]
8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğıjız'un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 , 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Karann Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayıcı :
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966]
9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Şırn Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli | Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tajrih
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle
(Millet Meclisi Birleşim: 80)
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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 Kesinhesabı 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]
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. (3/137, 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
(3/141, 1/33) (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 yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma
tarihi : 16.2 .1966]
X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı

ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S~
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966]
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 : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966]
X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136,
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi :
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 bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan 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. 3.1966]
X 21. — istanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin'
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yıl*
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/174, 1/44) (S. Sayısı: 87)
[Dağıtma tarihi: 21.3.1966]
22. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sayılı
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında.
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kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S, Sayısı:
90) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1966]
X 23. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1962 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu.
(3/ 162, 1/32) (S. Sayısı : 86) [Dağıtma ta
rihi : 27.3.1966]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143,
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 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 nüfusa kayıtlı
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık,
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14)
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966]
3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu
(3/12)
(S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi :
7 . 1 . 1966]
4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı :
31) [Dağıtma tarihi : 8 .2 .1966]
5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tavşancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu.
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi :
12 . 2 .1966]
6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu, jRukiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeypek'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu.
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi :
12 . 2 . 1966]
7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'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 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) (S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966]
9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa
kayıtlı AMfoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942
tashih doğumlu Cevat Baş'ın ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. {Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966]
10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisöbası
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'ın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu.
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi :
12 . 2 . 1966]
11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 193$ do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı: 54) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1966]
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12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34,
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Saidoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma
tarihi : 12 . 2 . 1966]
13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma
1933 doğumlu Aşir Öztürk'ün ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma 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 .1966]
15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25,
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S.
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966]
16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80)
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966]
17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın,
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında;
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç
ve 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]
X 18. — 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 19. — 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 .19661
20. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 ııcı
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi :
17 . 3 . 1966]
X 21. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu.
(1/128) (S. Sayısı : 89) [Dağıtma tarihi :
21 . 3 . 1966]
X 22. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu. (1/131) (S. Sayısı :
91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1966]
X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/99) (S. Sayısı : 92) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1966]

