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B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Meclisin 39 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, lütfen üyeler beyaz düğmelere bas
mak suretiyle işaret buyursunlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, 

açıyorum. 
oturumu 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —. Başbakan Süleyman Demir eVin, Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel'in, sağlık durumu ile 
ilgili verilen rapor gereğince, tedavi edilmek 
üzere bugün Amerika'ya hareketlerinin kararlaş
tırıldığını, ancak hava muhalefeti dolay isiyle 
ucanın vaktinde gelmemesi yüzünden hareketle
rinin Şubatın ikinci Çarşamba gününe kaldığını 
bildiren demeci. 

BASK/VN — Gündem dışı Sayın Başbakan 
Süleyman Demirel. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (İs
parta) — (Soldan alkışlar) Muhterem Başkan, 
Yüce Meclis'n muhterem üyeleri, huzvrnnuzn 
Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu hakkında 
bilgi arz etmek üzere gelmiş bulunuyorum. 
28 Ocak 1066 Cuma günü saat 15.00 to Cum
hurbaşkanlığı Başhekimi Prof. Dr. Lûtfi Vu
ral'ın gösterdiği lüzum üzerine 9 profesörümü
zün yaptığı konsültasyon neticesinde hazırla 
di klan rapor aynı gün 17,30 da Hükümete in 
tikal etmiş ve saat 18.00 de, aynı gün, tor>bı,nnr 
Bakanlar Kurulunda durum gözden geçirilmiş
tir. Mezkûr raporda Cumhurbaşkanımızın Bir
leşik Amerika Devletlerinde bir klinikte mim-' 
yene ve tedavi edilmesi tavsiye olunmuştu. Ba
kanlar Kurulu derhal raporun gereğinin yerine 
getirilmesine karar vermiş ve gerekli aranj
manlar yapılmıştır. Bugün saat 1 de Saym 
Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devlet
lerine hareket etmesi gerekiyordu. Sadece ha

va muhalefeti dolay-siyle uçağın gelememiş 
olduğu sebebiyle bu seyahat Çarşamba günü ay
nı saate kalmıştır. 

Bilgilerinize sunulur, saygılarımla. (Alkış
lar) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Avrupa Konseyi Assamblesinde Kıbrıs'la 
ilgili olarak lehimize alınmış bulunan son karar 
hakkında ve Kıbrıslı yurtdaşlarımıza âcil yar
dım tavsiyesini ihtiva eden Nüfus ve Mülteciler 
Komisyonu kararının alınmasını sağlıyan geliş
melere değinerek Hükümetin bu kararı değerlen
dirmesi gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Kıbrıs olayları hakkında Sayın 
Turhan Feyzioğlu, buyurunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Avru
pa Konseyindeki Kıbrıs olayları olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyinde vukubu-
lan Kıbrıs olayları hakkında; isteğiniz bu şekil
dedir, Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 24 - 27 Ocak ta
rihleri arasında Strazburg'da toplanan Avrupa 
Konseyi Assamblesinde memleketimizi çok ya
kından ilgilendiren Kıbrıs'la ilgili iki önemli 
karar alınmıştır. Assamble çalışmaları ve Kıb
rıs konusunda alman karar hakkında temsil 
etmek şerefine nail olduğumuz Yüce Meclise 
maruzatta bulunmayı vazife saydım. 
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Kıbrıs konusunda yapılan ve Türk Heyeti
nin savunduğu görüşün, Yunanlıların şiddetli 
mukavemetine rağmen büyük çoğunluk kazan-
masiyle sonuçlanan iki ayrı konudaki müzake
releri kısaca arz edeceğim. 

Konuşulan konulardan birisi Konseyin Nü
fus ve Mülteciler Komisyonu tarafından savu
nulan ve Kıbrıs'ta yardıma muhtaçolan soydaş
larımıza yardım yapılmasını öngören bir rapor 
ve karar taslağı idi. Bundan önceki Komisyon 
ve Genel Kurul toplantılarında değerli arka
daşlarımız tarafından savunulan ve Komisyon
ca kabul edilerek Genel Kurula getirilen bu ko
nuda Kıbrıs Rum makamlarının, Makarios'un 
Strazburg'taki daimî temsilcisinin yazılı itirazı 
ile karşılaştık ve Yunan Heyeti bu itirazı bütün 
gücü ile destekledi. Konsey nezdindeki Maka-
rios temsilcisinin ve Yunan Heyetinin faydasız 
ve yersiz buldukları sonunda kabul edilen ka
rar sureti aynen şudur: «Avrupa Konseyi 
Assamblesi 

1. İhtiyaç içinde bulunan Kıbrıslıların bil
hassa mesken, yiyecek, giyecek gibi zaruri ih
tiyaçlarını karşılamak için etkili tedbirler al
manın âcil zaruretini görerek, 

2. Avrupa medeniyetinin'ahlâki ve insanî de
ğerlerinin bekçisi olan Avrupa Konseyinin bu 
durumda bulunan insanların kaderiyle birinci 
derecede ilgili olduğunu ve bu konuda girişile
cek bütün teşebbüslere yardımcı olmaya hazır 
bulunduğunu takdir ederek, 

3. Avrupa Konseyinin nüfus fazlalığı ve 
millî mülteciler özel temsilcisi vasıtasiyle şart
ların gerektirdiği âcil yardımının derhal yapı
labilmesi için ilgili üye devletleri bu konuda 
lüzumlu bütün hazırlıklara hemen girişmeye 
davet etmesini Bakanlar Komitesine tavsiye 
eder.» 

Bilhassa Hükümetin dikkatine arz etmek is
tediğim konular var. Bu itibarla, arkadaşları
mın dikkatini çekerim. 

30 Eylül 1965 toplantısında Nüfus ve Mül
teciler Komisyonu bir Yunanlının muhalif oyu
na karşı sekiz oyla bu kararı Genel Kurula sun
mayı uygun görmüştür. Bu defa Kıbrıs Rum 
temsilcisinin ve Yunanlıların itirazlarını dinli-
yen Nüfus ve Mülteciler Komisyonu eski kara
rını değiştirmeye lüzum görmemiştir. Genel Ku

rulda bir Yunan milletvekili, Kıbrıs'ta çekilen 
ıstırapların sorumluluğunun Türk liderlerine 
aidolduğunu, Türklerin aşırı unsurlarının bu 
sefalete ve bu iktisadi sıkıntılara yol açtığını, 
onların, baskısı kalktığı taktirde Makarios'un 
her türlü kolaylıkları göstermeye hazır olduğuna, 
ev yaptırmaya, iş bulmaya her türlü yardımı sağ
lamaya hazır olduğunu, Türklerin köylerine is
tedikleri anda dönebileceklerini ifade ederek ve 
hattâ konu ile ilgisi olmıyan ithamlar yapıp İs
tanbul Patriğinin uğradığı baskıdan, İstanbul 
rumlarmın yaşadıkları şartların ağırlığından 
bahseden birtakım haksız beyanlarda bulunduk
tan ve Hiristiyan Avrupa'nın din hislerini tah
rike yeltenen konuşmalar yaptıktan sonra, sıra 
bize geldi. Sayın Erim ve ben bu iddiaları et
raflıca cevaplandırdık. İnsani bir vazifenin ya
pılmasını engellemeye çalışan Kıbrıs Rumlarının 
ve Yunanlıların gerçek niyetlerini ortaya koyduk. 
Kıbrıs'ta Makarios'un giriştiği barış taarruzu
nun hakikatte^ arka niyetli olduğunu ve köyleri
ne dönerlerse Türklere her türlü yardımı yapma
ya hazır olduğunu bildiren yazılı beyanları ar
dında karanlık niyetlerin yattığını, insanlık dışı 
icraatların hangi safhalardan geçtiğini delille
riyle ve belgeleriyle ortaya koyduk. Müzakere 
kapandı. Ertesi gün yapılan oylamada Yunanlı
lar tamamen yalnız kaldılar. Biraz önce okudu
ğum karar sureti Assamblenin ezici çoğunluğiy-

{ le kabul edildi. 

Bu arada bir noktayı arz etmek isterim. Yu
nanlılardan başka karar aleyhine rey veren olma
dı derken bilinmesi lâzımdır ki, Kıbrıs Rumları 
bir süreden beri Assambleye iştirak hakkını kay
betmişlerdir. Yine Türk Heyetinin geçen yıldan 
beri yaptığı mücadele sonunda yürürlükteki 
Anlaşmalara ve Kıbrıs Anayasasına aykırı şekil
de seçildikleri için Avrupa Konseyi Assamblesi 
Rumlardan müteşekkil Kıbrıs Heyetinin toplan
tılarına katılma hakkı bulunmadığına karar ver
miş ve bir süreden beri Kıbrıs Rum milletvekille
ri toplantıları dinleyici loeasmdan seyretmeye 
mecbur kalmışlardır. Bu itibarla, kulis yaptılar 
fakat oylamaya katılamadılar. 

Avrupa Konseyinde yapılan ikinci oylama 
Kıbrıs ihtilâfının temel ve özüyle ilgili olması ba
kımından belki daha da önemliydi. Bu konuda 
cereyan eden müzakerelerde Yunan Heyeti Bir
leşmiş Milletlerin 18 Aralık 1965 te aleyhimize 
verdiği malûm kararı Avrupa Konseyine de tes-

— 495 — 



M. Meclisi B : 39 31 . 1 . 1966 0 : 1 

c!l ve tasdik ettirme gayreti içine düştüler. B!z 
ise, Birleşmiş Milletlerde oylanmasına birtakım 
usul oyunlar iyle imkân bırakılmıyan Suudi Ara
bistan, Afganistan ve iki Devlet tarafından ya
pılan teklife benzer bir görüşü savunduk, netice
de Yunan önergesi açık farkla reddedildi. Bu 
konudaki gelişmeler kısaca şu seyri takibetmiş-
tir. Birleşmiş Milletlerin Siyasi Komisyonunda 
47 oya kar.31 G oyla ve büyük sayıda devletin çe-
klnscı kalması ile mahut kararın kabul edildiği 
17 Aralık 1965 günü Avrupa Konseyinin Siyasi 
Komisyonu tamam iyle bir tesadüf eseri olarak 
aynı gün Assambleye sunulacak olan Siyasi Ko
misyon raporunu ve buna bağlı karar taslağını 
hazırlamak üzere Paris'te toplanmış bulunuyor
du. Bu Komisyonun her memleketten üye olan 
18 ülkeden gelmiş bir veya delegasyonun geniş
liğine. nüfusun büyüklüğüne göre iki, üç üyesi 
vardır, muhtelif ülkelerden. Bu toplantıda, Or
tak Pazar içindeki buhran, Altılarla Yediler ara
cındaki münasebetler, Doğu - Avrupa ülkeleriyle 
Batı - Avrupa'nın ekonomik ve teknik ilişkileri 
gibi konular yanında Vietnam olaylarına da te
mas edildi ve Siyasi Komisyonun karar taslağı
na Vietnam olaylarının barışı tehdidettiğini be
lirten, bu konuda tedbir alınması lüzumunu be
lirten ' bir maddenin eklenmesi kararlaştırıldı. 
Bu teklifi biz de destekledik. Ve hemen ardın
dan Kıbrıs'ın da dünya barışını tehidettiğini ve 
üstelik Kıbrıs'ın Avrupa'nın coğrafyasına bağlı 
bir ülke olduğunu söyliyerek Kıbrıs hakkında da 
karara bir madde eklenmesi zaruretini savunduk. 
Yunanlılar derhal itiraz ettiler. Kanunun aynı 
gün ve aynı saatlerde Birleşmiş Milletlerde oylan
mak üzere olduğunu, benim tarafımdan verilmiş 
olan önergenin mahiyeti itibariyle Birleşmiş Mil
letlerden çıkacağını umdukları karara benzeme
diğini, bu itibarla, iki ayrı milletlerarası teşek
külün aynı gün ve aynı saatlerde biribirine zıt 
iki karar veremiyeceğini ileri sürerek Birleşmiş 
Milletlerin el koyduğu bir konuda Avrupa Kon
seyi yetkisizdir dediler. Bu yetkisizlik iddiasına 
karşı çok haklı olarak şu cevabı verdik. Vietnam 
bir Asya Devletidir. Vietnam Avrupa Konse
yinde üye değildir. Vietnam ihtilâfında taraf
ları destekliycnler de Avrupa Konseyinde üye 
değillerdir. Ne Çin, ne Amerika Birleşik Devlet
leri, ne Sovyet Rusya hiçbirisi Avrupa Konse
yine üye değildir. Fakat, dünya barışının bir 
ve parçalanmaz olduğu fikrinden hareket ede

rek, biraz önce bu Siyasi Komisyon kararma Vi
etnam'la ilgili bir madde eklenmesini kabul et
ti. Kıbrıs, İngiltere, Türkiye, Yunanistan hep 
bu teşkilâtın üyesidiıicr, coğrafya olarak Kıb
rıs Avrupa Konseyinin alanına dâhildir. Ve bu
rada toplanan milletvekilleri Kıbrıs halkı da dâ
hil olmak üzere, Avrupa halkını temsil ederler. 
Böyle olduğuna göre mutlaka bu konuya da te
mas edilmesi zarureti vardır. Bu konuda kayıt
sız davranmak suç ortaklığı anlamına gelir ve 
sureti kat iyede affcdilmiyecek bir ihmal teşkil 
eder. Bu müzakerelerden sonra oylamaya-geçil
di, maalesef üyelerin büyük çoğunluğu çekinser 
kaldılar. Bir kısmı oy vermeden toplantıyı terk 
etti. Neticede Kıbrısla iligli bir madde eklenme
si hakkındaki teklifimiz dört oy aldı. Fakat, hiç
bir şey yazılmaması hakkındaki Yunan • teklif i 
iki oy aldı. Geriye kalanlar çekinser kaldılar. 
Bu suretle, dört oy gibi küçük bir oy sayısiyle 
de olsa, Kıbrıs konusunda karar taslağına bir 
madde konması kabul edildi. Ve bu defa Straz-
burg'da Genel Kurulun önüne bu karar sureti 
geldi. Yunanlılar itiraz ettiler ve dediler ki: 
«17 Aralıkta yapmış olduğumuz itirazın ne kadar 
haklı olduğu meydana çıkmıştır. Aynı gün baş
ka bir karar Birleşmiş Milletlerde verilmiştir. 
Yapılacak olan şey ya Avrupa Konseyinin karar 
taslağından bunu çıkarmaktır ve Kıbrıs'a hiç 
dokunmamaktır, ya da Kıbrıs'la .ilgili maddeyi 
değiştirip 18 Aralık 1985 te Birlenmiş Milletle
rin verdiği karara atıf yapmak suretiyle aynen 
desteklemek ve tekrarlamak lâzımdır.» dediler. 
Ve bir önerge sundular. Çok masum bir ifade 
tarzına bürünmüş olan, kolay kabul edilsin diye 
son derecede yumuşak bir üslûp içinde yazılmış 
olan önergeyi aynen okuyorum. Yunanistan 
önergesi şu idi: «Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Mil
letler tarafından ele alındığını müşahede eden 
ve Birleşmiş Milletler Assamblesinin 18 Ara
lık 1965 tarihli kararını dikkate alan Avrupa 
Konseyi Assamblesi, bir kere daha ilgili tarafla
rın, Avrupalılararası iş birliği zihniyeti içinde, 
Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak barış
çı ve âdil bir çözüm yolu bulunmasına yardım et
melerini diler.» 

Bu kararın özelliği, daha önceki kararda il
gili taraflar arasında müzakere yapılmasını is-
tiyen karardaki «müzakere» kelimesinin kaldırıl
ması ve Birleşmiş Milletler meseleyi halletmiştir, 
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bu yoldla neticeye varılabilmesi için taraflar 
yardımcı olmalıdır demesi sarahaten de 18 Ara
lık 1965 tarihli Birleşmiş Milletler kararma atıf 
yapması idi. Mesele evvelâ S'yasi Komisyon
la, konuşuldu. Yunanlı Milletvekili Kalyas bu 
görüşü savundu. Onun ardından biz söz aldık 
ve Birleşmiş Milletlerde 18 Aralık tarihli Ka
rarın hangi devletler tarafından kabul edildi
ğini, hangi devletler tarafından aleyhinde oy ve
rildiğini ve< ne kadar çok sayıda üyenin çekin-
ser kaldığını teker teker izah ettikten sonra, 
Birleşmiş MilletJerdeki müzakerelerde İngiltere. 
Fransa, İtalya, Holânda ve Belçika delegelerin
den Sovyet Rusya'ya kadar, UraPIardan Atlan
tik'e kadar bütün Avrupa'nın bu karara hangi 
sebeplerle katılmadığını açıkladık. Yalnız Yu
nanistan'ın, Kıbrıs'ın, bir de Yugoslavya'nın, 
Avrupa ülkeleri içinde yalnız üçünün bu ka
rara oy vermiş olduklarını diğerlerini, ya 
alevte, bizim gibi, ya de cekinser oy verdikleri 
gerekçesivle izah ettikten sonra, Yunan tek
lifinin dolambaçlı bir yoldan mânevi ağırlığı 
çok eksik olan Birleşmiş Milletler Kararını Av
rupa'ya da tescit ettirmek, tasdik ettirmek ama
cını güttüğünü belirttik. Neticede bizden sonr>-
konuşan bâzı milletvekilleri -Hnlândak İnmli-
milletvekilleri konuştular - Birleşmiş Milletler
de çoğunluk kararma her zaman itibar edile
meyeceğini, çoğunluk kararlarının bâzan hak 
sız- verildiğini, 18 Aralık tarihli Birleşmiş Mil
letler Kararının bâzı temel ve sağlam ilkelere 
atıf yapmakla beraber, ahde vefa, yürürlük
teki andlaşmalara savgı prensibini ihmal et
tiği için tek taraflı bir karar olduğunu, hv 
balamdan bu kararın tek taraflı ve haksır 
mahivetmi belirten bizim görüşümüzün yerin
de olduğunu te.^idettiler. Neticede ovlamava baş
vuruldu. İki Yunanlı Komisyon Üyesi dısmd" 
bir tek üye İzlanda Delegesi Yunanlılarla bir
likte rey verdi. Komisyonda üye bulunan iki 
Türk Üyesi dışında, benden başka Sayın Akça, 
Komisyon üyesi idi, sekiz üye bizimle birlikte 
eski metnin aynen muhafazası yolunda oy 
verdi. Altı üye cekinser kaldı. Komisyon ra
porunun Genel Kurula sunulmasından sonra ce
reyan eden müzakerelerde yine uzun tartışma
lar oldu. Türk görüşünü Sayın Nihat Erim, 
Sayın Kasım Gülek, Sayın Celâl Ertuğ ve Sa
yın Ertuğrul Akça arkadaşlarımız ve ben mü-

taaddit defalar söz alarak savunduk. Yunanlı
ların: haksız ve. mütecaviz beyanlarına, din is
tismarı yapan: beyanlarına yine. delillerle ve 
belgelerle cevap, verdik. Neticede Yunan değiş
tirme önergesi sadece Yunan milletvekillerinin 
oylarını almakla kaldı. Bir kısmı, oldukça çok 
sayıda üye cekinser kaldı. Fakat Assamble'nin 
büyük çoğunluğu Yunan önergesinin reddi yo
lunda rey verdi. Bundan sonra komisyonun asıl 
raporu • oylandı. Komisyonun asıl raporuna 
bütün^ Meclis; Yunanlılar, haricolmak üzere, bü
tün Meclis • istisnasız, oy verdi. Yunanlılar Bir-
leşmiş; Milletler kararını tanımjyan ve ona atıf 
vaDimyaıv bir karara oy vermiyeceklerini be-
lirterejk, o izah için söz alıp bunu belirtere'k 
hararın aleyhinde oy kullandılar. 

Bundan başka sayın arkadaşlarım. Avrupa 
Konseyinde ırk ve din ayırıeılıSı ile ilgili, Doğu 
Batı münasebetleri ile ilgili, Ortak-Pazar için
deki ihtilâflarla, Efta ile Ortak - Pazar münase-
betlerivle ilgili çeşitli konular konuşuldu ve 
önemli kararlara varıldı. 

Mâruzâtıma son ver iken, Hükümetten kısaca 
bir ricada bulunmak istiyorum. Kıbrıs konu
sunda Assamble'nin aldırı kararları değer
lendirmek Hükümetimizin bundan sonra göste
receği gayretlere ballıdır. Birleşmiş Milletler 
kararının mânevi ağırlığının büyük olmadığı 
dünya efkârına ve ilgililere anlatılmalı: Av-
~*ut)a Konseyinin az olmıyan mânevi ahırlısın
dan faydalamlmava çalışılmalıdır. Kıbrıs'taki 
^ovdaşlarımızm direnme nrüolerini kırabilmek 
:cin son günlerde işaretlerini rrörüvor, maddi 
havat şartlarının* aSırlığım bir ko^ olarak 
-kullanmıva çalışan Makarios idaresi ve zul
mü karşısında Hükümetimiz Kon^pv Assam-
belo'sinin yardım konusunda al d i Sı kararı 
â^ami ölçüde değerlendirmelidir. B1! İsrarlar 
s'mdi yasama organı olan Assam^'d^n ™k-
rnifi vürütme orsranı olan Avrupa Kon^evi Ba
kanlar Komitesine verilmiştir. Bakan^r Ko-
mîtesin'n çaİTşmalarında müeessir bir şekilde rol 
^İmamız icabeder. Strazburg'daki Daimî Tem
silciliğimiz takviye edilmeli, desteklenmeli, bü
tün ilgili devletlerin hükümet merkebi erinde 
Ter^kli temaslar yapılmalı, oradaki daimî tem
silciliklerine gerekli yolda talimat ve^nHeri 
sağlanmalı ve Bakanlar Komitesinden fiilî so
nuçlar elde edebilmesi için hiçbir gayret esir-
genmemelidir, inancındayız. 
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Yüce Heyetinize sizin temsilciniz olarak 
yaptığımız çalışma hakkında hesap vermiş, ma
ruzatta bulunmuş oldum. Saygılarımı suna
rım, arkadaşlarım, teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı 12 üye arkadaşımız söz istemiş bu
lunmaktadır. Gündemimizin çok yüklü olması 
hasebiyle özür dilerim, hiçbirisine söz vere-
miyeceğim. 

3. — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet 
Sunay'ın, Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boz-
beyli'nin ve onun şahsında milletvekillerinin, 

Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin 
de, Genelkurmay Başkanının ve onun şahsında 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının Rama
zan Bayramlarını kutladıklarına dair telgraf
ları. 

BAŞKAN — Tebrik mesajını okutuyorum. 

Sayın Ferruh Bozbeyli, 

Millet Meclisi Başkanı, 
Ankara 

Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları namına 
Şeker Bayramı tebriklerimi ve samimî temenni
lerimi şahsınıza ve şahsınızda Millet Meclisi
nin değerli üyelerine saygılarımla arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 
(Alkışlar.) 
BAŞKAN — Verilen cevabı okutuyorum 

efendim. 

Sayın Orgeneral Cevdet Sunay Genelkurmay 
Başkanı 

Ankara 

Zatıâliniziri ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin Şeker Bayramını şahsım ve Millet 
Meclisi üyeleri adına en iyi dileklerimle tebrik 
eder, saygılarımı sunarım. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi. 
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BAŞKAN — Bâzı arkadaşlara izin verilmesi 
hakkında Başkanlık Divanının sunuşu vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerde izinleri 
Başkanlık Divanının 27 .1 .1966 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu, 2 ay 
hastalığına binaen, 11 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Adana Milletvekili Sabahattin Baybura, 41 
gün, hastalığına binaen, 28 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Maraş Milletvekili H. Ahmet özsoy, 10 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren. 

Bolu Milletvekili Hasan özcan, 1 ay, maze
retine binaen, 17 . 1 . 1966 tarihinden itibaren. 

Denizli Milletvekili Muzaffer Karan, 10 gün, 
mazeretine binaen, 26 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup, oy
larınıza sunacağım. 

«Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu, 2 ay, 
hastalığına binaen, 11 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

«Adana Milletvekili Sabahattin Baybora, 41 
gün, hastalığına binaen, 28 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

«Maraş Milletvekili H. Ahmet Özsoy, 10 gün, 
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

«Bolu Milletvekili Hasan Özcan, 1 ay maze
retine binaen, 17 . 1 . 1966 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler,.. Kabul edilmiştir, 



M. Meclisi B : 39 31 . 1 . 1966 O : 1 

«Denizli Milletvekili Muzaffer Karan 10 gün, 
•mazeretine binaen, 26 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
na ödeneğinin verilebilmesi için Genel Kurulun 

• tasvibinin gerektiğine dair Başkanlık tezkeresi 
(2/225) 

6. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Adana Milletvekili Sabahattin Baybu-
ra'ya ödeneğinin verilebilmesi için Genel Kuru
lun tasvibinin gerektiğine dair Başkanlık' tezke
resi (3/226) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan; keyfiyet yü
ce tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

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

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Adana Milletvekili Saba
hattin Baybura'ya ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan; keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

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

7. — Vazife İle yurt dışına gidecek olan Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'ya Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Köy İşleri 

Bakanı Sabit Osman Avcı'nm dönüşüne kadar 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

8. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in; sunuşlar kısmında 9 ncu sırada bulunan, Mil
let Partisi Meclis Grupu Başkanvekili Yozgat 
Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'ın, Orgeneral 
Cemal TuraVın Millî Savunma Bakanına yazdı
ğı resmî yazı ile Mr. Johnson'un mesajının bası
na intikali hususlarında bilgi edinmek üzere Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesinin ön
celiği konusunda önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
lık Divanının sunuşları hakkındaki maddeler 
arasında değişiklik yapılmasına dair önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin Başkanlık sunuşlarının 

9 ncu maddesinde bulunan Millet Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'ın 
Meclis araştırmasına dair önergesinin Başkan
lık sunuşlarının 1 nci maddesi olarak takdimen 
görüşülmesini İçtüzüğün 89 ncu maddesi uya
rınca arz ederiz. 

Millet Partisi Kırşehir 
Milletvekili 

Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 89 ncu maddesi 
gereğince bu değişiklik hakkında bir müzakere 
konusu açılması zarureti vardır. Sayın Memduh 
Erdemir lehinde söz istemişlerdir, buyurun. 
Efendim, iki lehte, iki aleyhte arkadaşa bu hu
susta söz vereceğim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, bugünkü günde
min, Başkanlık sunuşları arasında 9 mevzu yer 
almış bulunmaktadır. Bu mevzulardan bir kıs
mı günün aktüalitesine uygun, büyük önem ta
şımakta, bir kısmı başka zamanlarda da gö
rüşülebilecek mevzulardır. 

— 499 — 



M. Meclisi B : 39 31 . 1 . 1966 O : 1 

Başkanlık sunuşlarının dokuzuncu maddesi
ne konulmuş bulunan Sayın Akdoğan'm, Sa
yın Orgeneral Cemal Tural'm Genelkurmay Baş
kanına yazdığı ifade edilen mektubunun basma 
açıklanış şekli ile, Meclislerce açıklanmasında 
mahzurlu görülmüş ve bu yolda karar verilmiş 
olan, Başkan Jhonson'un mektubunun basma 
intikal şeklinin araştırılması mevzuu vardır. 
Bu mevzu, aktüel bir mevzudur. Büyük suçla
malara, Hükümet adamlarını, hattâ Başbakana 
kadar varan çeşitli dedikodulara yol açan bir 
konudur. Bu konunun Büyük Meclisçe bir ka
rara bağlanabilmesi, bu mevzuda bir araştırma 
komisyonunun kurulup kurul mam asında biran 
evvel bir karar verilmesinde fayda vardır. Me
selenin kapanması ya da sonucunun alınması 
mevzuu en önemli bir konudur. 

Diğer taraftan, Seçim Kanununun değişik
liğine dair bir tasarı da sunuşların birinci mad
desinde yer almış bulunmaktadır. Bu tasarı, he
piniz takdir buyurursunuz ki, memleketin ha
yati bir meselesi değildir, o derece önemli bir 
konu olmaktan çok uzaktır, millî bir zaruret de 
yoktur. Halbuki siyasi dedikoduların halledil
mesinde millî zaruret ve fayda vardır. Ama, 
Seçim Kanunu gibi basit değişikliklerin pek 
önemi olmamak lâzımgelir. Bundan evvel görü
şülmesinde Sayın Akdoğan'ın takririnin Seçim 
Kanunundan evvel görüşülmesinde ben şahsan 
fayda görmekteyim. Sayın Akdoğan'ın takriri
nin müzakeresi belki uzun sürebilir, zamandan 
tasarruf etmek bakımından da öne alınmasında 
fayda vardır. Bu itibarla, muhterem arkadaş
larımızın bu takririme iltifat buyurmalarını has
saten istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Baykal, aleyhte 
buyurun. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 
milletvekilleri, konu aktüeldir. Bakanlıklar, 
Başbakan, Silâhlı Kuvvetler ve bâzı şahıslar 
itham altındadır, Bu konunun aydınlığa çık
ması muhakkak şarttır. Bu bakımdan C. K. M. 
P. Grupu, Meclis araştırmasının lehindedir. Biz 
bu hususta oy kullanacağız, arz ederim. 

BAŞKAN — Lehte oldu Sayın Baykal, aley
hinde söz istiyen var mı? (Yok sesleri) Şu hal
de önergeyi oylarınızla halledeceğiz. 

Sayın Memduh Erdemir'in birinci madde ola
rak görüşülmesini arzu eden önergesinin lehin

de, aleyhinde oy kullanılmasını rica ediyorum. 
(Gülüşmeler) Şimdi müsaade buyurunuz; ayrı, 
ayrı oya koyacağım, gülmeye hacet yok beyefen
di. (Gülüşmeler) Sonradan anlamadık diyorsu
nuz, beni itham ediyorsunuz. Evvelâ önerge
nin lehinde olarak oya sunacağım, kabul eden
ler diyeceğim, ondan sonra da kabul etmiyen-
lcr diyeceğim. Sonra, yine aleyhte söz istiyo
rum diye kürsüye çıkıp lehinde konuşan arka
daşlar gibi olabilir. Onun için özür dilerim, 
tashihe hacet gördüm. 

Şimdi, Memduh Erdem ir arkadaşımızın öner
gesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 178 e 
karşı 210 oyla kabul edilmemiştir. (A. P. sıra
larından alkışlar) (Ayağa kalkmak suretiyle 
oylama yapılsın sesleri) (Coşkun Kırca ve beş 
arkadaşı ayağa kalktılar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 134 neü 
madde gereğince ayağa kalkmak suretiyle oyla
ma yapılmasını rica ederim. 

BAŞKAN -^ Bir dakikanızı rica ederim, mü
saade buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, 134 ncü madde, Riya
setle kâtipler arasında bir ihtilâf hâsıl olursa 
veyahut beş üye ayağa kalkmak suretiyle oyla
ma isterse... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 5 kişi ayağa 
kalktık efendim. 

BAŞKAN — Beş kişinin ayağa kalktığını 
ben tesbit etmiş değilim. Müsaade buyurun, 
kalkarsa diyor, kalkarsanız yaparım, (istanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca ve beş arkadaşı aya
ğa kalkarak oylamaya itiraz ettiler) 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... (Usul hakkında söz istiyoruz, sesleri) 
(Gülüşmeler) Vallahi, her gülen kendine güler 
kardeşim. (M. P. sıralarından alkışlar) 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksın
lar... Muhterem arkadaşlar, 168 kabul oyuna 
karşı 207 oyla reddedilmiştir. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar) 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Baş
kan, bir hususu tavzih etmek istiyorum. Demin 
ben lehte diye söz istemiştim, siz aleyhte diye 
ifade etmiştiniz. Bu hususu lütfen siz tavzih 
edin. 

500 
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9. — Adalet Bakam Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/100, 4/30) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan «Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin. seçimlerinde 
uygulanacak hükümler hakkında kanun tasarısı 
üzerindeki çalışmaların biran evvel bitirilebil-
mesini teminen, söz konusu tasannm, havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Sami Binicioğlu... Aleyhte. 
Yok mu efendim Sami Binicioğlu.. Yok. Sayın 
İsmail Hakkı Akdoğan... Aleyhte, buyurun Sa
yın Akdoğan, aleyhte. Sayın Ataöv, lehte. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, Sayın Adalet Baka
nı, Seçim Kanununda yapılacak değişikliklerin, 
karma bir komisyonda görüşülmesi teklifinde 
bulunmaktadır. Seçim Kanununun bu memleke
tin rejimi ile ilgili olduğu ve çok mühim bir ka
nun bulunduğu hakkında zannederim, Meclisi
mizde bütün üyeler arasında ittifak vardır. Bu
nun önemsiz bir kanun olduğunu iddia eden bir 
kimseye bugüne kadar raslamadık. Temenni ede
lim ki, bugünden sonra da raslamayız. O halde, 
bu kadar önemli olan bir kanunu normal komis
yonlarında uzun uzadıya, inceden inceye tetkik 
edilerek gayet mükemmel bir şekilde çıkarmak 
ve yüksek huzurlarınıza getirip kanunlaştıktan 
sonra bir daha tadili düşünülmiyecek bir kanun 
halinde Türk Milletine hediye etsek zannediyo
rum ki, vazifemizi yapmış oluruz. Bugüne ka
dar Meclisimizde seçim.. kanunlarının bir karma 
komisyonda görüşülüp görüşülmemesi mevzuu 
konuşulurken muhtelif partilerden gerek şahıs
ları adına arkadaşlarımız, gerekse grupları adı

na grup temsilcileri karma komisyonda görüşül
mesini veya normal komisyonlara havale edil
mesini müdafaa etmişlerdir. Zabıtları açıp te
ker teker okumak ne bugün faydalı olacaktır, ne 
de arkadaşlarımızın inkâr edeceği bir husus ol
madığı için burada okunmasında fayda vardır. 
Adalet Partili arkadaşlarımız bundan evvel se
çim kanunları çıkarılırken karına komisyonlara 
gitmemesi lâzımgeldiği hususunda uzun uzun 
görüşmeleri takibettiler ve burada fikirlerini be
yan ettiler. O zaman bu görüşün aksine Karma 
Komisyonda bunun görüşülmesi tezini de biz mü
dafaa ettik. (Alkışlar). Ama arkadaşlarımız al
kışlıyorlar, açık verdi zannediyorlar biraz sonu
nu dinlesinler, o zaman önümüzde çok kısa za
manda yapılacak bir seçim vardı. Onun için bu
nun yetiştirilmesi gerekli idi. Bugün henüz or
tada bir seçim yok. Ortada bir seçim yok... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar lütfen hati
bin sözünü kesmeyin. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Ortada bir seçim bulunmadığına göre ve geçirdi
ğimiz tecrübelerle bu karma komisyonlarda mü
zakeresi yapıldıktan sonra çıkan kanunların şık 
sık değiştirilmesi yoluna da gidildiği sabit bu
lunduğuna göre; bu yolu terk etmek artık bir 
zaruret halini almıştır. Arkadaşlarımız bu fikir
lerinden vazgeçerler de bunu normal komisyon
lara gönderirsek her halde daha mükemmel bir 
kanunun çıkmasına yardımcı oluruz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, aleyhte. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, halen mer'i olan seçim sistemi 
aslında mürekkep bir irade olan, millî iradenin 
seçmen kütlesi içerisinde tecelli ettiği tarzda 
aynen Meclislere aksetmesini sağlıyan bir sis
temdir. Bu sistemin her hangi bir siyasi te
mayül lehinde reyini kullanmış olan bütün va
tandaşların reylerini olduğu gibi kıymetlendi
ren en âdil sistem olduğu ve bu sistemin uygu
lanması neticesinde ayrıca bir tek partinin Hü
kümet kuramıyacağı endişesinin de asla varid-
olm ayı sının vakıalarla ortaya çıkmış bulunması 
karşısında, biz bu tasarı üzerinde gösterilen is
ticalin mânasını kavramaktan âciz bulunuyo
ruz. Meselenin esası hakkında isticale asla yer 
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olmadığına kaani bulunduğumuza göre konu
nun bir geçici komisyonda görüşülmesine taraf
tar olamıyacağımız açıktır arkadaşlarım. Muh
terem Meclis üyelerinin hiçbir ciddî gerekçe 
gösterilmeksizin getirilen bu kanunun hiç değil
se gerekçelerini bulmak bakımından zaman bı
rakmak hususunda geciktirilmesini, geciktiril
mesini değil, normal komisyonlarda görüşülme
si yolunda rey kullanmasını rica ederim. 

- BAŞKAN — Sayın Ataöv lehte. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, takririn aleyhinde konuşan arkadaş
larımızı dinledik. Şimdi, bunlardan bir arka
daşımız kanunun tümü üzerinde esasta konu
şulacak mütalâaları beyan eder gibi, gerekçe
den ve kanunun lüzumu olmayışından bahsetti. 
Ben oraya dokunmıyacağım. Çünkü, takrir bu 
kanunun bir geçici komisyonda konuşulup ko
nuşul m amasının karara bağlanması yönün-den
dir. Akdoğan arkadaşımız beyanları sırasında 
bu kanun çok önemlidir, memleketin anakanun-
larmdadır, üzerinde uzun uzun durulmalıdır, 
incelenmelidir, dediler. Ama, ondan evvel 
kendi grupuna monsubolan Memduh Erdemir 
.arkadaşımız da bu kanun önemsizdir, aktüel 
değildir, bunu bırakalım, lüzum yok, kendi 
takririmizi gündemin başına alalım diye beyan
da bulundular. Bu kanunun öneminden, uzun, 
uzun karma komisyonlarda görüşülmesinden 
bahseden arkadaşlarımızın gruplarından Mec
lisimizde kimse kalmadı. Kanun zaten, bu tek
lif, şimdi oylanacağı zaman içerde oturan ar
kadaşlarımız vazifesini yapacak ve çoğunluğu
muz yoktur diyeceklerdir. Şu anda Meclisi 
terk etmişlerdir. Türk âmme efkârı hepimizi 
dikkatle takibetmektedir. Memleketin anamc-
selelerî vardır, bu kanunlar çok önemlidir di
ye Meclis kürsüsünde beyan edenlerin grupla
rından tek milletvekili olmadığını zabıtlara tes
cil ettiriyorum. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu teklif. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) —• Buradayız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu teklif Ge
çici Karma Komisyonda görüşülmelidir. Çün
kü, Mart sonunda kur'alar çekilecek ve Senato 
seçimleri yapılacaktır. Bir seçim arifesindeyiz. 
Millî Bakiye gibi bir sadaka Kanunu çıkarken, 
büyük seçimlere gideceğimiz zamanda burada 

bu takririn aleyhinde konuşanlar sırf bu Mec
liste 5 - 6 koltuk fazla işgal edebilmek için bu 
kanunun Karma Komisyonda görüşülmesini 
müdafaa etmiş olan insanlardır. O zaman, 
kendi menfaati geldiği için kanunu müdafaa 
edenlerin şimdi Türk Milletinin iradesini gör
dükten sonra o iradenin kendi lehlerine tecelli 
etmiyeceği endişesiyle bu kanunun aleyhinde 
bulunmak samimiyet değildir, hüsnüniyet de
ğildir, bu millete karşı doğru bir davranv; de
ğildir, aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bu bakımdan, bu takrir kabul edilmelidir. 
-Komisyonlarda, Karma Komisyonda ariz ve 
âmik memleket meselelerine eğilinmelidir. Ora
da uzun uzun konuşulmalıdır. Orada da ço
ğunluk yoktur diye taktikler yapıp muhtelif ve
silelerle komisyonları ve Meclisi çalışır duruma 
sokmamak gibi sakim bir yola sapıl mam alıdır. 
Sıkışıklığı zaman da rejim tehlikeye giriyor, re
nim gidiyor diye balhane edip Türk Milletinin 
iradesinin üzerine haksız olarak gölge düşürme 
yollarına kimsenin gücünün yetmiyeceği anla
şılmalıdır. 

Bu bakımdan sevgili arkadaşlarım, bu takrire 
oy vermenizi ve Türk Milletinin iradesine hür
met etmek için de bövlo anameseleler konuşulur
ken bu Meclisi terk,edip sıraları boş bırakanlara 
asla ve kat'a bir alâka göstermemenizi hassaten 
istirham ederim. Hürmetler edsrim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, hatip burada konuşur
ken sadaka kanunu dedi. Ve Başkanlık müda
hale etmedi. Var mı Anayasada Sadaka Kanu
nu diye bir şey? Bir milletvekili böyle konuşur 
mu? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sön o kanun
la geldin. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sen de Adalet Partisinden ayrıl da 
görelim, Antalya'dan dahi seçilemezsin. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. Çok 
rica ederim arkadaşlar, beni Tüzük hükümleri
ni tatbika mecbur etmeyin. 

Başka söz istiyen olmadığından oylarınızla 
önergenin kabul veya ademikabulü ile meseleyi 
halledeceğiz. 
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(C. H. P. den Coşkun Kırca, Hüdai Oral, 
Reşit Ülker ve iki arkadaşı ekseriyet yok diye 
ayağa kalkarak yoklama yapılmasını istediler.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, çünkü 
beş kişi ayağa kalkmıştır. 

(Adana seçim çevresinden başlamak sure-
tiy ve isimler tesbit edilerek yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeni gelenler lütfen isimlerini 
yazdırsınlar. 

(A. P. sıralarından, bulunınıyanlar tekrar 
okunsun, sesleri) 

Şimdi yoklamada bulunmıyanlan tekrar 
okutuyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, bulunmıyanlann tekrar okunacağı yeri
ne, yeni. gelenler isimlerini kaydettirsinler. 

ı x 
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BAŞKAN — Hayır efendim, bulunmıyan-
ları tekrar okuyacağız. 

(Yoklamada bulunmıyanlar tekrar okundu.) 
(Yoklama sırasında muhalefet milletvekil

lerinden bir kısmı salonu terk etti.) 

BAŞKAN — Bütün son yazdıklarımızla 
beraber mevcut 223 dür. (Hüseyin Doğan ya
zılmadı sesleri.) 

Yazıldı efendim. 

Ekseriyetimiz olmadığından 2 Şubat Çar
şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

> • < • » •<•••• 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu içişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/100, 4/30) 

2. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın, İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 5802 sa
yılı Assubay Kanununa ek kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5802 sayılı Kanuna ek kanım teklifi
nin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi 
(3/209, 2/98, 2/129) 

3. — Tarım Komisyonu Başkanlığ-.mn, iz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadanım, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genci Birliği 
kanunu teklifinin, müddeti içinde görüşüleme
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (3/210, 2/18) 

4. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nus-
ret Tuna'nm, traktör biçer - döver ve saire zi
raat aletleriyle parçaları hakkındaki kanun 
teklifinin, müddeti içinde görüşülemediğinden 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi 
(3/211, 2/28) 

5. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Tarım; Bakanlığı Zi
raat işleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Genel müdürlüklerine bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye yşrilmesi hakkındaki 

kanun teklifinin, müddeti içinde görüşülemedi
ğinden içtüzüğün 38 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezke
resi (3/212, 2/71) 

6 — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arka
daşının, Yatırımlar finansman fonu teşkil ve 
tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 
tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ri-
fat öztürkçine'nin, Tasarruf bonoları hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifinin, Hükümetçe aynı mahiyette hazırlan
makta olan kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi. (2/30, 2/102, 3/213) 

7. — Baymdıvhk Komisyonu Ba^-kanbğ :ım, 
Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arkadaşı
nın, Türkiye Elektrik Kurumu kanun teldifi-
nin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. 
(2/20, 3/214) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Devlet dâvalarını intaceden avukat 
ve 3aireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 
kanun teklifinin geriverilmesine dair önergesi. 
(4/32, 2/6) 

9. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkan-
vekili Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, Orgeneral Cemal Tural'm Millî Savun
ma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. John-
son'm mesajının basma intikali hususlannda 
bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

B - ÎKtNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 



II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
tmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (0/56) 

2. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kamına göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

3. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu C 6^?) 

4. — Sinop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'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) 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekilli Musta
fa Akalm'm, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 

bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (G/78) 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

11. — Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'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 (6/30) 

12. -— Samsun Milletvekili Bahattiu Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa-
nılyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından söz:a sorusu (6/81) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
i'î''.ün, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

14. — İstanbul M lîetvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'ım, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

16. — 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) 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa ilkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve %1 Mayıs ilkokulu MÜ-



dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

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

19. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

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

21. — Bursa Milletvekili Kâzım Önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine "dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

23. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin 'in; 'Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

24. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade. edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

25. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

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

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

28. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 

29. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut Vakıf iş Hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakamndan sözlü sorusu. (6/99) 

30. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Mili' Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

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

32. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

33. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol-



madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

34. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 

36. — Trabzon Milletvekilli 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) 

37. — Edime Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

38. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, tzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(1/109) 

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

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

41. — Sinop Milletvekilli Hilmi işgüzar'in, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

42. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'mn, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 
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I 43. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 

2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılmam sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/116) 

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

46. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/İ17) 

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

48. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için iş ve işçi Bulma 

I Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

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

50. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 

i Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

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

52. — 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) 



53. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64. — Bursa Mileltvekili Sadrettin Çanga'-
nııı, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

65. — 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) 

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

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

68. — 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) 

69. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'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 imar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

70. — 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) 



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

72. — Aydın Miletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

73. — 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) 

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

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

76. — 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) 

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

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

79. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko-
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I nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 

dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

80. — 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) 

81. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'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) 

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

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

84. — 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 İmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

85. — 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 iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

86. — 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) 

87. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 

I Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya-



pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

88. — 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) 

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

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

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

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

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

94. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nım, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/133) 

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

7 — 
I 96. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-

ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 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] 

Y 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 
: 734) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

X 3. —• Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı :9 ; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28 .12 .1965] 

4. — izmir Milletvekili Şinasi Ûs'na'nm, 
I sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan 



ceza görenlerin affı hakkındaki kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayı 
sı : 10) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1963] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncû 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahalleni 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) nın 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 Peride'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] 




