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1. — GEÇEN T ü l 

BİRİNCİ OTURUM I 
Adların tesbiti suretiyle yapılan yoklama 

sonunda muhalefet partili milletvekillerinin 
hazır olmadıkları ve çoğunluğun bulunduğu 
anlaşıldı. O sırada muhalefet partili milletve
killeri de salona girerek yerlerini aldılar. 

Başkanlıkça; yoklama ve oylamalarda Baş
kan veya başkanvckill erinin iki kâtiple bir
likte çalıştıklarına, bu sebeple Divana yardımcı 
görevlilere ait ifadelerin de Başkanlığa yapıl
ması gerektiğine değinildi ve dünkü birleşim
deki yoklama sonunda görevli memura karşı 
bâzı milletvekillerinin aldıkları tutum dolayı-
ısiylc parti grupları adına söz alan muhalefet 
partili milletvekilleri görüşlerini bildirdiler. 

Adalot Partisi adına konuşan Turhan Bil- j 
gin ve Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'dan son- I 
ra Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu'na 
İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince söz verildi 
ve hatip sarf etmediği halde kendisine isnado-
lunan sözlerin yersizliğine değindi. 

«C. II. P. Meclis Grupu Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu ve Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danış
tay kararlarının uygulanmaması konusunda, 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakan
lar Kurulu hakkında bir gensorunun açılma
sına dair önergesi» üzerinde görüşülme açıla- | 

SORUI. SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imanı kadrolarının, han
gi illere, ne miktarda ve hangi ölçülere' göre 
dağıtılmış olduğuna dair, sözlü soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/282) 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatının 
ne zaman ikmal edileceğine dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/283) 

FANAK ÖZETİ 

cağı sırada Adalet ve Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekilleri arasında vukubnlan karşılıklı 
tartışmalar ve sarf edilen ağır sözlerden sonra 
çıkan ve bâzı yaralanmalara ve hırpalanmalara 
söbebolan kavgalar yüzünden oturumun deva
mına imkân görülmiyerek bir saat sonra topla
nılmak üzere saat 16,15 te birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Birinci oturumda vukubulan ve karşılıklı 
yaralama, joımruklama ve ağır sözler sarf et
me şeklinde beliren olay vesilesiyle tekrar söz 
istiyen milletvekilleri bulunduysa da Başkan
lıkça sadece bağımsız Çankırı Milletvekili Meh
met Ali Arsan'a söz verildi. 

Aynı konu ile ilgili olarak verilen önerge
ler okunduktan sonra, bir saatlik ara vermeye 
rağmen, henüz sinirlerin yatışmadığı görüle
rek İçtüzüğün 94 ncü maddesine göre 6 Mart 
1966 Pazar günü saat 14,30 da toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
İsmail Arar Sadi Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdiilbâri Akdoğan 

Yazılı sorular 
1. — Bolu Milletvekili Hasan özcan'm, do

kunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili dosya
ların adedine ve kimlerin dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasının istendiğine dair yazılı so
ru önergesi. (7/81) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
y üeo'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 
İnegazili köyü halkı ile Ankara'nın, Sulakyurt 
ilçesine bağlı Danacı köyü halkı arasındaki hu
dut anlaşmazlığının ne zaman halledileceğine 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/82) 
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B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Perruh Bozbeyli. 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otamatik cihazla ya
pılacaktır. Işıklar yandıktan sonra sayın üye
lerin düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal'-
m; önceki birleşimde gürültü ve kavgalara se-
bebolduğu ileri sürülen kendi sözünün yanlış 
anlaşıldığı hakkındaki önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Kay
seri Milletvekili Feyyaz Koksal Kiyasete verdiği 
bir önerge ile, önceki Birleşimde kendisinin is
minden bahsedilerek bâzı hâdiselerin kendi 
tahriki ile meydana geldiğini beyan eden öner
ge karşısında bu hâdiselere iştirak etmediğini 
beyan eden bir önerge vermişlerdir. Bu öner
geyi okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
5 Mart 1966 günkü son oturumda cereyan 

eden müessif hâdiseler üzerine C.H.P. Grup 
Başkanvekili Nihat Erim'in vermiş olduğu tak
rirde, ismimden bahsedilerek, değil Yüce Mec
liste, hiçbir yerde söyliyemiyeceğim sözleri söy
lemiş gibi göstererek hâdiselerin çıkışını benim 
tahrik ettiğim iddiası vardır. Zabıtların da tet-
kikiyle anlaşılacağı veçhile, benim söylemedi
ğim sözler izafe edilerek şahsımı müessif hâdi
selerin tek tahrik unsuru göstermek istiyen 
maksatlı bu önerge karşısında vaziyeti bilgile
rinize arz eder, gereğinin yapılmasiyle önerge
nin ilk toplanacağı birleşimde tavzih bakımın
dan Heyeti Umumiyeyc arzını rica ederim. Say
gılarımla, 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ayrı
ca önceki Birleşimde cereyan eden ve Yüce 
Meclisin bütün üyelerince müessif karşılanan 
hâdiseler dolayısiyle Başkanlığın gerekli ted
birleri alması ve işlemleri yapmasını istiyen 
önergelerle, hâdisede müşahade ettikleri hu
susları tebarüz ettirerek yapılacak işlemi kolay
laştırmak için verilmiş önergeler vardır. Baş
kanlık İçtüzüğün 217 nci maddesi gereğince 
hâdiselere karışanların durumunu tahkik için 
İdare Âmirlerine gerekli emri vermiştir. 

2. — Bütçe görüşmelerinin aralıksız devamı 
yüzünden yorgunluğun arttığı ve sinirlerin ger
gin bir hale geldiği gerekçesiyle çalışmalara ara 
verilmesini istiyen önergeler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada Riyasete dört tane önerge verilerek 
Meclisin bir ara vermeye gitmesi istenmiştir. 
Bunları sırasiyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bir ayı geçen bir süreden beri geceli gün

düzlü ve bazan hafta tatili günlerinde de çalış
mak suretiyle milletvekili arkadaşlarımızın had 
bir yorgunluk ve asap gerginliği haline gir
dikleri üç günden beri cereyan eden olaylarla 
apaçık belli olmuştur. 

Bu şartlar içerisinde çalışmaya devam etme
nin tıbben ifade edilebilir ki, çok daha gergin 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ve nahoş olaylara sebebiyet vermesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bu sebebe binaen Meclisimizin 14 Mart Pa
zartesi gününe kadar çalışmalarına ara verme
sini saygılarımla arz ve teklif ediyorum. 

Çankırı 
Dursun Akçaoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Meclis müzakereleri sinirli ve gergin bir 

hava içerisinde selâmetle cereyan edemez bir 
safhaya girmiştir. 

Durumu sükûnetle gözden geçirmek ve par
tiler arası çözüm yollarını görüşmek düşünce
siyle Meclis çalışmalarına bir hafta ara veril
mesini teklif ederim. 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

- Sayın Başkanlığa 
iki günden beri devam eden esef verici 

olaylar, sinirleri alabildiğine germiştir. Gruplar 
yetkililerinin Başkanlık Divanı ile konuyu 
incelemesini ve sükûnu sağlayıcı tedbirler alı
nıncaya kadar oturuma ara verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
İbrahim Öktem 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son günlerde Millet Meclisi oturumlarında 

cereyan eden esef verici olaylar Yüce Meclisin 
itibarını derinden sarstığı gibi gruplar ve mil
letvekilleri arasındaki münasebetleri de zehir
lemiş ve tarafların sinir gerginliği son had
dine çıkmış bulunmaktadır. Bütün, bu huzur 
verici manzaranın vatandaşlara da sirayete yol 
açması, böylece yurttaşın huzurunun tama
men bozulması tehlikesi belirmektedir. 

Bu hava içinde Meclisin çalışması imkân
sız ve hattâ çok zararlıdır. 

Sayın Başkanlık Divanının parti liderleri 
ve grup yöneticileri ile ciddî temaslar sağlıya-
rak normal Meclis çalışmaları ortamının ihya 
edilmesine değin Meclis çalışmalarına araveril-
mesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
İbrahim Öktem 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın İbrahim Öktem tarafından iki tane ve di

ğer arkadaşlarımız tarafından da bir tane ol
mak üzere ceman 4 önerge verilmiştir. . Bun
lardan en sarih olan teklif Sayın Dursun Ak-
çaoğlu'na aidolan önergedir ki, 14 Mart Pazar
tesi günü, demektedir. 

Sayın Yusuf Azizoğlu, siz, takririnizi bir 
hafta şeklinde değerlendirmişsiniz1? 14 Mart 
şeklindeki bir teklife iltihak eder misiniz? 

Y. T. P. GEUPU ADINA KASIM KÜFRE-
Vİ (Ağrı) — Grubolarak katılıyoruz, kendisi 
burada yok, ama grubolarak biz katılıyoruz. 

BAŞKAN —Evet, 
Sayın İbrahim Öktem, siz de takririnizin 

bu yolda tavzihini uygun görür müsünüz? 
14 Mart Pazartesi şeklindeki Sayın Dursun 
Akçalıoğlu'nun önergesinde tebarüz ettirilen 
hususu... 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Efendim, 
bendenizin takririmde esas olan şey, tedbir 
alınmasıdır. 

BAŞKAN — Esas bir müddet verilmesi me
selesidir, efendim. Takririniz okundu. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Şayet Riya
set Divanı bunu yeterli buluyorsa katılıyorum, 
efendim. Bendeniz tedbir alınmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, biz bunu yeterli 
bulmak durumunda değiliz. Size sadece katı
lıyor musunuz dedim; sualim bu. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Katılıyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öktem de bu takrire 
katılıyor. 

Buyurun Sayın Güven. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bu mevzuda grupumuzun hilâfına bir 
kararı vardır. Eğer, Riyaset uygun görürse. 
bir saat araverilmeşini rica ediyoruz. Grupu-
muzda meseleyi konuşup getirelim efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ada
let Partisi Grupu, bu yolda bir karar aldığı 
için, karar üzerinde yeniden düşünebilmek 
noktasından bir saatlik bir araverme teklifini 
yapıyor. Riyaset Divanı da bunu uygun gör
müştür. («Yarım saat ara verilsin» sesleri) 
Bir saat ara verilmiştir. 

15,40 da toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 14,40 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
TAEIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel Yüce Heyetiniz Adalet Partisi Grupunun 
görüşünü getirmek üzere bir mehil mahiyetinde, 
bir aravermeyi uygun bulduğundan verdiğimiz 
aradan sonra celseyi zamanında açma imkânı 
'bulunamamıştır. Bundan dolayı, bekliyen sa
yın üyelerden bekleten sayın üyelerin özür di
lediklerini tahmin ediyoruz. 

Birleşime devam ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım. Bu takrirler aley

hinde Sayın Osman Bölükbaşı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bölükbaşı (M. P. sıralarından 
alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem milletvekilleri, Yüce Meclisin çalışmasına 
aravermesini istiyen takrirlerin Millet Partisi 
Meclis Grupu aleyhinde bulunduğu için bunun 
nedenlerini izah etmek üzere yüksek huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bütçe müzakerele
rinin sonunda mûtadolduğu üzere Yüce Mec
lisin çalışmalarına aravermesini grupumuz bir 
takrirle istemişti. O zaman, mûtat bir araver
meyi hedef tutan bu takrir Adalet Partisi 
Grupunun reyleriyle reddedilmiştir. 

Şimdi, ne karara vardıklarını bilmiyoruz. 
Ama, biz Meclis çalışmalarına araverilmesinin 
aleyhindeyiz. Tedai kanunlarını harekete ge
tirip zihinlerinizde geçmiş bir hâdiseyi canlan
dırmak için konuştuğumu kabul etmezseniz ki, 
öyle umarım; bir tarihî gerçeği burada ifade 
edeceğim: 25 Mayıs 1960 günü yine Büyük 
Millet Meclisinin çatısı altında dün cereyan 
edenleri andıran müessif hâdiseler olmuştu. Bu 
müessif hâdiseleri takiben Meclisin çalışmala
rına araverilmesi intenmiştir. O zaman da biz, 
bu araverme takririnin aleyhinde bulunmuş

tuk. Bütçe müzakerelerinden bugüne kadar 
cereyan eden hâdiseler, bizi, Yüce Meclisin ta
tile gitmesini istiyen önergenin aleyhinde ko
nuşmaya mecbur etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir gün ara ver
mekle, iki gün ara. vermekle ben Türkiye'nin, 
huzura kavuşacağına inanamıyorum. Bizim 
kanaatimize göre, muayyen bir zihniyetin 
musluğu açılmış şırıl, şırıl zehirli sular vatan 
sathına akıyor. (M. P. sıralarından alkışlar) 
Bir Çin hikâyesinde olduğu gibi musluğu ka
pamadan, odayı kurulamaya benziyen bir ka
rarla meselelerin halledileceğine kaani deği
lim. Bu zihniyetin musluğunu kapayacak cid
dî tedbirler düşünülmelidir. Palyetif tedbirle
rin netice vereceğine kaani değiliz, arkadaşlar. 
Nedir o zihniyet diyeceksiniz? O zihniyet ar
kadaşlar millî iradeyi, âdeta «Devlet benim» 
diyen bir mânaya alan zihniyettir. Bir hafta
dan beri cereyan eden hâdiseleri görüyorsu
nuz; zaman, zaman Meclis Riyasetine hücum 
ediliyor. Meclisin Eeisine yuhalar çekiliyor. 
Vazifeli memurlara taarruz ediliyor. Bu du
rum karşısında bir gün ara vermek, iki gün ara 
vermek bu memlekette hiçbir şey değiştirmiye-
cektir. Dünkü hâdiseler hakikatte o zihniyetin 
musluğundan akan bir damladan ibarettir, ar
kadaşlar. Yapılacak şey, derhal karar verip 
4,5 ayın ortaya koyduğu bir zihniyeti Türk 
Milletinin önünde münakaşa etmek, teşhir et
mek, onun vereceği karara razı olmaktır. (M. 
P. sıralarından alkışlar) Arkadaşlar, o zaman 
da demiştim, memleketin kaderini böyle bir 
Hükümetin eline teslim edip gidemezsiniz, de
miştim. Dinlemediler. 34 saat sonra bu mem
lekette ihtilâl oldu arkadaşlar. Böyle bir ne
ticeyi tahmin etiğim için tatile gitmiyelim de
miyorum; ne tahmin ediyorum, ne temenni 
ediyorum. Yalnız bu zihniyetten her şeyin do
ğabileceğine inanıyorum. 
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Arkadaşlar size nasıl bir zihniyetle karşı 
karşıya bulunduğumuzun çok hazin ve taze bir 
misalini vereceğim. Meclis çalışmalarında ba-
zan fevri hareketler olabilir. İki kişi arasın
da kavga çıkabilir, 5 - 10 kişi de buna katıla- . 
bilir. Bence vahîm olan bu değildir, arkadaş
lar. Biliyorsunuz bütçe müzakerelerinin so
nunda burada yapılan konuşmalara cevap ve
ren Sayın Başbakan Demirel bahsedilen buh
ran ve huzursuzluğa nasıl çare buluruz diyen 
bir konuşmasında dediler ki; «Yüce Meclis se
çimleri yenileme kararı verebilir» ve arkasın
dan ilâve ettiler, hepiniz duydunuz «seçimleri 
yeniliyelim»1 Hükümetin ve Adalet Partisi Gru-
punun şiddetli al ki şiar iyi e karşılanan bu y öz
ler arkadaşlar, dün Türk Milletinin önünde 
inkâr edilmiştir. Bununla da kalınmamış ar
kadaşlar, size daha hazinini söyliyeyim, T. B. 
M. M. nin ses bantlarında buna uygun değişik
likler yapılmıştır, arkadaşlar. (Soldan «iftira 
ediyorsun» sesleri) Arkadaşlar seçimleri yeni
leme sözünü, yenileyelim sözünü... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, hepinizden rica 

ediyorum. Her zamandan daha ziyade bugün 
sabrınıza ihtiyacımız vardır. Çok rica ederim. 
Buyurun Sayın Bölükbaşı. (Gürültüler) Muh
terem arkadaşlar, lütfen sükûnetinizi rica edi
yorum. Hatibin konuşması şimdi bitecek. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, ben bir vakıayı söylüyorum. 
Bu vakıanın suçlusu kimdir, kim yapmıştır, 
onu ayrıca tahkik edersiniz. Bütün Meclis şa
hittir ki, burada seçimleri yeniliyelim sözü sa-
rahatan söylenmiştir. Bu söz, Türk Milleti-
önünde dün inkâr edilmiştir. İnkârla da yeti-
nilmemiş arkadaşlar, seçimin yenilenmesini 
istiyen bir parti liderini hedef alarak, alatur
ka kurnazlıkda bulunuyor, denmiştir. 

Arkadaşlar, bizi tezyif için söylediği bu söz, 
'biliyorsunuz, lûgatta «dessaslık, hilekârlık» 
mânasına gelir. Medhü sena için söylenmiş 
bir söz değildir. Alaturka demek, Türk usu
lü, Türkvari demektir. Bir vekil bir adamı tah
kir etmek ihtiyacını hissetse bile bu tahkiri ya
pabilmesi için Türk Milletini tahkir etme hakkı
na sahip değildir. (M. P. sıralarından alkışlar) 
Milletine clessaslığı, hilekârlığı yakıştıran bir 
Başvekil karşısındayız. Hâdise bu arkadaşlar. 

İsterseniz size nasıl tahrifat yapıldıklarını din
leteyim. Bakınız nasıl tahrifat yapılıyor. (Elin
deki teybi açarak Başvekilin ifadesi olduğunu 
söylediği çok dikkat edilirse anlaşılabilen bir 

. ifadeyi Heyeti Umumiyeye dinletmek üzere 
mikrofona tuttu.) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bir tahrifat 
iddiasında iseniz Riyasete müracaat ediniz, ge
reği yapılsın efendim. Lütfen, yeni bir usul 
ihdas etmeyin Sayın Bölükbaşı. Böyle bir şey 
iddianız varsa tahkik eder, Riyaset. (Sağdan, 
«Meclis de duysun» sesi) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade ederseniz ne kadar haklı olduğumu an
latmak için söylüyorum. 

(Teypden daha evvelki kısımlar duyulamı-
yor.) (Teypden devam) «...Huzursuzluk var 
ise, 32 milyon vatandaşda mı, yoksa bir grup 
vatandaşda mı? Önce bunu da bilmek lâzımdır. 
Yaygın mı1? Yaygınsa kim şikâyet ediyor? Var 
diye.. Bizi buraya seçip gönderen halk mı şikâ
yet ediyor, yoksa başka şikâyetçiler mi var? 
Bunların hepsini sarahaten bilmeye mecbu
ruz...» 

(Teyp çalışmakta devam ediyor ve anlaşıl
mıyor.) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı; bu husustaki 
iddianızı Riyaset tahkik eder ve bir arkada
şımız da Meclis de duysun diyor. Tahkikat ne
ticesi elbette Meclise arz edilecektir. Lütfen ko
nuşmanıza devam ediniz Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAKŞI (Devamla) — Söy
liyeyim arkadaşlar; Meclisin yırtılarak elimize 
gelmiş zaptı burada Umumi bir cümle söyle
niyor; «Anayasaya göre seçimi yenilemek hak
kını her zaman haizsiniz.» Şey yok. «Seçimi yeni
liyelim. (A. P. sıralarından bravo sesleri, alkış
lar) 

Arkadaşlar; teyp de ne hale getiriliyor bi
lir misiniz? Birinci cümle almıyor, arkasından 
bir iki el sesi, gayet zayıf, arkasından «Seçi
mi yenilemek» kelimesi ve kıyamet kopuyor. 
Eğer seçimi yeniliyelim diye bir teklif ba
his mevzuu olsaydı daha evvel geçen yenile
mek kelimesi karşısında susanlar bu alkışı 
koparmazlardı, arkadaşlar. Hepiniz dinlediniz, 
bandın üzerinde böyle bir tahrif de yapılmış. 

Bu zihniyetin eline memleketin kaderini 
teslim edip tatile gitmeyiz, arkadaşlar. Yapıla-
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eak yegâne şey seçim kanunları bekliyerek, 
rey veren milletin karşısında huzursuzluğu 
artırmak için seçim kanunu ile çıkan zih
niyeti, 4,5 aylık icraatı ile birlikte götürmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu yapmazsak bu zih
niyetin, bu memleketin, bu rejimin basma 
her türlü kazayı getirmesi ihtimali vardır. 
Biz size tarihî mesuliyetinizi hatırlatıyoruz. 
Hürmetlerimle. (M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bun
dan evvelki celsede Heyeti Umumiyenize arz 
edilmiş olan ve 14 Mart Pazartesi gününe ka
dar ara verme hususunu derpiş eden üç tak
ririn açıkoya konulması 15 üye tarafından is
tenmiştir. Bu sebeple açık oylarınıza sunu
lacaktır. Önergeyi okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Meclis çalışmalarına ara verilmesine dair 

olan -tekliflerin açık oya konmasını rica ede
riz. 

Yozgat 
t. Hakkı Akdoğan 

Kırşehir 
Memdulı Erdemir 

Nevşehir 

Konya 
Faruk Önder 
Kastamonu 

Adil Aydın 
Samsun 

Ali Baran Numanoğlu Bahattin Uzunoğlu 
Çorum Manisa 

Hasan Lâtif Sarıyüce Sami Binieioğlu 
Kayseri Ankara 

Fehmi Cumalıoğlu Hüseyin Balan 
Trabzon , Sinop 

Ahmet Cebi Hilmi İşgüzar 
İçel Konya 

Kemal Ataman İsmet Kapısız 
Zonguldak 

Kâmil Kırıkoğlu 

BAŞKAN — 15 imza ile vermişlerdir. Şimdi 
açık oylarınıza sunacağım. («İsim okunsun» 
seslen) İsim okunmak suretiyle yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gelen bir 
takrirle Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri 
imzasiyle 14 Mart 1966 Pazartesi gününe kadar 
tatile girilmesi hususuna iltihak edilmiştir. 
bu önergeyle. Yalnız saat 10.00 a kadar di
yorsunuz Saat konusunda 10.00 a kadar diye 
israr ediyor musunuz; farklı çünkü... 

A. P. GRUPU ADINA NİZAMETTİN 
EltKMEN (Giresun) — 15 olarak tashih edi
yoruz. 

BxlŞKAN — 15 J kadar diye tavziî: ediyor
sunuz. Takriri okutuyoum. 

Sayın Başkanlığa 
Bir haftadır devam eden ve zaman za

man müessif olaylara sahne olan Meclis ça
lışmaları, Anayasamızın ancak olağanüstü 
şartlar içerisinde kullanabilecek son derece 
hassas bir müessese olan gensorular ile genel 
görüşmelerin maksatlı kullanılması suretiyle 
aksatıl maktadır. 

Durumun, gereken ehemmiyetle gözden ge
çirilmesine imkân verilmek üzere Yüce Mec
lisin 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00 a 
kadar ara vermesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvcki 

A. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Giresun İstanbul 
Nizamettin Erkmen Muhiddin Güven 

IBAŞKAN — Bu 10,00 a kadar sözünü 
15,00 e kadiar diye tavzih etmişlerdir. Hepsini 
müşterek açık oyunuza, sunuyorum. 

TALÂT ASAL (Zonuguldak) — Bizim tak 
rimizin lehinde söz istedim efendim. 

— BAŞKAN — Behemehal zaruret görüyor 
musunuz, Sayın Asal. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. (iSağdan, «ne hak
kında» sesleri) 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Çok Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarımız; Adalet Partisi Mil
let Meclisi Grup Başkanları tarafından verilmiş 
bulunan takrirle, hangi sebebe binaen ara ve
rilmesini istediğimizi derpiş etmiş bulunuyo
ruz. Bizim ıbu takririmizdeki sebeplerle di
ğer takrirler arasında fark olduğu gözeden kaç
mamaktadır. Ama, ISaym Bölükbaşı 'nın bu 
takrirler aleyhinde konuşmasının sebebini an
lamakta müşkilât çekmiş (bulunuyoruz. (Sağ 
taraftan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
lütfen. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sayın Başba
kanın söylemedikleri bir sözü yanlış istikamet
te ele alarak ve bilhassa kabil olmadığı tarz
da tefsire tabi tutarak Meclisin ara kararı 
vermemesi lüzumunu belirttiler. Şüphesiz tak
dir buyurulur ki, bir ara vermenin veya ver-
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memenin -daha takriben dört 'küsur ay evvel 
yapılmış bulunan seçimin yenilenip 'yenilenme
mesi ile şüphesiz alâkası yoktu. Yani seçim 
yenilensin mi, seçim yenilenmesin mi, düşün
celeri içerisinde ara kararının münakaşa edi-
lemiyeceği en tabiî ve bedihi olan haldir. An
larım Meclis devam eder, devresinin sonuna 
yaklaşır, bu arada, bir ara verme bahis mevzuu 
olur. O takdirde ara verilmesin, elde birtakım 
kanunlar vardır, teklifler, tasarılar vardır, 
bunlar çıksın, denilir. Böyle bir hal bahis 
mevzuu olmadığına göre, bir ara Yerme mese
lesini efkârı umumiyette yankılar yaratmak 
hevesi içinde konuşmanın mânasını anlamadığı
mı belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. 
(M.P. sıralarından, «anlarsın, anlarsın» sesleri) 
Şurasını kesinlikle ifade etmek isterim ki, Sa
yın Başbakan, ifade ettikleri gibi, konuşma-
mışlardır. Millet Meclisinin zabıtları aksi 
ispat edene değin, doğru olarak kabul' edilir 
Bir teypte, bantta değiştirme hali sureti k'ati-
yede bahis konusu değildir. Değil Adalet Par
tisinin Genel Başkanı, Adalet Partisi Grupu-
na ve Adalet Partisi camiasına mensup hiçbir 
insan böyle bir sahtecilik fiiline tevessül ede
mez. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asal o konuya fazla te
mas etmeyiniz, mademki bir iddia var, Riyasetçe 
tahkik edilecektir, efendim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Alaturka sö
zünü hiç de dilimizde anlaşılamıyan bir tarz
da ifade etmişlerdir. Sayın Başbakan seçimlere 
gidelim dememiştir. Eğer, buhran varsa, bu
nun hal yolları da vardır, bu demokratik sis
temlerde seçim halleder, demişlerdir. Eğer, çok 
kısa bir süre evvel müştereken vermiş olduğu
muz mücadeleler neticesinde bir sonuca var
mış bulunan seçimlere itiraz varsa, o kabîl 
olan bir itiraz değildir. Yargı organının kon
trolü altında geçmiştir, kimsenin buna her han
gi bir surette itirazı olmamıştır. Ama, de
mokrasilerde seçime gidilmez mi müddetinden 
evvel? Esas itibariyle, Anayasanın koymuş ol
duğu hüküm muvacehesinde bu talbiî olan hal
dir. Ne zaman gidilir? Sayın Başbakanın teş
his buyurdukları, dermeyan ettikleri ihtirazi 
kayıt bahis mevzuu ise bu bir hail yoludur. 
Ama meseleler yeni halledilmiştir. Biz, Seçim 
Kanunu meselesini efkârı umumiyeye götür

müşüz, halka mal etmişiz, bir referandum ma
hiyeti arz eden bir seçim olmuş ve ondan' son
ra buraya gelmişiz. (M.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Asal, lütfen bu konulara 
girmeyiniz, takririniz var. (Gürültüler) 

Efendim, müsaade edin, çok rica ederim. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Tahriklerinize 

cevap vermiyeceğim. (M.P. sıralarından gürültü
ler) Adalet Partisinin her hangi... 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Avu
katlıkta usta olduğunuz belli. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Ne yapalım 
sizin mühendislikte ustalığınız... 

BAŞKAN — Sayın Asal cevap vermeyin 
efendim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sizin mühen
dislikte... 

BAŞKAN — Sayın Asial, bâzı şeyler cevap
sız kalsın, cevabını tarih versin, çok ricarederim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Seçimlere gi
dilmiş, seçimlerda bütün siyasi teşekküller daha 
birkaç ay evvel meydan meydan, mikrofon, mikro
fon, zaman, zaman... 

BAŞKAN — Sayın Asal, seçim işini söyle
meyin, ara verme takririnin lehinde konuşacak
sınız efendim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendi lût-
fetseydiniz de Sayın Bölükfbaşı 'ya da aynı is
tikamette müdahalede bulunsaydınız ve biz de 
bu cevabı vermek lüzumunu hissetmezdik, 
efendim. Anlaşılıyor ki, Muhterem Riyaset şüp
hesiz idarelerine mevdu mesuliyet muvacehe
sinde bu istikamette daha fazla konuşulmasını 
arzu etmemektedir. Şu kadarını söyliyelim ki, 
bizim Adalet Partisi Grupu olarak, bütün arzu 
ve temennimiz, milletin tek ve kutsal iradesi 
olan Meclisin prestijine, mânevi şahsiyetine 
gölge düşürülmemelidir. Anayasanın vermiş 
olduğu bir hakkın suiistimalini muhterem 
gruplarımızın ve siyasi teşekküllerimizin bun
dan böyle bahis mevzuu etmjiyeeeklerine inan
maktayız. Bundan emin bir siyasi teşekkülün 
mensubu olarak Büyük Heyetinize saygılarımı 
sunarım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Mustafa Akalın Riyasete bir takrir göndermiş 
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ve bu takririnde açık oylama istiyen 15 kişi
den biri de bendim, benim ismimi okumadınız 
diyor. Doğrudur. Mustafa Akalın da açık oy
lama istiyenlerden birisidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Kır-
ea, önergenizi geri alıyor musunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hangi öner
geyi efendim? 

BAŞKAN — Bu gensorular okunsun filân 
deniyor. Bunlar sonra da okunabilir. Bu daima 
mümkündür. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bu birleşim 
'kapanmadan .evvel okunmasında grupumuz ısrar 
etmektedir, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, söz isteği devam edi
yor. Bu arada Sayın Ahmet Tafhtakılıç. C.K.M.P. 
Grupu adına, Sayın Turhan Feyzioğlu C.H.P. 
Grupu adına ve M.P. Grupu adına Sayın Osman 
Bölükbaşı. 

MEMDUH ERDEMtR (Kırşehir) — tik defa 
biz .istedik. 

BAŞKAN — ilk defa siz mi istediniz? Bir 
yanlışlık oldu öyle ise, yanlış tesbit etmiş ola
bilirim. tik defa siz istediğiniz için, ilk defa 
sizıe söz veriyorum. Buyurun efendim. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Ankara) — Muhterem milletvekilleri, Sayın 
Başbakanın Meclisin çatısı altında bulunduğu 
bir zamanda ona vekâleten Talât Asal'm bize 
cevap vermesi biraız garibimize gitti. Alatur
ka tâbirini biz yanlış mânaya lalmışız... Ala
turkanın ne olduğunu burada söyledik. Türk 
usulü, Tiirkvâri demektir. Bizim üzerinde 
durduğumuz nokta bu değildir. Seçimin yeni
lenmesini, mevcut Seçim Kanununu istiyenleri 
alaturka kurnazlııkda bulunuyor diye tezyif 
ediyor. Kurnazlığın ne mânaya geldiğini şayet 
unutmuşlarda, kendilerine hatırlatalım. Merhum 
Şemsettin Sami'nin Kâmus-u Türkî adlı ese
rinde kurnazlık şöyle tarif edilir : 1. Hile
kârlık, 2. Dessaslık. Kötü mânada karşılığı 
budur. Arkadaşlar, bir parti liderinin, parti
si adına seçimin yenilenmesi içlin muhik gör
düğü sebeplerle B.M.M. ne -müracaat etmesi
ni kendi sesinden bir alaturka kurnazlık şek
linde bildiren bir Başvekil, her halde millete 
karşı saygılı değildir. Çünkü, buradaki kurnaz
lık, dessaslık ve hilekârlık... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bu şekildeki 
konuşmanız çok geniş münakaşalara yol açma 

istidadındadır. Şu anda, bir ara vermeye gire
lim mi, girmiyelim mi, konuşuluyor, efendim. 
Çok rica ederim. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Devamla) — Belirteyim. Meclis zaptı aksi is
pat edilinceye kadar delildir, diyor. 

BAŞKAN — O konuya girmeyiniz efendim. 
Riyaset tahkik edecek, neticeyi Heyeti Umumi-
y&y& bildirilecektir. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Devamla) — Bütün arkadaşlar duydular, böy
le şeyin karşısında, Meclis zaptı var diye, or
taya çıkmak şekle sığınmaktır. Milletin önün
den Iburaya gelmişiz. Doğru. Geldik, ama se
çimlerde size rey verirken kendi geçimini re
fahını, huzurunu sağlıyaeak kanun getiresi-
niz diye verdi, geçim kanunları getiresiniz di
ye verdi. Kendi istikbalinizi garanti etmek için 
Seçim kanunları ile bu memleketin huzurunu 
kacırın diye vermedi. (M.P. sıralarından al
kışlar) (A.P. sıralarından, «beyannamede vardı» 
sesleri) Beyannamede varmış. Arkadaşlar de
nizde bir kotraya sarılıyorlar. Soruyorum vic
danlarınıza Seçim kanunları D'Hont sistemine 
göre mi olsun, Millî Bakiyeye göre mi olsun diye 
milletin önünde bir münakaşa mı yapıldı? Sizin 
seçim beyannamenizin satırları arasına sıkışmış 
bir cümle ile milletin bunu okuduğu, bu sis
temleri benimsediği... 

,BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı çok rica ede
rim. Başka mevzulara giriyorsunuz. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Devamla) — Bunlar mugalâtadır. Bu sözler 
•mugalâtadır. Ne referandum yapılmıştır, ne se
çim sistemi münakaşası yapılmıştır. 

(BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, takririniz var, 
bu takririniz bu Meclise gelecektir. Bu müna
sebetle bütün bunlar daha teferruatı ile konuş
ma imkânını bulacaksınız. Şimdi tatile girip 
girmeme mvzuunda aleyhinde söz istediniz, 
lütfen oraya inhisar ettiriniz. 

M.P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLttfKBAŞI 
(Devamla) — Meclis zabıtlarında tahrifat olur 
olmaz, gibi birtakım nazari sözler söylediler. 
Olur, olmaz gibi nazari bir söz söylediler. Biz 
T.B.M. Meclisinin çatısı altında zabı/tlarm tah
rif edildiğini, dosyadan evrakların kaldırıldı
ğını, ses bandlarının kaldırıldığını görmüşüz, acı-
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sim çekmişiz; hem de çok beğendiğiniz devir
de. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, buyu
run efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET TAH
TAKILIÇ (İstanbul) — Muhterem Başkan, sa
yın milletvekili arkadaşlarım, C. K. M, P. 
Grupu bir tatil kararının lehinde oy verecektir. 
Fakat, bu oyu mahza işleri pamuk ipliğine bağ
lıyarak ara yere sadece bir aravererek işlerin 
eskisi gibi başlaması ümidi ile değil; evvelâ re
jim davacısı olan C. K. M. P. bu bir haftalık 
müddet zarfında milletvekili arkadaşların iki 
müşahadeyi yaparak geleceklerini ümidi ile 
tatil kararını istemektedir. Birisi yeminlerini 
hatırlıyarak hepimize ıstırap veren hâdiselere 
bir daha sebebiyet vermiyecek bir vicdan mu
hasebesine girebilmelerini temin içindir. 

ikincisi, kimin temsilcisi olduklarını hatır
lıyarak oturuşun bu rejime ümit bağlamış 
Türk halkını alın teri ile geçinen milyonların 
bizlerden ne beklediğini hatırlamak gibi bir 
imkân bulacaklarını ve kendi kendilerini mu
rakabe edebilecekleri ümidi ile tatil kararı 
istemektedir. 

Sayın arkadaşlar, C. K. M. P. bu noktada 
o kadar hassastır ki, bâzı yazarlar ve vatan
daşlar olabilir ki, rejimlere, milletlere göredir 
diye, birtakım düşüncelerle yanlış fikre sap
lanabilirler. Biz Türk tarihinin 'gelişimi itiba
riyle ta Erzurum Kongresinden itibaren mil
letine güvenen ve hâkimiyetin kayıtsız şartsız 
millette olması şeklinden başka bir idfl,re düze
ni düşünmiyen Mustafa Kemal'in zihniyetinden 
başka Türkiye için rejim kaderi düşünmiyen 
bir parti olduğumuz için bu noktada hassasi
yet gösteriyoruz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu zihniyetledir 
ki, Adalet Partisi Grupu adına verilen takrir
den de memnun olmadık. Artık bir tatil ka
rarma gidildikten sonra illâ ben bu tatilin se
beplerini şöyle düşünüyorum diye yeniden Par
lâmentoda münakaşa sebebi ortaya getirmek 
doğru değildir. Çünkü Parlâmenterizm öyle 
bir esastır ki, nasıl Seçim Kanununu çıkarmak 
yolundaki parti kararlarınızı yerine getirmek 
yolunda gösterdiğiniz ısrar siz milletvekilleri 
için bir hak ise, Parlâmenterizme inanan in
sanlar, diğer grupların da gensoru ve sair yol-
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I larla kendi düşünceleri istikametinde müzake
relerin cereyan etmesini istemek haklarıdır. O 
halde birbirimizin faaliyetlerini yermek yolu 
bir tatil kararı değildir. Sayın Başkanlıktan 
dünkü neşrettiğimiz tebliğde bir ricamız var, 
bundan evvelki Riyaset Divanı nazik mesele
lerde grup başkanlarını davet eder, onlarla 
Parlâmentonun millet iradesi istikametinde, 
millet menfaatleri istikametinde ve Anayasa 
istikametinde, Parlâmenterizm ananeleri isti
kametinde çalışması yollarını arardı. Şimdi 
Riyasetten rica ediyoruz, bu bir hafta zar
fında ikinci salahiyetlileri değil doğrudan doğ
ruya milletvekili olan grup başkanlarını davet 
etmek suretiyle artık Parlâmentoda bundan 
sonra hepimizin vicdanını üzen çirkin hâdisele
rin, olayların meydana gelmemesi, rey ve fikir 
mücadelesi yapılan bir millet müessesesi haline 
gelmesinin şartlarını meydana getirmek için 
faaliyet göstermesi için tatili istiyoruz. Demek 
ki, bizim tatil kararı istememiz şu veya bu se
beple değil, artık o sebeplerin hepsi kapanmış
tır. A. P. Grup Başkanlığından da rica ediyo
rum, şu sebeple tatili istiyoruz, bu sebeple ta
tili istiyoruz zihniyetinden vazgeçsinler. Arka
daşlar biz ne yaparsak yapalım, isterseniz ye
minimizi unutalım, isterseniz Parlâmenterizm-
den başka bir zihniyetin Türkiye'de yaşayabi
leceği gibi yanlış, delâlctli bir fikre saplana
lım, Türk Milleti, kendi halk idaresine, Türk 
halkını, kendi halk idaresine ebediyen sahip 
çıkacaktır. C. K. M. P. olarak işte bu zihni
yetle mucip sebeplerin hepsini ortadan kaldı
rıp Başkanlığa Mecliste hepimizin vicdanını 
üzen çirkin olayların bir daha meydana gel
memesi. yalnız reylerle, fikirlerle Parlâmento
nun yürüyebileceği ananesinin her milletveki
linin şuurunda ve vicdanında yer etmesi im
kânını sağlıyacak tedbirleri alması için, geçmiş 
hâdiselerin de tahkikatına imkân vermek için 
bu tatili istiyoruz. Göreceksiniz ki Efkârı Umu
miye burada fikir mücadelesi yerine her hangi 
bir kötü mücadele yolunu açmak istiyenleri, 
şahıs şahıs tecrit edecektir. Arkadaşlar. Bun
ların ıstırabını çekmiş, C. K. M. P. olarak ıs
tırabını çekmiş bir milletvekili olarak size ha
tırlatıyorum ki, Türk Milleti için çalışmanın 
yolu bu değildir. Bu yolu hep beraber bulma
lıyız. Hepinizi hürmetle selâmlarım (C. K. M. 

I P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 

C. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, C. H. P. Grupu Meclisin çalış
malarına bir hafta ara vermesine taraftardır. 
Hatırlanacağı üzere, bütçe müzakerclcrinİL bit
tiği gün Sayın Başkanımız hem Meclisteki ger
gin havanın yatışması, hem de çok uzun yıllar
dan beri demokratik hayatımıza yerleşmiş olan 
bir geleneğin yerine getirilmesi, milletvekille
rinin seçmenleriyle temas ederek köy, kent do
laşarak yurttaşların dertlerini tesbit etmeleri 
ve Meclise taze ilhamlarla gelmelerini sağlamak 
için bir kısa ara verilmesini teklif etmişler idi. 
O zamanda Sayın Başkanlığın bu teklifine zan
nediyorum başka muhalefet partileriyle birlik
te C. H. P. Grupu can ve gönülden katılmış ve 
tatil kararı lehinde oy kullanmış idi. O zaman 
çoğunluğu teşkil eden grupun bu yola gitme
miş olması yüzünden çalışmalar devam etti. 
Bugün aradan geçen hafta, Sayın. Başkanımı
zın bütçe müzakerelerinin sonunda yapmış ol
duğu ara verme teklifinin ne kadar haklı ve 
ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaya 
kâfi gelmiştir inancındayız, işte o inançladır 
ki, dün üç arkadaşımız Y. T. P. den Sayın 
Azizoğlu, Cumhuriyet Halk Partiden Saym 
ibrahim Öktem ve Sayın Dursun Akçaoğlu 
Meclis çalışmalarına ara verilmesi yolunda bi
rer önerge takdim etmişlerdi. Bu önergelere 
Başkanlığın da isabetli görerek katılması üze
rine bugün meseleyi müzakere etmeye başla
mış bulunuyoruz. O. PI. P. Grupu tatil kararı 
konusunda bu yolda lehte konuşmuş olan grup
larla hemfikir olmakla beraber, tatilin gerek
çesi konusunda Adalet Partisi önergesinde ve 
sözcüsünün konuşmasında dikkatimizi çeken 
bir noktaya katılmadığını ifade etmeyi Millet 
huzurunda ifade etmeyi vazife bilir. Gerekçe 
olarak öne sürülen gensoru ve genel görüşme
ler hakkında önergeler verilmiş olması kesin 
olarak katılmaya imkân bulamadığımız bir ge
rekçedir. Demokratik bir rejimde milletvekil
lerinin en tabiî haklarından biri Hükümeti de
netlemektir ve Anayasamıza göre, Hükümeti 
denetlemenin yolları arasında soru, genel gö
rüşme, gensoru vardır. 

Saym arkadaşlarım, tatil karan bizce lâ
zımdır. Fakat bu tatil kararı memleketin hu

zurunu tehlikeye atan bâzı adımlar yerine, bâ
zı acele gayretler yerine memleket selâmetine 
yönelmek için herkese bir düşünce fırsatı ver
mek bakımından lâzımdır. Temenni edelim ki, 
tatil kararı çıkarsa aradan geçen bir haftalık 
süre, başlıca sorumlulara memleket endişeleri
ni, parti endişelerinin önüne geçirmek için ye
ter düşünme imkânı versin. Demokratik rejim 
içinde Türkiye'nin iktisadi kalkınmasını sağla
mak, demokratik rejim içinde Türkiye'nin sos
yal, kültürel kalkınma meselesini halletmek, 
demokratik rejim içinde Türkiye'yi köylüsüy
le, işçisiyle, kentlisiyle, dar gelirlisiyle refa
ha kavuşturmak - yollar ayrı da olsa, görüş
lerimiz arasında farklar da bulunsa - burada 
bulunan bütün arkadaşlarımızın ortak hedefi 
olmalıdır inancındayız. Ve demokratik rejini 
içinde bu hedeflere ulaşmak bir defa ortak he
defimiz olunca, sanırım ki, her meselenin hal 
çaresini bulmak mümkündür, yalnız mesele
lerin hal çaresini bulmak muhalefetin Anaya
sadan doğan denetim haklarını hor görmekle 
veya tabiî karşılamamakla mümkün değildir. 

Saym arkadaşlarım, C. H. P. Grupu Ana
yasadan aldığı bütün hakları kemaliyle kullan
maya ve memleket menfaatleri için faydalı 
gördüğü her durumda gensoru, genel görüşme 
veya başka yollarla denetleme vazifesini Hükü
meti uyarma vazifesini yapmaya kararlıdır. 
Bir tatil kararı uğruna Anayasadan doğan 
bu tabiî hakkımızın münakaşa edilmesini ka-
'bul edemiyeceğimizi ifade etmek bizim için va
zifedir. Demokratik rejimlerde bu gibi mües
seseler her gün, her hafta hattâ bâzı memleket
lerde haftanın belli günlerinde devamlı olarak 
tatbik yeri bulan denetim yollarıdır. Hatalı 
hareketlere karşı direnmek hatalı hareketler
de uyarma vazifesi yapmak bir muhalefetin 
yalnız milletine karşı değil fakat muhafeletin 
kadrini bilen bir iktidara karşı da yapabilece
ği en iyi vazifedir. Muhalefetler zamanında 
uyarma vazifesini yapmak suretiyle yalnız mil
lete hizmet etmiş olmazlar; fakat iktidarların 
da hatalı yollara sapmasını zamanında önliye-
bilirler. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bir dilekle 
bitireceğim. Dilerim ki, tatil kararı verilirse 
aradan geçecek olan bir haftalık süre, Türki
ye'de, alışılmış tabiriyle kısır siyasi rejim çe-
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kişmelerinin ötesinde milletin deva bekliyen 
asıl dertlerine, geçim derdine, iktisadi dâvala
rın halline, gecekondudaki vatandaşın derdi
nin halline, köydeki vatandaşsın derdinin hal
line, gerçek dâvalara eğilmek için herkese fır
sat versin. Saygılar sunarım arkadaşlarım. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu grupunuz 
adına yapılan bu konuşmadan sonra takrir le
hine behemehal söz istiyor musunuz. 

NAZÎF KUEUCU (Konya) — Hayır efen
dim. Tatil kabul edilince benim önergemin lü
zumu kalmıyor. Ben Meclisin çalışma şekli 
üzerinde bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Millet Partisi adına verilen açık oylamada 

ısrar ediliyor mu efendim, çünkü bütün grup
lar... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Evet, 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz, peki efen
dim. 

Açık oylamaya geçiyoruz. Adana'dan başlı
yoruz. Sayın arkadaşlarım, reyleriyle ifade 
buyursunlar. («Esami okunmakla yapılma
sın, kutular dolaştırılsın» sesleri) 

Oylamanın esami okumak suretiyle yapılma
sı istenmiyor. Oyunuza sunuyorum. Esami 
okunmak suretiyle yapılmasını istiyenler... Is-
temiyenler... O şekilde kutulara atılmak sure
tiyle kullanılacaktır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Önergemiz 

vardı da. Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce tetkik kaydiyle önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önergeniz geriverilmiştir. Binaenaleyh, esa
mi okunmasına İzmir'den başlıyoruz, isimleri 
okunan arkadaşlar lütfen oylarını kutulara at
sınlar. 

(izmir milletvekillerininkinden başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın Üye, lütfen sigaranızı 
salonu terk ettikten sonra yakınız. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Riyase
ti şahsi hislerinize âlet etmeyiniz. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış olan ar
kadaşlarım lütfen acele etsinler. 

Arkadaşlarım lütfen salonu terk etmesinler, 
oylama neticesi ilân edilinceye kadar birleşim 
devam etmektedir. 

Oyunu kullanmamış başka arkadaşımız var 
mı? (Var, sesi) Acele" edelim efendim... 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Efendim, açık oylamanın neticesini arz edi

yorum: Açık oya 327 arkadaşımız katılmış 
olup, 297 kahul, 27 ret ve 3 çekinser oy çıkmış
tır. Takrirler kaıbul edilmiştir. 

Kabul edilen takrir gereğince 14 Mat 1966 
Pazartesi günü saat 15.00 de toplanmak üzere 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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Millet Meclisi çalışmalarına 14 Mart Pazartesi gününe kadar araverilmesi hakkındaki önergeye 
verilen oyların sonucu 

(Önerge kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 
Mehmet Göbekli 

AĞRİ 
Abdülbâri Aydoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 327 

Kabul edenler : 297 
Reddedenler : 27 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 127 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altınkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaçj 
Cihad Bilgehajı 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halü İbrahim Cop 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 

Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Me/tin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurteittin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçiek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca, 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâımil Ocak 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettrn Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 
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GÜMÜŞANE 
Necati' Akagiin 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğhı 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım] 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Ku'tlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Saclun Aren 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhon Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusoy 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Cemal Hakkı Selek 

Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Golo 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlıı 
KAYSERİ 

Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacipaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan. 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
İhsanı Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif. Kurucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehlrlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Scyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanöğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Şerafottin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzun er 
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TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüöeyin Balan 
Osman Bölükbaşı 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BOLU 
Hasan özcan 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Tahir Yücekök 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 
Hayrettin Turgut Toker 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

„ YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

[Reddedenler] 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ERZURUM 
Necati Güven 

GİRESUN 
Kudrfet Bosuter 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KONYA 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk önder 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

[Çekinserler] 

KAYSERİ 

Mehmet Yüceler 

KONYA 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

[Oya katılmıyanlar] 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

AYDİN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tczkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V. 

ÇORUM 
Nejdct Yüccr 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoflu 
Kemal Doğan Sungun 

SlVAS 
Gıyasettin Duman 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Çrbi 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

DENtZ.Lt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu (î.) 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
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HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Saderttin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 

Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KONYA 
Hasan Dincer (B.) 
M. Ziyaettin İzerdem 
Mehmet Necati Ka]aycı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar (î.) 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Hamdı Maden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan (B.) 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezûğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Görenltaş (1. Ü. 

YOZGAT 
Neşet Tanrıda^ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 

[Aç%k üyelikleri 
Hatay 1 

Yekûn 1 

«*C5* v f t , <«•»*-
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
63. BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1966 Pazar 
Saat : 14,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekitlleri 

Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu ve Ko-
coöli Milletvekili Nihat Erim'in, bâzı Danıştay 
kararlarının uygulanmaması konusunda, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar 
Kurulu hakkında bir gensorunun açılmasına 
dair önergesi. (11/1) 

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

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

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

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/Ö8) 

6. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga-
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) 

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

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

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 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) 

10. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas ta «Dört Ey
lül Kongre Üniversitesi» adiyle bir ümvertite 
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) 



11. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Oizreli 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) 

12. — 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). 

13. — Balıkesir Milletvekilli Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/5) 

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

15. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğn 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) 

16. İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
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). 

17. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
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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) 

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

19. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair Önergesi (11/2) 

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

21. — C. H. P. Millet Meclisi Grup fcaşkan-
vekilleri 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) 

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

B - ÎKINCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 
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2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-

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

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

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

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum- • 
lan nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusr ; 
(6/85) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik>>aş'-
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 sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu Milleveküi 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) 

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

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

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Ösma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 

hususları ve bügüeri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup- ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) -Z;, ,:r"y.,c 

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

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

13. — Mardin Milletvekili Naz mi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arif iye 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 
(6/109) '." ".'".. - . ^ i ^ ^ . ' ^ , 

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

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

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

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Zİya Baîla> 
dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) , ; 

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

19. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 



— 4 — 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

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

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

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

28. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için î$ ve tşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitînde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunu» nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

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

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

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

27. — 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) 

28. — 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) 

29. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'm, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turfam ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

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

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

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

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 

I ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak-
I saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı-
I na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma-
I mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay-
I naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 
I 35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
I Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka-
I rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya-
I pılmamış olması sebebine df ir Gümrük ve Te-
I kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 
I 36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
t cfiğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak 
I hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
I sapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay 
I naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 
I 37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga*-
I nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans-
I ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
I kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle-
I rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
I satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
I Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 
I 38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
I riın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü-
I nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli-
I nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
I İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 
I 39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
I nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
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güzergâhının, bugünkü trafik düşenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

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

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

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

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

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
hvnun, Uşak'ta Türkiye Emlak 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)* 

45. — 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) 

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

47. — Aydın Miletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'in Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup oL 

madığına dair içişleri Bakamndan sözlü soru
su. (6/143) 

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

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulaima 
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) 

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

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

52. — Konya 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) 

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

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

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 
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^>>56.̂ -^ ÇonıM 'Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yiice'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Si^brtala^ Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru öltıp olmadığına dâir Çalışma Bakanından 
sözlü "sorusu (6/153) 

57. r-, Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denüen kısmın teknik 
standartlara uygun ölüp olmadığına dair Bayın-
dirhk^Enerjİ ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

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

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köy^rinde, 1059 senesinde 
vukubulah zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara y a r d ^ ayrılıp ay-
rıİniadığîna dâir İmar ve İskân Bakamndan söz
lü sorusu (6/156) 

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

61. — |îrzurumMilletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmedi dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/İ58) 

6$,,— Nevşehir Miletvekili Şalahattin Hakkı 
^^tp | | l^^\>¥l^]nu^^n> özerk TRT Kurumu 
Genel J^üdürlüğüne, Başbakan .tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkesinin olup olmadığı
na dâir Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

«68*!_ Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yata&lı alarak inşa edilen Jinekoloji ve çoeuk 
hastâliklarî • hastanesinin hizmete açılmasına 

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

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

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

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

^7. — 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) 

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

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

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

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
m, 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) 



12. •— İçel Milletvekili ismail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dqkur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü soruşu (6/169) 

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

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

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

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

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

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

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

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) K :..r:;.ı: ...-.: .:. ..-..,.. 
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81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 

Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

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

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

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

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

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

87 — 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) 

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

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



90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hasırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

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

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

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

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

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

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

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

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
:n, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana, ge
len âf ot 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, 

8 — 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve iskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

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

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

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

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

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

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

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

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'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) 

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

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba-

I kanından sözlü sorusu (6/205) 
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m. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 

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

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

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

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-
tarttoaioğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazan 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) . 

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

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

115. — Manisa MÜletveküi Sami Binicioğlu'-
_ nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli ı 

bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki i 
neşriyatın, doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) | 

| 116. — Hatay MÜletveküi Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edüen 504 mücahidin geri 

I alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
I Assamblesi tarafından verilen kararın her han-
I gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 

Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

117. — Uşak MÜletveküi Fahri Urasızoğra'-
I nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, haya alanı ola

rak inşa edilmek üzere, istimlâk edüen 5 000 
I dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip-
t lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
I Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
I Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu-
I lunan tarıma elverişli toprakların icara veril

mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
I hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba-
I kanından sözlü sorusu. (6/215) 
I 119. — Van MÜletveküi Mehmet Erdinç'in, 
I beş ayda iki defa. görev yeri değiştirilen Nu-
I saybin Savcısının nakline İstanbul A~P. teş-
I kilâtı üe yazdığı makalelerin sebebolduğu yo-
I kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
I dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

I 120. —. Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar in, 
I butunum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
I ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar-
I da yapılan tadüât ve tamiratın kime aidoldu-
| ğuna dair Enerji ve Tabu Kaynaklar ve Ba-
I ymdırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 
I 121. — Sinop MÜletveküi Hilmi işgüzarın, 

ortaokullardaki ev • işi öğretmenliğinde istih-
I dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi-
I ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka-
I çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği-
[ tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

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

123. — Van MÜletveküi Mehmet Erdinç în, 
I Van'ın Muradiye üçesinde kurulması mutasav-
I ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha» 
| arlıklannm bitip bitmediğine dair Enerji ve 
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Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

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

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

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

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

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

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

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

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

132. —- Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, > 
Gevaş İlçesini bağlı Müküs nahiyesi yöliyle Er-
öi| î'^Öiyadin yolunun yapımına devam edilip : 

edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

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

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

i ' . ' 
135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 

Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının. düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

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

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

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

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

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

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

ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, • bilâharâ 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

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

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

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

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

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

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

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

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

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nıh Şabaiıözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dfc I 

| şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

I İ '' 152. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 

I halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
I dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 
I i .- , 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
jsal'ın, Adapazarı -Karasu turistik yolunun ye-

I niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

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

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

;L56. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin-

I deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çahşmalar 
vapılmiş olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Buhi Soyer'in, 
1.0 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 
•râzlü sorusu (6/2Ö4) 

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

159. —-Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Avrupacı Bulgaristan üzerinden 

- yurdtömiza ^ağhyân Dereköy :-: Kırklareli; *İ^ 



— 12 -
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan . 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

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

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

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

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

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

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

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

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

168. —. Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy- I 
sal'in, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının l 

, ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

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

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

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

I 172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Bedri Baykam'ın, İ963 yılından beri, Av-

I rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös-
I termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya

pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/269) 

I 173. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
I Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 

ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
I ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
I Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

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

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

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

I 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele-
I rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak* 
I kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra-
I poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
l 25.2.1966] 
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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 bası hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 noi maddesinin son fıkrasının lfftirfmlmftaı 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm 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 Ş. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (Ş. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi: 95.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi 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 inceleme Komisyonu rapo
ru, (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

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

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 aylan hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi: 
27.1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 

tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu: 
4/66) (S. Sayışır 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şenerln, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararm 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 Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

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

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
ainhesabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporlan (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 tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137,1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 
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X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 

bütçe yılı Kesinhesabına 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 
Kesinhesabına 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 Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159. 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel MiHürlüo-ünü" 
1966 ı>ütce yılı Kesinhesabına ait uyoımbık bil. 
diriminin sunulduğuna dair Savstav "Ra«kanlı-
ğı tezkeresi ile Valflar Genel Mü^ürlüo-ünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve 
Savı«tav KomicîvoTiu ranorıı (3/138. 1/fi1^ (S 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 19661 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uyerunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Savıstay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasan sı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154. 1/38} (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . İ966] 

X 18. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait: uyfiim-
luk bildiriminin sunulduğuna dair Savstav "Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İsleri 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 Kesinhesabına 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 Milî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 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 ismail 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] 

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 Tav-
sancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın 
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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, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'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 . 194J doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) TDağıtma 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) maeıtma tarihi : 12 . 2 . 5W61 

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'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
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 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-

idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
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
hinine dair; Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı 
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; 
^ydm Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
/e cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada-
ıının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular' 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir ki-
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sim idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun I 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

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

X 19. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının ; | 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu is
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, içişleri, Mafli-
ye, imar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayua : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 .3 .1966] 


