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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRÎNCÎ OTURUM 
28, 29 Nisan 1960 şehitleri için saygı duru

şunda bulunulmasına dair olan önergelerin 
okunmasından sonra bir dakika saygı duruşu 
yapıldı. 

Yüce Meclisin çalışmalariyle ilgili olarak ve
rilmiş olan önergelerle ilgili Başkanlık Divanı 
sunuşu okundu, tümü üzerinde yapılan konuş
madan sonra madde madde görüşülmesine geçile
rek; 

1. — Af kanunu tasarısının görüşülmesini 
sağlamak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 11 - 13 arasında toplanılması hak
kındaki Reşat özarda'nun önergesi ile ilgili 
husus 2 Mayıs 1966 dan sonra ele alınacağı ge
rekçesiyle reddolundu. 

2. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün Dev
let Demiryolları memur ve hizmetlilerine bir 
ikinci ikramiye verilmesine dair olan kanun 
tasarısının görüşülmesini sağlamak üzere 
28 Nisan 1966 Perşembe günü saat 21 den iti
baren süresiz olarak toplanmasına dair önerge
siyle ilgili husus ve 

Tapulama kanun tasarısının yine aynı gece 
oturumunda ve bitmediği takdirde her Salı ve 

Perşembe günü saat 21 den başlanılarak görü
şülmesi hususu kabul edildi. 

Gecekondu kanun tasarısı ve tekliflerinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre daha 
devam olundu. 

Saat 21 de toplanılmak üzere saat 18,57 de 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
Ahmet Bilgin Abdiilbâri Akdoğan 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

ÎKİNCÎ OTURUM 
Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerine 

6186 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre ik
ramiye ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edildi. 

Tapulama kanun tasarısının görüşülme usu
lüne dair Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı 
Tekinel tarafından verilen ve «maddeler hak
kında değiştirge teklifinde bulunacak milletve^ 
killerinin tasarının tümünün görüşülmesi sıra
sında önergelerini vermeleri ye maddelere geçil-
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diğinde sadece değiştirge önergesi vermiş olan
lara söz verilmesi ve değişiklik istenmiyen mad
delerin ayrıca görüşülmemesi» ile ilgili önerge 
yapılan tartışmalardan sonra kabul edildi. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul olun
duktan ve tümü üzerinde bir süre görüşüldük
ten sonra, 

29 Nisan 1966 Cuma günü saat 15 te topla-

Tasan 
1. — Genelkurmay Başkanının görev ve yet

kileri hakkında kanun tasarısı (1/193) (Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Millet Meclisi İdare Âmirleri Ssdrettin 

Çaııga, Muslih Görentaş ve Zühtü Pehlivan
lının, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları
nın teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 695 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi (2/287) (Plân Komisyo
nuna) 

Tezkereler 
3. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

nılmak üzere Birleşime (aynı gün saat 0,50 de) 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/356) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

4. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/357) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Rapor 
5. — Türk - Yunan Trakya hududunun mü

him kısmını tâyin eden Meriç Nehri mecrasının 
ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde im
zalanan Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/83) (Gün
deme) (S. Sayısı : 104) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



BÎRINOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, Millet Meclisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır, arkadaşların beyaz düğmelere bas
masını rica ederim. 

Yoklamaya katılmamış arkadaşların acele 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı bâzı köyler 
halkının Hatay'ın Kırıkhan ilçesine naklinden 
sonra kendilerine verilen arazinin yetmezliği ve 
yan gelirlerini sağlıyan el islerine ve küçük sa
natlara engel olunması yüzünden içine düştükleri 
duruma dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, gündem 
dışı söz istemiştiniz, buyurunuz. Konuşmanızın 
5 dakikayı geçmemesini rica ederim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

1958 yılında büyük bir sel felâketine mâruz 
kalan Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ulu-
cami, Kabataş, Şahinkaya köyleri halkından 
408 aile 4 500 kişi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 
göç ettirilmek üzere bir Hükümet kararı alın
mış. Bu karar gereğince bu ailelere 7269 sayılı 
Tabiî Âfetler Kanununa göre evlerinin inşası 
ile ayrıca geçimleri için gerekli arazinin de ve
rilmesi bu kanuna ithal edilmiş. 

İmar ve İskân Bakanlığınca başlatılan in
şaat 1965 yılında ikmal edilerek talep ve taah
hütnameleri alınmış, hak sahibi vatandaşlara 
Ulucami, Kabataş, Şahinkaya köylerinden Kı
rıkhan'a nakledilerek kur'a ile te^bit edilen ev
lerine yerleştirilmiştir, 

etmesini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

işte bu ailelerin Kırıkhan'a göç etmelerini 
mütaakıp bu insanlar için ikinci bir felâket gün
leri başlamıştır. 

Çünkü kendilerine verileceği vadedilen, 
(4753) sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
gereğince tevzii icabeden 8 bin dönüm arazi 
bugüne kadar kendilerine dağıtılmış değildir. 

Toprağın dağıtımı bir yana, ayrıca da aile 
başına 20 dönüm düşecek olan bu araziyi alabil
meleri için bu vatandaşların başka işlerle de 
meşgul olmaları men edilmiş, aksi halde ken
dilerine toprak verilmiyeceği bildirilmiştir. 

Bugüne kadar kendilerine arazi verilmemiş 
olan bu vatandaşlar aynı zamanda toprak ala
bilmek için iş yapamaymca da, beraberlerinde 
getirdikleri bir miktar paralarını da yiyerek 
şimdi muhtaç ve sefil duruma düşmüşlerdir. 
Hattâ bir kısmı da eşyalarını satmak suretiyle 
bugüne kadar ancak geçimini sağlıyabilmiştir. 

Bu vatandaşların büyük bir kısmı da Trab
zon'dan akrabaları vasıtasiyle kamyonlarla ken
dilerine gönderilen yiyeceklerle idare etmeye ça
lışmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, aileleleri vasati olarak 
8 - 10 nüfus olan bu vatandaşların kendilerine 
verilecek 20 dönüm toprağı ekerek geçinmele
rine imkân yoktur, 
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Hangi düşünce ile millî gelirin artması için I 
çalışılan bu memlekette bir ailenin yan geliri 
olan sanat ve diğer idlerinin yapılmasına engel 
olunmaktadır? 

Bu hususun tahkikini sorumlu bakanların 
dikkatine arz ederim. I 

Ayrıca bu 408 ailenin tarımı küçük sanat ve 
el işleri sanatlarında kalkmabilmeleri için ken
dilerine kredi, tohumluk ve diğer kolaylıkların 
da gösterilmesini ilgili' bakanlıklardan bilhas
sa istirham ediyorum. 

Arkadaşlar; bugün Hatay'da topraktan mah
rum binlerce vatandaş vardır. Bu insanlar top
rak hasreti ile birkaç dönüm toprağa sahibola-
bilmenin hasreti ile senelerce beklemekte ve . 
bunun ıstırabını çekmektedirler. 

Kırıkhan'ın, Kurtuluş ve Yenimahalle'sinde 
300 haneye yakın vatandaş Reyhanlı'nın Kumlu 
nahiyesinin 150 ye yakın ailesi ile Yayladağı, 
Dörtyol, Altınözü köyleri halkı aynı toprak has
reti içinde ümid dolu günleri beklemektedir
ler. Öbür yandan Hatay'ın çeşitli bölgelerinde 
Mülî Emlâke ait onbinlerce dönüm toprak, yüz
lerce, binlerce dönüm toprağı olanlara kiraya 
verilmektedir. Hükümetten rica ediyorum, 
Millî Emlâke ait bu arazi, topraksız ailelere da
ğıtılsın veya bu topraksız ailelere kiraya ve
rilsin. Toprak sahiplerine bir de Millî Emlâke 
ait bu toprağın verilmesi halk arasında bir nevi 
husumet ve kıskançlık yaratmaktadır. 

Arkadaşlar, milletin kürsüsünden, bu kür
süden millet adına, topraksızlar adına Sayın 
Demirel Hükümetine sesleniyorum; şayet bu 
memlekette bir toprak kıskançlığı ve hattâ bir 
toprak düşmanlığı yaratmak istemiyorsak, Ha
tay'da ve Hatay gibi yurdun birçok köşesinde 
Millî Emlâke ait arazileri toprak hasreti çe
ken ve hiçbir geliri bulunmıyan yoksul ve pe
rişan halka hiç olmazsa dağıtalım veya kirayla 
verelim. Onların da güvenle inançla bir top
rağa bağlanmalarını ve aile geçimlerini sağlama
larını temin edelim. Memlekette sosyal adaleti, 
kalkınmayı ve refahı vadeden; millî geliri ar
tıracağını Programı ile millete ilân eden Sayın 
Demirel Hükümetinden topraksız aileleler adına 1 
rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — Balıkesir Milletvekili Mevlût Yılmaz'ın, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral \ 

I Befet Ülgenalp'ın bir demecinde din adamla
rına karşı hakarette bulunduğuna, Hükümetçe 
gerekli tedbirlerin alınması lâzımgeldiğine dair 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Yılmaz, gündem 
dışı buyurunuz. 

Çok rica ederim. 5 dakikayı geçmesin efen
dim. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterinin 2 1 . 4 .1966 günü 
gazetelerde çıkan beyanatı ile ilgili olarak gün
dem dışı bir konuşuna yapmak üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin İs

tanbul Üniversitesinde öğrencilerle yaptığı ko
nuşma tüyler ürperticidir. Kendimden hiçbir 
şey ilâve etmeden gazeteden aynen nakledi
yorum. -

«Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Kor
general Refet Ülgenalp elini masaya vurarak, 
tok bir sesle, burada açıkça ifade ediyorum de
di, istenilen şey sakal, sarık ve teşbihtir. Bu 
memleketi sakallı keçiler ile keçi sakallılar ke
miriyor. Biri ormanları, diğeri cemiyetin bün
yesini. Kuran kursları nâehil ellerdedir. Üni
versiteli gençler olarak hangi köye gidip onları 
tenvir ettiniz. Ama sizin gitmediğiniz yerlere o 
keçi sakallılar gidiyor, halkı zehirliyorlar. Hiç 
şaşmayın her vilâyet haliktan para toplayıp 
îmam - Hatip Okulu yapar, arkasından gelip, 
aman hoca, imam verin derler. 67 vilâyetten 
sonra bütün kazalarda da İmam - Hatip Okulları 
açılmasını isterlerse hiç şaşmayın.» 

Memlekette din adamlarının yetersizliğinden 
sık sık şikâyet edilir, münevver din adamları ye
tiştiren bu müesseselere dil uzatmayı samimi
yetle telif etmek mümkün değildir. 

Sonra bu şahıs sık sık salâhiyeti dışına çıkarak 
dinle, Kuranla ilgili mevzularda beyanatlar ver
mektedir. Bu şahsın salâhiyeti dışına. çıktığı büt
çe müzakereleri esnasında bu kürsüden dile ge-

I tirilnıiş ve acı acı tenkid edilmiştir. Millî Güven
lik Kurulu, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup 
Kuruluş Kanunu tetkik edildiğinde bu mevzular-
la ilgili bir maddeye raslamak mümkün değildir. 
Böyle olunca Başbakanlığın. emrinde çalışan bir 

I memurun siyasi beyanatlar vermesi, siyasi yatırım 
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yapması hiçbir zaman doğru bir şey değildir, öy
le ki, Genel Sekreter Millî Güvenlik Kurulu top
lantılarına katıldığı yolda oy kullanamaz diye bir 
madde mevcut bulunmaktadır. Yine bu zatın 
7 Aralık 1965 tarihli gazetelerde, Millî Güvenlik 
Kurulu Türkçe Kuran istiyor, başlığı altında 
bir beyanatı çıkmıştır. Bu beyanatlar alelade bir 
şahıs tarafından verilmiş olsaydı üzerinde durmaz, 
geçerdik. Devletin en mühim mevkilerinde dur
mak mecburiyetindeyiz. Gönül isterdi ki, Sayın 
Genel Sekreter memleketin ve Devletin bütünlü
ğünü yıkmaya çalışan komünist faaliyetler hak
kında uyarıcı beyanlarda bulunsun. Şimdiye ka
dar bu hususta beyanatlarında tek bir cümleye ras-
lanmamaktadır. Memlekette dinin ve dini faali
yetlerin gelişmesinden şikâyet etmek değil, ifti
har etmek lâzımdır. Dünyanın hiçbir yerinde di
ne ve din adamlarına bu kadar ağır hakaret edil
diği görülmemiştir. Bu sözler Müslüman Türk 
Milletini kalbinden vurmuş ve otuz milyon Müs-
lümanı rencide etmiştir. Bu şahıs, memleketin 
güvenliği ile ilgili meselelerle uğraşması lâzımge-
lirken, bütün mesaisini ve çalışmalarını masum 
Müslümanlara, Kuran kurslarına ve imam - ha
tip okullarına hasretmiştir. Hattâ öyle ki, düzme 
raporlar tanzim ederek Dazkırı Kuran Kursu hâ
disesini de ortaya bu çıkarmıştır. Müslüman Türk 
Milletinin dinine, imanına, mukaddesatına saldı
ranları hiçbir zaman affetmiyecektir. Bu şahıs, 
din ve vicdan hürriyetine saldırdığından ve din 
adamlarına ağır hakaretlerde bulunduğundan 
Anayasa ve kanunları ihlâl ettiğinden derhal va
zifesinden alınarak mahkemeye verilmelidir. (Gü
rültüler. ) 

Müslüman Türk âmme vicdanını tek tatmin 
yolu budur. Saygılarımla. (Gürültüler ve alkış
lar.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim. 

KENAN ESENGİN (Zongulak) — Hükümet 
cevap versin, Hükümet. 

jj>vv>;vvAN — Gündem dışı konuşmalar cevap
la karşılanamaz efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Neden 
efendim her zaman çıkıyorlar. Bu bir Anayasa 
müessesesidir. 

BAŞKAN — Siz de gündem dışı konuşmak is
ter, cevap verirsiniz; benim elimden başka bir şey 
gelmez efendim. 

3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'mn, 
pancar üreticilerinin teslim ettikleri ürünleriyıin 
karşılığını tamamiyle alamadıklarına dair demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Konya vilâyeti 
pancar ziraati bakımından memleketimizin en ile
ri istihsal bölgelerinden birisidir. Konya'nın köy 
ve kasabalarında 20 gün kadar gezdim. Gezdiğim 
her yerde ve tekmil köylerde köylü pancar pa
rasını alamadığı için uzun uzun dert yanmıştır. 
Bana naklettiklerini aynen huzurlarınızda anlat
maya mecburum, çünkü benden söz almışlardır. 
Pancarlarının son kısmını 1965 yılının 11 nci ayın
da teslim ettikleri halde bugüne kadar pancar 
paralarını alamamışlardır. Almış oldukları mik
tar, ben ayrılmazdan bir hafta kadar önce, devede 
kulak dedikleri şekilde az idi. Bana dedikleri ay
nen şöyledir: Memur her ay maaş alır, milletveki
li üç ayda bir maaş alır, çalışan işçi her gün ak
şamları yevmiyesini alır, biz ise yılda bir, har
manda elde ettiğimiz ürünleri satar para alırız. 
Bunu da gününde almazsak, yazın sıcağında, kışın 
çarpıeı soğuğunda ağır şartlarla çalıştığımız 'yor
gunluk bize koymaz da, verdiğimiz malın karşı
lığında parasını alamazsak, işte o zaman yorgun
luğumuzu hissederiz, demişlerdir. Biz köylüler 
üst - baş ihtiyacımızı, düğün, dernek masrafımızı, 
evimizin harcını, harmandan harmana görürüz. 
Çünkü maaşı, parayı o mevsimde alırız. Eğer ver
diğimiz malın parasını alamazsak bu dert ve ih
tiyaçlarımızı görmek için nereye gidersek gidelim, 
veresiye aldığımız için, esnafı, bakkalı, çakkalı, 
manifaturacısı, onun için bir fırsattır, yüzde 30 -
40 - 50 fazla fiyatla satar ve böylece Hükümetle
rin pancar fiyatını 15 kuruşa çıkardık demeleri 
bizim için kıymet ifade etmez; onbeş kuruşluk fi
yat dokuz kuruşa, 10 kuruşa çıkar. Biz, günün
de elimize geçerse bu fiyatı fiyat biliriz. Veresiye 
misillû verilecek paranın böylece elimize geçmesi 
ile değeri, kıymeti kalmaz, demişlerdir. İfade et
tiklerim aynı, kendi ifadeleridir. Siz Hükümet 
olarak,1 siz milletvekilleri olarak bizi suyumuz 
gölden, yemimiz yelden mi geçinir sanırsınız? 
Bizler de sizler gibi insanız. Yeriz, içeriz. Taşın 
köküyle geçinmeyiz. Sizler misillû geçiniriz. Lüt
fen kürsüden bunları söyleyin.» dediler. Galiba 
sen Kabadayı yolunu şaşırdm da şimdi geldin, 
seçim zamanı da değil, nasıl oldu da geldin diye 
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hayret etmişlerdir. Ve şunu sözlerine eklemişler
dir. Seçim zamanı hepiniz gelirsiniz, güler yüzlü, 
tatlı dilli harmanımıza kahvelerimize uğrarsınız, 
binbir vaitler edersiniz. Biz, vaitlerinizden vaz
geçtik, Allah aşkına şu bizim mallarımızın değer
lerinin karşılığını gününde verin, başka bir şey 
istemeyiz, demişlerdir. Bununla her hangi bir par
tiye, Hükümete sitem etmiyorum. Köylü vatan
daşlarımızın topyckûn bu müessese hakkındaki 
milletvekilleri hakkındaki kanaatlerini anlatmaya 
çalışıyorum. Lâfım kimse için biçilmiş elbise de
ğildir. Nasıl elbiseler kişinin bedenine uyar şe
kilde giyilirse, lâflardan da herkes kendi hissesi
ne düşen değerdekini almaya mecburdur. 

. BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen bağlayı
nız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

istediğiniz zaman yaptığınız da vardır. Zira 
bayrama rastladığı için memur maaşlarını iki gün 
evvel vermek için formül buldunuz, dağıttınız. 
Fakat bizi hiç de düşündüğünüz yok, demişler
dir. Ve Muhterem Başkanım beni affetsinler, bir 
hususu da arz etmek isterim, yol yapar Hükümet, 
mazotuna, imecesine iştirak ederiz. Okul yapar 
Hükümet, taşma, kumuna, parasına iştirak ede
riz. Su yapar Hükümet, yoluna, suyuna, parası
na, kumuna taşma iştirak ederiz. Toplum kalkın
ması derler, bunu yaparsanız Türkiye'nin bu 
dardi hallolur, derler, biz kemali samimiyetle iş
tirak ederiz, fakat şehirliden, Allah aşkına Kaba
dayı, bu karşılığın hangisini alıyorsunuz? Bîraz 
da şu Meclis, Hükümet olarak köylü dertlerine 
inin ve bize yâr olun, demişlerdir. Şunu söyler
ken şu kısmı da ilâve etmek isterim. Meşhur Filo
zof Vilgille; «Fazilet dünyadan göç ederken en 
son adımlarını köylerden attı.» diyor. Türk kö}r-
lüsü geldikçe insanın içi açılıyor o bozulmamış, 
tertemiz insanların üç kıtaya asırlar boyu nasıl 
ve neden hükmettiğinin, güç ve kuvvetini gayet 
güzel anlıyor insan. Bu köylerde faziletin ken
disi mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı cümlenizi lüt
fen bağlayınız efendim, müddetiniz bitmiştir. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Atatürk 
«Köylü efendimizdir.» demesinin hikmetini göre
cektir ve bu insanlara âşık olacaktır. Hal böyle 
iken bize kahırlı değil, saygı ile, edep dışı da de
ğil, sadece bir dertleşme anında bunu söylemiş

lerdir. Hükümetlerin ve Meclislerin, nüfusun yüz
de 75 ini teşkil eden köye samimiyetle ve ciddi
yetle, ]âfla değil de hizmetle eğilmesini istemiş
lerdir. Bizi seçimden seçime gül bilip seçim bittik
ten sonra kül kabul edip atmayınız, demişlerdir. 
Hükümetlerden ve sayın arkadaşlarımdan köye, 
topyekûn parti ve milletvekillerinin girmesini is
tirham edeceğim. Hürmetlerimle efendim. (Al
kışlar. ) 

4. — Bolu Milletvekili Hasan özcan'ın, gittik
çe artan hayat pahahhğına dair konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Özcan, siz üç. da
kika ile bitireceğinizi vadettiniz, onun için size 
söz veriyorum, peşinen söyliyeyim. 

HASAN ÖZCAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; fiyatlar aydan aya değil, 
günden güne hissedilir derecede bir yükseliş arz 
ediyor. Yüksek huzurunuzda kısaca maruzatta 
bulunacağım hususlar, Hükümetin vaktinde uya
rılması maksadına matuftur ve Özel art düşünce
lerden uzaktır. Temenni edelim de gayretler bu 
ciddî yöne gecikmeden çevrilebilsin. Bu, bizzat 
Hükümetin ve Adalet Partisi iktidarının da ya
r a n gereğidir. 

Toptan eşya endekslerindeki yükseliş ve hal
kın zaruri ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları 
üretici yurttaşlar yararına olsaydı müstehlik şe
hir halkının hayat sıkıntısına geçici bir zaman için 
göz yummak belki mümkün olurdu. Fakat paha
lılık, emekle, üretimle hiç ilgisi olmıyan bir avuç 
aracının servetlerini ve israflarını artırma paha
sına, memleketin ekonomik ve malî güvenliğini de 
temelinden sarsan, yoksul halkımızın hayat yü
künü gittikçe ağırlaştıran bir fasit çember içinde 
gelişiyor. Geçim şartları durmadan ağırlaşan ih
sanlar, ya bir kap kaç düzenine ayak uydurmak 
yahut da dişlerini sıkarak başka çareler ve çıkar 
yollar bulma çabası ile yeniden saflar tutma yolu
na gideceklerdir. 

Pazarlardan sadece birkaç misal arz etmeme 
müsaadelerinizi rica ederim: Beyaz sabun 280 
kuruştan satılırken bugün 540 kuruştan, yeşil sa
bun 260 kuruş yerine 450 kuruştan muamele gör
meye başlamıştır. 

Bâzı kirleri temizlediği için misallere sabun
dan başladım. Vita yağı 510 kuruştan 780 kuru
şa, zeytinyağı 5 liradan 860 kuruşa, pirinç 240 
kuruştan 510 kuruşa, kuru soğan 60 kuruştan 
300 kuruşa, patetes 40 kuruştan 180 kuruşa yük-
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gelmiştir. Susam 260 kuruştan 480 kuruşa, et 
780 kuruştan 13 liraya, kaşar peyniri ve diğer 
günlük zaruri gıda maddeleri de büyük bir yük-
selik kaydetmiştir. Ve bu malların hiçbirisinin 
müstahsil elinde mevcudu kalmamış ve muayyen 
şahısların depolarına toptan yerleşmiştir. Misal
leri çoğaltarak zamanınızı işgal etmekten sakını
rım. Ama bu misalleri alabildiğine çoğaltmanın 
kabil olduğunu da takdir buyurursunuz. 

Bu, başıboş gidişi Adalet Partisi Grupuna 
mensup değerli milletvekillerinin de tasvibet-
mediklerinden emin olduğum için, Grup toplan
tılarında Hükümeti uyarırlar diye tekrarlıyo
rum. 

Bu iş böyle yürümez aziz arkadaşlarım. Yok
sul halkın oyları ile işbaşına gelen iktidar, ara
cı tüccardan yana olmuş ve halkı sadece boş 
'vaidlerle oyalıyabileceği ümidine kapılmıştır. 
Üretimi artırıcı tedbirlerden hangisinin alın
dığını iddia edebilirler? Vergi reformu toprak 
reformu, esnafın kredi sıkıntılarını halledecek 
derin ve geniş tedbirler getirdiler ve muha
lefet mi engeller çıkardı? özel sektör edebiyatı 
ile kasdettiklerinin sadece aracı tüccar, müta-
ahhit, faizci ve murabacı olduğunu bugün yüz-
binlerce insan artık anlamıştır. Bunu vatan 
sathında yayıp anlatmak her gerçek milliyetçi
nin elbette vazifesidir. 

Sizler, Adalet Partili aziz milletvekili arka
daşlarım, Hükümeti kendi sisteminin gerektirdi
ği piyasa tedbirlerini süratle almaya, yahut da 
yerini açıklayıp kaderine razı olmaya zorlamalı
sınız ve bu başıboş vurgun düzenine dur demeye 
hep birlikte mecburuz aaiz arkadaşlarım. Çün
kü, bu aziz vatan bizimdir ve sonra pişmanlık
lar işe yaramaz olur, Saygılarımla. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

KEMAL NEBlOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, üç günden beri gündem dışı söz rica 
ediyorum. Çay alım fiyatları yarın Rize'de tesbit 
edilecektir. Bununla ilgili bâzı şeyler söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Dört arkadaşa söz verdim. Bun
dan daha fazla da söz verilmez zannediyorum. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Baş
kanlık Divanından iki günden beri yazılı olarak 
gündem dışı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi bunlar sıraya konu
yor. Bakınız burada 10 -12 arkadaşın talebi var 
hangisine söz verebilirsiniz? 4 arkadaşa söz 
verdim. Benim takdirime bırakılmıştır. Müda
hale etmeyiniz. Oturunuz efendim. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/358) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, içişleri Bakanı Faruk Sükan'm ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Meclis çalışmalariyle ilgili ver
miş olduğunuz önergeyi Başkanlık Divanına 
gönderdim efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Efendim, 
bu hususta söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Vermiş olduğunuz önerge Baş
kanlık Divanına aittir, oraya havale ettim. Ora
da görüşüldükten sonra cevabı verilecektir. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Efendim, 
benim önergem Millet Partisinin önergesiyle il-
ıgili değildir. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Cumhurbaş
kanlığı tezkeresini dinliydim de ondan sonra. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okuttum efendim. (Gülüşmeler) 

Gündeme geçiyoruz. 

6. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/31) 
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BAŞKAN — önergenin okunmasına devam 
ediyoruz. 

Vatan Gazetesinde Behçet Kemal Çağlar 
12 Nisan 1960 tarihli 
8. — (Millî muhalefet cephesi) Başlıklı Baş

makalede : 
(... muhaliflere ehlisalip demeye, düşman 

istilâsı varmış gibi vatan cephesi kurmaya 
kalktınız mı karşınıza işte böyle bir muhalefet 
cephesi çıkıverir... Gözlerini iktidar hırsı bürü
müş partizanların karşısına milletin yalnız mu
halefet partileri ile değil, politikada hiçbir hır
sı ve kaygusu olmıyan hürriyetine ve haysiye
tine düşkün bütün evlâtları ile dikilmesi zama
nıdır. Bu bir millî husumet andı değildir. Bir 
millî muhalefet cephesidir. Bunda en dar ve 
sakat görüşün dahi zerre kadar insafı varsa ih
tilâle benzer bir yön görmesine mahal yoktur! 
Bu kabarıp köpüklenmiş harkından taşıp yolu
nu şaşırmış bir selin önüne baraj yapmak, set 
kurmak gibi bir şey! Yeter bastığın tarlalar, 
yeter yıktığın evler, yeter çiğnediğin haklar, 
dur artık! Yeni harkına gir, kendine gel, sö;s 
verdiğin ve umup beklediğimiz hizmetine yeni 
baştan koyul! Bu bir saldırma değil, millî mu
halefet cephesi.) 

Cumhuriyet Gazetesinde, Nâdir Nadi : 
13 Nisan 1960 tarihli 
1. — (Yeni tedbirler beklerken) başlıklı 

başmakalede : 
(... Bizce, bu halin başlıca sebebi Demokrat 

Parti sorumlularına hâkim olan yanlış bir zih
niyette saklıdır. Sayın Demokrat Parti sorum
luları öyle sanıyorlar ki vatandaşı huzura ka
vuşturmak için rakip partiyi susturmak ve ba
sını sindirip kukla haline getirmek kâfidir. O 
ise, bu düşünce temelinden sakattır. Hiçbir 
memlekette muhalefet, birtakım muhalif hatip
ler yurdu dolaşıp söylev veriyorlar, yahut ga
zeteler hoşa gitmez yazılar yazıyorlar diye gü
cenilmez... 

Demokrat Parti sayın sorumlu] arının yanlış 
tutumu 1957 denberi böyle bir ihtimali gittikçe 
gözler önüne koymaktadır. Buna karşı yapıla
cak iş, muhalefeti susturmaya ve basını sindir
meye çalışmaktansa, bozulan eşitlik şartlarını 
biran önce yeniden kurmaya çalışmak, erkekçe 

bir cesaretle mücadeleyi kabul etmek ve günü 
geldiği zaman milletin hakemliğine başvurmak
tır. 

Böyle yapılırsa biz vatandaşın huzura kavu
şacağına inanıyoruz. Bunun dışında alınacak 
bütün baskı tedbirleri ne iktidara, ne de vatan
daşa hiçbir fayda sağlıyamıyacaktır. Hoşlan
madığımız sesleri susturursak demokrasiyi or
tadan kaldırırız, ama, ne muhalefeti yok etmiş, 
ne de kendimiz rahata kavuşmuş oluruz.) 

17 Nisan 1960 tarihli 
2. — (Çifte Mektup) Başlıklı başmakalede: 
(Sayın Kayalar, Sayın Akşit Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına sunduğunuz, C. H. P. 
hakkında soruşturma açılması istiyen önerge
nizi okudum. İleri sürdüğünüz düşüncelerin 
büyük kısmını doğru bulmadığımı burada be
lirtmeyi bir vicdan borcu sayıyorum. Rakibiniz 
olan muhalefet partisini ve bir kısım basını 
ağır suçlar altında ezmeye çalışırken ortadaki 
gerçeklerden ziyade özel duygularımızdan il
ham almış görünüyorsunuz. 

... Türk Milletinin bugünkü ıstırahı, iktidar 
çevrelerince muhalefete, dolayısiyle vatandaşa 
ve hürriyetlerine karşı yürütülmeye çalışılan 
baskı ve kısıntı tedbirleridir. Kanunlar ağırlaş
tırılmış, eşitlik şartları bozulmuş, iktidarı de
netleme imkânları son derece daraltılmıştır. 
Her şeye rağmen vatandaşın sesini ve varlığını 
duyurabilmesi karşısında, Meclis Başkanlığı
na verdiğiniz önerge ile şimdi normal yolların 
dışında ayrıca susturucu çarelere başvurmak 
istiyorsunuz... Yalnız şunu söyliyeyim ki, hu
kuk devleti şartlarına tıpa tıp uymıyacak ve 
halkın sağ duyusuna aykırı kaçacak bir soruş
turma sistemi bu memleketi aradığımız huzura 
kavuşturmıyacaktır. Bunu böylece biliniz ve 
hoşça kalınız, Sayın Demokrat Grup Başkanla
rı.) 

27 Nisan 1960 tarihli 
3. — (Nasıl bir rejime gidiyoruz) başlıklı 

'başmakalede : 
(Ey Ulu Tanrım nereden kalktık, nereye 

vardık? Tep parti rejimine son verecektik. 
Yurdumuz hürriyet güneşiyle ışıl ışıl parlıya-
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çaktı. İnsan hakları bütün heybetiyle yürürlü
ğe konacaktı. Düşüncelerinden ötürü hiçbir va
tandaşın kılma zarar gclmiyecekiti. idare taraf
sız olacaktı. Herkese eşit muamele yapılacaktı. 
Yargıçlar güvenliği daha sağlam hale getirile
cekti. Serbest ve dürüst seçimlerle kurulan çok 
partili Meclis, Anayasanın ışığı altında icra 
organını rahatça denetliyecekti. Basın, Türki
ye'deki hürriyet rejimini lekesiz bir ayna gibi 
Dünyaya yansıtacaktı... 1954 yılı ile beraber ha
fiften bir geriye dönüş başladı. İnsanca yaşama 
rejiminin nimetlerini tam devşireeeğimiz sıra
da iktidar başlarının huzuru kaçmaya, sabrı 
tükenmeye yüz tuttu. Bir kısıntı devrine gir
dik. Basma el atıldı. Siyasal toplantılara en
gel olunmak istendi. Yargıç güvenliği sarsıldı. 
Eşitlik şartları zedelendi... 

Bugün Büyük Millet Meclisinde görüşüle
cek olan kanun teklifi kabul edildiği takdirde, 
artık Türkiye'de bir hürriyet rejimini göster
melik kalbilinden olsun yürürlükte bulunduğu
nu, ne içeride, ne dışarıda kimseye kabul et-
tirenıiyeceğizdir. Büyük Millet Meclisi tara
fından soruşturma komisyonuna tanınması is
tenilen yetkiler, Anayasanın vatandaşlara sağ
ladığı halk ve hürriyetleri tamamen ortadan. 
kaldıracak kuvvettedir. Komisyon, dilediği 
kimseyi dilediği gilbi sorguya çekecek, evlerde, 
bürolarda, araştırmalar yapacak, her türlü ev
rak, vesaik ve eşyayı zaptedebilecek, vatandaş
lara ceza verebilecek, gazeteleri kapatabilecek, 
hattâ matbaaları kapatabilecektir. Komisyonun 
hu tasaruflarma karşı vatandaşa hiçbir itiraz 
hakkı tanınmamaktadır. İtiraf etmeli ki, bu 
şartlar altında bir hukuk rejiminin himayesi al
tında yaşadığımızı iddia etmek güç olacaktır. 
Ama buna rağmen iktidar sorumluları ne ken
dilerini, ne de yurdumuzun özlenen huzura ka-
vuşturamıyacaklardır. Hukuka ve adalete sırt 
çevirenleri bekliyen âkibet eninde sonunda 
hüsrandır. Hukukun olmadığı yerde jııngle re
jimi hüküm sürer. Haklı haksız değil, kuvvetli 
zayıfı yener. Böyle bir idare anlayışı ise insan 
tabiatına aykırıdır. Uzun zaman payidar ola
maz.) 

28 Mayıs 1960 tarihli : 
4. — (Dönüm noktası) Başlıklı Başma

kalede : 

(... şimdilik şu kattAnm büyüyebiliriz ; 
27 Nisan 1960 günü Büyük Millet Meclisinde 
geçen olaylardan sonra genç demokrasimizin 
soysuzlaşması korkunç bir şekil almış, vatan
daşları birbirine kırdıracak kanlı boğuşma ih
timalleri bütün dehşetiyle ufukta belirmişti. 
Olağanüstü yetkilerle kurulan Meclis Soruştur
ma Komisyonunun Anayasaya aykırı olduğu il
gili hukuk profesörlerimiz tarafından ittifakla 
söylendiği halde iktidar sorumluları tuttukları 
yanlış yolu değiştirmeye lüzum görmediler. 
Böylece rakip bir siyasi partiden davacı görü
nen iktidar, aynı zamanda hakem rolünü de 
üzerine almak istediğini açığa vurmuş oluyordu. 
Böylesine hukuk dışı bir durum memleketi 
nereye götürecekti? Milletin yegâne ve hakiki 
temsilcisi bildiğimiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarına arka arkaya çıkardığı 
yayın yasaklariyle milletten saklamakla, bu 
komisyon ve ona bu yetkileri veya direktifleri 
verenler, gerçekte, fiilen ve hukukan bir Hükü
met darbesi yapmış olmuyorlar mıydı?.) 

11 Haziran 1960 tarihli 
5. — (Onlar istedi öyle oldu) başlıklı baş

makalede : 
(... sakıt ve sabık iktidarın 27 Nisandan, 

27 Mayısa kadar son bir aylık davranışını göz 
önüne getirirsek bu şaşkınlığın nerelere 
vardığı, sevgili yurdumuzun nasıl bir idareye, 
daha doğrusu idaresizliğe bırakılmak istenil
diğini daha iyi anlarız. 

Yıllardır yürürlüğe koydukları baskı ka-
nunlariyle maksatlarına ulaşamıyacaklarmı De
mokrat Parti yöneticileri, artık iyice görmüş
lerdir. Tasarladıkları muhalefeti yok etmek 
kararını ne memurlar, ne mahkemeler ne de 
basın kanaliyle uygulayamıyacaklarmı biliyor-
lardı. Meşhur Soruşturma Komisyonunun yet» 
kilerini artırarak bu işi kendilerine yaptır
mak istediler. Mecliste kıyametler koptu. Mec
lis görüşmelerini yine o komisyona yasak et
tirerek olayı milletten gizlemeyi denediler. 
Ertesi yünü İstanbul'da, daha ertesi günü 
de Ankara'da üniversite gençliği gür sesiyle 
baskıcılara karşı koydu. Bu sesi de milletten 
saklamaya yeltendiler. Artık her gün gazete
lerde arka arkaya yasak kararları yağı
yor, hattâ kimi zaman bu yasakların yazıl-
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ması da yasak ediliyordu. Bu şartlar altın
da sakıt ve sabık Başbakan, tek başına rad
yoda monologlar okuyarak muhalefete, genç
liğe, profesörlere ateş püskürüyor, hücum et
tiği kimselerin millete seslenemiyceğini sanı
yor ve bunu kendi hesabına bir üstünlük işa
reti sayıyordu. ^ 

Birkaç yıldır dünya basınında dozu git
tikçe artan tenkid yazıları son bir ay içinde 
korkunç bir hal almıştı. Bir zamanlar o ya
zılara omuz silken, sonra onları burada sü
tunlarına aktaran gazeteleri mahkemeye ve
rip ceza evine göndermekle yetinen eski Hü
kümet nihayet yurdumuza yabancı basının 
girmesini de yasak etmek zorunda kaldı. Ga
zete paketleri hava alanlarında depo ediliyor, 
uçaklardan inen yolcuların gazeteleri ellerin
den almıyordu,) 

23 Haziran 1960 tarihli 
6. — (Ülkenin temeli adalettir) Başlıklı baş

makalede : 
(... Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden 

biri adalet müessesemizi Batılı prensiplere 
göre yeni baştan kurmak olmuştur... Ne ya
zık ki, düşük iktidar, her alanda yaptığı gibi 
bu hamleyi da baltaladı. Türk adeletiniı Hükü
met elinde bir baskı aracı haline getirmek 
istedi. Kendi grupuna dayanarak Meclisten çıkar
dığı sert, ölçüsüz ve Anayasaya aykırı kanunlar 
yetmiyormuş gibi o kanunları vicdanına göre 
uygulamaktan başka bir şey yapmıyan Tem
yiz yargıçlarımızı sıkıştırdı. Mahkemeler, ka
rarlarını, Hükümetin istediklerine göre verme
ye zorlandılar. Hoşa gitmiyen sanıkların 
duruşması, hukuk prensiplerine aykırı ola
rak; gizli oturumlarda geçiyor, beyefendi, 
Yargıtaym vereceği yargıları önceden, haber 
alıyor. Hattâ bunları gazetecilere bildirmek
ten çekinmiyordu. 

Bu utandırıcı durum hukuk adamlarımı
zı olduğu kadar vatandaşlarımızı da yürekten 
üzüyordu. Adalet müesseselerine karşı güven 
yurdumuzda tehlikeli bir şekilde sarsılmıştı. 
Baskıya tahammül edemiyen nice yargıç göre
vinden çekilmiş, nicesi de görülen lüzum üze
rine çoluk çocuğu ile perişan edilmişti. Bu
na rağmen, düşük iktidar özlediği kukla ada
leti son gününe kadar bir türlü kuramadı. 

Mahkemelerde olsun, Yargıtayda olsun Hakkın 
sesini duyurmaktan çekinmiyen vicdanlı yar
gıçlar Tanrıya şükür hiçbir zaman eksik ol
madılar. Bunu düşük iktidar anladı. Nite
kim Soruşturma Komisyonuna verilen yetkilerim 
gerekçesinde «Hâkimlerin bu işe elverişli bulun
madıkları» açıkça belirtilmişti. Düşük iktidar, 
rakibini adalete ezdiremiyeceğini görünce ken
di uşaklarını kullanmaktan başka çıkar yol bu
lamamıştı.) 

26 . 7 . 1961 tarihli 
7. (Sayıya değil öze bak) başlıklı başmaka

lede : 
(... bunu anlamak için 27 Mayıs hareketi

ni doğuran başlıca sebebi göz önüne getirmek 
yeter. 27 Mayısı zorlayan temel sebep, düşük ik
tidarın Anayasayı çiğniyerek yurdumuzdaki 
meşru muhalefeti yok etmeye, millî iradeyi zin
cire vurmaya kalkışmasıdır. Meşhur Soruştur
ma Komisyonu, Büyük Millet Meclisi görüşme
lerinin halka duyurulmasını yasak etmekle bu 
yolda ilk adımını atmış, millî iradeye bir tokat 
indirmişti. Elbette bunun arkası gelecekti... Dü
şük iktidarım amacı muhalefetten kurtulmaktı. 
Niçin muhalefetten kurtulmak isteniyordu ve 
bu uğurda en ağır suçlar göze almıyordu? 

Sorunun cevabı çok basittir: Çünkü dürüst 
seçimlerle iş başına gelen ve işine yaradığı ka
dar dürüst seçimlere şeklen olsun bağlı kalan 
Bayar - Menderes sistemi artık iflâs etmişti. 
Bundan böyle, dürüst yahut gayridürüst ilk 
yapılacak genel seçimlerde Bayar - Menderes 
sistemi yıkılmaya mahkûmdu. Geçen ilkbaharm 
başından bu gerçeği Demokrat Parti şefleri bü
tün çıplakhğiyle anlamışlardı. 

Bundan ötürüdür ki, her şeyi göze alarak, 
millete karşı o kıyasıya ve akıl almaz tedbir
lere başvurmaktan çekinmediler.) 

1 . 8 . 1960 tarihli 
8. (Tarih önünde imtihan) başlıklı başma

kalede : 
(... bir partizan idare tasavvur ediniz ki, yıl

larca bütün kilit noktalarına adamlarını yer
leştirmeye çalışmıştır. Kendisini destekliyenle-
re nimet dağıtmıştır. Şahsi menfaatlerini kanun 
dışı sahalarda arayanlara müsamaha göstenmiş-
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tir."Her fırsatta taşlı ve sopalı nümayişçiler ter-
tipliyeıbilecek bir teşkilât kurmaya ehemmiyet 
vermiştir. Din hislerini istismardan çekinme
miştir. Böyle bir iktidarın arkasında bırakaca
ğı kütle, bir yanardağın gövdesine gömülü lâv 
yığınından farksızdır.) 

30 . 8 . 1960 tarihli 
9. (Kucaktan kucağa) başlıklı başmakale

de : 
(... Atatürk büyük nutkunu boşuna söyle

memiştir. Büyük eseri Türk gençliğine boşuna 
emanet etmemiştir ve biz 38 yıldır 30 Ağustosu 
boşuna kutlamamışızdır. Bir milletin içinden 
vurdum duymazlar, benciller, gaflet uykusuna 
dalanlar, hainler daima çıkabilir. Bunlar bir 
punduna getirip takım halinde iktidara gelebi
lirler. Devletin kilit noktaları onların eline ge
çebilir. Milleti hiçe sayabilirler, milletin men
faatlerini ayaklar altına alabilirler, kendi çıkar
ları uğruna milleti ezmek istiyebilirler. Ata
türk'ü unutturmaya, hattâ onn- karşı cephe kur
maya kalkışabilirler; eserini yıkmak için sinsice 
tedbirler düşünebilirler. Büyük nutkunda Ata
türk'ün birer birer ileri sürdüğü bütün bu ih
timaller çok değil, ölümünden onbeş yıl sonra 
yurdumuzda belirmiştir. Fakat benliğinde Ata
sından devraldığı emanetin sorumunu taşıyan 
Türk gençliği ve Türk ordusu, (ikisini birbirin
den ayırdedemeyiz) o kötü niyetleri ve gizli 
emelleri nihayet sezmiş, onlara gerçekleşme 
imkânı bırakmamıştır. 

Biz 30 Ağustosu bir süredir daha ziyade bir 
ümit ışığı olarak kutluyorduk. 

O şartlar altında o koca zaferi kazanan bir 
millet bugün böyle acıklı bir hale düşemez. 

Diyorduk ve ufukta yüreğimizi ferahlata
cak bir parıltı bekliyorduk. Bu buhranlı gün
lerimizi bu yılın 27 Nisanı ile 27 Mayısı ara
sında yaşadık. Beklediğimiz parıltı 28 Nisan 
günü Beyazit Meydanında görülmüştü. Parıl
tı İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İzmir 
ve yurdun haşka köşelerine sıçrıyor ve her 
yerde ümit verici yankılar uyandırıyordu. Fa
kat karanlık kuvvetlerin tepkisi de o nispette 
korkunç bir hal alıyordu. Hayatımda beni en 
çok duygulandıran olaylardan biri 19 Mayıs 
Gençlik Bayramının yasak edilmesi oldu. Ata

türk'ün gençliğe hitabesini gazeteler yayınlıya-
madılar. İktidar, gençlikten ve Atatürk'ten 
adamakıllı yılmıştı. Bu artık son işaretti. Ay
dınlıkla karanlığın çatışması yakında mukad
derdi. Nihayet olan oldu. 1922 yılının 30 Ağus
tosunda dört günlük bir savaştan sonra istilâ 
ordusunu • yenen Türk ordusu 1960 yılının 27 
Mayısında dört saatlik çok ustaca hazırlanmış 
bir manevra ile yurdumuzu içeriden istilâya 
yeltenen bir çeteyi teslim alıverdi.) 

7 . 9 . 1960 tarihli 
10. (Bir broşürü okudum) başlıklı başma

kalede : 
(... Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp da, 

«Cumhuriyet esaslarına bağlıliik» tan ayrılmı-
yacaklarma dair andiçen insanlar, Anayasa dü
zenini diledikleri gibi ayaklar altına seremez-
ler. Sererlerse, hukuk dışına çıkmış, kendi var
lıklarını inkâr etmiş, gayrimeşru bir hale gel
miş olurlar. 

İşte bir kısım gazetecilerimiz, hukukçuları
mız ve her meslekten aydınlarımız yıllardan 
beri bu tehlikeye işaret ediyorlardı. Nitekim Sa
yın Profesör Başgil de Çankaya'ya çağırıldığı 
bir gece sohbetinde Tahkikat Komisyonu yet
kilerini artıran Kanunun Anayasaya aykırı ol
duğunu düşüklere gizlice söylediğini (devrim
den sonra) açığa vurmak lüzumunu duymuş
tur.) 

1 . 10 . 1960 tarihli 
11. (Hukuk arkadan yürürse) başlıklı baş

makalede : 
(... Demokrat Parti uzun bir süredir Cemi

yetler Kanununa aykırı davranıyordu. Bu iti
barla, aslına bakılırsa daha 1957 yılında kapa
tılması gerekirdi. Anayasaya uymamak, dini po
litikaya karıştırmak gibi suçları da bu parti 
bir hayli zamandır rahatça işlemekte idi... 

Geçmişten ders alınmasını öğrenmiyen ve 
demokrasiyi sadece bir firma adı olarak kullan
makla yetinen düşük iktidar sorumluları hu
kuku bir köşeye iterken en büyük kötülüğü 
kendilerine ettiklerini anlıyamadılar. Onlar na
sıl olsa gidebilecekleri yere kadar gidecekler, 
bir noktada duracak veya durdurulacaklardı. 
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Arkadan yetişmek zorunda bıraktıkları hukuk 
bir gün elbet yakalarına yapışacaktı.) 

13 . 10 . 1960 tarihli 
12. (Hesap günü) başlıklı başmakalede: 
(... düşük iktidarın hikâyesi Türk tarihin

de daima ibretle okunmaya değer bir yer tuta
cağa benzer. Millete demokratik hürriyetlerin 
göz kamaştırıcı ışıklarını vadederek iktidara 
gelen bir avuç insan, sonradan va'dini yapmak 
şöyle dursun o güne değin kazanılan hürriyet
leri de nasıl kıstı, bunu gelecök kuşaklar iyice 
bellemelidirler. Bu cefakâr, bu sabırlı milletin 
bir gün sabrı tükeneceğini akıl edemiyenler, bu 
topraklar üzerinde millî iradeyi kökünden kal
dırıp kendi egemenliklerini kayıtsız şartsız kur
mak teşebbüsüne de nihayet girişmekten çekin
mediler. Bunu bir hamlede yapmadılar, adım 
adım, yıllar boyunca hazırlanarak o hedefe 
doğru yürüdüler. Demokratik prensiplerin her 
zedelenişinde yurdumuzdan yükselen itiraz ve 
ikaz seslerine kulak vermediler. Bir üyesi ol
makla övündüğümüz hür dünya milletlerini hi
çe saydılar. Dostça tavsiyelere sırt çevirdiler. 
Hür basının iyi niyetli telkinleriyle alay ettiler. 

Sertlikten vazgeçiniz, bunun sonu gelmez. 
Milleti zincire vurmayınız! Diyenlere karşı, 
sanki inadına, daha sert daha kırıcı daha yı
kıcı bir yol tutmaktan çekinmediler. 

En sonunda bir iktidar hesabına tasavvur 
edilebilecek suçların en ağırını işlediler. Tür
kiye Büyük Millet Meclisini bir Parti Grupu ha
line getirerek kendi meşruluklarının hukukî 
temellerini kendi elleriyle yıktılar. 

Arada işledikleri öteki ferdî ve kolektif 
suçlar nedenli iğrenç, feci ve hayrete değer 
olursa olsun, bunların hiçbiri Anayasayı çiğ
nemek, yani millî iradeyi tokatlamak suçu ka
dar büyük olamaz. Türk Milletini ıstıraba 
sürükleyen ve onun sabrını tüketen, asıl suç 
işte budur.) 

29 . 10 . 1960 tarihli 
13. (Onun çizdiği yoldan) başlıklı başma

kalede : 
(... önemli Cumhuriyet bayramlarından 

ikincisi 14 Mayıs 1950 seçimlerinden son
raki 29 Ekiminde yaşadık. Serbest ve dü

rüst seçimler yapılmış, Atatürkçü ve devrimci 
bilinen bir lider Devlet Başkanlığına getiril
mişti. Yeni iktidar halka neler va'detmemişti 
ki? Tek parti sistemine yurdumuzda artık 
ebediyen son veriliyordu. Vatandaş, temel hür
riyetlere ve insan haklarına bir daha ayrılama-
macasma kavuşacaktı. Basın hür, adalet ba
ğımsız, idare tarafsız olacak, devrim prensip
leri dimdik ayakta tutulacaktı. İktidarlar 
millî irade el verdiği sürece iş başında kala
caklar, sonra normal seçim yolu ile yerlerini 
başkalarına bırakacaklardı. Zorbalıklara, kö
tülüklere, hırsızlıklara göz yumulmıyacak Dev
let idaresi halk temsilcilerinin gece gündüz 
kontrolü altında bulunacaktı. 

Bu va'adlerden hiçbiri yerine getirilmedi 
Ve bunlara ümit bağlıyan vatandaşlar aradan 
birkaç yıl geçer geçmez büyük bir hayal kı
rıklığına uğradılar. İktidarın ilkin yavaştan 
başlayan ters davranışı gittikçe hızlandı ve 
nihayet milletin meşru yollardan hakkını ara
ması imkânları bütün bütün ortadan kaldı
rılınca bu iktidar seçimle geldiği yerden bir 
devrim tekmesiyle devrildi gitti.) 

3 . 12 . 1960 tarihli 
14. (Bir İbret Dersi) başlıklı başmaka

lede : 
(. . . Demokrat Parti sorumlulukları işte 

asıl bu noktada aldandılar. Bir devrim reji
mi olan tek parti devrini keyfî bir idare san
dılar. 

Mademki seçimleri kazandık, artık her is
tediğimizi yapabiliriz dediler. Bu mantık on
ları ilkin oy avcılığına sürükledi. Din sömü
rücülüğünü mubah saydılar, devrim prensip
lerini zedelediler. Bunu yaparken çaresiz in
san haklarını çiğneyecekler, batılı toplum dü
zeninden uzaklaşacaklardı. Muhalefeti ve du
rumdan memnun olmıyan vatandaş çoğunlu
ğunu ezmeye kalktılar, Büyük Millet Mecli
sini kendi parti grupları haline getirdiler. 
Adaleti, Üniversiteyi, Basını hesaba katmı
yorlar, milletin bu keyfî tutuma kuzu gibi bo
yun eyeceğini umuyorlardı. 

27 Mayıs hareketinin siyasal tarihimiz açı
sından büyük önemini bu noktada aramak ge
rekir. O gün Türk Milleti insan haklarını 
çiğneyen keyfî idarelere uzun zaman taham-
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mül edemiyeceğini, hukuk dışına çıkan kuv
vet, milletvekilleri çoğunluğu da olsa, ge
rektiğinde Büyük Millet Meclisini onların ba

şına geçireceğini ordusu vasıtasiyle ispat etmiş
tir. 

1 Ocak 1961 tarihli 
15. (Giden ve Gelen) başlıklı başma

kalede : 
(... gerçeğin bundan ibaret olduğunu anla

mak için 27 Mayısı adım, adım hazırlıyan olay
ları hatırlamak ve 27 Mayıstan bu yana devrim 
sorumlularının davranışım göz önüne getirmek 
yeter. 

Düşük iktidarın Anayasayı çiğniyen hukuk 
dışı yönetimi son aylarda artık dayanılmaz, bir 
hal almıştı. Meşru tutamaklarını kaybeden Hü
kümet artık her hangi bir tevil yolu aramaya da 
lüzum görmüyor, Devlet idaresinde gayrimeşru-
luğu âdeta normal işler bir sistem haline getir
meye çalışıyorlardı. Adalete, basma, üniversite
ye, Devletin nizam ve asayiş kuvvetlerine yapı
lan baskılar yetmez olmuş, son çare olarak Büyük 
Mület Meclisini çalışamaz hale getirmek, böylece 
milleti sindirmek tedbirlerine başvurulmuştu. 
27 Nisanda yürürlüğe konan «Tahkikat Komis
yonunun yetkileri» Kanunu ile düşük iktidar, o 
zamana değin Anayasaya karşı göze aldığı en 
ağır tecavüzü işliyor, kendini resmen millî irade
nin üstünde gördüğünü ilân ediyordu. 

Bu hareket karşısında aydın Türk gençliğinin 
hemen ertesi günü harekete geçerek gür sesini 
duyurması milletçe her zaman övünmemiz gere
ken şerefli bir davranıştır... Son on yıl içinde si
yasal hayatımız, zaman zaman milleti politika
dan da demokrasiden de tiksindirecek, olaylarla 
geçmişti. İşbaşına geçecek iktidarların bundan 
böyle millet kontrolundan kolayca sıyrılıvermesi 
ihtimalleri önlenmeli, insan hakları, temel hürri
yetleri bir gün yeniden karaborsaya düşmesine 
mutlaka engel olunmalıdır.) 

Milliyet Gazetesinde : Çetin Altan : 
4 Nisan 1960 tarihli : 
1. (Ah yolcular, vah yolcular...) fıkrasın

da ; 

(.,. vali işini beceremez İnönü gelmesin di
ye trenleri durdurmaya kalkar ve yüzlerce in
san da trenlerin içinde parti dalaşmasının so
nunu beklerse, bizim de ciddiyetine inanmak iste
diğimiz bâzı kavramları alaya almamız bir hak 
olur. 

... Hay gözünü sevdiğimin tren durduran va
liliği Türkiye demokrasisi... Biz de burada yar
gıç teminatından, üniversite muhtariyetinden, 
seçim emniyetinden bahsediyoruz.) 

6 Nisan 1960 tarihli : 
2. (Gına geldi amma) fıkrasında : 
(... Anayasanın maddelerini çiğnemek ve se

yahat hürriyetini tahdidetmek itirafı, yeter de
recede bir ayıp değilmiş gibi, bir de yumruğunu 
birbirine vurarak adam kızdıran çocuk edası : 

— Oh ya geçemedin ya...) 

28 Mayıs 1960 tarihli : 
3. (Bugün canım yazı yazmak istiyor) fıkra

sında : 
(... kafasında en küçük bir iz'an fırdası bu

lunan bir insan bile bu ihanet yolunun geçit ver-
miyeceğini görür ve geri dönerdi. Hayır bunlar 
öyle yapmadılar. Anayasayı çiğnediler, hürriyet
leri kestiler, hukuk dışı komisyonlar kurdular. 

... Atatürk'ün gençliğe hitabesini, nutkun tef
rikası halinde yayınlamak dahi suç sayılır ol
muştu. Atatürk'ten bahsedilsin istemiyorlardı. 
Onun kurduğu inkilâp Türkiyesi'nin Cumhuriye
tine bir beyefendiler saltanatı halinde çöreklen
mek ve memleketi basmsız, üniversitesiz ve hat
tâ Meclissiz olarak idare etmek niyetine kapıl
mışlardı. 

(... bu hareketin meşruluğu ve büyüklüğü, 
yıkılanların gayrimeşruluğu ve küçüklüğü ile 
makûsen mütenasibolarak bir âbide gibi ortaya 
çıkmaktadır. 

Türkler, âlimleri dalkavuk, üniversiteleri 
maktel, gazetecileri korkuluk ve bütün aydın
ları sürüngen haline getirerek bir çete gibi dav
rananların rezaletlerini kabul etmeyi, bu dünya 
önünde reddetmişlerdi.) 
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1 Haziran 1960 
4. (Aydınlara ne için düşmandılar) fıkra

sında. : 
(... bütün dış sebepler, baskılar ve saçma

lıklar aslında köklerini sabık liderin şu iki 
ucube kanaatinden almıştır : 

1. Meclisteki D. P. çoğunluğu mu daha iyi 
bilir, yoksa dört profesör mü? 

2. Biz her bmahallede dört milyoner yara
tacağız.... 

Birincisi ilme ve müspet bilgiye karşı, bir 
iktidarı değil, dünyayı batıracak ölçüde kor
kunç bir mugalata örneğidir; ikincisi ise sos
yal ve iktisadi düzeni dinamikliyccek bir tâviz 
işportacılığıdır. Bütün müesseselere, uzmanla
ra ve aydınlara cephe alınarak, akim ve ilmin 
icabı dışında kör ve kanranlık kuvvetlerin sırtı 
sıvazlanmış, yaldızlı ve yalan sözlerle kütle dal
kavukluğu yapmak, Türkiye için pek makbul 
bir politika yolu zannedilmiştir. 

... Cahil insanları kandırarak Devlet Hazine
sinden rahatça geçinme madrabazlığı hissedilir 
şekilde ortaya çıkmaya başlayınca; bu gerçeği 
açığa vuranlar, baskı altına alınmak istenmiş
tir. 

Uzmanlara, üniversiteye ve gazetecilere kız
gınlığın sebebi budur.) 

3 Haziran 1960 tarihli 
5. (Mâkul olmak sanatı) fıkrasında : 
(... yahu bu memlekette yüzlerce gazeteci 

tevkif edilmiş, gece yarıları vatandaşlar evlerin
den alınıp alınıp götürülmüş, polisin içine polis 
kıyafetinde insanlar sokulmuş, kimliği meçhul 
kişilere mavzerler dağıtılmış, milyonluk döviz 
kaçakçılıkları yapılmış, üniversiteli gençlere 
akla hayale gelmiyen işkenceler reva görülmüş, 
yargıçlar sürülmüş, öğretmenler kovulmuş, 
profesörler tartaklanmış, Anayasa çiğnenmiş, 
haklar ödenmemiş... 

Bir ihanetler silsilesi ile memleketin içeri
de ve dışarıda itibarı ayaklar altına alınmış... 

Sabık iktidarın başları her şeyden önce ken
di parti mensuplarını aldatmışlar, memleketi 
soktukları buhran karşısında genel kongrele
rini toplamamışlar ve onlara ne doğruyu söy
leme, ne de bir değişiklik yapma hakkını tanı
mamışlardır. 

Bir millet olarak, hem memleketi çocuk 
oyuncağına, hem de bir partiyi kendi keyfinin 
âleti haline çevirmiş, küçük bir zümreyi başı
mızdan atmış bulunuyoruz. 

... medeni cemiyetlerde ferdlere değil, pren
siplere tapılır. Prensiplere ihanet edenler ise 
cezalarını bulurlar. Hâinler prensiplere ihanet 
etmişlerdir ve cezalarım bulacaklardır. 

9 Haziran 1960 tarihli 
6. — (Asıl suç işte budur) fıkrasında : 
( Bayramın biriıfci günü çıkan Cum-

j huriyet Gazetesinde Ord. Profesör Ali Fuad 
j Başgil, sabık iktidar liderleriyle son yaptığı bir 

konuşmayı açıklamaya başladı. 
Ord. Prof. Meclis tahkikat komisyonuna özel 

kanunla tanınmış olan yetkilerin, Anayasaya ay
kırı olduğunu sabık Başbakana izah etmiştir. 
Bilhassa bu komisyonun Meclis müzakerelerine 
yayın yasağı koyamıyacağmı belirtmiştir. Ana
yasanın 20 nci maddesi bu müzakerelerin alenî 
olmasını âmirdir. Alenilik ise ancak günlük 
gazetelerin yaymlariylc mümkündür. 

Bu izahata karşı sabık Başbakanın cevabı 
şudur : 

— Encümence tanınmış olan neşir yasağı 
salâhiyeti sırf matbuat yolu ile neşre şâmildir. 
Anayasanın 20 nci maddesinde emredilen şekil
de müzakereler yine harfiyen zapta geçecek ve 
Resmî Gazete ile neşredilecektir. Meclis müza
kerelerini öğrenmek istiyen vatandaşlar Resmî 
Gazeteyi okuyabilirler. Binaenaleyh, alenilik 
prensibi zedelenmiş değildir. 

Bu cevaptaki kurnazlığı görüyorsunuz, sa
bık Başbakanın arzusu bu müzakerelerin halka 
duyurulmamağıdır. Bu arzu Anayasa ile çatış
tığı için kendince Anayasayı atlacak bir tefsir 
tarzı bulmuştur. Madem ki zabıtlar Resmî Ga
zetede yayınlanmaktadır, öyle ise alenilik pren
sibi bozulmama'ktadır). 

10 Haziran 1960 tarihli 
7. — (Duruma göz atalım) fıkrasında : 
( 1. — Devrim hareketlerinin hukukî 

temeli parlâmentodan çıkan kanunlar değil, ka
mu vicdanındaki katıksız tabiî hukuk eğilimidir. 
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Kanunlar ve siyasi davranışlar hukukun bu 
en gerçek kaynağına aykırı olduğu ölçüde top
lumun tepkisi haklı ve meşru olur. Bunun en 
müspet sınırını da Anayasa çizer, Anayasaya 
zıd olan tasaruflara karşı harekete geçmek mil
letin hakkıdır.) 

14 Eylül 1960 tarihli 
8. — (Hazin bir manzara) fıkrasında : 
(On yıldır Devlet idaresi namı altında bir 

rezaletler komedyasının oynandığını hissediyor
duk. Kepazelikler ceket altına giyilmiş alacalı 
gömlek gibi yenind^pyakasından sırıtıp duru
yordu.... süfli ve sürüngen hayatlarına kanun
lardan barikatlar kurmak istiyorlar komedya
nın kulislerini ortaya koymak cesaretini gös
terenleri mahkemeye sevk ediyorlardı... 

Bütün bu bataklık böceklerinin kımıltılarını 
yakından seyretmek fırsatını bulmuş olan sabık 
Tarım Bakanının eşi, kadınca bir sezgi ve açık 
bir üslûpla o devrin gerçek yüzünü hatıra def
terine bakın nasıl kaydetmiş : 

« 12 . 4 . 1957 işler büsbütün 
çıkmaza giriyor, Başvekilin inadiyle ehliyetsiz 
insanlar iş başında Hasan yine Maliyenin ba
şında ne yapıyor Allah bilir para yok. 
Her şey yüzüstü. Ama yine de bir yandan gös
terişli merasimlerle fabrikalar açılıyor, İstan
bul - İzmir - Ankara delik deşik oldu. Emirle 
dükkânlar yıkılıp caddeler genişletiliyor... Öte-
yandan Emin Süreyyada alûftelerin ağzına fın
dık fıstık yediriyor. Samet, alabildiğine çalıp 
çırpıyor. Fatin, her fırsatta Avrupaya gönderi
lip Kıbrıs meselesiyle uğraşıyor. Ama fiyasko
dan başka bir şey elde etmiyor ellerinden 
saltanat gitmesin • diye sessiz sedasız Başvekilin 
delice kararlarını tatbik mevkiine koyup yer
lerine biraz daha sıkı sarılıyorlar. Her şey, 
herkes bir çıkmazın içinde...» 

İşte Şarkta demokrasi, işte Şarkta po
litika Köy Enstütülerini bunlar kapattı, 
yobazların sakalını bunlar sıvazladı, Atatürk'
ün gençliğe hitabını bunlar yasak etti.) 

9 Ekim 1960 tarihli 
9. — (Kartallar ve kertenkeleler) fıkra

sında ; 

(..Bir büyük düşünür : 
«İktidarlar ve zaferler yalçın kayalara ben

zerler; oralara kartallar nadiren konar, zirve
ye tırmananlar çokçası kertenkelelerdir.»1 diyor. 

Biz, kitapları saklıyan, yalan söyliyen, kar
tallara tuzaklar hazırlıyan bu kertenkelelerden 
artık usandık. Kıymetler dengesinin kurulaca
ğı ve insanları bilgileriyle güçleri ölçüsünde 
muvaffak olacağı, siyasi ve iktisadi adaleti sağ
lam bir demokrasi istiyoruz.) 

20 Ekim 1960 tarihli 
10. — (Solculuk üzerine) fıkrasında : 
(...Yassıada muhakemelerini takibederken bu 

soygunculuk düzeninin siyasi mümessillerine 
bakıyor. 

— Ya diyorum, iktisadi hesapların üzerine 
eğilenleri, dalaverânızı anlıyacakları korkusu 
ile hapse atar, damgalar, aç bırakır, perişan 
edersiniz. Oysa demokrasiye gerçekten inan-
sanız ve iktisadi fikirlerle dürüstlüğe hürmet 
etseniz, bu hale asla düşmiyecektiniz.) 

10 Kasım 1960 tarihli. 
11. — (Ata) fıkrasında : 
(...Evet, Atatürk, memleketin başındakiler, 

gaflet, dalalet ve hattâ hiyanet içinde buluna
bilirler, demişti... Atatürk'ün sözleri rahat gün
lerin üzerine eğdiği kayıtsızlık tozlarından sil-
kinmiş, pırıl pırıl yanmaya başlamıştı... 

Gerine gerine Atatürk'den bahsedenler, şim
di onun sözlerinden ürküyor]ardı. 

Gençliğe hitabesini yayınlamak suç olmuş
tu.. Geçen yıl bu tarihte büyük nutku yayın
lamaya başlamıştık. Nutkun bitimi 28 Nisan 
ile 27 Mayıs arasına rasladı. Nutuk gençliğe 
hitabederek sona eriyordu. Gazeteyi kapattılar 
ve hitabenin yayınlanmasına müsaade etmedi
ler. Elden ele gizlice bir ihtilâl beyannamesi 
gibi dolaşıyordu bu hitabe... 

— Büyük Atatürk'ün de dediği gibi... 
Hayır, artık onun adını a,ıacak ve onun ar

kasına gizlenecek durumları kalmamıştı. 
Şimdi Ata Kuvayi Milliyenin başında idi ve 

onlar ihanet cephesinde suikastler hazırlıyorlar
dı... Ve Ata tekrar galip gelecekti.) 

— 186 — 



M. Meclisi B : 88 29 . 4 .1966 O .: 1 

Besmî Gazetenin 1 ve 2 Temmuz 1960 tarih 
ve 10540 ve 10541 sayılı nüshalarında yayınlan
mış bulunan (Anayasa önprojesi) hazırlama ko
misyonunun tesbit ettiği esaslarda ve verdiği 
28 . 5 . 1960 tarihli raporda aynen : 

(Bugün içinde bulunduğumuz durumu âdi 
ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru de
ğildir. Devlet, hukuk, adalet, ahlâk, âmme men
faati ve âmme hizmeti fikrini temsil etmesi ve 
âmme haklarının korunması gereken, siyasi kud
ret maatteessüf aylardan, hattâ senelerden beri 
bu mahiyetini kaybetmiş şahsi nüfuz ve ihtiras
larla zümre menfaatini temsil eden maddi bir 
kuvvet haline gelmiştir. Herşeyden evvel huku
ka bağlı sosyal bir kuvvet olması lâzımgelen Dev
let kudreti bu ihtiras ve nüfuzun tahakkuk vası
tası haline getirilmiştir. Bunun içindir ki, siyasi 
kudret asıl devlet kudreti olan ordusu ile, adli
yesi ve baroları ile vazifesine bağlılık göstermek 
istiyen memurları ile, üniversiteleri ile, umumi 
efkârın mümessili olan basını ve öteki sosyal mü
essese ve kuvvetleri ile her türlü mânevi bağ
lantısını kaybederek devletin öz ve anamüessese-
lerine ve Türkiye'nin dünya devletler camiasında 
medeni bir devlet olarak lâyık olduğu yeri muhafa
za etmesi bakımından olağanüstü değer ve ehem
miyette olan Atatürk İnkılâplarına karşı düşman 
durumuna düşmüştür. Vatandaşlara, muhalefete, 
memurlara, basma yapılan tazyik üniversite 
gençliğine ve üniversitenin 30 ve hattâ 40 sene
lik meslek hayatını idrak etmiş eski hocalarına, 
yeni öğretim üyelerine ve yardımcılarına, talebe
lerine karşı harakete geçmiştir. Şöyle ki: Kendi 
menfaat ve ihtirasına bağlanmayı kabul ederek 
meslek ve vazife şuurunu ve bunun kutsiyetini 
kaybeden birtakım idare âmirlerini ve polislerini 
veya polis kıyafetine sokulmuş meçhul kimseleri 
Üniversiteye saldırtmıştır. Hiçbir hukuk ve idare 
ilminin ve hukuka bağlı devlet rejiminin kabul 
etmiyeceği sahalarda silâh kullandırarak masum 
üniversite gençlerinin ölümüne, ağır yaralanma
sına ve bir kısmının sakat kalmasına sebebolmuş-
tur. Talebesini korumak ve vazifesini görmek is
tiyen üniversite hocalarını, dekanlarını ve rektö
rünü dövdürmüş, yerlerde sürükletmiş ve yara
latmış ve bunlara medenî bir memlekette en kötü 
insanlara yapılmıyacak muameleleri yaptırmak 
suretiyle siyasi nüfuzunu devam ettireceğini zan
netmişti. 

Hak ve hukukla, devlet fikriyle hiçbir alâka
sı olmıyan bu gibi hareketleri yaptıran bir züm
re, artık sosyal bir müessese sayılamazdı. Hükü
met şeklindeki bu teşekkül gerçekte sosyal bir 
müessese vasfını kaybetmiş bulunuyordu. Bu 
vaka Hükümetin sosyal ve millî bir müessese ol
maktan çıkarak şahsi bir nüfuz ve ihtiras aleti 
haline gelmiş bulunduğunu göstermektedir. 

Meşruiyet bakımından da durum aynıdır: Bir 
hükümetin meşruiyeti sadece menşeinde, yani ik
tidara gelişinde değil, iktidarda da kendisini bu 
mevkie getiren Anayasaya riayeti ve millet ef
kârı, ordu, kaza ve ilim müesseseleri gibi mües
seselerle işbirliği yaparak hukuk nizamı içinde 
yaşaması ve devamı ile mümkündü. Halbuki, hü
kümet ve siyasi iktidar bir taraftan Anayasaya 
tamamen aykırı kanunlar çıkarmış ve bunlara 
dayanmak suretiyle Anayasayı ihlâl etmiştir. 
Kanunsuz icraatta bulunmuştur. Diğer taraftan, 
hükümetin bir muvazene, sükûn ve huzur âmili 
olması gerekli olduğu halde, hükümet, devlet mü
esseselerinin politik ve sosyal müesseseleri ve 
hattâ bunların içinde yaşıyan insanları birbirine 
düşürmek, halka ve dış aleme karşı bunları kö
tüleyerek bir anarşi âmili haline getirmek sure
tiyle meşruiyetini de kaybetmiştir. 

Milleti temsil etmesi gereken Büyük Millet 
Mecliste de siyasi iktidar tarafından hakiki teşriî 
organı olmaktan çıkarılarak şahıs ve zümreye 
hizmet eden bir hizmetçi grupu haline getirilmiş 
olmak suretiyle fiilen münfesih hale gelmiştir. 

Böyle bir durum karşısında Devletin ordusu, 
idaresi ve her çeşit müessesesi, kendilerine temel 
olacak Devlet fikrini temsil etmek vasfını ve adı 
geçen müesseseler arasında muvazene âmili ol
ma kühviyetini kaybetmiş ve böylece eski ikti
dar siyasi kudretini çoktan kaybetmiş bulunu
yordu işte bugün ve bu sebeplerle Devlet mües
seselerini, içtimai müesseseleri, siyasi kudreti ve 
meşru Hükümeti yeniden kurmak mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. Mlilî Birlik Komitesi hareketi
ni, yani, Devlet müessese ve kuvvetlerinin ida
reyi ele almasını bu mecburiyetin, yani Devlet 
nizamini bozan, halkı biribirine düşürerek anar
şiye yol açan, sosyal müesseseleri işliyemez bir hale 
koyan ve bu müesseselerin dayandığı ahlâk te
mellerini yok etmeye çalışan fiilî bir durumu 
önliyerek meşru ve sosyal nizamı tekrar kurmak 
ihtiyacının bir neticesi sayıyoruz...) denilmiştir. 
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Bu raporu İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Ord Profesörü Sıddık Sami Onar, İstanbul Hu
kuk Fakültesi Dekanı ve Ceza Hukuku Profesö
rü Naci Şensoy, İstanbul Hukuk Fakültesi Me
deni Hukuk Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğ-
!u, İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Prof. Hü
seyin Naili Kübalı, İstanbul Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku Frof. Ragıp Sarıca, İstanbul Hu
kuk Fakültesi Anayasa Rrof. Tarık Zafer Tu
rnaya, İstanbul Hukuk Fakültesi İdare Hukuku 
Doçenti İsmet Giritli vermişlerdir. 

Hukuk otoritelerinin verdikleri bu raporla 
demokrat iktidarın meşruiyetini kaybettiği, mil
leti temsil etmesi gereken T. B. M. Meclisinin 
de demokrat iktidar tarafından hakikî teşrii or
ganı olmaktan çıkarılarak şahıs ve zümreye hiz
met eden bir grup haline getirilmiş olmak sure
tiyle fiilen münfesih hale gelmiş olduğu ilmî bir 
şekilde izah ve tesbit olunmuştur. 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bâzı hükümlerinin kaldrıılması ve bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ve 
14 Haziran 1960 tarih ve 10525 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanmış bulunan 1 sayılı geçici Ka
nunun «Birinci bölüm genel hükümler» diye baş-
1 yan baş kısmında (İktidar partisi idarecileri 
tarafından Anayasanın çiğnenmesi, Türk Mille
tinin bütün fert ve insanlık hak ve hürriyetleri
nin ve masuniyetlerinin ortadan kaldırılması, 
muhalefet murakabesi işliyemez hale getirilerek 
tek parti dıktatöryası kurulması suretiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi fiilen bir parti grupu 
durumuna düşürülmüş ve meşruluğunu kaybet
mişti...) denilmiştir. 

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun 
9 3 . 1961 tarihli raporunda ( . . . 1954 ve 1957 
de değiştirilmiş bulunan 1950 tarihli milletvekil
leri Seçimi Kanunu, seçimler üzerinde siyasi ik
tidarın baskısını artırmış, muhalefeti tamamen 
zor durumda bırakmış ve Hükümetin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ezici bir çoğunluk sağ
lamasını mümkün kılmıştı... İktidar partisinin, 
grupuna dayanarak, her halde mevkiini muhafa
za etmek istemesi, hem Anayasanın sisteminden, 
hem Batı demokrasisi prensiplerinden, hem de 
Türk devriminin dayandığı ilkelerden ve bu il
kelere dayanan millî bir politika takibinden ken
disini tamamen uzaklaştırmıştır. 

Anayasa sisteminden ve Batı demokrasisinin 
ilkelerinden ayrılış iki noktada kendisini gös
termiştir: Birincisi, çoğunluğun her şeye muk
tedir olabileceği kanaatinde birleşmedir ki, bu, 
azlığın hakir görülmesine kadar gitmiştir. İkin
cisi halk oyunu meydana getiren ve açıkbyan 
müesseselerin işleyişine engel olup, hak ve hür
riyetlere ağır darbeler vurulmasıdır. Muhalefe
tin inkârı, siyasi partilerin teşkilâtlanma, çalış
ma ve gelişmelerinin engellenişi; basın hürriye
tinin hukukî ve iktisadi tedbirlerle kayıtlamşı; 
Devlet radyosu ve kanun dışı yollarla destekle
nen gazeteler ve yayın yasakları ile halk oyunun 
yanlış yola sevk edilmesi; adalet üzerine ağır 
baskı, memurlara tatbik edilen rejim, sosyal ve 
ekonomik hayatın her alamna yayılmış partizan 
davranışlar, nihayet türlü kanunlarla vatan
daşların temel haklarının kayıtlanması ve bal
talanması Anayasa ve Batı demokrasisi ilkelerin
den ayrılışın başlıca tezahürlerim teşkil etmiş
tir. İktidar bir taraftan da Türk devriminin 
esaslarından ayrılmış, devrimlere karşı, çevre
lerin oylarını kazanmak amacı ile devrimler in
kâr edilmiştir... 

Milletçe bir meşru müdafaa ve ihtilâl hak
kının kullanılması, bir yandan inkılâp pren
siplerine dünüsün, bir yandan yukarda yazılı 
esaslar dairesinde bir hukuk Devletinin kuru
luşu yolunda aşağıda sunulmuş olan yeni bir 
Anayasanın yapılışının) denilmiştir. 

Bu rapor da tıpkı Anayasa önprojesine dair 
üniversite profesörleri tarafından verilmiş olan 
ve yukarda bahsi geçen rapor gibi Demokrat 
iktidarın meşruluğunu kaybetiğlni, Anayasa 
ile teminat altında bulunan hakların çiğnendi
ğini, devrimlerin inkâr edildiğini, buna karşı gi
rişilen hareketin bir meşru müdafaa ve ihtilâl 
hakkı olduğunu tesbit etmektedir. 

Kurucu Meclis tarafından 27 . 5 . 1961 
Cumartesi günü kabul edilmiş bulunan Anaya
sa metni, halk oyuna sunulması sonucu Türk 
Milleti tarafından da kabul edilmiş bulunmak-. 
tadır. 

20 Temmuz 1961 tarihli ve 10859 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan bu 334 numaralı «Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası» nm başlangıç, kıs
mında (tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak \. 
ve hürriyetleri için savaşmış olan; 
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Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış-
ları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara 
karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 devrimini yapan Türk Milleti;) denilmiş
tir. 

Görülüyor ki, bellibaşlı âmme müessesele
ri ve ayrıca Anayasanın halk oyuna sunulma
sı meselesine Türk Milleti, Divanın vardığ1 

neticeyi kabulde oy birliği halindedir. 
Yüce Divan kararlariyle hükme bağlanmış 

bîr Anayasa suçunun Hükümet tarafından iş
lenmesi karşısında sorumlu Ulaştırma Bakan1 

hakkında Anayasanın 89 ncu maddeci gereğin
ce gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve ta-
lebederiz. 16 . 3 .1966 

Millet Partisi Grup 
Başkanvekili 

Konya Milletvekili 
Seyit Faruk önder 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Balıkesir Milletvekili 
Mesut Ozansü 

Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sanyüce 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

Zonguldak Milletvekili 
Kâmil Kırıkoğlu 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Konya imam - Hatip Oku
lu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Zlluçay 
hakkında bâzı dergi ve gazetelerde yapılan 
çeşitli yayınlar konusunda Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/32) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konya İmam - Hatip Okulu Türkçe öğret

menlerinden Bilhan Uluçay hakkında bâzı der
gilerde ve gazetelerde çeşitli yayınlar yapılmış; 
bu öğretmenin şahsında bütün öğretmenler bir 
iftiraya uğratılmıştır. 

Atatürk'ün büyük devriminin yayıcısı, fikri 
yapıcısı Türk öğretmeninin Atatürkçü ve' dev
rimci bir kişisine küfürlerle ağıza almmıyacak 
sözler söyliyen ve bunları İmam - Hatip Okulu 
mezunlarının yayın organında Türk kamuoyuna 
yayan bu zihniyete karşı Millî Eğitim Bakanlı

ğınca şimdiye dek hiçbir cevap verilmemiştir. 
Bu bayan öğretmen bunları hakedecek kadar 

ağır bir suç mu işlemiştir? 
Millî Eğitim Bakanlığı İmam - Hatip okulla

rının bu tarzda öğretmenleri suçlamasını uygun 
mu görüyor, haklı mı buluyor? 

Kamuoyunda, öğretmen çevrelerinde bu ko
nuda tereddüt ve şüpheler uyanmıştır ve şimdi
ye kadar bu konuda aydınlatıcı hiçbir cevap, 
hiçbir şekilde yayınlanmış da değildir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda hiçbir ted
bir almamış; adetâ bütün bayan öğretmenleri te
dirgin edici, yürekten yaralayıcı bir üslûpla bu 
öğretmene yönelen haysiyet kırıcı teşhir ve ya
yınlar ve davranışlar karşısında susmuştur. 

Bu bakımdan Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Sayın Millî Eğitim Bakanı hakkında 
gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Bitlis 
Zarife Koçak 

Edirne 
Türkân Seçkin 

8. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve Sa
karya Milletvekili Hayrettin TJysaVın, bâzı der
nek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan çeşitli 
bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu açmaya yö
nelik davranışlar ve eğlemler karşısında tedbir 
almadığı iddiasrjle Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/33) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bâzı dernek ve kuruluşlar tarafından yayın

lanan çeşitli bildirilerle cihada cihada çağrıl
makta, milletimizi kardeş kavgasına götürecek, 
halkımızı birbirine düşürecek iftiracı, saldırgan 
bir tedhiş havasının oluşturulmakta olduğu mü
şahede edilmektedir. 

Her gün bu dernek ve kuruluşların bir ye
nisi ortaya çıkmakta ve bunlar adetâ komünist ve 
faşist ülkelerde görülmüş olduğu gibi bir zor ve 
yeraltı teşkilâtlarına benzer davranış ve eylem
ler göstermektedirler. Anayasamızda ifadesini 
bulduğu gibi komünizm de, faşizm de kanun dı
şıdır ve Türk Milleti bu tarz aşırı akımların kar-
şısındadır. Oysa bunlar, bölücü, yıkıcı, değerleri 
lekeleyici, kavramları istismar edici birer tedhiş 
unsurları istidadı taşımaktadırlar, 
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Hükümet ise üzülerek belirtelim ki, bu dav- I 
ranışlar karşısında garip bir suskunluk içinde 
bulunuyor; tasvipkâr bir tutum içerisine girmiş I 
görünüyor. 

Anayasa haklarını kendisine göre istismar I 
eden, Türkiye'de bir zor yolu açmaya yönelik bu I 
davranışlar ve eylemler karşısında âdeta bunları 
kollayıcı, teşvik edici bir yol izleme istidadı taşı
yan, tedbir almıyan Hükümet hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Sakarya 
Nasuh Nazif Arslan Hayrettin 'Uysal 

9. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, her 
yıl tarholunan vergilerin ilânı hususunda kanuni 
vazifesini yerine getirmediği iddiasiyle Maliye 
Bakam hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/34) I 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. I 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına | 
Vergi Usul Kanununun 1964 yılında değişen I 

5 nci maddesine göre, Gelir ve Kurumlar Vergi- [ 
si mükelleflerinin adına her yıl tarholunan ver
giler, yılı içinde bir taraftan vergi dairelerinde 
ilân edilmekle beraber ayrıca Maliye Bakanlığın
ca bütün Türkiye mükelleflerine şâmil olmak 
üzere bir kitap halinde veya resmî gazeteyle ilân 
edilmesi gerekmektedir. 

1964 takvim yılma aidolup, 1965 te tarhedi-
len vergiler bu madde hükmüne göre vergi dai
relerinde ilân edilmiş ve vergi daireleri bu hu
sustaki vazifelerini yerine getirmişlerdir. An
cak, Maliye Bakanlığı malî yıl bittiği halde, bun
ları bir kitap halinde veyahut Resmî Gazete ile 
yayınlama hususundaki kanuni vazifesini yerine 
getirmemiştir. 

Vergi ziyamı önleme maksadiyle kabul edil
miş olan bu hükmün, bu suretle ihmal edilmesi
nin doğuracağı mahzurlar meydandadır. 

Kanuni ödevini yapmıyan Maliye Bakanı 
ihsan Gürsan hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederim. I 

Saygılarımla, 
Muş 

Nermin Neftçi 

10.,—- Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı I 
Esatoğlu ve Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, \ 

ithal ham petrolünde yapılmakta -olan indirim 
konusunda Hükümetin tutumu dolayısiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (U/35) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İthal ham petrolünde yapılmakta olan indi

rim konusunda Hükümetin tutumu ve zihniyeti 
dolayısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce Hükümet hakkında gensoru açılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Manisa 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu Mustafa Ok 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
Millî Sanayii baltalıyan usulsüz ithalât konu-
sında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/3) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Mdllelt Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gümrüklerden ne suretle mal çekileceği mev

zuatla tesbit edilmiş, Türkiye'nin kalkınmasını 
sağlamak amaciyle ithalâtta yerli sanayiin ko
runması öngörülmüştür. Bu maksatla Ticaret 
Bakanlığı diğer bakanlıklarla, Ticaret ve Sanayi 
Odalariyle ve çeşitli esnaf teşekkülleriyle istişa
reden sonra ımemleıkette imal ed'ilmiyen mal
ların ithali için zaman zaman kotalar hazırla
makta ve ithalâtçı firmalar da bu kotalarda 
yazılı eşyalardan kendilerine tanınan kontenjan 
dâhilinde ithal müsaadesi almaktadırlar. Hal . 
böyle iken büyük vurgun peşinde koşan bâzı nü
fuslu ve dalavereci ithalâtçılar ile aynı karakter^, 
döki bâzı teşekküller temsilcileri, millî sanayii
mizi baltalamak paıhasına, kurulu nizam dışına 
çıkarak kendi gayrimeşru kazançlarını artırıma 
yolunu daima bulmuşlardır,. Bunlar Devlet me
kanizması içindeki bâzı yetkilileri elde etmek ve 
iş başında bulunan Hükümetlere nüfuz etmek 
suretiyle sık sık kararnameler çıkarttırarak bü
yük suiistimallerine Hükümetleri de iştirak et
tirmişlerdir. 

Geçen devrede bir kısım milletvekilleri bu, 
konuyu muhtelif defalar sözlü soru olarak Mec
lis kürsüsüne getirmişlerdir. Bir defasında söz-. 
lü sorulara "muhatajbolan zamanın Ticaret Ba
kanı Saym Muhlis Ete, ileri sürülen bütün ^u-, 
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4İ8tintal iddialarının doğru olduğunu acı acı iti
raf etmiş, iyi niyetine ve harcadığı gayrete rağ
men, ne yolsuzlukları yapanları meydana çıkar
maya..ve ne de bu yolsuzlukları önlemeye kud
reti yetmemiştir. Bu yolsuzluklar maalesef bu
gün de devam edip gitmektedir. Bu bakımdan 
meselenin artık bir sözlü soru ile halledilemiye-
ceğini ve Türk Milletine doğru yolda hizmet 
edeceklerine namus ve şeref sözü vermiş olan 
sayın milletvekillerinin işe el koyup seçecekleri 
Jjir araştırma komisyonu ile bu konuyu incele
tip yolsuzlukları meydana çıkarmaları zamanının 
da. gekıûş olduğuna inandığım içindir ki, böyle 
bâr takriri Yüksek Huzurlarınıza getirmiş bu-
.lunuyorum. 
v Arz edilen sebepler dolayısiyle: 

• 1. T C Anayasasının 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonunun ku-

: rulmasını, 
' 2. ' Bu komisyonun 13 kişiden ibaret olup 
Millet Meclisinde mevcut grupların kuvvetleri 
oranında temsil edilmesini, 

^ . . 3. .Kurulacak komisyonun ilgili Bakanlık
larda, Ticaret ve Sanayi Odaları ile lüzum gö-

.recekleri* sair teeşkküllere, İstanbul ve izmir 

.gümrüklerinde incelemeler yapmakta yetkili kı
lınmalarını, 
.-. . 4. Komisyonun çalışma süresini iki ay ola
rak kabul edilmesini, 

"'•*•• 5: Bu komisyonun : 
a) 1 . 6 . 1960 tarihinden inceleme tari

hine Ikadar olan süre içinde gümrüklere gelip-
te çe'kilmiyen veya çekilemiyen malların tas
fiyesi için kaç defa Bakanlar Kurulu kararna
mesi çıkarıldığını, bu 'kararnameler gereğince 
kotalarda olmadığı halde sırf gümrüklere gel
dikleri ve orada bir süre bekledikleri için yurda 
sokulmalarına müsaade edilen malların neler 
olduğunu ve bunların tutarının kaç lirayı bul
duğunu, 

.: / b) Belli bir esnaf teşelkküllünün veya sıa-
„nayi kolunun ihtiyacını karşılamak maksadiy-
Je. ithal ediiipde vasıftaki değişiklik sebebiyle esas 
ihtiyaç,, sahiplerine verilmiyerek başka suretle el-
lr4en çıkarılan mallarm nelerden ibaret olduğunu 
,.ve para olarak değerlerinin kaç lirayı bulduğu-

r c.) Kata dışı olduklarından dolayı müsa
dere edilerek mesullerinin . cezalandırıllmaları 

gerektiği halde bu yolsuzlu'kları yapanları mü
kâfatlandırmaktan başka bir mâna taşımayan 
ve bir nevi af kanunu gibi işliyen kararname
ler gereğince yurda sokulmalarına müsaade edi
len bu mallar yüzünden, yerli sanayiin uğra
dığı zararın ne olduğunu, 

6. Yukarıda yazılı işlemlerden dolayı kim
lerin ne miktar kazanç sağladıklarını ve bu 
'mekanizmanın bu şekilde yürütülmesinden her 
hangi bir Balkan veya Devlet memurunun so
rumlu bulunup bulunmadığını, 

7. 'Bundan böyle millî sanayiin zarar gör
mem esi için ne yolda tedbirler alınması lâzmi-
g e l d i ğ i n i , • • - • 

İnceliyerek araştırmaların sonucunun bir 

raporla Yüce Meclise sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 25 . 4 .1966 

Aydın 
Reşat Öaarda 

. . BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şimdi 
gündemin birinci maddesine geçiyoruz. 

12. — C. H, P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğla 
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) 

BAŞKAN — Evvelce önerge okunmuştu. 
Şimdi bu önergeyi tekrar okutup gündeme 
alınıp alınmaması hakkındaki müzakerelere 
baş'lıyacağız. Önergeyi okutuyorum!. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamıızm başlangıç kısmının 2 nci fık

rası, Türk Milletinin, 27 Mayıs 1960 devrimini, 
«Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara kar
şı direnime hakkını kullanarak» yaptığını belirt-
mefe suretiyle, 27 Mayıs 1960 devrimini, yü
rürlükteki Anayasa düzenimizin meşruluk te
meli olarak tescil etmiştir. 

Anayasamızın 156 nci maddesinin ilk fıkra
sı da, açıkça, «Bu Anayasanın dayandığı temel 
görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Ana
yasa metnine dâhildir» demektedir. 
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Ayrıca, Anayasamızın 2 nci maddesi de, 
Türkiye Cumhuriyetinin, bu başlangıç kısmın
da belirtilen temel ilkelere dayandığını açıkla
mak suretiyle, 27 Mayıs 1960 devriminin meş
ruluğunun inkâr edilmesi halinde, Türkiye 
Cumhuriyetinin özünden ve temelinden zedelen
miş olacağını belirtmiştir. 

Geçen dönemde Millet Meclisinde temsil edi
len bütün siyasi partilerin genel balkanlarının 
imzalariyle teklif edilip çıkarılan ve 7 Mart 1962 
günü yürürlüğe girmiş olan Anayasa nizamını, 
Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller 
hakkındaki 5 Mart 1962 tarihli ve 38 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi de, Anayasa ve hukulk dü
denimizin meşruluk temeli olan 27 Mayıs 1960 
devrimini korumak amacını gütmektedir. 

Bundan başka, Siyasi Partiler Kanununun 
şu anda yürürlükte bulunan hükümleri de, 27 
Mayıs 1960 devriminin meşruluğunu inkâr eden 
partiler ve partililer hakkında hukukî tedbirle
ri ve bu arada, kapatma müeyyidesini öngör
müştür. 

Anayasamızda ve kanunlarımızda yer alan 
bu hükümlere rağmen Demirel Hükümetinin 
iktidara gelişinden bu yana, bizzat iktidar par
tisi mensuplarının ve gazetelerinin 27 Mayıs 
1960 devriminin meşruluğunu inlkâra yeltenen 
fiilleri devam edegelmektedir. 

Hükümet, 27 Mayıs 1960 devrimine bağlı 
olduğunu programında ve bâzı resmî demeçle
rinde söylemiş olmasına rağmen, 27 May:s 1960 
devrimine 'karşı yapılan tecavüzler karşısında 
elinde mevcut bulunan ve Anayasamızın 6 nci 
maddesi gereğince işletmekle görevli bulundu
ğu kanuni yetkileri kullandığı görülmemekte
dir. 

Anayasa düzenimizin meşruluk temelinin 
gitgide şiddet kazanan ihlâllerinin,.' Hükümetlin 
bu tutumumdan cesaret bulduğu şüphesizdir. 

Bu sebeplerle, yukarda sözü edilen konuda, 
Bakanlar Kurulu aleyhine, Anayasamızın 
89 ncu maddesi uyarınca, bir gensoru açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

C.H.P. Millet Meclisi Grupu Adına 

Grup Başkanvokilleri 
Kayseri Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu Nihat Erim 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker siz usul hak
kında mı söz istiyorsunuz efendim ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müddete 
ait bir takririm vardı. Onun hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istemiştiniz 
de... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müsaade 

ederseniz takririmi izah edeyim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 

eğer müddet hakkımda ise lâzımgelen işlemi 
yapmaya çalışacağız. Esasen 15 Mart tarihinde 
konuşmaların beş dakika ile tahdidi hakkında 
verilmiş karar aleyhinde konuşmak için veril
miş önergeler vardır. Bu önerge sahibi arka
daşlara söz vereceğim. Usul müzakeresi açmış 
olacağız. Aleyhte iki aılkadaşa söz vereceğiz. 
Yani beş dakikalık tahdidi yapan önerge aley
hinde konuşmak istiyen arkadaşlara söz vere
ceğim. 

Ahmet Şevket Bohça... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Önergeleri 
okusanız. 

BAŞKAN — Bunun efendim eldeki öner
gelerle ilgisi yok. Evvelce verilmiş olan beş da
kikalık kısıtlatma için verilmiş önerge aleyhin
de konuşmak üzere söz istemişler. Sizin verdi
ğiniz önerge elimizde. Bu meseleyi hallettikten 
sonra sizin önergenizi okutup, üzerinde lâzım
gelen işlemi yapacağız. Beş dakikalık önerge
nin aleyhinde söz istediklerine dair üç tane 
önerge vardır, elimizde. 

Sayın Bohça? (Yok sesleri) 
Sayın Ahmet Torgay? (Yok sesleri). 
Sayın Erol Akçal? (Yok sesleri). 
İki önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 16 Mart 

1966 günkü ikinci oturumunda, Başkan Sayın 
Ferruh Bozbeyli'nin, Zonguldak Milletvekili 
Sayın Bülent Ecevit'e hitaben, gensoru ve ge
nel görüşme önergelerinin gündeme alınıp alın
maması hususundaki müzakereler sırasında 
hatiplere uygulanacak beşer dakikalık zaman 
sınırlanmasına ilişkin önergenin hangi gensoru 
ve genel görüşme önergeleri için tatbik edile
ceği konusundaki beyanı, tutanaktan aynen 
aşağıya alınmıştır. 
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•:..-u; «BAŞKAN --Balkın, muhterem arkadaş
larım, bu önerge verilmiş olan önergeler hak
kındadır. Meselâ dün Heyeti Umıımiyede oku-

, .duğumuz, .(orta sıralardan: «bugün» sesleri) 
bugün Heyeti Umumiyede okuduğumuz ve ya
rın da müzakeresini yapacağımız gensorular 
hakkında değildir». 

Başkanın bu beyanı muvacehesinde, bugün 
gündeme alınıp alınmaması konusunda müza
kere yapılacak olan gensoru ve genel görüşme 

: önergeleri: için (beşer dakikalılk zaman sınır
lamasının uygulanmam ası gerektiğini arz ede
rim. ': •, L. 
•i -,. --i İstanbul 

. ;• ' . :•; Çetin Altan 

' "Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın en etkili denetleme aracı olan 

gensoru ve genel görüşmelerde 5 dakika konu
şulması hakkındaki karar Hükümetin ve Ba-

' banların siyasi sorumluluklarının Meclisçe de
netlenmesini ortadan kaldıracağından dolayı 
Anayasamıza ayıkırı bulunmaktadır. 

, H&len tek Meclis sistemine göre yapıl
mış içtüzüğümüz usul hakkında konuşmaların 

• 1 5 dakika, yazılı metin okunmasının 20 dakika 
, sözlü soruya cevabın 35 dakikayı aşmaması 
• esaslarını kabul etmiştir. 

5 dakikalık süre ile sınırlandırılması 'genso-
' ru ve genel görüşme gibi esaslı bir denetleme

de, usul meselesinde veya sözlü soruda kabul 
edilen zamandan az bir süre konuşulması neti
cesini doğurur. 

Bu sebeple Anayasaya aykırı olan 5 daki
kalık zaman sınırlamasının kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin Başkanlık Divanının Genel Ku

rula, sunuşlarının bir numarasında bulunan 
(11/3) sayılı gensoru konuşma, tahdidinin kal
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, üç öner
ge de beş dakikalık tahdidin bu müzakerelerde 
kaldırılması mahiyetindedir. Binaenaleyh, bu 
önergeler hakkında bir usul müzakeresi açmak 

I mümkün olabilir. Eğer söz istiyen arkadaş var-
I sa söz vereceğim. 

Sayın Reşit Ülker, Çetin Altan lehte; Na-
I hit Menteşe aleyhte. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun lehte. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-

kadaşlar, gensoru gibi Önemli bir murakabe 
I aracının kullanılması sırasında ortaya çıkmış 
I olan fakat Mecliste üzerinde durduğumuz hal-
I de kamu oyunda gereği kadar üzerinde durul-
I mıyan vahîm bir hâdisenin karşısındayız. Ben-
I deniz ilk andan itibaren, bilmiyorum sayıları 
I kaç, belki sekiz - on önerge vererek Anayasa-
I nm gensoru gibi Bakanlar Kurulunun veya ba-
I kanların siyasi sorumluluğunu gerektirecek ve 
I en esaslı murakabe vasıtasının yok edilmesinin 
I Meclisimize fayda getirmiyeceğini, aksine zarar 
I getireceğini ifade etmiş olan bir arkadaşınızım. 

İçtüzüğümüzde Hükümeti murakabe vasıtası 
I olarak muhtelif araçlar var; yazılı soru, sözlü 
I soru, genel görüşme ve nihayet bunların en 
I tesirlisi olan gensoru.. Bir de cezai mesuliyet 
I bakımından Meclis tahkikatı yolları vardır. 
I Maalesef muhterem arkadaşlar bu ikinci dö-
I nemde bütün bu murakabe vasıtaları işlemez 
I hale getirilmiş bulunmaktadır. 
I Şimdi, beş dakikalık tahdidin menseine gir-
I diğimiz zaman şunu görürüz... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Beş-
I yüz sayfalık önerge verirseniz böyle olur. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ona da lâ-
I zımgelen cevap verilir. 
I BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, 

cevap vermeyin. Biz de beşyüz sayfa geleni de 
I biliyoruz gideni de. Bunları tekrar etmekte ne 
I mâna var? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 
I arkadaşlarım, şöyle geçmişe doğru baktığımız 

zaman şunu görüyoruz: Danıştay kararlarının 
yerine getirilmemesi dolayısiyle C. H. P. Gru-
pu evvelâ Hükümeti ikaz etme yollarını ara
mış, bu kürsüden ikaz etmiş ve nihayet bir ara
lık da, düşünme aralığı ve tedbir alma aralığı
nı da verdikten sonra Danıştay kararlarının 

I yerine getirilmemesinden dolayı bir gensoruyu 
Yüce Meclise sunmuştur. 

Bu gensoruların konuşulması sırasında 15 
dakikalık bir tahdit getirilmiştir. Daha sonra 

I bu tahditle de yetinilmiyerek, bütün gensorula-
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n n 5 dakika gibi bir saire. ile .tahdidi getiril
miştir. 

.Muhterem arkadaşlar, bir defa Anayasanın 
89 ncu maddesinde gensoru dediğimiz müesse
se ile bir Hükümetin siyasi mesuliyetini teslbit 
etmek için kullanılan aracm 5 dakika ile, tah
didi, (şu anda benim beş dakikam, muhteme
len geçmiştir) akıl, mantık ve Anayasanın açık 
maddesiyle ve ruhuyla tamamen, taban tabana 
zıt bir tatbikattır. Düşününüz, bir Hükümetin 
Danıştay kararlarını yerine ıgetirmediğinden 
dolayı gensoru açmışsınız. Ne kadar konuşacak
sınız? Beş dakika konuşacaksınız. Beş dakikada 
ne anlatılabilir ? Hiçbir şey anlatılamaz arka
daşlar. (A. P. sıralarından bir üye, «400 say
fada ne anlatıldı?») 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 400 sayfa ile 
ne anlatıldığını da. siz soracaksınız. Lâzım olan
ları da siz sorarsınız. Anayasanın müdafaası 
yalnız bize ait değil. 

Muhterem arkadaşlar, düşününüz, aynı îç-
.tüzüğün i'çe'i'Mnd.e şu kaideler var; eğer sözlü 
. som verseydik, sözlü soru ile gensoru arasında
ki tesir bakımından farkı gözünüzün önüne ge
tiriniz ,eğer sözlü soru, aynı konuda sözlü soru 
verilseydi bu sözlü soruda 15 dakika konuşmak 

- mümkündü. Evet 15 dakika konuşmak mümkün
dü. Eğer Sayın Bakan veya Başbakan çıkıp da 

-bir cevap verirse tekrar bir 15 dakika daha ve 
îlh. Cevaplar verilirse konuşmak mümkündür. 

. Şimdi bunun yanında bir de usul hakkında ko
nuşma vardır, aynı içtüzükte. Ne oluyor? Bir 
usul meselesi geldiği zaman 15 dakikayı aşma
mak üzere konuşmak mümkün oluyor. Ama 
gensoru geliyor, gensoruda sizin getirdiğiniz sı
nırlama ile beş dakika konuşuluyor. Yapılan ̂  
işin vahameti, ağırlığı, murakabenin ortadan 
kaldırılması keyfiyeti ortada. 

Yine bu İçtüzükte, ki bu tek Meclis için ya
pılmıştır, gerekçesinde de belirtildiği üzere, bir 
yazılı metin 20 dakika okunabiliyor. Fakat bir 
gensoru geliyor, çok mnhterem; arkadaşlarımız 

. bu gensorunun beş dakika ile tahdidini işeyebi
liyorlar.., - /•..;,. :": .•, , 

Arkadaşlar Mecliste bu tahdit geldikten son
ra murakabe yoktur. Bu Anayasa,*bu 5 dakika
lık tahditle sarih, bir şekilde ihlal edilmektedir. -
Anayasanın esprisi,". hâdisenin mahiyetine göre, 
eğer Bakanlar Kurulu hakkında, Türkiye'yi 

harbe sokmaktan veya başka daha bunun gibi 
mühim bir hâdiseden dolayı bir gensoru açılırsa, 
burada bir hatip üç saat dahi konuşabilir. Hâ
disenin gereği, icabı olarak üç saat dahi konu-
.şabilir. 

Şimdi 27 Mayıs gibi bir müesseseye taarruz 
vâki oluyor. (A. P. sıralarımdan bir ses, «Sizin 
kanaatinizce») Bu bizim kanaatimiz, bu bizim 
hakkımız, Anayasanın verdiği hak. (A. P. sıra
larından, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden müda
hale etmeyiniz. (A. P. sıralarından «köylere ka
dar komünizm propagandası yayılıyor» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Komünizm 
propagandasını siz yayıyorsunuz, evet, si'z ya
yıyorsunuz. (A. P. sıralarından, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar hırslanmayın, hakikat
leri söylüyorum. (A. P. sıralarından, «haydi or-
dan» sesi). Hadi oradan sizsiniz. Sayın Başkan, 
müdahale ediniz. (A. P. sıralarından, «yalan 
söylüyorsun» sesleri) Yalan değildir bunlar, ha
kikat. Beş dakikalık tahdidi yapmadınız mı ? 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Siz lütfen devam edin. Sayın 
Ülker. 

Sizler de karşılıklı konuşmayınız. (A. P. sı
ralarından, «esasa geçsin» sesleri) 

Lütfen bağırmayın arkadaşlar. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çok muhte

rem arkadaşlar kesin şekilde Anayasayı ihlâl 
etmektesiniz. Ve bu kürsüde bu önergeyi veren 
•arkadaşınız Meclisi düşüumektedir. Ne sizi, ne 
kendimizi T. B. M. M. ni düşünmektedir. Bu 
tahdidi kaldırmakla Anayasayı ihlâlden uzak
laşabiliriz. Onun için rica ediyorum bu tahdidi 
kaldırınız ve Anayasa ihlâline son veriniz. 

Saygılarımla (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 
BAŞKAN — Aleyhte, Sadık Tekin Müftü-

Oğlu. ; 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— -Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan-

"meseleyi bir usul müzakeresi yaptığı için konuş
maya mecbur oldum. Eğer mesele Sayın Ülker 
ve diğer iki arkadaşımızın vermiş oldukları tak
rirlerinin 'müzakeresi olsa idî, bunun müzakere 

..edilmemesi iktiza ederdi. Şöyle ki, Meclis Umu-
,mi Heyeti ekseriyetle muayyen bir mevzuun gö
rüşülmesi hususunda şu veya bu müddetle mu-
kayyedolmak üzere bir karar almıştır. Bu de-
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mektir ki ; Heyeti Umumiye bu konuyu görüş
tüğü müddetçe Meclisin iradesi bu mevzuda, an
cak hatip arkadaşların fikriyatının o müddet 
içinde ifade ve izahlarına imkân vermiş olma
sıdır. Eğer bunun dışmda bir hatip arkadaşımı
zın hakikaten can alıcı, ehemmiyetli ve mühim 
noktalara temas etmesi halinde, ki bunlar bu 
Mecliste mütaaddit defalar olmuş ve emsalleri 
verilmiştir.... 

REŞlT ÜLKER ( i s t anbu l )— İktidar parti
sinin müsaadesiyle... 

SADIK TEKÎtf MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Hayır, arkadaşlarımızın müsaadesi ve anla-
yışlariyie... 

O takdirde konuşan hatip arkadaşımız Riya
setten rica eder, konuşmasının muayyen müd
det uzatılmasını1 talebeder, muhterem arkadaş
larımız da oylariyle bu meseleleri halletmiş olur
lar. Sayın Reşit Ülker arkadaşımız diyor ki, ik
tidarın müsaadesiyle. Terekküp tarzına göre 
fithal bunun reddi mümkün değil, ama iktida
rın da bu yolda faziletle misaller verdiği aşi
kârdır. Bilfarz bir Turan Şahin arkadaşımız 
Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşürken 
bizzat iktidar grupu arkadaşımızın konuşması
nın daha uzatılmasına imkân vermiş ve öyle rey 
vermiştir. Şu halde hakikatlerin, ilmin ve mü
him meselelerin, mühim konuların dile getiril
diği polemik yapılmadığı, diğer bir ifadesiyle, 
muhalefet hatiplerinin obstrüksiyon gayesiyle 
Meclis kürsüsünü işgal etmediği hallerde ikti
dar partisi memnuniyetle arkadaşlarımıza ko
nuşmak sürelerini uzatabilmek için rey vermek
tedir. Şimdi halen mevcudolan beş dakika il'e 
tahdit hususunun Sayın Ülker arkadaşımıza gö
re Anayasaya aykırı olup olmadığı hususunu 
bir göz önüne alalım.. Diyorlar ki, yüzde yüz 
Anayasanın bu maddesinde aynen müzakere 
edileceği ifadesi vardır. Yani şimdi mer'i olan 
1957 tarihinden önceki içtüzüğün, zannediyo
rum 187 nci maddesi olacaktır, istizah, bugün
kü gensoru karşılığıdır, orada okunduktan son^ 
ra meselenin' müzakeresiz işari oyla yapı
lacağı hükmü vardı, şimdi Anayasa bu 
müzakeresiz işari oyla oylanmasını kaldır
mış, müzakere kapısını açmıştır.. Eğer ve
rilen takrir veya verilen karar müzakere kapı
sını kapıyan bir karar olsaydı. Reşit Ülker ar-
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kadaşımızın hakkı vardı. Ama ortada kapanan 
bir müzakere kapısı yoktur. Bunun için... 
(T. I. P. sıralarından bir ses, «Tahdit var») 

Tahdit vardır.. Anayasada tahdidedilemez, 
diye bir hüküm olmaduğına göre, meskût oldu
ğu hususlarda geçici 3 ncü maddeye göre mer'i 
içtüzük tatbik edileceğine ve mer'i içtüzük tat
bikatında da arkadaşlarımız gayet iyi hatırlar
lar, her mevzuda müzâkerelerin selâmetle ve bir 
an önee intacı için tahdit, her zaman veriiegel-
miş ve karar alınabilmiştir. Binaenaleyh, biza)-
tihi tahdit Anayasanın hükmünü ilga eden veya 
ortadan kaldıran bir keyfiyet değildir. 

Sayın Ülker arkadaşımız bir noktaya temas 
ettiler ve dediler ki, emsal olarak veriyorlar 
zannediyorum sözlü sorularda bir hatip onbeş 
dakika konuşur, eğer alâkalı bakan cevap ve
rirse bir onbeş dakika daha - konuşur yani1, ya
rım saat konuşur. Otuz dakika.. Yine 89 ncu 
maddeye göre açılmış bir usul müzakeresinde 
de hatip 15 dakika konuşur, iki aleyhte, iki 
lehte konuşulduğuna göre, bu lehte veya aleyte-
ki konuşulmaların toplamı da, mecmuu da 
30 dakika eder. Bu böyle olduğuna göre ve bu 
husus- müzakerelerin Anayasayı ihlâli gibi gös
terilen ahvali içerisinde içtüzüğün bir emsali 
şeklinde ifâde edildiğine göre, şimdi durumu 
tetkik edelim. Durum nedir? Durum şu arka
daşlar : Bugün Mecliste beş tane parti grupu 
vardır. Bir de takriri veren zat vardır, Anaya
saya göre konuşması icabeden zat. Eder altı 
Neticeyi toplarsak beşer dakikadan, 30 dakika 
eder. Demek ki lehte veya aleyhte ki mütâlâ
aların ifadesi için derpiş edilen 5 dakikalık bir 
mühlet, haddi zatında arkadaşlarımızın bu tah
didin Anayasaya akın olarak bir esbabı mucibe 
şeklinde gösterdikleri, gerek usul müzakeresi, 
gerek sözlü sorulara karşı verilen cevaplardaki 
müddet ile hem ayar, hem ahenktir. Şu halde, 
verilen emsal Anayasaya aykırılığı değil, veri
len kararın Anayasaya uygunluğunun bir meha
zı, bir sebebi oluyor.-Bu sebeple muhterem ar
kadaşlarım; kanaatim odur ki, Meclis halen 
gündemimizde bulunan 1 -,2 - 23 - 34 - 35 -noi 
sıraları işgal eden gensorular hakkında daha ev
vel iradesini beyan ederek bu husustaki konuş 
maların beşer daikka ile tahdidine karar verdi
ğine göre, bunu değiştiren takrirlerin bugüite 
kadar cari olan usul karşısında ve İçtüzük kar
şısında oylanması mümkün değildik Ancak, 
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geçen defa Riyaset Makamını işgal eden Sayın 
Ferruh Bozbeyli arkadaşımızın da yapmış oldu 
ğu gibi, buraya gelen arkadaşın hakikaten isa
betli getirdiği, demegojiye kaçmadığı, havası
nın obstrüksion yaratmak için olmadığı kanısını 
verdiği takdirde, konuşmasının uzatılmasını is
temesi halinde, Meclisin vereceği karara göre 
konuşma müddetinin uzatılması mümkündür. 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımıza bir noktada hak 
vermemek mümkün değildir; o da şudur, denet
leme organlarının veya denetleme cihazlarının 
kudsiyetine olan bağlılık ve onları yaşatma ar
zusu 

Muhterem arkadaşlarım çok esefle ve üzüle
rek ifade ediyorum; bu Meclise öyle gensorular 
verilmiştir ki, bu emsaller devam ettiği takdirde 
- ki hiç temenni etmem - bir gün efkârı umu
miyetle' hakikaten ciddi bir meselede, istikbalde 
hangi parti iktidarda olur, hangi parti muhale
fette olur bilemem, hakikaten ciddi olarak bir 
suiistimal ortaya çıkıp bir gensoru verilmesi ica-
bettiği zaman eğer bu gensoru muhalefetin atik 
davranması ile muhalefetten gelmesi halinde, 
göreceksiniz endişem odur, efkârı umumiye şu 
damgayı vuracaktır; acaba muhalefet yine hangi 
obstrüksiyona niyetlendi de bir gensoru verdi? 
istirham ediyorum, bu hava yaratılmıştır, bu 
hava faydalı değil, bizatihi denetim bakımından 
çok mahzurlu bir havadır. Bunu izale etmeye el
birliğiyle gayret etmemiz lâzımdır. Zira Anaya
sanın 89 ncu maddesinin bünyesinde mündemiç 
o kudsî murakabe hakkımızın efkârı umumiye 
nazarında zelil hale düşmesi kadar Meclisin mu 
rakabe hakkına vurulmuş hiçbir ağır darbe ola
maz. Meclisi bu ağır töhmet ve bu ağır hava 
dan kurtarmak hepimizin vazifesi olmalıdır. 
Saygılarımı sunarım efendim. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, lehinde. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Sayın Başka
nım, saj'in milletvekilleri; Anayasadan en kü
çük mevzuata kadar bütün yazılı- düzen formül
leri akim icabını çerçeve içine almak içindir. 
Bu formüllerle akim icabı çatıştığı vakit formül
ler bir çeşit doğruları bulmaya değil fakat oyun
lar yapmaya, araç olmaya başlar. Galip gclinso 
dahi akim icabının dışında kullanılan formülle r. 
gerçekleri yakalamamıza yardım etmez ve ger
çekler insan iradesinin dışında ki bu kanunlar 

sonunda kendi güçlerini hepimize kabul ettirir
ler. Türkiye'nin Parlömanter çalışmaları maale
sef bu yıl hiçbirimizin iftiharla göğsümüzü ka-
bartamıyacağımız bir şekilde cereyan etmiştir. 
iktidar grupu ile muhalefet grupları arasındaki 
esaslı çatışmalar, programlar üzerine olduğu 
zaman bir sonuca varmak için gereken bütün bi
limsel, tecrübî, deneyli ve ispatlı araştırmalar 
hakikaten karşılıklı bir büyük Parlâmento ha
vasına yol açmalıdır. Çünkü sonunda hangi 
programın Türkiye'ye daha uygun olduğu or
taya çıkacaktır, Ama çatışmalar bu yönde ol
maz da sade iktidarla muhalefet arasında bir 
takım taktik çarpışmaları olursa, esaslı konu
ların tartışılması daima geride kalacak ve bu 
taktik sonucunda, illâda ben iktidarda kalayım 
veya illâ da ben iktidara geleyim, anlamının öte 
^inde. bir politika gelişmesi .görülemiyecektir 
Şunu görmek gerekir, sayın arkadaşlarım ki, ik
tidarda kalmak taktiklerle mümkün değildir. 
Modern politika artık çok eski bir Parlâmento • 
mm sadece taktiklerle çalışma şekline son ver
miştir. Birtakım sosyolojik doğrular uydusunda 

hareket etmediğimiz takdirde bütün koltuklan 
ele geçirsek, eski monarşik devirleri dahi ihya 
etsek, ayakta kalmak imkânsızdır. Çünkü, bi
zim iradelerimiz ancak bizim dışımızdaki kanun
ların istikametinde olduğu vakit bir anlam ifade 
eder ve insan aklı kendi dışındaki güçlerin daha 
önceden kavramı içinde harekete geçerek on

lara yön verdiği vakit bir başarıya ulaşır. 

Şimdi beş dakika meselesi; Anayasaya ay
kırıdır, Anayasaya aykırı değildir, bu kadar 
kuru açıdan almıyacağım bendeniz. Beş daki 
kada konuşma olmaz sayın arkadaşlarım. Buna 
karşılık bilirim iktidarın söyliyeceği sözü, evet 
haklısın olmaz, ama 40 küsur gensoru ile genel 
görüşme önergeleri de . olmaz, diyeceklerdir. 
Yani bir taktik olayının akla aykırı şekilde kul
lanılmasının cevabıdır beş dakika diyeceklerdir. 
Zaten ben bu tutumu aslında tenkid etmek iste
rim. Çünkü bir kaynaktan başlıyan siyasi 
olaylar bir yere geliyor çatışıyor, taktik yüzün
den oluyor, bu. 40 küsur gensoru ve genel gö
rüşme önergeleri veriliyor, bunun karşılığında 
cevabolaraktan (Contre - Coup) 5 dakikaya 
indirilerek geliyor. Peki yekûnu ne oluyor 
bunun? Yani Parlâmento müzakerelerinin ça
lışma yekûnu ne oluyor? Galip veya mağlup 
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şeklinde tezahür ettiği halde dahi, kim prim 
alıyor bundan? Peki, bu neden böyle oluyor? 
Bu neden böyle oluyor araştırdığımız vakit, 
gene insaflı bir mantığı yürütürsek, bu gensoru 
ve genel görüşme önergeleri durup dururken 
muhalefet birden bire, aman efendim kanunları 
yapma yollarını elimizden geldiği gibi bütün 
Anayasa ve içtüzük maddelerini öylesine bir 
kullanalım ki, Parlâmentodan kanun çıkmaz 
gibi bir düşünce ile mi vermiştir; yoksa hakika
ten ancak bu yola başvurabildiği zaman mı ken
disinin hayatiyetini muhafaza altına almak im
kânını görmüştür? Soruları bu şekilde koydu
ğumuz vakit ve hakikaten samimî olduğumuz 
vakit, çıkış yollan bulabiliriz. Ne olacak. Bu 
beş daikka konuşma meselesi ? Düşünün k i ; 
sadece bir konuya münhasır olabilirdi veya bir 
oturuma münhasır olabilirdi. Bütün gensorulara 
şâmil. Bütün bu gensoruların hepsi de mutla
ka Parlâmentoyu çalıştırmamak için verilmiş 
önergeler değildir, önemli gensorular vardır, 
bunların içinde. (A. P. sıralarından müdahale
ler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyaîım efen
dim, rica ederim. Bırakın hatibi, konuşsun. 
Dinleyiniz lütfen. 

ÇETİN ALT AN (Devamla) — Hangilerinin 
önemli, hangilerinin önemsiz şeklindeki bir tas
nifte iyi niyet kıstası ile bu ayrımı yapar. (A. P. 
sıralarından «var mı?» sesleri) 27 Mayıs öner
gesi Önemli bir önergedir meselâ. Eğer fırsat 
çıkar da konuşmak imkânı bulursak bu işi de 
gene iyi niyetle hallederiz, iyi niyetsiz politika 
ayakta duramaz, iyi niyetle halledilir. 27 Ma-
yıs'ın sosyalojik nedenlerine bakmak gerekir 
Yoksa duygusal olarak bakarsak, ben insan 
duygusuna sonsuz hürmeti olan insanım. (A. P 
sıralarından gürültüler) öyledir. Elbette, dün 
şuradaki saygı duruşundaki kahkahaların başka 
açılardan geldiğini anlıyamıyacak kadar izan 
dışı kişi değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, bunun say
gı duruşu ile ne alâkası var. Lütfen konunun 
dışına çıkmayınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Aslında bütün 
ilgi orada toplanıyor, samimiyet, duygusallık 
bilimsellik. Duygu ile politika yapmaya kalkt. 
ğmız vakit kahkaha çıkar, ama gerçek çıkma-. 
(A. P. sıralarından gürültüler «siz ne yapıyor 
sunuz, sizden ne çıkar?» sesleri) Bizden daimdi 

müspet olumlu teklifler ve yurdu kalkındırma 
politikası çıkar. (A. P. sıralarından, müdaha
leler) 

BAŞKAN — Söz kesmiyen efendim, çok rica 
ederim. Başkanlık vazifesini yapmayın efendim 
Cevap vermekle ne kazanacaksınız bilmem ki? 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Vazgeçersi
niz küfür, bilmem korkutma, bilmem baskı.. Der 
siniz ki, bak şu matematik olarak cevap verme 
Türkiye'nin kalkınmasına. (A. P. sıralarından 
gürültüler) ithalâtı, ihracatı devletleştirmek 
aleyhinedir, ispat edersiniz, selâma dururum. 
Ama ispat edemez de küfür ederseniz... (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, siz karşılıkb 
konuşmayın lütfen önergenin lehinde konuşun 
efendim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, zaten aynı dam altında olduğumuz halcin 
başka türlü karşılıklı konuşmak imkânı bulamı-
voruz. Hiç denilse kürsüden azıcık yarenlik 
oluyor böyle belki fikirlerimiz arasında birleşme 
olur. (A. P. sıralarından, «tiyatroya döndürdü 
nüz» sesleri, gürültüler) 

Tiyatrodan daha beter hale rrelmesin. Tiyat
ro mukaddes bir yerdir arkadaşlarım, siz onun 
ne olduğunu benim kadar bilemezsiniz gayet ta
biî. («A. P. sıralarından, hor şeyi yalnız sen mi 
bilirsin» sesleri) Ben de diyorum ki Parlâmen
to oyunu olmamalı. Çok şey öğrendim hayatta. 
Ben yazarım, çok şey öğrendim evet. Parlâmen
to bir oyun olmasın. Bu beş dakikayı getirir. 
koyarsınız. Burada muhalefet bir genel soruş
turma açılması için gerekli müzakerelerin ne-
fan açılması 1 âzımrw]diğini izah eder veya 
edemez. Sonunda Hükümet'n denetlemesini de 
savı fazlalığı ile önlivebilirsiniz. Ama, bunların 
vekûnu yani, son tahlilde dokunmaz olsaydı 
14 ncü lui ayakta kalırdı. Olsaydı Osmanlı Ip-
paratorluğu ayakta kalırdı. Bunlar bütün her 
şeve hükmü geçmiş kişilerin idarelerinin örnekle
ridir. Kalamaz. Bu şekilde ki, taktiklerle ol
maz. İllâ ki; sosyolajik doğrultuyu hedef ala
caksınız ona karşı çıkıp, günlük zamanı kur
tarmak için beş dakikaya indirmek, bir dakika-
va indirmek hiç söz vermemek... öyle olsaydı 
Halk Partisi tek parti zamanında iktidarda ka
lırdı. Kalınmaz çünkü. 

Bakın başka bir örnek arz edeyim, iyi ni
yette, samimiyette fayda vardır. Ne oluyor, bu 
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demokratik sistemde, sonunda mantıki bir tah
lil yapınca? Parti gruplarının elbette ki, disip
lin kararları vardır, dünyanın en akıllı sözleri 
bu kürsüden söylense dâhi, hangi grupa men-
su'bolursa olsunlar, arkadaşlarımız bu sözleri iç
lerinden kabul etseler dâhi, parti disiplini ica
bı aleyhinde oy kullanacaklardır. Ne oldu de
mokrasinin fazileti? Tek parti zamanında hiç 
değilse bir hatip bir mantıki lâf söylenen kişi, 
parti disiplini olmadığı için, belki de çoğunlu
ğu elde edecek idi. O zaman ne hale geliyor kos
koca parlâmento? Tek parti zamanında fikirle
rin, mantığın, konuşma tarzının daha ağır bas
tığı neticesi gibi sakîm bir sonuca götürüyor. 
Çünkü burada ne kadar doğruyu söylerseniz 
söyleyin, bir parti disiplini ile karşılaştığı va
kit, peşin peşin biliyorsunuz ki, konuşmanız 

-havada kalaeaktır. Ben ne kadar İsrar etsem, ri
ca etsem, mantığa aykırı olduğunu izaha çalış
sam, bu beş dakikalık sürenin, parti çoğunluğu 
icabı, benim bu teklifim, beş dakikanın kaldı-

'rıiması arzum reddedilecektir. Boşuna geçen 
zaman içinde konuşup neyi ispata çalışıyorum, 
bir çoğunluk baskısı karşısında bir doğrunun 
keyfiyetinin -ağır da basabileceğini ortaya koy-
, maya çalınıyorum. 

Sonunda ne oluyor; parlâmentoda beş daki
ka, hiç konuşturamazsınız ne çıkar ama bundan? 
Bir kazanç çıkmaz, işte meselâ, tâbir Kasımdan 
beri burada, gece yarıları da dâhil, toplanıp 
duruyorsunuz. Hangi temel mesele halledildi? 
Bir Kıbrıs konusunu mu tam olaraktan hepimi
ze intikal edecek şekilde çözümliyebildik? Neyi 
çözümliyebildik? Türkiye'deki üretimin nasıl 
artırılabileceğini mi çözümliyebildik? Arkasın
dan bu gensorular gelmeye başladı. Neye karşı-
,lık geldi .bunlar? Burada hatip arkadaşlarımı 
dinliyorum Adalet Partili, tşte vatandaşın se
faleti için söylüyorsunuz, biz ona çare... Asıl 

.sebehini kendisi biliyor ama, bu şekilde konuşu
lunca, demokrasinin icabı dahi olsa, bir parça
cık, demogoj i, hemen şakşaklı cümleleri arka-

. arkaya sıralıyor. E., şakşaklı cümle ile Devlet 

..yönetilmez sayın arkadaşlarım. Dünyanın en 
jgüzel, edebiyat kitaplariyle Devlet yönetilmez. 
..(A. P. sıralarından gürültüler) Dinliyeceksiniz. 
.Başka türlü olmaz (A. P. sıralarından gürültü
ler) , '. ..' 

.: Eğer.kendinizi Devlet idare etmeye.daha çok 
£eskL yıllardan ,. hazırlamadıysanız, edemezsiniz. 

İstediğiniz kadar çoğunlukta olun. Devleti yö
netemezsiniz. Gider orada generaller âbidenin 
yanında nöbete dururlar. Ye vali de izini yermek 
zorunda kalır. Hiç yolu yoktur bunun. Bütün 
bu meseleler.. (Gürültüler) 

CEMÂL KÜLÂHLI (Bursa) — Bu nasıl 
konuşma? Sayın Başkan hatibi sadede da
vet edin. 

BAŞKAN -— Sizlere susun diyorum, susmu
yorsunuz. Arkadaşa da konunun.dışına..çıkma
yın, diyorum. Sizlere cevap veriyor. Başkan ne 
yapar? Başkanlığın bir şey yapabilmesi için evve
lâ sizin Başkanı dinlemeniz, susmanız icabeder. 
(Gürültüler) 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bütün/bu 
meseleler, samimiyetle, iyi niyetle Türkiye'nin 
ta Osmanlılığından; bu yana - gelen akışı içinde 
değerlendirerek ve herkes birbirinin illâ jda oy 
alayım, üç tane seçmenden, milletvekili olmak 
sıfatını devam ettireyim,- kendi meslekimde be
ceremediğim işimi Devlet idare ederek becerir 

hale geleyim. E.. Bu şekilde politika olmaz. Bir ke
re iyi politikacı kendi meslekinde çok önde olan 
bir adam olacaktır. Doktorsa iyi doktor^ iyi po
litikacı olur. Kötü doktor, kötü avukat, politika 
yapmaya kalırsa parlâmento böyle olur, (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan lütfen konu 
dışına siz de çıkmayın çok rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Şimdi .bakın 
bir arkadaşınız size iyi niyetle • konuşuyor. Be
nim ne politikada fazla bir gözüm var, ne de 
bunu meslek haline getirmiş bir" arkadaşınızım. 
Ben sizlere kendi becerebileceğim kadar,, işiniz
den evinize gittiğiniz vakitte hak vereceğinize 
eminim... (A. P. sıralarından gürültüler) -

BAŞKAN — E i c a ederim arkadaşlar, yeri
nizden müdahale etmeyiniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — B u .parlâ
mentonun, nasıl, iftihar edebileceğimiz bir mü
essese halinde işliyebileceğine ait 'iki kelime söy
lüyorum şûrada/Gensoruların 5 dakika, kokuşa
bildiği. bir, parlâmentoda, - yarın. Avrupa'ya gi
derseniz oradaki başka parlâmentoları, da •tanj-
yacaksınız deseniz ki,, biz gensoruları. 5 -dakika 
konuştururuz, çünkü çoğunluktayız, -bunu, ifti
harla ^iyliyemezsiniz;., Bir iktidarın güzelliği, 
muhalefete tanıdığı toleransla .ölçülür., Yoksa 
bir insanın eğilimi, aman hiç .muhalefet olmasa 
gül gibi -idare edeceğim.. Edilmez.. Muhalefetsiz 
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devirleri olmuştur tarikte iktidarların, edeme
mişlerdir, Bunu görüyoruz biz, zannediyoruz 
ki bütün belâlar muhalefetten geliyor. Muhale
fetten gelmiyor efendim, millî gelir, yetmiyor in
sanlara Türkiye'de, oradan geliyor. Biz onu 
görüyoruz. Sadece susuyoruz. (Gürültüler) Bu, 
memleket meselesi değil, 5 dakika ile ilgili de
ğil benim arz ettiğim husus. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan lütfen 5 da
kikalık konuşmanın kâfi gelmediğinin esbabı 
mucrbesmi söyleyiniz, bitsin şu iş. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan arz. ediyorum ki, bu 5 dakikaya sığdırılma-
sındaki sembol bir eğilimin tümüne damgasını 
vuruyor. O bakımdan da örneklerle süslemeye 
çalışıyorum. Ve derler, bir eğilimi gösterir bu 
beş dakika. Bu. sembolün üzerinde çeşitli vari-
asyonlar yapıp örnekler sıralıyorum ki, sıkılma
sınlar kendileri, sadece beş dakika İçtüzük fa
lan, diye. Yani dinlemezler. Anlatmaya çalışı
yorum ki, bu beş dakikada bir iktidar sembo
lizmi var. Beş dakikanın cevabını da sizin ağ
zınızdan söylüyorum; bu kadar niye gensoru ge
liyor muhalefetten diye. Onun da sebebini siz 
biliyorsunuz. Ama siz dile getirmek istemezsiniz 
onu burada. Ama haksız mıdır yani muhalefet, 
haksız mıdır yani? Siz de kendi aranızda bunu 
konuşuyorsunuz bal gibi. (A. P. sıralarından 
gürültüler.)'. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu gensoru beş 
dakika, bu parlâmentonun güzel bir resmini çı
kartalım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. Müddeti
niz bir dakika kalmıştır Sayjn Çetin Altan. Bir 
dakika- kalmıştır, bitiyor. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Güzel resmi
ni, yoksa karikatörünü yapmayalım, İki taraf da 
galip gelmez bundan. 

Saygılarımı sunarım, beni dinlediğiniz için 
hepinize. (T. t. P. sıralarından alkışlar) 
' BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe. Aleyh

te. 
-. NAHİT .MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, Şaym Milletvekilleri, 'biraz evvel Çetin Al
tan, fru kürsüden bir takririn lehinde mütalâa 
serd; ettiler, Sayın arkadaşlarım, dikkat ettiniz 
is« her zaman olduğu gübi Sayın Altan takririn 
lehinde konuşacağı yerde birtakım doktriner 
fİ&rlftin^- dey. kışa da olsa, -burada izah etme 

: gayretine gitti. Her zaman leh:-ve? aleyhteki 
konuşma1 ar bu şekilde suiistimal edilirse • elbet
te Yüce Meclis birtakım tedbirler almakta ka
rarlı olacaktır. Arkadaşlarımız beş dakika ile 
tahdidedildi diye, bunun Anayasaya aykırı ol
duğunu iddia ettiler. (A. P, sıralarından «478 
sayfalık . önerge de verdiler» sesi) Halbuki 
89 ncu madde ve halen tatbik etmekte olduğu
muz İçtüzüğümüz çok sarihtir. Anayasanın ge
çici üçüncü maddesine göre Sayın Müftüoğlu 
arkadaşımız demin burada izah. ettiler, biz ha
len eski İçtüzüğü tatlbük etmekteyiz. Tasan ha
linde olan, tasavvur halinde olan, Meclislerde 
müzakere edilmiyen bir İçtüzük ile amel etme
ye imkân var mıdır Sayın arkadaşlar1? 89 ncu 
madde ne demektir? Gensoru yetkisi yalnız 
Millet Meclisinindir. Milletvekillerince veya bir 
siyasi parti grupunca verilen gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmıyacağı verilişinden 
sonraki ilk birleşimde görüşülür. Bu görüşme-

; de ancak önerge sa'hilbi veya önertge -sahiplerin-; 
! den biri, siyasi parti grupları adına birer mil

letvekili. Bakanlar Kurulu adına Başbakan ve-
i ya bir Bakan konuşabilir. Gündeme alma kara

rı ile birlikte gensorunun görüşülme günü de 
bellidir. Dem efe ki 89 ncu madde gereğince ev
velemirde gensorunun açılıp açılmayacağı mü
zakere edilecektir. Eğer açılıp açılmıyacağı ko
nusunda esasa mütedair birtakım mütalâalar 
serd edilirse ki, daima böyle olmaktadır, hattâ 

; demin de arz ettiğim gihi, takrirlerin leh ve 
aleyhinde daJhi suiistimal edilmektedir2 o tak
dirde Yüce Meclis elfbette tedbirler alacaktır 
mu'hterem arkadaşlarım. Genel görüşme açılıp 
açılmaması hususundaki 5 dakikalık müddet 
Anayasanın sarüh hükümleri muvacehesinde 
asla ve asla. Anayasaya mugayir' bir husus değil
dir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Soran bulunur. 
BAŞKAN — Sayın Soy er lütfen yerinizden 

hatibe müdahale etmeyiniz, çok rica ederim 
efendim. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, kaldı ki, bu Mecliste 470 sayfalık 
'bir gensoru önergesi okunmuştur. 6u Meclisin 
çok kıymetli zamanlan 470 sayfalık gensoru
nun okunması ile heSba edilmiştir. Birtakım ka-> 

• nunlar komisyonlarda halen beklemektedir. Se-
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bebi, bu gensoru önergelerdir. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

Muhalefet demektedir ki, sayın arkadaşla
rım, bu kürsüden ifade edildi, biz gensoruları 
obstrüksiyon, engelleme vasıtası olarak getir 
dik. Bunu açık bir şekilde söylenmektedirler 
ve hattâ, hattâ bunun hak olduğunu iddia et
mektedirler. Demek ki, gensoru müessesesi ih 
lâl edilmiştir. 

Gensoru müessesesi hançerlenmiştir sayın 
arkadaşlarım. Biz isterdik ki, Anayasanın 
64- ncü maddesi obstrüksiyonlarla engellenme 
sin. Meclis rahat rahat kanunlarını yapsın va 
tandaşa birtakım refah imkânları getirebilsin. 
Maalesef seçim kanununun korkusu sefoebiyle 
bu gensorular verilmiş bulunmaktadır. Bu ba 
kımdan beşer dakikalık kşonuşmalar dahi kıy 
metli zamanlarımızı alacaktır arkadaşlarım. 

SAMİ BÎNÎCİOĞLU (Manisa) — Bir daki 
kaya indirilsin de, ifademizi mimikle de ifade 
ederiz, olur biter. 

NAHlT MENTEŞE (Devamla) — Gensoru 
açılmasına Yüce Meclis karar verdikten sonra 
elbette her şey enine boyuna görüşülecektir 
Bunu tıkayan birşey yoktur. Elbette görüşüle
cek. Biz ne zaman görüşülmesin dedik buna? 
Bu gensoru önergeleri geldiği zaman Sayın ar 
kadaşlarım, bizzat Hükümet bizden rica etmiş 
tir, demiştir k i ; bu gensoru önergelerini kabul 
edin, bizim bunlar hakkında söyliyeceğimiz söz 
çok, demiştir. Fakat, görüyorsunuz ki, arkadaş
lar, gensoru müessesesi maksadına matuf ola
rak, maksadına uygun olarak kullanılmamak
tadır. Bir obstrüksiyon müessesesi haline gel
diğini Sayın muhalefet sözcüleri buradan defa
larca ifade etmişlerdir. Şu halde böyle iddiala 
ra yer vermek asla ve asla samimiyetle kabili 
telif hareketler değildir. 

Çetin Altan «taktikle iktidarda kalınmaz» 
gibi bir iddia ser.d etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, lütfen siz Çe
tin Altan'a cevap vermeyiniz, önergenin aley
hinde lâzımgelen şeyi beyan ediniz. Cevap, mu
kabil cevabı, gürültüleri icabettiriyor. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Cevap de
ğil efendim. 

Biz şuna inanıyoruz ki, taktikle bu Meclisin 
teşriî vazifesi önlenemez. Biz dört sene müd- I 
detle iktidara gelmiş bulunmaktayız. Birtakım I 

taktiklerle iktidarı çalışamaz hale getirmek, 
muhalefetin üstün göreviyle bağdaşır bir key
fiyet değildir. O bakımdan bizim taktikle mak-
tikle işimiz yok arkadaşlar. Biz vatandaşa iş, 
vatandaşa refah getirmenin heyecanı içindeyiz. 
Bunu defalarca bu kürsüden ifade ettik. Yeter 
ki muhalefet engellemede bulunmasın, ayağımı
za taş koymasın arkadaşlarım. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Seçim Kanunu 
ile mi? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Seçim ka
nunu diyor arkadaşımız. Biz Seçim kanununu 
yani Kurucu Meclisin yaptığı Seçim kanununu, 
seçim beyannamemize koymuş ve millete o şe
kilde görüşümüzü ilân etmiş durumdayız. De
mokrasinin ilk merhalesi elbette seçimdir. Se
çimi, Seçim kanununu düzenlemek, millî baki
ye gibi birtakım uyduruk hükümleri Seçim ka
nunundan kaldırmak elbette Meclisin ilk vazi
fesi olacaktır. 

BAŞKAN — Rica ederim, Seçim kanunu 
geldiği zaman bunlar bol bol görüşülecektir in
şallah. (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo 
Başkan» sesleri.) 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bize Se
çim Kanununu görüm ek imkânlarını Sayın Baş
kan verirlerse elbette esbabı mucibesini bura
da geniş şekilde izah edeceğiz. Hattâ Kurucu 
Meclisin... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Uyduruk diyor, 
Meclise hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Men
teşe, hâlâ Kurucu Meclisin Seçim kanunundan 
neden bahsediyorsunuz? Lütfen konu dışına çık
mayın efendim. Çök rica ederim. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Elbette 
Sayın Başkan... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 15 dakikadır 
böyle... 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Daha ev. 
vel Sayın Ülker, hiç itirazınız vâki olmuyordu 
Çetin Altan'a karşı... 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir taraftan ne 
diyorlar bunlar? Bir taraftan diyorlar ki, ik
tidar halk nezdinde itibarını yitirmiştir. Bunu 
defalarca söylüyorlar burada, diğer yandan 
geliyorlar, diyorlar ki, iktidar diyorlar, muha
lefeti Senatodan silecektir, diyorlar. Bir taraf
tan, eğer biz itibarımızı yitirmissek Seçim ka-
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nuriunu getirsinler arkadaşlarım, hodri mey* 
dan, biz hiçbir suretle vatandaşın kargısına çık
maktan korkmamaktayız. Millî bakiye kanunla
rı A. P. iktidarı korkuyor endişesiyle getiril
miştir. Bu korkuyla getirilen, bu tereddütlerle 
getirilen millî bakiyeyi, mahzurları görülen 
millî bakiyeyi kaldırmak," seçim beyannamemi
ze uygun olarak: kaldırmak, elbette hakkımız
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz tekrar 
ediyoruz; beş dakikanın, beş dakikalık tahdi
din kaldırılması oyundayız. İzah ettik. Suiisti
mal edilmesine taraftar değiliz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır sa
yıp hatip. Lütfen bağlayınız. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hepinizi 
derin saygılarımla selâmlarım sayın arkadaşla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
müzakereleri bitmiştir. Yalnız... (C. H. P. sıra
larından «ekseriyet yok» sesleri.) 

Müsaade buyurun efendim. Ekseriyet olma
dığı oylama sırasında belli olur. Oylamaya geç
miş değiliz efendim. (A. P. sıralarından «yuh» 
sesleri.) 

Lütfen dinleyiniz efendim. Sayın Sadık Te
kin Müftüoğlu... (C. H. P. ve A. P. sıraları ara
sında tartışmalar.) Lütfen dinleyiniz beyefen
diler, karşılıklı konuşmayınız. 

Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, evvelce alın
mış bir karar olduğundan dolayı, Yüksek Mec
lisçe alınmış beş dakikalık bir karar olduğun
dan dolayı böyle bir önergenin oylanamıyacağı 
hakkında bir beyanda bulundular. Elbette bu 
beyan hakkında Riyaset Divanının fikrini arz 
etmeye mecburum. Müsaade buyurun da arz 
edeyim. 

Bir önerge ile beş dakikalık bir tahdit ka
rarı alınmıştır. O önergenin usul müzakeresi 
yapılmış ve kabul edilmiştir. Şimdi de bu.ka
rarın kaldırılması için aynı şekilde bir önerge 
gelmiştir. Bu önergenin de usul müzakeresi ya
pılmıştır. Elbette oylanması zaruridir arkadaş

lar. Bu cihe-ti arz ettikten sonra şimdi öner
geyi okutup oylarınıza arz edeceğim efendim. 

Buyurun önergeyi okuyun. (Gürültüler.) 
(İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş

kan bu önerge.i. (A. P. sıralarından «ayağa 
kalk» sesleri.) 

Ayağa kalkacağız, kalkacağız tabiî. 27 Ma
yısı sîzlere çiğnetmiyeceğiz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — önergeler vardır efendim, rica 
ederim oylamaya geçmedim. Bu önergeleri oku
tacağım, tekrar ediyorum. (Gürültüler.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ayrı ayrı 
mahiyettedir efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette önergeler var, 
üçünü birden oylıyacağım efendim. Müsaade 
buyurun okutayım. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın diğer önerge
sini de okutuyorum efendim. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, aynı 
istemi havi bulunan, beş dakikalık sürenin kal-
dırılmasiyle ilgili bu üç önergeyi oylarınıza arz 
edeceğim. 

flstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ordu 
Milletvekili Ferda Güley, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Ankara Milletvekili llyas Seçkin, 
Çanakkale Milletvekili Şefik inan ayağa kal
karak, «ekseriyet yoktur» dediler.) 

Ekseriyet yok iddiası vardır, yoklama ya
pılacaktır. (Gürültüler.) Riyasetin vazifelerine 
müdahale etmeyin efendim. Oylama sırasında 
talebedilebilir. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ekse
riyet yok iddiasını yapanların lütfen isimlerini 
alın, Meclisi çalıştırmıyanlar tescil edilsin... 

BAŞKAN — Yazdık, tesbit ettik efendim. 
3ayın Aybar lütfen bağırmaktan ne çıkar? Baş-
canlık vazifesini yapıyor. (Gürültüler.) 

Şimdi yoklama yapılacaktır. 

3.—YOKLAMA 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, yeterli çoğunluğu

muz yoktur, 2 Mayıs 1966 Pazartesi günü saat 

15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 17,35 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — O. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
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) 

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

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

4. — Manisa Millet vekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/6) 

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

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

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

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

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

10. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, Gü
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair içiş
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

11. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, aşırı sağ ve sol akımların yaygın bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış
larına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

12. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
köy yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) 

13. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dola-
yısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/16) 

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



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

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

17. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, T. C. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20) 

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

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

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

21. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'-
ın ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste 
bulunmıyan Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24) 

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

23. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinalan ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/26) 

24. —- Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve llyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar
lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

25. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili po
litikasına dair Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/28) 

26. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm. 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirlere dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si (11/29) 

27. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç 
değerinin korunması tedbirlerine dair Bakan
lar Kurulu hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/30) 

28. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/31) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Konya İmam - Hatip Oku
lu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Uluçay 
hakkında bâzı dergi ve gazetelerde yapılan 
çeşitli yayınlar konusunda Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/32) 

30. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı
sında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(H/33) 

31. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
her yıl tarholunan vergilerin ilânı hususun
da kanuni vazifesini yerine getirmediği id-
lıasıyle Maliye Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/34) 



32. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu ve Manisa Mileltvekili Mustafa Ok'un, 
ithal ham petrolünde yapılmkta olan indirim 
konusunda Hükümetin tutumu dolayısiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/35) 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddia
sı ile Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/36) 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkın
ması politikasını tesbit ve bu konuda Hükümet 
icraatını kontrol için bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

35. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, rejim aleyhtarı, 
yıkıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/8) 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 2 arkadaşının, Türk köylüsünün 
kalkındırılması için alınması gerekli tedbirle
rin tesbiti hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/9) 

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

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

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

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

41. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğ-
lu'nun, Hükümetin pirinç ithali kararı dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/19) 
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42. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 

Millî Sanayii baltahyan usulsüz ithalât ko
nusunda Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/3) 

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

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldv 
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) 

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

46. — Bursa Milletvekili Sadretin 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) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm 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) 

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

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212. 4/62) 

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

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

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

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

54. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 

ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

55. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesin© 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

56. — 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 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

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

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

59. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/72) 



60. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/73) 

61. — Sayıştay Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonda bulunan genel muhasebe kanunu ta
sarısının müddeti içinde görüşülemediğinden iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (1/112, 
3/297) 

62. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda'nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin müddeti içinde 
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi (2/160, 3/298) 

63. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
Ösarda'nm, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 
21 nci maddelerine fırkalar eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tes
keresi (2/177, 3/299) 

64. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 10 arkadaşının, Ziraat yüksek okulları 
açılması hakkındaki kanun teklifinin müddeti 
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine su
nulmasına dair tezkeresi. (2/205, 3/300) 

65. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301) 

66. — Maliye Komisyonu Başkanlığının 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
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I Ali Demirin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta bulu
nan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile birlik
te görüşülmek üzere İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince tehirine dair tezkeresi (2/162, 3/316) 

67. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 9 arkada
şının 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(e) bendinin tadiline ve bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile 
birlikte görüşü mek üzere İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereği ıce tehirine dair tezkeresi 
(2/190, 3/317) 

68. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 9 arka
daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe hazır
lanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşmek üzere İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezke
resi. (2/176, 3/318) 

69. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 18 ya
şını doldurmadan Devlet hizmetinde ücretli kad
rolarda çalınanların hizmet sürelerinin borçlan
mak suretiyle fiilî emeklilik hizmetlerine eklen
mesi hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek kanun teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile 
birlikte görüşmek üzere içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince tehirine dair tezkeresi. (2/202, 
3/319) 

70. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ga
ziantep Milletvekili Süleyman ünlü'nün, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesinin (k) bendine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe 
hazırlanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere içtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi. 
(2/228, 3/320) 

71. — Maliye Komisyonunun, Gaziantep 
Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 13 arkadaşı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Alli 

| Demir ve 9 arkadaşının, 6036 sayılı Turizm En-



düstrisini teşvik Kanununun bâzı maddelerinin I 
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe 
hazırlanmakta olan aynı mahiyetteki kanun ta 
sarısı ile birlikte görüşülmek üzere tehirine 
dair tezkeresi. (2/40, 3/333) 

72. — Maliye Komisyonunun, Cumhuriyet 
Senatosu Bingöl üyesi Sabri Topçuoğlu ve 122 
arkadaşının, 24 . 2 . 1961 gün ve 262 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta olan Emek
li Sandığı Kanunu tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere tehirine dair tezkeresi. (2/213, 3/334) 

73. — Maliye Komisyonunun, Cumhuriyet 
Senatosu Trabzon üyesi Yusuf Demirdağ ve 154 
arkadaşının, 5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna 16.7.1965 gün ve 696 
sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifinin Hükü
metçe hazırlanmakta olan Emekli Sandığı ka- I 
nunu tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere te
hirine dair tezkeresi (2/215, 3/335) 

74. — Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad 
Kürşad'ın, Millî Parklar kanunu tasarısının Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/132, 4/79) 

75. — içişleri Bakanı Faruk Sükan'm, gün
demin 16 ncı sırasında bulunan 80 sıra sayılı 
Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kılıç oğlu I 
ve 21 arkadaşının, Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin öncelik ve ivedilikle gündemde 
bulunan bütün diğer işlere takdimen görüşül
mesine dair önergesi (2/244, 4/80) 

76. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun; Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve 5 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu 
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Maliye ve Plân Komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/30, 4/82) | 

I 77. — içişleri Komisyonu Başkanlığının, Ar
sa, Ofisi Kanunu tasarısının havale edilmiş ol
duğu İçişleri, Maliye İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi. (1/157, 3/349) 

78. — Maliye Komisyonunun; Cumhuriyet 
Senatosu üyesi Ömer Ergün ve 31 arkadaşımn, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin, Hükümetçe hazırlanmakta olan 
kanun tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere te
hirine dair tezkeresi. (2/252, 3/350) 

79. — Geçici Komisyon Başkanlığının, Ça
lışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(d) fıkra3inm değiştirilmesi ve bu Kanuna ye
ni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının müddeti içinde görüşemediğinden Genel 

I Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. 
(1/123, 3/351) 

80. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının 
Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na bir madde ilâve edilmesine dair kanun tek
lifinin müddeti içinde görüşülmediğinden Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/203, 3/352) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
I Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an

laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 

I sorusu (6/80) 
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S. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-

oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

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

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

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
ranı (67Î07) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

28. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
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I miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan Ö köp

rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

29. — 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) 

30. — 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 Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

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

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

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

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

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

36. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
| oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 



işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

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

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

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

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

41. — Sakarya Miletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa nm muhtelit 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir., imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

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

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

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

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

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

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

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

49. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlunun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı-
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

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

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

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

54. — 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) 

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

56. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı'-
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 Bakanlanndan sözlü sorusu (6/166) 

57. — 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) 

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

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

60. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator-
yomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz. 
lü sorusu (6/170) 

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

62. — 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) 

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

64. — Eskişehir Milletvekili Şevket 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) 

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

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

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

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



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

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

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

72. — Erzurum Miletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-

, rusu (6/182) 
73 — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So
ma da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

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

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

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

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

78. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
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I üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
I ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so-
I rusu. (6/188) 
I 79. — Hatay Milletvekili Yahya Kanpo-
I lafın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
I olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 

(6/189) 
I 80. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada-
I na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl-
I masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş-
I bakandan sözlü sorusu (6/190) 
I 81. —Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
I nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
I takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı-
I hp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka-
I nından sözlü sorusu (6/191) 
I 82. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
I nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
I gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele-
I rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner

gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
I sorusu. (6/192) 
I 83. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-
I ki Esat oğlu nun Hükümetin güven oyu aldığı 
I tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
I işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
I kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
I yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
I sorusu. (6/193) 
I 84. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
| 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
j konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı-
I rıa dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
I sözlü sorusu (6/194) 
I 85. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
I >n, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge-
I len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
I maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
I g'ören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı-
I na dair, Başbakan. Bayındırlık, Tarım. Çalışma, 
I Snerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân ve Köy 
I işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 
I 86. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
I Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya-
I pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
I Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 
I 87. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
I in, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der-
I piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
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Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

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

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

90. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6'200) 

91. — Van Milletvekili Sabit Yıldız'm, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
Fonum (6/201) 

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

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

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

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

96. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

97. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 

sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

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

99. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

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

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

102. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

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

104. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip-
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lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

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

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

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

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

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

110. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

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

112. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu

ğuna dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

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

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

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

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

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

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

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

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

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

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

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

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

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

126. — 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) 

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

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

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

130. — 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) 

131. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 

bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

132. — 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) 

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

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

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

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

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

138. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'in, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

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

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

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

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

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

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

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

146. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üaerinder 
yurdumuza bağlıyan Dereköv Kırklareli. Pı 
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulasan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba 
kanından sözlü sorusu (6/256) 

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

148. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

149. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuü, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil

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

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

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

152. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
u'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
'mdijoın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
-^sriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

153. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyarln, 
-erekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.C. 
Tiraat Bankası ve tiler Bankası Genel müdür-
>rinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan-
ian sözlü sorusu (6/263) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
îal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasını» inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldı Sına dair Tarım Bakanından sözlü 
îorusu (6/264) 

155. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
:al'ın Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

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

157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
îal'm, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ae zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
lözlü sorusu (6/267) 

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

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

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

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

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

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

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

165. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

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

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

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

169. — İzmir Milletvekiil Arif Ertunga'nm, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

170. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

171. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

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

173. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

174. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 

175. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

176. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması-
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nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

177. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'm, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

178. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/288) 

179. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/289) 

180. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep
rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/290) 

181. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülmesinde 
kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan 
kaçının ücretinin ödenmemiş olduğuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/291) 

182. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

183. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâ
zı önergelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki 
iddialar üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/293) 

184. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası 
için kiralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 
10 seneden beri ne miktar kira ödendiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/294) 

185. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Antalya Tekstil Fabrikası İşletme Şefinin, 
vazife tenzili suretiyle, Manisa Tekstil Fabrika
sı İplik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine 
dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/295) 

186. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma Bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

187. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 
50 yataklı bir hastane haline getirilmesinin ne 
zaman mümkün olacağına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

188. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da kurulmasına karar verilen Sanayi Çarşısı
nın yapımına ne zaman başlanılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/298) 

189. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair, İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/299) 

190. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesis
leri inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/300) 

191. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağıra dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/301) 

192. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa 
yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı için 
bir çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/302) 

193. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda baş-
lıyan ovada numune fidanlık tesisi için bir ça
lışma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/303) 

(Millet Meclisi Birleşim : 88) 



194. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
mam 'm, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar 
elinde bulunan incirlerin, bozulmadan, değer
lendirilmesi için her hangi bir tedbir alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

195. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/305) 

196. —- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

197. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 programına ithal edilmiş olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapımına ne zaman 
başlanacağına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/307) 

198. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Samsun Adalet Partisi 11 Başkanının, 
Bolu ili hudutları içinde yaptığı trafik kazası 
ile ilgili olarak bir telefon görüşmesi yapılıp 
yapılmadığına dair Başbakan ve İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/308) 

199. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâket 
haline gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele
rinin önüne geçmek için ne gibi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/309) 

200. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 
38 sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup 
olmadığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/310) 

201. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

202. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'in, Afyon Karahisar Hava Alanı in

şası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş ol
duğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/312) 

203. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Güney - Doğuyu İzmir'e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp almmıya-
cağma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/313) 

204. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sulanndan istifade edebilmeleri için bir 
pflân veya bir tedbir olup olmadığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

205. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
aded ilkokul! yapılacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/315) 

203. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 
vılmda içme suyu getirildiğine ve 1966 yılın
da, kaç köyün içme suyu isinin programa alın
dırma dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/310) 

207. — Adana Mîletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait te
lefon teli ile kurşunlu kablolardan nekadannın 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

208. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne ne
tice alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/318) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasansı ve Geçici Komisyon ra-
noru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1966] 

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile îstan-
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ye 10 ar-
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kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön. 
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Gecekondu
ların iman, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlanndan 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 

X 3. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, bekçiler kanunu teklifi ve içişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/141), (S. Sayısı : 105) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1966] 

X 4. — Tapulama kanunu tasansı ve İçiş
leri, Adalet ve Plân komisyonlanndan soçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (S. Sayısı : 89) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ye Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporlan. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu iktisadi 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 
haklanda Hesaplan İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

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

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesaba 
hakkında Hesapları inceleme 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'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27.1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Diîekça Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tarı-
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 : 
^9; 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 ilk fıkrasının değiştirilmesine 
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dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

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

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

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

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

X 14. — Aakara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi: 16.2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı

ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı v© 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26.2.1966] 

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

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1.3 . 1966] 

X 21. — İstanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/174, 1/44) (S. Sayısı: 87) 
[Dağıtma tarihi : 21.3.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve şua-
batı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında 
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kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. Sayısı: 
90) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1966] 

X 23. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1962 bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/ 162, 1/32) (S. Sayısı: 86) [Dağıtma ta
rihi : 27 .3 .1966] 

X 24. — Sivil Savunma idaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 
1963 yılları hesabına ait raporun bilançosu ile 
birlikte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/132, 3/133, 3/152, 3/156) (S. Sayısı : 93) 
[Dağıtma tarihi : 16.4.1966] 

25. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin Sa
yıştay Kanunu teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Millet 
Meclisi Maliye, Sayıştay, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu geçici ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/251, Cumhu-
yet Senatosu 2/169) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 96; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 764) 
[Dağıtma tarihi : 22.4.1C66] 

26. — Cumhuriyet Senaotosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 3.4.1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Millet MecUsi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/89; Cumhuriyet Senatosu 
2/179) (S. Sayısı : 97) (Cumhuriyet S3natosu 
S. Sayısı : 679; Millet Meclisi 1 nsi Dönem S. 
Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 25.4.1966] 

27. — Balıkesir eski Milletvekili Ahmet Ay
dın BoJak ve 27 arkadaşının, yeniden kurula
cak vakıflara ait kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanbğı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Adalet, İçisJeri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

2/250; Cumhuriyet Senatosu 2/178) (S. Sayısı : 
99) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 709, 709 a 
ek; Millet Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı : 918) 
[Dağıtma tarihi: 25.4.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B -BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 .1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasansı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1966] 

6. — Kaş ilçesinin islâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı İsaoğlu, Ruki-
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ye'den doğma 1939 doğumla 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 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin Isbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) (S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, 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'm 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 üreden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 
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X 18. — Eşit değerde iş için erkek re kadın 

İşçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonlan ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 .3 .1966] 

X 19. — îş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/74) (S. Sayısı : 85) 
[Dağıtma tarihi : 10.3.1966] 

20. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

X 21. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân 

komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/131) (S. Sayısı : 
91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1966] ' 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/99) (S. Sayısı : 92) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1966] 

23. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka
daşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğren-
çilerinden okuldan ihracolunanların askerlik 
mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi ve 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan ra-
porlan (2/2, 2/66) (S. Sayısı : 22 ye 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 




