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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

96. Birleşim 

13 .6 . 1966 Pazartesi 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Andiçme 
1. — Hatay Milletvekili Şemsettin 

Mursaloğhı'nuin andiç.mesi 
5. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Millet Meclisi Başkanının Başkan

lığında toplanan grup temsilcilerinin, 
Meclisin çalışmalariyle ilgili olarak var
dıkları anlaşma 

Sayfa 
10:12 

12 
12 
12 

12 

13 

18 

2. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Baş-
kanvekilleri Kayseri Milletvekili Turnan 
Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, 27 Mayıs 1960 Devrimine kar
şı yapılan tecavüzler karşısında elinde 
mevcut bulunan kanuni yetkileri kullan
madığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca 'bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/3) 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, 250 milyon lira zarara sebebol-

13 

Sayfa 
duğu iddiasiyle Ticaret Bakanı 'hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/4) 13 

4. — İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'm, son zamanlarda muhalif parti mer
kezlerine ve partilere karşı vukubulduğu 
iddia olunan tecavüzler konusunda Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/5) 13:14 

5. •— Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki 
kadroların partizanca dağıtılması iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce Devlet Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/6) 14 

6. — Ankara Billctvekili Hüseyin Ba-
lan'ın, İller Bankası Genel Müdürünün 
yerinden alınması ile yerine yapılan tâ
yine dair İmar ve İskân Bakanı hakkın
da gensoru açılması hususundaki Önerge
si (11/7) 14 

7. — Samsun Milletvekili Bahattin 
Uzunoğlu'nun, Samsun çevresinde istihsal 



Sayfa 
edilen fasulyelerin ihracına mâni olmak, 
suretiyle millî servetin israfına sebebol-
duğu iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/8) 14 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İktidarın petrol politikası hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 14 

9. — Diyarbakır Milletvekili Tank Zi
ya Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da 
uygulanmakta olan tıp hizmetlerinin sos
yali eştirilmesindeki Hükümet tatbikatı, 
hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/11) 14 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs'ün, TRT konusunda Turizm ve Ta
nıtma Bakanı hakkında gensoru açılması
na dair önergesi (11/12) 14 

11. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'-
ın, Güney bölgesinde vukua gelen olayla
ra dair İçişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/13) 14 

12. — Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu'nun, aşırı sağ ve sol akımların 
yaygın bir hale gelmesinde Hükümetin 
tutum ve davranışlarına dair Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 14 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çö-
"bi'nin, köy yollarının yapımına dair Köy 
İşleri Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususunda önergesi (11/15) 14 

14. — Adana - Milletvekili Ali Karcı'-
nın, Personel Kanununun fiilen uygulan
maması dolay\siyle Anayasanın 89' ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/16) 15 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ile Muş Milletvekili Nermin Nefçi'nim ge
cekondularda oturan vatandaşların Hükü
metin sorumlu bir mensubunun beyanına 
güvenerek giriştikleri fiillerden dolayı 
tutuklanıp ve tartaklanmalarına dair İmar 
ve iskân Bakanı hakkında gensoru açıl
ması hususunda önergesi (11/17) 15 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel 
Kanununun öğretmenlere yanlış ve za-

Sayfa 
rarlı uygulanması sebebiyle Devlet ve 
Millî Eğitim bakanları haklarında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/1,8) 13 

17. — istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'ın Toprak Reformu Kanununda ge
rekli çalışmaları yapmadığı iddiasiyle Ta
rım Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/19) 15 

18. — istanbul Milletvekili Coşkun 
lOrca'nın, T. C. Merkez Bankası Genel 
Müdürünün görevinden alınması sebebiy
le Maliye Bakam hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/20) 15 

19/-— Sakarya Milletvekili Hayrettin 
UysaL'm Türk Şeker Şirketi tarafından 
çiftçi aleyhine yapılan satışlarla, pancar 
tohumu vermeme ve hukuk dışı tehditler 
yapılması sebebiyle Tarım ve Sanayi ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/21) 15 

20. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, mevcut fiyat oynamaları kar
şısında hayat pahalılığından en çok za
rar gören, işçilere bu konuda gerekli ted- ,:. *" 
birleri getirmiyen Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/22) 15 

21.1 — istanbul milletvekilleri Orhan 
Birgit ve Suphi Baykam'm Türkiye Millî 
Talebe ederasyonu mensuplarına karşı vâ
ki Anayasa ve kanun dışı hareketler sebe
biyle içişleri Bakam hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/23) > 1,5 

22. — Hatay Milletvekili Yahya Kan-
bolat'ın ortakçı, kiracı vcı tarım'işçilerinin 
hayat seviyelerini artırmak yolunda hiçbir 
teşebbüste bülünmıyan Hükümet hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi '"""• 
(11/24) • ; 15 £6 

2 3 . — Muş Milletvekili Nermin Nefçi'- : 

nin, Servet beyannamelerinin kaldırılaca
ğı yolunda Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/25) 16" 

24."— Adana Milletvekili Kemal Sarı- .. 
ibrahimoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları 
ve araçları ile zirai güb.re ve zirai ilâçla
rın Türk köylüsüne daha ucuza satılabiL 
mesi ve bu alanda haksız kazançların ön-



Sayfa 
lenmesi amaciyle alınması gerekli tedbir
ler üzerinde Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/26) 16 

25. — Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
liyaoğlu ve tlyas Kılıç'm, Hükümetin müs
tahsil köylüyü ihmal eden politikasının 
doğurduğu zararlı sonuçlara dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/27) 16 

26. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve Samsun Milletvekili Kâmran Ev-
liyaoğlu'nun, İktidarın gençlik teşekkül
leriyle ilgili politikasına dair Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si (11/28) 16 

27. — Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
şar'm, pancar bedellerinin ödenmeyişi se
bepleri ve bu hususta alınacak gerekli 
tedbirlere dair Hükümet hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/29) 16 

28. — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nm, artması muhtemel görünen en-
flâsyonist b a s k e n önlenmesi ve Türk pa
rasının dış ve iç değerinin korunması ted
birlerine dair Bakanlar Kurulu hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/30) 16 

29. — Millet Partisi Grup Başkanve-
kili Konya Milletvekili Seyit Faruk önder 
ve 6 arkadaşının, telefon konuşmalarının 
Hükümet tarafından dinlendiği ve bu su
retle Anayasanın 17 nci maddesinin ihlâl 
edildiği iddiası ile Ulaştırma Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/31) 16 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 2 a r k a d a ş ı n , Konya îmanı r 
Hatip Okulu Türkçe öğretmenlerinden Bil-
han Uluçay hakkında bâzı dergi ve gaze
telerde yapılan çeşitli yayınlar konusunda 
Millî Eğitim Bakanı hakkında bir genso* 
ru açılmasına dair önergesi (11/32) 16 

31. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saFın, bâzı dernek ve kuruluşlar tarafın
dan yayınlanan çeşitli bildirilerle Türki
ye'de bir zor yolu açmaya yönelik davra
nışlar ve eğleraler karşısında tedbir al. 

Sayf» 
madiği Iddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/33) 17 

32.'-J— "Muş Milletvekili Nermin Nefçi'-
nin, her yıl tarholunan vergilerin ilânı hu
susunda kanuni vazifesini yerine getirme-

, diği iddiasiyle^ Maliye Bakanı, hakkında 
' bir gensoru açılmasına dair önergesi 

(11/34) ' 17 
33. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin 

Hakkı Esatoğlu ve Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok'un, ithal ham petrolünde ya
pılmakta* olan indirim konusunda Hükü
metin tutumu dolayısiyle Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/35) 17 

34. — Afyöri Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs 
konusunda alınması gereken tedbirlerin 
alınmadığı iddiası ile Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dâir önergesi 
(11/36) < . 17 

35. — C. H. P. Grttpu Başkanı Malatya 
Milletvekili İsmet İnönü ve 92 arkadaşının 
bâzı Meclis İdare Âmirleri aracılığı ile T. 
B. M. M. binasında bâzı gruplara ve Ya
sama'Meclislerinin bâzı Başkanvekillerine 
ayrılmış odalarda arama yaptırdığı iddi
ası ile İçişleri Bakanı h a k a n d a bir gen
soru açılmasına idair önergesi (11/37) 17:18 

36. —'Vazife ile yurt dışına giden 
Dkşişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiPe 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
edeceğinerdair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/376): • : ; . • - • 18 

37. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Adalet Bakanı Hasan Dinçer'e Ulaş
tırma Bakanı fîeyfi Öztürk'ün vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/377)' 13 

38. — Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Bakanı Macit Zeren'e Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdem'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/378) 18 

39. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'e 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/379) " " ' 18 



Sayfa-
4 0 . — Vazife ile yurt dışına gidecek 

.plan Dışişleri Baltam ihsan Sabri Çağla-
yangiPe İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/380)" .. 18 

41; -— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüçe'nin, Ankara Göğüs Hastalıkları 

pastanesine 1 Nisan 1963 tarihinden bu
güne kadar, kaç hasta yatırıldığına dair 
verdiği yazılı sorusunu geri istediğine dair 
önergesi • . .. 19 

4 2 , — Çanakkale Milletvekili Muam
mer Baykan'ın; Birleşmiş Milletler Kore'
yi Birleştirme ve Kalkındırma Komisyo-. 

„nunun 27 Haziran 1966 tarihinde Seul'de 
yapacağı yıllık toplantıya katılmasının 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/381) 19:20 

43, — Anayasanın 92 nci maddesinin 
10 ncu fıkrası hakkında Millet Meclisi Baş

kanl ığı tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
'raporu (S. Sayısı : 116) 20:27 

6. — Görüşülen işler 27,28 
1. — Umumi hayata müessir âfetler 

dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 

Sayfa 
yardımlara dair Kanunun'bâzı maddeleri- • 
nin değiştirilmesi ve (bu kanuna 'bâzı mad- -
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/706) (S. Sayısı : 865) 27 

2. — İş kanunu tasarısı ile Bolu Millet- . 
vekili Kâmil İnal ve 10 arkadaşının, ma
lûllerin işe yerleştirilmeleri hakkında ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu. 
(1/187) (S. Sayısı • 1.030) 27:28 

3. — Deniz iş kanunu tasarısı ile İz
mir Milletvekili Saktı Kaygan ve 11 ar
kadaşının, Deniz iş kanunu teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (S. Sayısı : 1029) 
(1/188) , 28 

4. — Çarşı ve mahalle bekçileri hak- . 
kında kanun tasarısı ile İstanbul Millet-

- vekili Reşit Ülker'in, Bekçiler kanunu 
teklifi ve İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen heşer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/160,2/141) 
(S. Sayısı : 105) 28:48 

GECEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
'•!'" Hükümet temsilcisi ve grup başkanlariyle 
Millet Meclisi 'Başkanının •katıldıkları toplan
tıda Seçim kanunu tasarısı ile gündemde bu
lunan , gensoru ve genel görüşme önergelerinin 
Meclisin normal çalışmalarını aksatmama ölçü

l ü içinde ele alınması için: 
Meclisin- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün

leri saat 15 te toplanması suretiyle, Tabiî âfet
ler, İş, Deniş iş, Çarşı ve mahalle 'bekçileri, Ge-
;$ekondü, Yeniden- kurulacak vakıflar, Sayış
tay, Adlî Tıp Müessesesi ve Türk Silâhlı Kuv

vetleri Personel kanunu tasarılarının görüşül
mesi hususunda oybirliğine varıldığı bildirile
rek bu hususta sayın temsilcilerin parti grup
ları ile temaslarına imkân sağlamak üzere, Bir
leşime saat 17.00 ye kadar ara verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

. Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

— 10 -



.--.-.- - İKİN0İ OTURUM 

C.H.P. dışındaki .başka grupların birinci 
oturumda ele alındığı 'bildirilen konu ile ilgili 
mütalâalarının henüz Başkanlığa intikal ettiril-
mediği açıklanarak grupların kendi aralarında 
yapılacak geniş görşmelere imkân sağlamak 
üzere birleşime 13 Haziran 1966 Pazartesi günü 

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-

m, Amasya Kız İ'lköğretmen Okulu Müzik Öğ
retmeninin Bakanlık emrine alınması sebebine 
dair,sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/342) 

2. — Tra'bzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/343) 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak eşyaların, 
yurdumuzun muhtelif 'bölgelerinde, serbestçe 
satışa arz edilmesine neden mâni olunmadığı
na dair sözlü soru önergesi, Maliye, Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/344) 

4. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, A.P. 
Genel Başkanı olarak, A.P. Ankara İl Başkan-
lığında yapılan konuşmada söylenen sözlerin 
kime veya kimlere müteveccih olduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Baş'bakanlığa gönderilmiş
tir. (6/345) 

5. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'm, 
İller Bankasında görevli sekiz memurun. 
son günlerde, Ankara dışında başka görevlere 
tâyin edilmeleri sebebine dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlık, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/346) 

6. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, 'Şehit Turan Emeksiz'i komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna da
ir sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. X6/34îj ""'" " 
" -fv—* Samsun ' Miilletvekili Uyas Kılıç'ıh, 

Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla 'bir müdür tâ-
yînmd£n. 'haberdar Olunup olunmadığına dair 

saat 15 te toplanılmak üzere", t&âat 17,05 'te) 
son verildi. ; . - . : , ~~' ^ 

Başkan Kâtip --
Ferruh Bozbeyli Manisa : : <* 

örtol Sakar '"""••• . 
K â t i p - '" " '-• 
Siirt ••-

Adil Yaşa 

sözlü soru. Önergesi, Ticaret Bakanlığına gön"-< 
derilmiştir. (6/348) ' •• ( . : ' • ' ; 

Yazılı sorular - -

1. — Aydm' Milletvekili M. Şükrü Koç'un,. 
Aydın İlinde, pamuk tarımında ağır hasara se-' 
'bebolan Fas Çekirgesi ile Teknik ve maddi yar- ; 

dım yapılmak suretiyle Genel Ve -meelburimü--
cadele usulleri uygulanmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/135) 

2. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
İncir ve diğer klâsik kuru yemişlerimize bir 
taban fiyat tespitinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/136) 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Adalet Partisinin kısmı Senato seçimleriyle il
gili işlerini, İçişleri Bakanının tedvir etmesi
nin nasıl karşılandığına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/137) 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karadeniz bölgesinin ekonomik ve 
sosyal hayatına sön derece etki yapan, "findik 
mahsulünü değerlendirmek konusunda ne gibi 
tedbirlerin alındığına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/138) 

5. :— Diyarbakır Milletvekili Metin Öizre-
li'nin, Doğu ve Güney - Doğu bölgesindeki İş
sizliğin halli konusunda ne gibi tedbirler. düşü-J 

nüldüğüne dair yazılı soru' önergesi," Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/139) 

6.-— Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, A.. P., Nevşehir il başkanının, 
NeVşoh'ir Taskbbirlik'te Bakanlık Murakıbı ola
rak çalıştırılmasının mevzuata uygun olup "ol
madığına dair yazılı, sorur önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir (7/140) ^ 

SORULAR 
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7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'mın, müebbet hapse! mahkûm olan 
Celâl Bayar'ını infazın tekrar ertelenmesini is
temesine rağmen, resmî doktora muayeneye 
gitmemesinin sebebinin ne olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiş
tir (7/141) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Hatay Milletvekili Şemsettin Mursal-
oğlu'nun andiçmesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 5 Ha
ziran seçimlerinde Hatay ilinden milletvekili se-

8. — Konya Milletvekili tsmet Kapısız'm. 
Genç Millî Futbol takımının sebebiyet verdiği 
müessif olayla ilgili olarak bir rapor alınıp 
alınmadığına ve müsebbipler hakkında ne gibi 
bir işlem yapılmasının düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/142) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere bağlıyo

ruz. 

çilcrek aramıza katılan sayın arkadaşımız Şem
settin Mursaloğlu'nu yemin etmek üzere kürsüye 
davet ediyorum. (Alkışlar) 

(Hatay Milletvekili Şemsettin Mursaloğlu 
andiçti.), (Alkışlar) 

2. *-- GELEN' KAĞITLAR 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özardâ'nm. 
teknik tatbikat yüksek okulları kanunu tek
lifi (2/321) (Millî Eğitim ve Plân; komisyon
larına) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özardâ'nm, 
patrikhane ile Ruhban okulunun kapatılması 
ve patriğin sınır dışı edilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/322) (Dışişleri, İçişleri, Maliye "ve 
Plân komisyonlarına) 

3. •-— Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapı
mı hakkında kanun teklifi. (2/323) (Bayındır
lık, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 30 arkadaşının, hayvancılığı geliş
tirme ve et endüstrisi kurumu kurulması hak
kında kanun teklifi (2/324) (Ticaret, Tarım. 
ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Femıh Bozbeyli 
KÂTİPLER : ŞapU Binay (Bilecik), Adil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı.Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — ANDİÇME 
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5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Millet Meclisi Başkanının Başkanlığın
da toplanan grup temsilcilerinin, Meclisin çalış-
malariyle ilgili olarak vardıkları anlaşma 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Cuma 
günü ve Pazar günü sayın grup temsilcileriyle 
Meclisimizin tatil sonrası çalışmalarını düzen
lemek için yaptığımız toplantıların müspet ve 
yapıcı neticelerini Yüce Heyetinize arz ediyo
rum. 

Saym Adalet Partisi Grupu, gündemde bu
lunan Seçim Kanununun bu içtima yılında ele 
almımıyacağmı kesin olarak ifade ettiğini, hattâ 
gündemde kalmasiyle komisyona iadesi arasın
da fiilî hiçbir netice bulunmadığını, bu mesele 
ürerinde behemahal İsrar ediliyorsa komisyona 
iadesi hususunun da kabul edileceğini beyan et
mişlerdir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, gün
demde bulunan ve kendi gruplarına mensup ar
kadaşları tarafından ve grup sözcüleri tarafın
dan verilmiş olan bütün gensoru ve genel gö
rüşme önergelerini geri alacaklarını kabul bu
yurmuşlardır. 

Saym T. î. P. Grupu da kendi arkadaşları 
tarafından verilmiş olan ve gündemde bulunan 
bütün gensoru ve genel görüşme önergelerini 
geri alacaklarını ifade etmişlerdir. 

Sayın M. P. temsilcisi de bu toplantıda Baş
kanlığın teklifini çok olumlu karşıladıklarını ve 
Meclis çalışmalarının intizamla devamım Bağ
lıyabilmek için M. P. Grupu olarak her türlü 
yardımı yapacaklarını ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu ifade ettiğim hu
susların şekle taallûk eden muamelesi tekem
mül ettikten sonra Başkanlık olarak grup tem
silcilerine sunduğum, zaman ve mevzu bakımın
dan çalışma programı ile ilgili teklifimi Yüce 
Heyetinize arz edeceğim. 

Evvelâ Seçim Kanununun komisyona iadesi 
hususu Yüce Meclisin kararma bağlıdır. Fakat 
gündemde bulunan gensoru ve genel görüşme 
önergslerinln gün tâyin edilmediği için sahipleri 
tarafından geri alındığı beyan edilmekle gün
demden çıjtması mümkün olacaktır. 

Şimdi evvelâ gündemde bulunan T. B. M. M. 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkında kanun tasarısının komisyona iadesi 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan gensoru önergelerini sı
rası ile okutuyorum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Saym Başkan, 
gensoruları imza etmiş arkadaşların hepsi bura
da bulunmıyabi'lit. Grup adma bendeniz bun
ların geri1 alınmasına karar verildiğini peşinen 
arz etmiş olayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — C. 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 konuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

BAŞKAN — Sayın Erim, geri alıyorsunuz 
değil mi efendim? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

5. — Manisa Milletvekili Rami Binicioğlu'-
nun, 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddia
siyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
Önergesi (U/4) 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, geri alıyor 
musunuz? 

M. P. GRUPU ADINA 1. HAKKI AKDO
ĞAN (Yozgat) — Efendim, 2 ve 4 ncü sıralarda 
Sami Binicioğlu tarafından verilmiş önergeleri 
arkadaşım geri alıyorlar. Bil âhara kendileri de 
teyidedeceklerdir. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
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) 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz efendim? 

ÇETİN ALTAN (İtsanbul) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — GerivcrümiştİT efendim. 

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

BAŞKAN — («eri alındığı beyan edildi, ge
ri veril mistir. 

6. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
İller Bankası Genel Müdürünün yerinden alın
ması ile yerine yapılan tâyine dair İmar ve İs
kân Bakanı hakkında gensoru açılması hususun
daki önergesi (11/7), 

BAŞKAN — Geri alıyor muusnuz Sayın Ba
lan? 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) -^ Evet efen
dim. 

BAŞKAN — (ren verilmiştir. 

7. —' Samsun Milletvekili Bahattin IJzunoğ-
lu'nun, Samsun çevresinde istihsal edilen- fasul
yelerin ihracına mâni olmak'suretiyle millî ser
vetin israfına sebebolduğu iddiasiyle Ticaret Ba
kanı halikında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/8), . 

BAŞKAN — Sayın Uzun oğlu,' geri alıyor mu
sunuz? • ' • " • ' 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — 
Efendim, çok kısadır, okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu aynı konuda 
Ticaret Bakanına bir sözlü soru tevcih etmiştrr. 
Sözlü sorunun cevabı alınıncaya kadar bu öner
ge hakkında muamele yapılmamasını istemekte
dir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) , — 
Efendim, geri alıyorum:. 

BAŞKAN -^r. Önerge- geri'yeril iniştir. 

' 8 ; — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
iktidarın petrol politikası hakkında gens'orü ahil-r" 
masına dair önergesi (11/10) "•••' " - ••••• 

BAŞKAN — Geri, alıyor musunuz ..Sayın Ül
ker? " '",['" 

REŞİT ÜLKER- (fttanbül> "•—^Alıyorum." 

•'BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekincinin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygulan
makta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştirilmesin-
deki Hükümet tatbikatı hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/11) 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz efendim? 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Alı

yorum. 
BAŞKAN — Geri veril mistir. 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün TRT konusunda Turizm ve Tanıtma Ba
kanı hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/12) 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz efendim? 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Alıyo

rum. 
BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

11. — Vrfa Milletvekili At alay Akan'ın, Gü
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair îçiş-

; leri Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair 
; önergesi (11/13) 

i BAŞKAN — Sayın Atalay Akan, gensoru 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

ATALAY AKAN (Urfa) — Evet. 
BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriveril

miştir. 

12. — 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 gere
ğince bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Asbuzoğlu, gen
soru önergenizi geri alıyor musunuz? 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriveril

miştir. 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet (Jebi'nin, 
| köy yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanı 
hakkında'gensoru açılması hususunda önergesi 
(11/15) 

,.BAŞKAN — Sayın Ahmet Cebi, gensoru 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

AHMET CEBİ (Trabzon) — Evet. 

' B A Ş K A N —- Gensoru önergeniz geriverilmiş-
; t i r . " •• " • ' 



M. Meclisi B : 96 13 . 6 . 1966 O . 1 

11. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dolay ı-
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/16) 

BAŞKAN — Sayın' Ali Karcı, gensoru öner
genizi geri alıyor musunuz? 

ALÎ KARCI (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriverilmiş-

tir. 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondu
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 
bir mensubunun beyanına güvenerek giriştikleri 
fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklanmaları
na dair İmar ve İskân Bakanı hakkında gensoru 
açılması hususunda önergesi (11/17) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, gensoru 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Evet, 
BAŞKAN — Gensoru önergeniz geri veril

miştir. 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanununun 
öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanması se
bebiyle Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakan
ları haklarında gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/18) 

BAŞKAN —• Sayın Hayrettin Uysal, genso
ru önergenizi geri alıyor musunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriveril-

miştir. 

17. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi (11/19) 

BAŞKAN — Sayın Suphi Baykanı, gensoru 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN •—• Gensoru önergeniz geriverilmiş-
tir. 

18. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın,- T. O. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı 

hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/20) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, gensoru 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Gensoru önergeniz geri veril mis
tir. 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi aley
hine yapılan satışlarla, pancar tohumu vermeme 
ve hukuk dışı tehditler yapılması sebebiyle Ta
rım ve Sanayi Bakanları hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/21) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, genso
ru önergenizi geri alıyor musunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet. 

BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriverilmiş-
tir. 

20. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut fiyat oynamaları karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere bu 
konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(H/22) 

BAŞKAN •— Sayın Kemal Nebioğlu, genso
ru önergenizi geri alıyor musunuz? 

KEMAL NEBlOĞLU (Tekirdağ) — Evet. 

BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriverilmiş-
tir 

21. — İstanbul Milletvekilleri Orhan Birgit 
ve Suphi Baykam'm Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve ka
nun dışı hareketler sebebiyle İçişleri Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/23) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, gensoru 
önergenizi geri alıyor musunuz? 

ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Evet.. 

BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriverilmiş-

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

— 15 — 
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i: BAŞKAN — Sayın Yahya Kanbolat gensoru 

önergenizi geri alıyor musunuz? 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — Gensoru önergeniz geriverilmiş-

tir. 

23.:— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/25) 

BAŞKAN — Sayın Nerenin Neftçi, gensoru 
önergenizi geri alıyor, musunuz? 

NERMlN NEFTÇİ (MUŞ) — Evet. 

BAŞKAN — Gensoru önergeniz gerivcrilmiş-
tir. 

24. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları ve araçları 
ile zirai gübre ve zirai, ilâçların Türk köylüsüne 
daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda haksız 
kazançların önlenmesi amaciyle alınması gerekli 
tedbirler üzerinde Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/26) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibralıimoglu, 
gensoru önergenizi geri alıyor musunuz? 

KEMAL SARIİBRAHİMOGLU (Adana) — 
Evet. 

BAŞKAN -— Gensoru önergeniz geriverilmiş-
tir. 

25. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve tlyas Kılıç'ın, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zararlı 
sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/27) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, geri alıyor 
musunuz? 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

26. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, 
iktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili politikası
na dair Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/28) 

BAŞKAN — Sayın Baykam, geri alıyor mu
sunuz? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN—Ger i veril mistir. 

27. — Eskişehir Milletvekili Ilayri Başar'ın, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirlere dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/29) 

BAŞKAN —• Sayın Başa^ geri alıyor mu
sunuz? 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Gcrivofilmiştir. 

23. — İstanbul, Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, artması muhtemel görünen enflâsyonist bas
kının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç de
ğerinin korunması tedbirlerine dair Bakanlar 
Kurulu hakkında gensoru açılmasına dair öner-> 
gesi (11/30) -

BAŞKAN — Sayın Kırca* geri alıyor mu
sunuz? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

29. — Mütet 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 
maîdesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/31) 

BAŞKAN — Saym önder, geri alıyor mu
sunuz? 

FARUK ÖNDER-(Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Geri veril mistir. 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal, 
ve 2 arkadaşının, Konya İmam - Hatip Okulu 
Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Uluçay hakkın
da bâzı dergi ve gazetelerde yapılan çeşitli ya
dımlar konusunda MÜH Erjitim Bakanı hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/32) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, geri alıyor musu
nuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
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31. —•. Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, bâzı der
nek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan çeşitli 
bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu açmaya yöne
lik davranışlar ve eğlemler karşısında tedbir al
madığı iddiasiyle Hükümet hakkında bir genso
ru açılmasına dair önergesi (11/33) 

BAŞKAN — Sayın Arslan geri alıyor mu
sunuz? 

NAZİF ARSLAN (Sivas) — Evet. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

32. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
her yıl tarh olunan vergilerin ilânı hıisusunda 
Maliye Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/34) 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz Sayın 
Neftçi? 

NERMlN NEFTÇİ (MUŞ) — Alıyorum. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

33. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
E sat oğlu 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 — Geri alıyor musunuz Sayın Ok? 
MUSTAFA OK (Manisa) — Alıyoruz. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddiası 
üe Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (U/36) 

BAŞKAN — Sayın özdağ? Yoklar Onun 
adına C. K. M. P. den bir üye?.. (C. K. M. P. sı
ralarından, «adına mezun değiliz» sesleri) Evet 
doğru, kendileri bulunmadığından gündeme ka
lıyor efendim. Diğer üç arkadaşın isimleri de 
belli değil burada. 

35. — C. H. P. Grupu Başkanı Malatya Mil
letvekili îsmet İnönü ve 92 arkadaşının, bâzı 
Meclis İdare Âmirleri aracılığı ile T. B. M. M. 
binasında bâzı gruplara ve yasama Meclislerinin 
bâzı Başkanvekülerine ayrılmış odalarda arama 
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yaptırdığı iddiası ile İçişleri Bakanı hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/37) 

(C. H. P. sıralarından, «geri alıyoruz» ses
leri) * 

BAŞKAN — Geriverilmiştir, efendim. 
Sayın Rifat Baykal bir önceki önergeye işti

rak etmişsiniz, geri alıyor musunuz? 
RIFAT BAYKAL (Mardin) — Bu hususta 

Muzaffer Özdağ yetkilidir. 

BAŞKAN — Siz de imza etmişsiniz. 
RİFAT BAYKAL (Mardin) — Geri almıyo

rum. 
BAŞKAN — Bu önerge gündemde kalmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi sayın grup 

temsilcilerine daha evvel ifade ettiğim teklifimi 
Yüce Meclise okuyarak tasvibinize sunacağım. 
Teklif üç kısımdan ibarettir. Birinci kısımda 
bugüne kadar zaman ve mevzu bakımından Mec
lis çalışmaları ile ilgili olarak alınmış olan karar 
ve bu konuyla ilgili olarak verilmiş olan önerge
lerin yerine kaim olmak üzere bugünden itiba
ren: 

1. Meclisimizin Pazartesi, Çarşamba ve Cu
ma günleri saat 15,00 te toplanması, 

2. Bu toplantılarda sırasiyle «Tabiî âfetler 
kanunu tasarısı, İş Kanunu, Deniz iş Kanunu, 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkındaki kanun ta
sarısı, Gecekondu kanun tasarısı, Askerî Perso
nel Kanun ta şansı, Sayıştay kanun tasarısı ve 
bâzı suç ve cezaların affına mütaallik kanun ta
sarısıdır. (Sağ arka sıralardan «Personel kanun 
tasarısı» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlanm, Personel Kanunu 
Meclisimizden çıktı. Onun devamı olan kadro 
kanunu henüz Meclisimize intikal etmemiştir. 
Bu sebeple gündemde böyle bir şey yoktur. 

Şimdi üçüncü husus, gerek Hükümet, gerek 
gruplar tarafından bütün bu sıraya rağmen müs
taceliyeti dolayısiyle ele alınması lâzımgelen bâzı 
kanunların yeniden görüşülerek sırasının tâyini 
meselesidir. 

Şimdi sırasiyle bu üç hususu da oylarınıza su
nuyorum. 

1. Meclisin Pazartesi, Çarşamba, Cuma gün
leri saat 15,00 te toplanması hususunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Bu toplantılarda sırası ile, Tabiî âfetler 
kanunu tasarısı, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, 
Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında Kanun, Ge-
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cekondu Kanunu, Sayışta}' Kanunu ve Bâzı suç, 
ve cezaların affına mütedair kanun tasarılarının 
görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncüsü, Hükümet ve gruplarca gündemde 
bulunan veya gündeme girecek tasarı ve teklifle
rin ele alınması ve sırasının grup başkanları top
lantısında ayrıca görüşüldükten sonra Heyeti 
Umumiyenin oylarına sunulması hususudur. Bu 
hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler..'. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek grup temsilci
lerinin ve gerekse sayın grup mensuplarının ve 
grup mensubu olmıyan üyelerin Başkanlığın tek
lifine karşı ve Meclisinizin normal ölçüler içinde 
çalışmasını sağlamak istikametinde alınış oldu
ğu bu kararlarından dolayı Yüce Meclisinizi say
gı ile selâmlar, şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

36. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe İçişleri Bakam 
Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine . dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/376) 

1 BAŞKAN — Bundan sonra gündemin sunuş
lar kısmında bulunan bâzı tezkereler vardır, bun
ları sırası ile okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

B. İhsan Sabri Oağlayangil'in dönüşüne kadar 
kendisine, İçişleri Bakanı B. Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

37. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Hasmı Din çer'e Ulaştırma Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/377) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum."' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışma gidecdk olan Adalet Ba

kanı JB'.: Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar kendi
sine,.. Ulaştırına Bakam B. Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy-
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gun görülmüş olduğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanı •"" 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 

38. — - Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Macit Zeren'e Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/378) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

B. Macit Zeren'in dönüşüne kadar kendisine, Ça
lışma Bakanı B. Ali Naili Erdem'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

39. — Vazife ile yurt dışma gidecek olan Mil
li Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'e Devlet Bakanı 
Cihat Bilğehan'ın vekillik edeceğine dair CumJiur-
ba§kanhğı tezekresi (3/379) . ' ' -• 

BAŞKAN—- Tezkereyi okutuyorum. ,. 

Millet Meclisi Başkanlığına : :. 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği- "; 

tim Bakanı B. Orhan Dengiz'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı B. Cihat Bilğehan'ın 
vekillik-etmesinin, Başbakanm teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. - • 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/380) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına : •. 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan .Dışişleri 

Bakanı B. İhsan Sabri Çağiayangil'in dönüşüne 
kadar kendisine, İçişleri Bakanr B. Panik Sü
kan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklif i üze 
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim." ' 

"-'"••"••••• '••''•'• Cümhurbaşkâırr'^" 
I •'•—.'•••' • - CtvdctSu-fiay v""" 
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....-• BAŞKAN, —. Bilgilerinize sunulur. 

41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-
<\e'nin; Ankara Göğüs Ilastahklart Hastanesine 

. 1 Nisan 1963 tarihinden bugüne kadar kaç has
ta yatırıldığına dair verdiği yazılı sorusunu geri 
istediğine dair önergesi. , 

••••''•'•- BAŞKAN —- Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Göğüs Hastalıkları Hastanesine, 1 Ni-

' san İ9:63 tarihinden bugüne kadar, kaç hasta ya
tırıldığına dair yazılı soru önergemin 'geriveril
mesini'rica ederim. 
".' .' Çorum 

Hasan Lâtif Sarıyüce 

... • BAŞKAN — Geriverilm-iştir. 

•'•'" 42. '•— Çanakkale Milletvekili Muammer Bay
kan'ın; Birleşmiş Milletler Kore'yi Birleştirme 
AW • Kalkındırma Komisyonunun 27 Haziran 1966 

_ tarihinde Seul'de yapacağı yıllık toplantıya katü-
.masınm uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez-

. İçeresi (3/381 )• 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çanakkale Milletvekili Muammer Baykan'ın 

.«üy esi -bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Kore'yi 
Birleştirme ve Kalkındırma Komisyonunun 
27 Haziran 1966 tarihinde Seul'de yapacağı mû
tat yıllık .toplantıya 'katılması uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nei maddesi uyarınca gerek
li kararın alınmasına delâlet buyurulmasını arz 
ederim. 
; Süleyman Demirci 

Başbakan 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, (Bakanlık 
sandalyeleri • civarında milletvekillerinin bakan

lardan .izahat almak için toplanmaları ve yüksek 
=sesle konuşmaları üzerine Başkanın tokmakla ih-
.tarı*..) • : > . - . ' • • 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen yerlerimize 
oturalım efendini. ..Müzakereleri tâkibedelim. 
..-.•-.Muhterem -arkadaşlarım, aldığınız karar ge
reğince gündemdeki bütün genel görüşme öner
geleri de talik edilmiştir. Sadece gündemimizin 

sunuşlar. kısmında bir tane gensoru önergesi var
dır. Sayın Muzaffer Özdağ ve üç arkadaşına ait
tir. Şimdi bu önergenin gündeme alınıp, alınma
ması hususunun müzakeresine geçiyoruz. Evvelâ 
önerge sahibi veya önerge sahiplerinden birine 
söz veriyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın önerge 
sahiplerinin hepsi burada olmadıkları için bunun 
üzerinde konuşulamaz ve bu suretle de gensoru 
önergesinin müzakeresini yapamayız. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, ben Başkanlık ola
rak bu önergede mehemehal İsrar etmemenizi ri
ca etsem, Başkanlığa bir yardım gösterebilir mi
siniz? 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Müsaade eder
seniz buna kürsüden cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim («Evvelâ 
önerge okunsun.» «esleri.) 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Meclisimizde altı 
parti vardır. Altı parti temsil edilmektedir. Bu 
gensoru önergelerinin kaldırılması için bütün 
gruplara, partilere davet vâki olmuştur. Bizim 
partimize bu hususta bir davet vâki olmamıştır. 
Binaenaleyh alınmış plan karar bizim namımıza da 
alınmış oluyor. Halbuki biz isterdik ki, Sayın Baş
kanın veya diğer parti temsilcilerinin Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisini de düşünüp onları 
da davet etmesi uygun' olurdu zannediyorum. Bu 
bakımdan almak istemiyoruz. (Doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Sayın 
C. K. M. P. nin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında grupu vardır. Fakat Mil
let Meclisimizde grupları yoktur. Bu hüküm Ana
yasa hükmüdür. Anayasanın bu hükmü gereğin
ce grup olarak kendilerini ayrıca çağırmış olma
mız mümkün olamazdı. Fakat, şayet sadece mü
racaat etmemiş olmamızdan dolayı bir şey yapıl
mış oluyorsa bu noksanı burada tamamlayalım, 
müracaatımızı burada yapalım Sayın Rifat Bay
kal. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Eğer ısrar ediyorsanız devam 
edelim efendim. Ben sadece bir ricada bulun
muştum. Kaibul edip etmemek size ait bir husus
tur ve bu meseleyi münakaşa etmek de istemi
yorum. 
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MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem Başkanlık Anayasanın hangi hükmüne göre 
grupları çağırıp Meclis dışına pazarlığa girmek
tedir? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ben, 
hiçbir grupla pazarlığa, girmiş değilim. Yaptığım 
hareket bir ön temastır ve Yüce Meclisiniz, kara-
riyle yaptığım hareketi tasvibetti. (Alkışlar) 

Önergeyi okutuyorum, efendim. 
Efendim, bir ricada bulundum kabul edip et

memek size aittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs'ta son aylar içinde Türk varlığı ve Tür

kiye aleyhinde endişe verici gelişmeler olmuştur. 
Büyük Milletimizin ve Yüce Meclisin isted'ği 

ciddî isabetli tedbirler alınmış görünmemektedir. 
Bekle gör politikası ile inisiyatif hasma terk 

edilmiş bulunmaktadır. 
Alınması gereken tedbirleri tesbit için Anaya

sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görül
me açılmasını saygılarımızla arz ve talebederiz. 

Afyon Karahisar Mardin 
Muzaffer Özdağ Rifat Baykal 

Muş Ağrı 
Kemal Aytaç Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Bilâhara sayın arkadaşımız 
Muzaffer Özdağ ve üç arkadaşı verdikleri bu ge
nel görüşme önergesini bir gensoruya tahvil et
mişlerdir. 

Şimdi buyurun Sayın Baykal, gündeme alı
nıp alınmaması hususunda mütalâa beyan etmek 
üzere. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Sayın. Baş
kan, muhterem milletvekilleri, biz partilerarasın-
da karşılıklı hürmet ve saygının devamlı olarak 
bulunmasını arzu edenlerdeniz. Gene biraz evvel 
arz ettiğim gibi şayet partimizden bir temsilci, 
usulen de olsa, özel de olsa, çağırılıp da bu hu-
susda konuşulmuş olsa idi, daha iyi olurdu zan
nediyorum. Biraz evvelki gensoru önergesini geri 
alıyoruz, almıyoruz şeklindeki hareketimizin kay
nağı, dayanağı burasıdır. Şimdi geri alıyoruz 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baykal zapta geçen be
yanı ile gensoru önergesini geri almıştır. 

43. —Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu 
fıkrası hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez

keresi ve Anayasa Komisyonu raporu (S. Sa
yısı: 116) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi al
dığınız karar gereğince gündemimizin sunuşlar 
kısmının 85 nci sırasında, Anayasanın 92 nci 
maddesinin 10 ncu fıkrası hakkında Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu raporu okutma
dan evvel kısaca maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

Anayasamızın 92 nci maddesi, «Cumhuriyet 
Senatosu kendisine gönderilen metni, yine Ana
yasada gösterilen süreler içerisinde karara bağ
lar.» yolunda bir hüküm ihtiva etmektedir. 

Yine 92 nci maddenin son cümlesi, «Tatiller
de bu müddet işlemez.» ibaresini ihtiva etmek
tedir. 

Burada, Anayasanın 92 nci maddesindeki, 
«Cumhuriyet Senatosu kendisine gönderilen met
ni», ibaresi bu müddetin başlangıcını ifade et
mektedir. Bu başlangıç Millet Meclisi Başkanı
nın Cumhuriyet Senatosu Başkanına bir tasarı
yı gönderdiği tarih mi, yoksa Cumhuriyet Se
natosu Başkanının bu tasarıyı aldığı tarih mi; 
yoksa kendi komisyonlarına havale ettiği tarih 
mi başlangıç olacaktır hususu, Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisi arasında ihtilâf konu
su olmuştur. 

Ayrıca, «Tatillerde bu müddet işlemez.» yo
lundaki hükmün dışında Cumhuriyet Senatosu
nun kendi Başkanını ve kendi komisyonlarını 
seçmesi için geçen zamanında tatilden addedilip 
edilmemesi hususu keza ihtilâf konusu olmuş
tur. Bu ihtilâfları çözebilmek için biz Başkanlık 
olarak meseleyi Anayasa Komisyonuna havale 
ettik. Anayasa Komisyonu bir raporla görüşünü 
bildirdi. 

Şimdi buna ait raporu okutuyorum; bu ra
por tasvibedildiği takdirde bundan sonra Ana
yasanın 92 nci maddesinde ifadesini bulan müd
detlerin hesabı konusunda karşımızda bir Millet 
Meclisi kararı ve vuzuhla tatbik edeceğimiz bir 

(1) 116 S. Sayılı olup tezkere ve raporu 
ihtiva eden basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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ölçü bulunacaktır. Şimdi bu Başkanlık Tezkeresi 
ve Anayasa Komisyonu raporunu okutuyorum: 

(Anayasa Komisyonu Başkanlığına yazılan 
Başkanlık tezkeresi okundu.) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun rapo
runu okutuyorum. 

(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa Komisyonuna bizim sualimizi ve Anayasa 
Komisyonunca verilen cevapları dinlediniz. Ana
yasa Komisyonu Cumhuriyet Senatosuna gönde
rilen bir metnin müddetinin, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığınca alındığı tarihin başlangıç 
olarak, müddetin başlangıcı olarak kabul etmek
tedir. 

2. Anayasanın 92 nci maddesindeki, «Tatil
lerde bu süre işlemez.» sözünü aynen kabul ede
rek, Cumhuriyet Senatosunun kendi Başkan ve 
Komisyonlarını seçerken do tatilde olmayıp, 
faal. halde bulunduğunu kabul ederek, bunların 
da tatilden sayılmaması lâzımgeldiği mütalâasm-
dadır. 

Bu müddetlerin hesabı meselesinin hangi ince
li", tarafından yapılacağı sualine, gelince bu he
sabın da Millet Meclisi tarafından yapılması lâ
zımgeldiği cevabını vermiştir. 

Şimdi, rapor hakkında Sayın Reşat Özarda 
ve Saym Komal Sarıibrahimoğlu söz istemiştir. 

•Buyurun Saym özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Baş

kan, saym milletvekilleri, bu ihtilâfın tahmin 
ederim ki, meydana çıkmasının sebebi son 1065 
seçimlerinden . sonra Senatonun Başkanlık Diva
nını- seçmekte uğradığı müşkülât, altmış küsur 
tur .yapılmış olmasına rağmen Başkanını seçeme-
mesinden dolayı Senatonun çalışamaması netice
sinde kanunların .Senatoda müzakere edilmemc-
siniu meydana getirdiği bir problem olarak kar
şımıza gelmir. bulunuyor. 

M.uhterom arkadaşlarım, yeni Anayasamız 
Parlâmentoyu iki meclis halinde mütalâa etmiş, 
bunlardan birisi Millet Meclisi, diğeri Cumhuri
yet ;Senatosudur. Millet Meclisini devrelerle mu
vakkat vazifeli olarak kabul etmiş, Senatoyu da
imî olarak kabul etmiş. Bu sebeple ele Senato 
seçimlerini her iki senede bir üyesinin üçte bi
rini yenilemek suretiyle daimîliğini kabul et
miş. Millet Meclisinde dört senelik devreler 
içinde müzakeresi tamamlanamamış olan ka- | 
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nunlar kadük olur ve bunlar artık ölmüş vazi
yete gelir. Onların tekrar hayata kavuşabilme
leri için yeni dönemde ancak milletvekillerinin 
müracaatı gerekir. Ancak, Meclisten çıkıp Se
natoya gitmiş olan kanunlar daimîlik, devam
lılık kazanır. Bunlar kadük olmaz. Çünkü Se
nato daimî olarak kabul edilmiştir. Şimdi yeni 
Anayasamız Millet Meclisinde görüşülen ka
nunların Cumhuriyet Senatosunda ne kadar 
müddetle bekliyebileceğini de hükme bağlamış, 
bunun için de birtakım yenilikler, nizamlar or
taya koymuştur. Cumhuriyet Senatosu daimî 
olduğuna göre, daimîlik prensibini temsil etti
ğine göre ve esasen Cumhuriyet Senatosunun 
çıkarılan İçtüzüğüne göre de her seçim yenilen
diğinde, yeni komisyon üyeleri ve yeni Başkan
lık Divanı seçilinceye kadar, eskilerinin göre
ve devam edeceği prensibi kabul edildiğine gö
re Cumhuriyet Senatosunda Başkanlık Divanı
nın kâtiplerinin, sözcülerinin seçilmesini kanun
ların Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi için 
bir gecikme sebebi olarak kabul etmemize im
kân yoktur. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu son 
olarak gördüğümüz misalde, 60 küsur tur yap
mış olmasına rağmen Başkanını seçememiş bu
lunmakta idi. Ancak Cumhuriyet Senatosu her 
gün kendisini idare eden Başkanın başkanlığın
da toplanabiliyordu. Demek ki, Cumhuriyet Se
natosu yeni Başkanı seçilinceye kadar eski Baş
kan vazifesine devam ediyor. Başkan seçimi bir 
veya iki tur tecrübe edilebilir, o gün bu iş ne-
ticelendirilemedi mi gündeminde mevcut ka
nunların müzakeresine devam eder, bu bir mec
buriyettir. Binaenaleyh, Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonunun aldığı karar çok isabetlidir, ye
rindedir. Bunun aksine bir mütalâaya varmak, 
bir karara varmak; Parlâmentonun devamlı 
olarak çalışmasını engellemek, kanunların za
manında kanunlaşmasını geciktirmek gibi bir 
sonuç verir ki, herhalde bu Anayasaya uygun 
bir hareket olmaz. Bu bakımdan kanunlar Mil
let Meclisinden çıkıp Cumhuriyet Senatosuna 
gittiği ve orada Başkan veya Başkan namına 
yetkili bir şahıs tarafından imza ile teslim alın
dığı tarihten itibaren kanun Cumhuriyet Sena
tosuna verilmiş ve o günden itibaren de Ana
yasanın tâyin ettiği müddet işlemeye başlamış 
addedilir. Bunun aksine bir mütalâaya varmak 
hatalı olur kanaatindeyim. Bu bakımdan Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu raporunun tas-
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vibini Yüksek Heyetinizden rica ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMO&LU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten ihtilâf 'mev
zuu olan ve zaman zaman da yanlış tatbikatla
rın mesnedi elan hir meivzu esaslı şekilde tet
kik edilmiş. Başkanlığa ve ıSayın Anayasa Ko
misyonu üyelerine gösterdikleri hassasiyetten 
dolayı teşekkür ederim. Ancalk, Sayın Anayasa 
Komisyonu üyelerinin tanzim etmiş bulunduğu 
raporda bir hususun Anayasanın metnine ve 
maksadına pek uymadığı kanısı bende uyanmış 
ıbulummalktadır. Cumhuriyet Senatosu kendisi
ne gönderilen bir metni 'Millet Meclisi komis
yonlarında ve Genel Kurulundaki 'görüşme sü
resini aşmıyan bir süre içinde karara bağlar 
demektedir Anayasanın 92 nei maddesinin 
10 ncu fıkrası. Şimdi eğer yanılmıyorsam, çün
kü daha evvel dağıtılmadı, dağitılsa da ben 
muttali olamadım, hurada dinlediğim metinden 
^öğrenebildiğime göre, Senatoda hu müddetlerin 
ıbaşlangıç tarihi, Senato Başkanlığına metnin 
tevdi edildiği veya Senatonun, ilgilileri tara
fından hu metnin kabul edilmediği takdirinde 
bir zalbıtla tevsik edildiği tarih esas kabul edi
lir şeklinde hir şey dinledim. Anayasa Komis
yonu temsilcisi arkadaşım, bu anlayış doğru
dur, diye ifade buyuruyorlar. 

'Şimdi hurada mutlak ifade, 92 nci madde 
diyor 'ki: «Millet Meclisi komisyonları ve Ge
nel Kurulundaki görüşme süresini aşamaz.» 

Şimdi 'görüşmenin Millet Meclisi komisyon
larında ve Millet Meclisinde 'devamı ve bittiği 
tarih esastır. Yani kaibuil, ret suretiyle bittiği 
tarih e|şas. Demek ki, haşlangıeı Meclis Riyaseti 
tarafından komisyonlara seVk tarihi olmak ik
tiza eder, Millet Meclisindeki müddetin .baş
langıcı. Komisyonlardaki beklemesi, görüşüknc-
si, Meclise sevk ve netice itibariyle son mua
melenin ikmali, Meclisin reyine iktiran, kabul, 
ret vesaire, 'gizli oy, açık oy şekillerinde. De
mek ki ; Meclis Riyaseti tarafından 'komisyon
lara sevk tarihinde .kabul veya ret oyunu ikti
ran tarihine ika dar geçen müddet esastır ve ıka
bul oyu veya ret oyu Meclisçe izhar edildikten 
ve Meclis Heyeti Umumiyeısi tarafından yapıla
cak- bir muamele kalmadığı andan itibaren 
müddet işlemeye haşlamak iktiza eder. 
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' Yine Anayasamın 84 ıiıcü maddesi «T.B.M.M. 
Birleşik toplantılarımda Başkanlık Divanı Mil
let Meöliisi Başkanlık Divanıdır», der. Şimdi 
Anayasayı tedvin eden vâzıı kanun bütün 
bu meselelerin nasıl tanzim edilmek lâznmıgcl-
diğini de tanzim etmiş, düşünmüş, Anayasa 
Komisyonu 'gayet isalbetli şekilde bu mevzu
ların takipçisi Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 
Başkanlığı olacaktır diyor. Doğrudur. Anaya
sanın ıbu S4 ımcü maddesinin lafzına, ruhuna 
ve son fıkrasına uygundur. Demek ki, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı, müşterek Başkanlık 
Divanıdır ve iki Meclisi il'gilendiren mesaide 
takipçidir. Millet Meclisimin intaç ettiği 'bir 
mevzua, kabul, ret ve-sair şekilde sonuçlandır
dığı bir mevzua derhal vaziyet edilip vakit ge
çirilmeden Millet Meclisi Başkanlık Divanı ta
rafından ve Başkanlığı tarafından Senatoya 
resmen arz edilecektir demektir. Artık 2 :nci 
bir arz muamelesi, sanki böyle bir prosedür 
Anayasaca mecJburi kılınmış gibi, arz mıuaıme-
losi kabul veya ir öt salâhiyeti varmış gibi Se
natonun, kabul etmediği takdirde zahıltla tevsi
ki muamelesi ihdası hiner hukuk kaidesi olu
yor. Anayasanın lâfzına ve ruhuna aykırıdır. 
Yeni bir hukuk kaidesi, yeni ıbir Anayasa hük
mü adetâ yaratmış oluyoruz. Bir kere 'Senato
nun beyle Ibir yetkisi yok. 

İkincisi Millet Meclisinin Başkanlık Diva
nı; kusura bakmasınlar Senatör arkadaşları
mız, hundan belki ıbir az da alınırlar ama, Ana
yasa icaJbı bütün ibıu muameleleri tedvin ve 
tedbirle mükelleftir-ve yetkilidir. O halde Se
natonun höyle bir ret veya kabul salâhiyeti 
mevzulbahis değildir. Kabule mecburdur. Ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının, Başkanlığı
nın gönderdiği tarih, sevk ettiği tarih ıdaha 
doğrusu burada kaibul veya ret oyuna iktiran 
ettiği tarih olmalıdır ve bu muteberdir, mak
buldür; reddi de mümkün değildir Senatonun. 
O halde yeni ıbir hukuk kaidesi ihdasına ne 
lüzum vardır, ne beyle bir formaliteye lüzum 
vardır ve şunu da ayrıca arz etmek isterim. 
Gerek Senatonun, (gerekse Millet Meclisinin 

Yüce Divanlarının Sayın Başkan ve ımemsupla-
rmı her türlü şüpheden tenzih ederim. Elbette 
Yüce Meclisleri temsil eden ve hepimizin ney-
leriyle o ımakamları işgal eden arkadaşlarımız 
her türlü şaibeden münezzehtir. Bunda hiçihir 
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tereddüdümüz 'yokıtur. Ama, 'birtakım mesele
lerde, (birtakım tereddütlü ve 'münakaşalı mev
zularda müddet ne olıaeaJktır. Millet Meclisi ta
rafından ne zaman 'gönderilmiştir. Senato ne 
zaman 'teslim almıştır. Almış mıdır, almamış 
mıdır, 'zaibıtla tevsik edilmiş imidir, edilmemiş 
anidir 'gibi adetâ bir mahkemedeki müdafaa 
avukatımın .müvekkilin müdafaası gibi biritalkım 
duımmlar hâsıl olaJbiliir ve bu Yüce Meclisin 
saygı değer temsilcilerini yaralıyabilir, müna
kaşaların içine itebilir. Bunların hiç birisine 
lüzum yoktur. Çünkü Anayasa sarihtir. Anaya
sa kesin olarak İra meselelerde vazifeli o'lan 
makamın Millet Mıeclisi Başkanlık Divanı ol
duğumu tâyin ve tasrih etmiştir. Bu sebeple 
arkadaşlarını ıbendeniz Anayasa Komisyonu 
metninin müddetlerin ımeibdeinin, tasarı ve tek
liflerin Millet Meclisinde ret 'veya kabul oyuna 
iktinan ettiği tarihten itibaren bağlıyacaktır 
şeklinde tâdiliyle kaibulünü iteklif ediyorum. 
Şimdi yazılı olarak da takdim edeceğim. Bu şe
kilde 'kalbulünü istirham edeceğim. .Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — .Sayın Fethi Çelikbaş 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Anayasa 'komisyonunun raporunda 
ileri ısürülem teklife şahsan katılmaktayım. Fa
kat 'metinde şahsan yadırgadığım bir hususu 
ortaya atarak ıbumın konmasına ne için ihtiyaç 
hâsıl olmuştur, onu leomisyondan öğrenmek is
tiyorum. O da Millet Meclisinden 'gönderilen 
töklif veya tasarıların 'Senatoca âdemi 'kabulü 
haline veya 'kabulden imtina edildiği ahvalde 
zabıtla durumu tevsik -etmek keyfiyetidir. Bu
güne kadaır 'böyle 'bir durum hâsıl olmuş mu
dur? Eğer hâsıl olmamışsa bunu rapordan çı
karmakta zaruret vardır. İki organ arıasında'ki 
büro .mesaisinde de ihtilâfa düşer hale giriyor 
manzarasını vermek, eğer bugüne kadar böyle 
'bir ihtilâf zuihur etmemiş ise, tamamen yersiz 
olur kanaatindeyim. Bu balomdan mütalâamı 
komisyonun ıbu sorduğum suale vereceği ce
vaptan ısonıra bildireceğim. Belki de ihtiyaç kal-
mıyacıak. 

Şimdi Komisyon raporuna acaba bundan ev
vel her hangi bir hâdise zuhur etmişte mi bu
nu bertaraf etmek için koymuştur? O takdir
de haklıdır. Onu öğrenmek istiyorum. Eğer 
böyle bir kabulden imtina keyfiyeti bugüne 

kadar zuhur etmemişse kendiliğinden böyle bir 
şieyi ilâve etmiyelim. Zuhurunda düşünelim; 
Parlâmentonun çalışma tarzı bakımından daha 
isabetli mütalâa ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben değerli arkadaşlarımın tamas 
ettiği noktalardan gayrı bir noktaya temas ede
ceğim. Burada görüşülen husus süre bakımın
dan bir kanunun, Anayasanın 92 nci maddesine 
göre Millet Meclisinden geçen bir kanunun Se
natoda konuşulma süresi ve bu süre geçirildiği 
takdirde nasıl kendi kendine kanunlaşacağı üze
rinde bir tartışmadır. Ben tartışmanın esası 
bakımından Komisyonun görüşüne katılıyo
rum. Yalnız burada dengeli bir sistemin, iki 
Meclis sisteminin işlemesi bakımından önemli 
gördüğüm bir noktada Komisyonun beni aydın
latmasını rica edeceğim. O da şu : Hesap me
selesinde çıkan ihtilâf Senatoda bir şekilde hal
lediliyor ve son şekli de, bizim Anayasa Ko
misyonumuzun verdiği raporun yani bu bize da
ğıtılmış olan raporun, 4 . 5 . 1966 tarihli rapo
run sonunda (C) fıkrasında belirtiliyor; süre 
hesabında Meclislerin hangisinin takipçi duru
rumda olacağı hususuna dair vâki sual Komis
yonumuzca Millet Meclisidir şeklinde cevap ve
rilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Şimdi iki Meclis var; Senato, Millet Meclisi. 
Bir süre hesaplanmak isteniyor, bir kanun üze
rinde. Bunda bizim Komisyonumuz biraz da ge
rekçesiz, biraz da sert gördüğüğüm bir ibare ile, 
yani fazla bir gerekçe de göstermeksizin «Millet 
Meclisi elbetteki bunun takipçisi olacaktır» di
yor. Ben bu türlü Meclisler arasındaki sürtüş
melerin meseleleri kapatmayıp, açıp ileriye 
doğru götüreceği kanaatindeyim. Şimdi bura
da bir sürtüşme hâsıl olmuş. Niçin Senato he
saplamıyor da biz hesaplıyoruz? Bunun sarih 
olarak gösterilecek bir maddesi mümkün de
ğil. Akla gelen ihtimaller bunun birleşik top
lantıda görüşülmesidir. Buna karşı Sayın Coş
kun Kırca'nm cevabı hazırdır. Diyeceklerdir 
ki, birleşik toplantı Anayasanın gösterdiği hal
lerde yapılabilir. Binaenaleyh, böyle bir hal 
de gösterilmediğine göre bunun birleşik toplan
tıda görüşülmesine imkân yoktur. Ama gene 
aynı mazbatanın içinde iki tane karar var. Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bakanlık 
Divanları, müşterek toplantısı kararı. Bir 
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tanesinin karar tarihi 23 Kasım 1963. Yani 
Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin 
Başkanlık Divanları müşterek toplanmışlar, 
bu süre meselesini, oturmuşlar, konulmuşlar ve 
kendilerine göre bir hal şekline bağlamışlar 
muhtemelen tatbik de edilmiş. Gene bir ka
rar, aynı şekilde yani Cumhuriyet Senatosu
nun Başkanlık Divanı ile Millet Meclisinin Baş
kanlık Divanı toplanmış 14 Ocak 1966 da 36 
sayılı Kararı vermiş. Ve kararında bu rapora, 
Anayasa Komisyonunun raporuna tam uyulma
mış, yani Anayasa Komisyonu o fikre tamamen 
katılmamış. Diyor ki; Meclis divanları veya 
komisyonlar gibi teşriî faaliyet organlarının 
teşekkül edememesi hallerine maksur olup, ay
rıca komisyon başkan, sözcü ve kâtiplerinin se
çilmesi için geçecek zamana da sâri bulunmı-
yacağmı istişari mahiyette karar olarak kabul 
etmiştir. Istişıari mahiyette diyor. Şimdi de
mek ki; bu meselenin halli için zaten müşıterek 
bir çalışma esası kabul edilmiş ve tatbik de edil
miş. İki Meclisin divanları eğer ilişiği olmasa 
iki Meclisin müştereken ilgilendiren bir meselle 
olmasaydı şüphesiz yalnızca Millet Meclisinin 
Başkanlık Divanı toplanacaktı diyecekti ki, bu 
müddet hesabı şöyle olur, diyecekti. Dememiş. 
Demek ki ; bendenizin arz ettiğim ihtiyacı duy
muş ve müşterek Başkanlık Divanında mesele 
konuşulmuş. Şimdi ben şu noktayı yani muay
yen bir teklifle gelmiş değilim, aydınlanmak lâ
zımdır. Parlâmento arasındaki bu sürtüşmeler
den vatandaşlar da zarar görürler. Nitekim bu 
hâdisede, bu kanunların müzakeresinin uza
ması suretiyle vatandaşlar bundan zarar gör
müşledir. Onun için burada biz bugün karar 
verdiğimiz zaman bu işi bitirdik diyeceğiz. Fa
kat kanaatimce bu iş burada bitmiyecek, bilâ
kis burada alevlenecektir. Yani Senatoda bi
zim Millet Meclisi tek yetkilidir diye karar 
aldığımızı gördüğü zaman alevlenecektir, haklı 
olarak alevlenecektir. 

Şimdi akla gelen şekil bunu müştereken bir 
hal şekline bağlanmasıdır. Bu Melisin içinde 
birtakım şeyleri, maddelerde yazılı olmasa 
bile, icabettiği zaman müştereken halletmek im
kânına sahibiz. Nitekim biraz evvel Başkanlık 
tarafından Meclisin çalışması hususunda yapı
lan anlaşma ve mutabakat bunun en güzel 
misalidir. Bunun hiçbir yerde kaydı yoktur, 
böyle bir anlaşma; yapılabilir, şöyle olabilir, 

böyle olabilir. Fakat istenince buna da vesile 
olanlar çıktıkça, ileri görüşlüler ve katılanlar 
da bulundukça yapılabilir. Burada aynı şeyler 
düşünülebilir. Değerli Komisyonun bu noktada 
bizi aydmiatmaısını, tenvir etmesini istirham 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KE
MAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ' müzakeresi 
yapılmakta, bulunan raporumuzda Sayın Millet 
Meclisi Başkanlığından Komisyonumuza havale 
edilmiş olan evrakta sorulmuş bulunan suallere 
istişari mahiyette cevap vermiş bulunuyoruz. 
Tabiatiyle usul gereğince bu raporumuz bura
da müzakere edildikten sonra oylanacak ve ke
sin bir şekle bağlanacaktır. Ancak kıymetli ar
kadaşla rımızdan Sayın Sarıibrahimoğlu, Sayın 
Çelikbaş ve Sayın Ülker'in üzerinde durdukları 
bâzı hususlara Komisyon olarak hem cevap arz 
edeceğim, hem de raporumuzda bahse konu ce
vapları hangi anlamda vermiş olduğumuzu kısa
ca arza çalışacağım. 

Bir defa muhterem arkadaşlarım, Sayın Sa-
rıilbrahimoğlu'nun söylemiş olduğu gibi Anaya
sa Komisyonu olarak biz ihdasî bir karar ver
miş değiliz. Yeniden bir mesele hakkında âdeta 
Anayasa hükmü va'zedermiş gibi bir karar ver
miş değiliz. Bize sorulmuş 'bulunan hususa ce
vap vermiş bulunuyoruz. O husus da, okunmuş 
olan Sayın Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresin
den ve kadarımızdan gayet sarih bir şekilde an
laşılmış bulunmaktadır. Millet Meclisinde ka
bul edilmiş olan bir metin Senatoya gittiğinde 
bunun müddetlerinin hesabı bakımından baş
langıç tarihi olarak hangi tarihi ve hangi nok
tayı kabul edeceğimiz hususudur. Bu arada üç 
tane fikir ortaya atılıyor, deniliyor ki, Millet 
Meclisinin kaibul etmiş olduğu metin Senatoda 
görüşülürken başlangıç tarihi olarak Meclisçe 
havale edildiği tarihini kafaul edelim. İkinci fi
kir olarak Senatoca kabul tarihini, Üçüncü ola
rak da gelen kâğıtların ilân tarihini kabul ede
lim. Komisyonumuz bu üç fikri uzun uzun tar
tışmıştır kendi arasında. Ve en olumlu bir 
tarzda kabul edeceği bir kanaat olarak da, Se
natonun metni kabul ettiği tarih olarak bunu 
anlamıştır. 

— 24 — 
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Şimdi arkadaşlar, Millet Meclisinde görüşü
len bir metin eğer Millet Meclisinden havale 
edildiği tarih Senatonun müddetine başlangıç 
tarihi olarak kafoul edilse, Sayın senatörler şu 
itirazda bulunacaklardır: Meclis bu metni gö
rüşmüş bana havale etmiş, ama benim bundan 
haberim yok, belki havaleden 16 gün sonra Se
natoya gelmiş olacak, usuli bâzı muameleler ce
reyan edecek, evraklar Meclisin, yani Senato 
Umumi Heyetinin üyelerinin ıttılaına sunulun-
caya kadar geçen süre neden benim müddetim
den alınmış olsun, neden benim müddetimden 
âdeta tenzil edilmiş olsun, diye bir fikir ileri 
sürebilirler. Bunu nazarı itibara alan Komisyo
numuz bu tarihin başlangıç tarihi olarak kabu
lünü senatörlerin lehine olarak uygun mütalâa 
etmemiştir. 

İkinci fikir, metnin, Millet Meclisinde kabul 
edilen, görüşülen metnin Senatoya gidiş tarihi
dir. Ama muhterem arkadaşlar, Sayın Çeliklbaş 
arkadaşımızın sormuş bulunduğu hususa cevap 
vermiş olmak için arz edeceğim. Komisyonda 
bu mesele görüşülürken Sayın Başkanve'kilimiz 
bir malûmat ortaya attılar. Benim de haberim 
vardır, bu mesele hakkında. Bâzı metinler Mil
let Meclisinde kabul edildikten sonra Senatoda 
bâzı sebepler yüzünden, Senato Başkanlarınca 
memurlara verilen talimat ile 3 - 4 gün alınma
mıştır. Yani âdeta müddet biraz daha uzasın 
diye mütalâa edilmiş ve gayet tabiî Senato Baş
kanının emrinde olan memurlar bu metinleri 
almaktan çekinmişlerdir. Bu hususlar cereyan 
etmiştir, meclislerde. Onun için Komisyonumuz 
iltibasa mahal vermesin, gönderilen bir metni 
Senato Başkanının talimatı, zımni muvafaka
tiyle, memurlara verdiği telkin ile memurlar 
üç - dört gün almazsa o ne olacak? Müddet ne 
olacak, ne zaman başlıyacak? Bir karışıklık da
ha ortaya çıkmasın diye bu meseleyi de sarih 
bir noktaya bağlamak için, böyle bir husus ce
reyan ettiği zaman Meclisin metni oraya götü
ren memurları «Senato memurları bunu kabul 
etmiyorlar almıyorlar» diye bir zabıt tutacak, 
o tarih başlangıç tarihi olacak şeklinde mütalâ
ayı uygun bulmuştur. Onun için raporumuza 
böyle bir hususu dercettik, Sayın Fethi Çelik
baş arkadaşımızın mütalâasına cevap olmak 
üzere bu noktayı arz ediyorum. 
. Şimdi arkadaşlar üçüncü fikir kalıyor; ge

len evraklarda neşir tarihi. Bu da bir bakıma 

normal gibi gözükebilir. Metin gider oraya, 
ama o kadar çok metin vardır ki, Senato'da, ge
len evraklarda neşir 2 - 3 gün sonra olur. Hal
buki o metin oraya gelmiştir. Binaenaleyh Se
natoya usulü tarihini başlangıç tarihi olarak 
kabulü hukuk nosyonuna ve 92 nci maddenin 
anlamına daha uygun bulduk. Onun için böyle 
yazdık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Sayın Ül
ker arkadaşımızın suallerine cevap arz etmeye 
geliyorum. 

Sayın Ülker arkadaşımız dediler ki ; «rapo
ru biz olumlu mütalâa ediyoruz, ancak, acaba 
bu mesele burada biter mi?» Yani Millet Mecli
si olarak biz karar verirsek, Senato "bunu din
lemezse, Senato Divanı toplanıp bir karar ver-
mişse, bizim kararımız dışında bir karar alırsa 
ne olacak? O zaman işler da!ha çok karışmıyor 
mu derler. Ve acaba müşterek toplantıda, Sa
yın senatörlerle birlikte yaptığımız müşterek 
toplantıda bunu görüşsek nasıl olur diye sorar
lar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Komisyonu
muz bunu da düşünmüştür. Ama bir çıkış yolu 
bulmamıştır. Çünkü Anayasamızın metninin 
lâfız ve ruhundan anlaşıldığı gibi, T. B. M. M. 
olarak toplanan Yüce Heyetinizin sayın sena
törlerle birlikte yaptığı müşterek oturumlarda 
Anayasanın maddesinde tadadedilen ve tasrih 
edilmiş olan işleri görebilirler. O maddede 
böyle bir (husus hakkında müşterek toplantıda 
bir karar alınacağı yazılı değildir. İşte biz o 
toplantıda böyle bir kararı almış olsak veya 
almak için müzakere yapsak sayın senatörler 
derler ki aynı şekilde, Millet Meclisi üyeleri bu 
toplantıda daha fazladır. Şimdi bu oylanırsa 
bizim kanaatimiz dışında bir karar almanız 
mümkün olacaktır. Hem de Anayasanın metnin
de yoktur, yanlış yapıyorsunuz derlerse buna 
cevap yoktur. Hem birinci suale cevap yoktur, 
hem de asıl Anayasanın metnine aykırı bir top
lantıda alman bir karar mahiyetini iktisabeder. 
İşte bu hususlar nazarı itibara alınmıştır ko
misyonumuzca. Ancak çıkar yolun sayın Mil
let Meclisi Başkanlığının, yapılmış olan müza
kereler sonunda, kendi Umumi Heyetine niya-
beten Anayasa Komisyonundan 'teknik komis
yon olarak bir mütalâa alarak bu mütalâayı 
oylamak ve bu işi 'bitirmek şeklindeki davra
nışı komisyonumuz tarafından olumlu mütalâa 
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edilmiştir. Şimdi bakınız bu evrakta belli, sa
yın Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresi var
dır. Arkasında, Ülker arkadaşımızın okuduğu 
gibi, Millet Meclisi ve Senato Başkanlık Di
vanlarının müşterek kararları var. 16 numa
ralı karar başka mahiyette, 36 numaralı bir 
karar var, başka mahiyette. Kaldı ki, yine Se
natonun Millet Meclisi Başkanlık Divanı ile 
birlikte yapmadığı MT toplantı, yalnız kendi 
adına yaptığı ve 4 numaralı 24 . 2 . 1966 ta
rihli bir toplantıda aldığı bir karar var. O da 
aynı bir istikamette. Yani sayın Senato Baş
kanlık Divanı ve Müşterek Divan da bu mese
leyi halledemez. Aksi aksi istikamette muhte
lif kararlar vermişler. Kaldı ki arkadaşlar, 
Anayasamızın metninde de müşterek bir divan
dan bahsedilm emektedir. Usul i bir mesele hak
kında hukuk nosyonuna uygun bir karar alın
ması için Müşterek Başkanlık Divanının topla
nacağı hususu Anayasamızda derpiş-edilmemiş
tir. Bu sebeple Müşterek Başkanlık Divanın
da böyle bir meselenin görüşülmesinin de doğru 
olmadığı kanaatindeyiz. Müşterek Başkanlık 
Divanı ancak usulidir, mesele idari bir mesele 
hakkındaki karar alabilir. Ama Millet Meclisin
deki metin ne zaman Senatoya gitmelidir, ne 
zaman müddet orada baslar; bunun hakkında 
bir karar almaya Müşterek Başkanlık Divanı 
yetkili değildir. Onun için çıkar yol budur. 
Eğer raporumuz Yüce Heyetinizce tasvibedilir
se mesele burada bitmiş olacaktır. Ancak sa
yın senatörler buna bir itirazda bulunurlarsa 
bir açık kapı vardır. O da yine Anayasamıza 
göre sayın Senato içinde mevcut bir parti gru-
punnn bir mesele hakkında, meselâ bir kanun 
müddeti geçtiği için Millet Meclisinin kabul 
etmiş olduğu bir metin kanunlaşmıştır tarzında
ki bu muameleye itirazları varsa o takdirde 
Anavasa Mahkemesine gidecekler ve Anayasa 
Mahkemesi bu mesele hakkında bir karar vere
cektir. 

Bu sebeple bütün karışıklıklara, hattâ kar-
makarışıklıklara bir son vermek, T. B. M. M. nin 
Millet Meclisi ve Senato olarak çalışmasını 
tanzim etmek üzere hazırlamış ^bulunduğumuz 
nu raporun Yüce Heyetinizce olumlu karşılan
masını ve böylece oylarınızla gerçekleştirilme
sini arz ve talebedeniz, Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ko
misyon mülâhazalarımı beyan ettiği için sarfı
nazar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım; Anayasanın^' 92 nci 
maddesinin 10 ncu fıkrası hakkında bu süre 
hesabının dışındaki tatbikatla ilgili olarak sa
yın Meclis Başkanımızın Anayasa Komisyonu
na sormuş olduğu soruları Anayasa Komisyo
nu bir kararla huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. Burada üç husus sorulmaktadır. 

Birisi; (A) kısmında; gönderilen kanunla
rın, Millet Meclisince kabul edilen şeklinden 
sonra Senatoya sevk edilmesi tarihi mi müddet 
hesabından sayılacak, yoksa Senatoca alındığı 
tarih mi, veya gelen kâğıtlara derci tarihi mi 
sayılacaktır diye soru sorulmuştur. 

İkincisi de, komisyonların başkan, sözcü 
ve kâtip seçimlerinin yapılacağı zamana kadar 
geçen sürenin tatilden sayılıp sayılmaması me
selesi derpiş olunmaktadır. 

Bir de süre hesabının takipçisi Meclis Baş
kanı mı olacak, yoksa Senato Başkanı mı ola
cak diye sorulmuştur. Bence, hele sayın ko
misyon sözcüsü burada geniş bir şekilde ka
nat verdikten sonra, Anayasa Komisyonu ra
porunu benimsememek mümkün değildir. Bu
rada, hakikaten Anayasa Komisyonu raporunda 
da ifade edildiği gibi, bu süre hesabının baş
langıç tarihi mutlaka Senatoca alındığı tarih 
olacaktır. Ve şayet arkadaşlarımızın takıldığı 
nokta, yani ya Senatodaki ilgili memurlar bunu 
almaktan imtina ederlerse, bu durumda da 
elbette ki bir zabıt tutulur ve bu zaptın tutu
luş tarihi başlangıç tarihi olarak sayılabilir. 

Kıymetli arkadaşlarım bunu bir bakıma iki 
Meclis arasında bir sürtüşme olarak ifade edi
len tarzda bir görüş olarak da ele aldılar. Ka
çınılmaz bu zaruretler karşısında bu şekli ka
bul etmekten başka bir çare kalmıyacağı ka-
naa timdeyim. 

Diğer kısımlarda da Anayasa Komisyonu
nun verdiği cevap hakikaten yerindedir. Bu 
sebeple sözlerimi daha fazla uzatmadan bu işin 
böylece kabul edilmesini ben de istirham edi
yorum. Meselâ hele bu işin takipçisi konusun
da Kemal Sarıibrahimoğlu arkadaşımın da te
mas ettiği gibi, Anayasamızın 84 ncü madde
sinde iki Meclise birden Başkanlık eden Millet 
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Meclisi Başkanının .elbette ki bu haller karşı
sında bu işe il koyması gayet tabiîdir ve bu işi 
t akib etmesi gayet normaldir. Bu itibarla sözle
rimi fazla uzatmadan Anayasa Komisyonu ra
porunun aynen kabulünü istirham ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — İki tane kifayet önergesi var
dır, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, görüşmenin yeterliği

ni arz ve teklif ederim. 
ıSamsun 

Selâhattin Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kemal Sarı-
ibnahimoğlu arkadaşımız tarafından verilmiş 
bulunan bir önerge vardır. Bu önergede sayın 
arkadaşımız, tasarı ve tekliflerin Millet Mecli
sinden geçtiği tarihin 92 nci maddenin 10 ncu 
'bendinin tatbikmde esas alınması suretiyle 
Anayasa Komisyonu raporunun tadilini arz ve 
teklif ederim, diyor. Esasen Anayasa Komis- i 
yonu raporunda, Millet Meclisinin gerek ko
misyon ve gerek Genel Kurulunda geçen mü
zakere süresini aşmıyan bir süre hesabedilir-

1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayt-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/706) (S. Sayısı: 865) 
(1) 

(1) 865 S. Sayılı basmayazı 2 . 7 .1965 ta
rihli 139 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

İken, bu sürenin Cumhuriyet Senatosundaki baş
langıç tarihinin ne olacağı, Cumhuriyet Senato
sunda başkan ve sözcülerin seçilmesi için ge
çen zamanın tatilden addedilip edilmiyeceği ve 
süresi ıhesabedilirken, bu (hesabı kimin takibe-
deceği hususu nazarı itibara alınmış ve bunlar 
hakkında mütalâa beyan edilmiş. Yani, burada 
ifadesini bulan husus bir vuzuh getirmekten 
ziyade, kendileri de burada yok, talebettikleri 
durum gibi oluyor. Yani Millet Meclisinde he
sabı... 

Bir şey ini diyeceksiniz ? 

ANAYASA KOMİSYONU KEMAL BAĞCI-
OĞ-LU (Ankara) — Zaten mümkün değil bu 
takrirdeki hususun kabul edilmesi. Maddi im
kânsızlık var, «katılmıyoruz. Kanunlar Müdür
lüğü bu takrir kabul edildiği takdirde ne işlem 
yapacağını bilemez. 

BAŞKAN — Şimdi İş ve Deniz İş kanunu ta
sarıları hakkında kurulmuş olan Geçici Komisyona 
aynı yolda sorduğumuz suale verilen cevabı 
okutuyorum, 

(İş kanunu ve Deniz İş ıkanunu tasarıları 
hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
ile Geçici Komisyon raporu okundu.) (1) 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşımız da burada 
yolk. Komisyon katılmıyor. Takriri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Kifayet takririni kabul ettiniz. Anayasa 
Komisyonunun daha evvel okunmuş bulunan 
raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,EN İŞLER 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kabul 
ettiğiniz bu rapor gereğince Tabiî âfetler Ka
nunu bugünkü tarihle ve Millet Meclisinden 
çıktığı şekliyle ikanunlaşmıştır. Memleketimize 
ve milletimize hayırlı olsun. (Alkışlar.) 

2. — İş kanunu tasarısı ile Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal ve on arkadaşının, Malullerin işe 
yerleştirilmeleri hakkında kanun teklifi ve Ge-

(1) 117 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

6. — GÖRÜŞ 
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cici Komisyon raporu. (1/187) (S. Sayısı: 1030) 
(2) 

3. — Beniz İş kanunu tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Saim Kaygan ve onbir arkadaşının, Be
niz İş kanunu teklifi ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/188) (S. Sayısı: 1029) (3) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di îş 'kanunu ve Deniz İş kanunu ile ilgili Ge
çici Komisyon raporu vardır. Bunları sadece 
okutup 'bilgilerinize sunacağım. Çünkü şu aldı
ğınız karar gereğince 'bundan s-onra biz hesa
bımızı aldığınız kararla tuttuğunuz aydınlığa 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara verilmiş 
bulunan 96 ncı Birleşimine devam ediyoruz. 

Biraz önce Yüce Meclisin almış olduğu karar 

6. — GÖRt 

4. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/141) (S. Sayısı: 105) (4) 

BAŞKAN — Bekçiler kanunu tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Komisyon 
yerini almış vaziyette... Hükümet burada. 

(2) 1030 S. Sayılı basmayazı 15 . 7 . 1965 
tarihli 146 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

(3) 1029 S. Sayılı basmayazı 6 . 7 . 1965 
tarihli 140 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

(4) 105 S. Sayılı basmayazı 26 . 4 . 1966 ta
rihli 85 nci Birleşimin sonundadır. 
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göre yapacağız. iSadece okutup bilgilerinize su
nuyorum. 

BAŞKAN — Rapor 'bilgilerinize sunulur. 
Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu da bugünkü ta
rihle ve Millet Meclisinden çıktığı şekliyle ka-
nuniyet iktisabetmiştir. Memleketimize Ve mil
letimize hayırlı olsun. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi kabul ettiği
niz sıraya ıgöre Bekçiler kanununu (görüşmeye 
geçeceğiz. 

Ancak Birleşime 15 dakika araveriyorum. 
15 dakika sonra Birleşime devam edeceğiz. 

Kapanma saati: 16,20 

gereğince sıradaki kanunları görüşmeye devam 
edeceğiz. 

rLEN İŞLER 

Bekçiler kanunu tasarısının daha önce ya
pılan müzakeresinde 10 ncu maddesine kadar 
görüşülmüş, 10 ncu maddede kalınmış idi. 
Şimdi 10 ncu maddeden itibaren görüşmeye de
vam ediyoruz. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Kursların süresi üç aydan 

fazla olamaz. 
Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esas

ları ile kursların açılma zamanı, yerleri, süresi 
ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve 
yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, 
İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönet
melikle belirtilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 10 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 16,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Adil Yaşa (Siirt) 
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MADDE 11. — Bucaklarda görevli çarşı ve 
mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kay
makam ikinci sicil âmiridir. 

İlçenin idari sınırları içerisinde görevli çar
şı ve mahalle bekçilerinin, en büyük meslekî 
âmiri birinci, kaymakam ikinci sicil âmiridir. 

Merkez ilçelerinde görevli çarşı ve mahalle 
bekçilerinin görev aldığı birlik karakol veya 
merkez âmiri birinci, en büyük meslek âmiri 
ikinci, kanaatlerde aykırılık halinde vali üçün
cü sicil âmiridir. 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri il em
niyet müdürlüğünce tutulur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde Sayın 
llhami Ertem. Buyurun, Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, 11 nci madde tedvini itibariyle 
gerçeklerimize uygun düşmemektedir. Şöyleki; 
11 nci maddede bucaklarda birinci sicil âmiri
ni bucak müdürü, ikinciyi kaymakam kabul edi
yoruz; doğrudur. İkinci fıkrada ilçe, üçüncü 
fıkrada il birbirinden farklı muameleye tabi 
tutulmaktadır. İlçelerde birinci derecede âmir 
meslekî âmir, ikinci derecede kaymakam kabul 
edilmektedir. Halbuki illerde merkez ilçeler 
ayrı bir sisteme tabi tutulmaktadır. Halbuki 
memleketimizdeki gerçekler şudur: Meselâ bir 
ilçe vardır ki, İskenderun ilçesi, nüfusu 60 binin 
üstündedir. Bir il vardır ki, Tunceli, Hakkâri 
ve saire nüfusu binbeşyüz ilâ ikibin arasında
dır. Binaenaleyh, İskenderun gibi çok büyük, 
60 bin nüfusun üstünde bir ilçede meslekî âmir 
olarak, birinci derecede âmir olarak meslekî 
âmiri, ikinci olarak kaymakamı kabul ediyo
ruz. Halbuki il olduğu için çok küçük, iş hac
mi basit, bütün herşey gözünün önünde cere
yan eden yerde ise âmir olarak karakol komu
tanlarını yapıyoruz. 

Üçüncü mahzur; İstanbul gibi, Ankara gibi, 
İzmir gibi büyük illerimiz merkez ilçe teşkilâ
tına sahiptir. Bu sebeple aynı il hududu için
de meselâ Beyoğlu Kaymakamlığı, Şişli Kay
makamlığı, devam etmiyorum, kaymakamlıklar 
vardır. Bu kazaların nüfus miktarı üçyüzbinin 
üstündedir, âsâyiş vakaları fevkalâde çoktur. 
Karakol adetleri bu kadar fazladır, ama biz 
bunları da ilçe diye bekçinin birinci âmiri ola
rak yine meslekî âmirini, ikinci âmir olarak 
kaymakamı kabul ediyoruz. Ama öbür tarafta 
demin arz ettiğim, Tunceli vilâyetinde, ikinibin 

nüfuslu Tunceli vilâyetinde bekçinin birinci 
âmirini karakol âmiri, ikincisini meslekî âmiri, 
üçüncüyü vali yapıyoruz. Binaenaleyh, şu arz 
ettiğim durum Türkiye'deki kuruluşa aykırıdır. 
Bekçi muamelâtı bakımından deminden beri arz 
ettiğim sebepler dölayısiyle merkez ilçe veya
hut il ve ilçe diye bir tefrike lüzum yoktur 
Onun için bir önerge vererek üçüncü fıkranın 
kaldırılmasını rica edeceğim. Üçüncü fıkra kal
dırıldığı zamanda, yani merkez ilçe diye başlı-
yan fıkra, illeri ayrı bir sisteme tabi tutan 
fıkra kaldırıldığı zamanda kanun gerçekleri
mize uygun olacaktır. Bütün kazalarda birinci 
derecedeki sicil âmiri meslekî âmiri olacaktır, 
ikinci âmiri kaymakam olacaktır. Böylelikle 
vilâyet olduğundan dolayı bir ayrı sisteme tabi 
olan, fakat katiyen lüzum ifade etmiyen Tun
celi, Gümüşane, Bitlis ve saire örnekleri kal
kacak; Beyoğlu, Şişli, Çankaya gibi yerler için 
ise demin söylediğim çelişme ortadan kalka
caktır. Bu sebeple bu üçüncü fıkranın metin
den çıkarılmasını istiyorum. 

Diğer bir konu olarak da çarşı ve mahalle 
bekçilerinin sicilleri il emniyet müdürlüğünde 
tutulur. Bu da çok büyük bir kırtasiyeciliktir. 
Bu sicillerin de ilçelerde tutulmasında büyük 
fayda, pratik lüzum görüyorum. Kırtasiyeci
liği önliyeceği kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uyar buyurunuz efen
dim. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arka
daşlarım, 11 nci madde hakkında bendenizin her 
hangi bir mütalâa ıserdinden ziyade Komisyon
dan bir sualim olacaktır. Bu «ualden sonra gö
rüşmek icabederse mütalâaımı arz etmeye çalışa
cağım. 

11 nci maddenin 1 nci fıkrasında bucaklar
da görevli çarşı ve mahalle bekçilerinden bahse
dilmektedir. İkinci fıkrasında ilçenin idari sınır
ları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçile
rinden bahsedilmektedir. Burada bendenizin an
ladığım şu: İlçenin idari sınırları deyince bucak 
merkezlerinin dışında köy belediyeleri de vardır. 
Bucak merkezi olmıyan, ilçe ımerkezi olmıyan 
doğrudan doğruya merkez kazaya bağlı veya her 
hangi bir bucağa bağlı köy belediyeleri vardır. 
Ve bu belediyelerde de gece ve mahallât bekçi
leri vazife görmektedirler. Şimdi 11 nci madde
nin birinci fıkrası ile bucak merkezlerindeki bek
çilerin durumu derpiş edildiğine ve halledildiği-
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ne göre bu ikinci fıkrada ilçenin idari sınırları 
içinde dendiğine göre, doğrudan doğruya mer
kez kazaya bağlı köy belediyelerindeki veya her 
hangi bir bucağa bağlı köy belediyelerindeki bek
çilerin de durumu ikinci fıkrada derpiş edilmiş 
midir? Köy belediyelerindeki bekçiler ikinci fık
raya mı tabi olacaktır? Eğer, «evet» ise bunun 
zapta geçmesinde fayda vardır. «Hayır» ise oe-
cabı, bu fıkrayı veya birinci fıkrayı köy beledi
yelerini de içine alacak şekilde düzenlemekte 
fayda vardır. Diğer konularda maddenin aynen 
kabulünde fayda mülâhaza ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz. 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan; 

kıymetli arkadaşlarım, Bekçiler Kanununun 11 
nci maddesindeki fıkraları şöyle bir gözden ge
çirince görüyoruz ki, bucaklarda görevli çarşı ve 
mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, 
derecede sicil âmiridir. Bu yerinde bir ayırış-
tır. 

İkinci fıkrada, arkadaşlarımın bilhassa Mus
tafa Uyar arkadaşımızın biraz önce değindiği 
kısımda, ilçenin idari sınırları içinde bulunan 
bucak dışındaki yerlerdeki bekçilerin en büyük 
meslekî âmiri birinci sicil âmiri oluyor, kayma
kam da ikinci oluyor. Zannediyorum ki, bu da 
isabetli bir hükümdür, bu maddeye bu şekliyle 
konmuştur. Burada bucakların dışındaki yerler
deki mahalle bekçilerinin en büyük meslekî âmi
ri o ilçedeki birinci derecedeki meslekî âmiri olu
yor, sicil bakımından. Bu bir ittihadı sağlama 
bakımından yerinde bir tedbirdir ve böyle ol
masında büyük fayda vardır. Elbette ki, ikinci 
sicil âmiri de kaymakam olacaktır. Buraya ka
dar 11 nci maddenin ikinci fıkrasının bu anla
mıyla beraberim. 

Diğer üçüncü fıkrasındaki llhami Ertem ar
kadaşımın değindiği kısımda ben zannediyorum 
ki, llhami Ertem arkadaşımız biraz daha işi ka
rışık tutuyor. Şimdi görüyoruz ki, ilçelerdeki 
kısım başka, merkez ilçesindeki kısım başka ola
rak kanunda ele alınmış. Merkez ilçeler daha bü
yük olması itibariyle, daha geniş bir kadroya sa-
hibolması itibariyle elbette ki, diğer ilçeden 
farklı bir muameleye tabi tutulacaktır. Ve bu
rada merkez ilçesindeki bütün bekçilerin ne ka
rakterde olduğunu, nasıl iş yapması gerektiğini 
hepsini birden bir insanın bilmesine imkân yok

tur. O itibarla karakollardaki âmirler birinci 
âmir oluyıa!', tondan (sonra ımeisllekî âmir ikinıci 
âmir oluyor. Kanaatlerde bir aıynlılk olunsa o 
zaman vali işe el atıyor. Bu itibarla bu fıkranın 
maddeden çıkarılmasının katiyen doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Geçici Komisyon ve Hükümet 
teklifinin yerinde olduğunu mütalâa ediyorum. 

öbür taraftan yine Ertem arkadaşımız çar
şı ve mahalle bekçilerinin sicillerinin de emniyet 
müdürlüğünde tutulmasına karşı bir fikir beyan 
ettiler ve bu kırtasiyecilik olur diye buyurdular. 
Arkadaşlarım, emniyet müdürlüğünde tutulmuş 
olması, çarşı ve mahalle bekçilerinin sicillerinin 
orada tutulmuş olması bence daha çok kontrolü 
sağlama bakımından faydalıdır. Bir yerde tu
tulur, bunun kırtasiyecilikle bir alâkası olmama
sı gerekir kanaatindeyim. Bu itibarla maddenin 
geldiği şekilde kabulünde fayda vardır ve itti
hadı sağlar, kontrolü sağlar, bir elden iş idare 
edilir ve böylelikle daha faydalı bir şekle gir
miş olur sanıyorum. Saygılarımla arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Komisyon cevap verecek mi? 
Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Bu çarşı ve mahallât 
bekçileri kanunun 11 inci maddesıi münasebeltiy
le ikammun tümü nazarı itibara alındığı tak
dirde ve bilhassa 'ilga edilen kanun nazarı iti
bara, 'alındığı takdirde, cari usulde göz önün
de tutulduğu takdirde bir prensip vaz'edilmek
tedir. Bu prensip de "burada 'üç fıkra halinde 
/beyan edilmiş bulunımaktadır. 1 nci fıkrada bu
caklarda görevli 'oOanların durumu 'nazarı iti
bara alınmış, 2 nci fıkrada ilçelerde görevli 
olanların durumu nazarı itibara alınmış, üçün
cü fıikrada ise merkez ilçelerde istihdam edilen 
bekçilerini durumu nazarı itibara alınmıştır. 
Burada bilhassa llhami Ertem arkadaşımızın 
beyan ettiği hususa cevap vıeırmek İsteriz. Bir 
defa cari usulde, yani bir tezkiye diye, bek
çilerin tezkiyesi -diye birşey yoktur. Bu, kanılın
la getirdi]mdiş ve prensibe bağlanmış bulunmalk-
tadır ki, kanunun tümü nazarı itibara alındığı 
takdirde büyük bir gedik de bu suretle ortadan 
'kaldırılmış ve istihdam edilenlerin sicillerinin 
ve kontrollerinin yapılması prensibe bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Kaldı ki biihaslsa merkez .ilçelerdekiderin 
'durumu, görüyorsunuz ki, üçüncü fıkra ile 
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«merkez ilçelerinde görevli çarşı ve mahalle 
bekçilerinin görev aldığı birlik, karakol veya 
merkez âm'iri bilinci...» Bu gayet normal bir 
şeydir. Çünlkü vazifeye çıkarken veya vazife
den dönerken (karşılaşacakları en yakın âmir 
bunlardır. Bunlara bağlanmış olması bunların 
daima kontrol imkânının sağlamasına, suiisti
mallerin öınlcımesıine sebep teşkil edeceği için 
bu prensip, ıbiııinci ve ikinci fıkralardaki pren
sip üçüncü fıkraya da teşmil edilmiş bulunmak
tadır. Bu bakımdan bu değiştirtme önergesi ve
ya ortadan kaldırılması meselesi merkez ilçe
lerde ıneıvzuuıbah&olamaz. 

Diğer taraftan Sayın M'ustala Uyar arka
daşımızın (burada işaret «ettiği durum doğru
dur. Burada bir zühul vardır. Şöylece değişik
liğe uğrryacağmı beyan edebiliniz; ilçe merkez 
ısınırları içinde, yaıni ikinci fıkranın başlan
gıcının ilçe 'merkez sınırları içinde ibaresiyle 
düzeltilmek 'suretiyle Sayın .Mustafa Uyar ar-
kadaşıimızın işaret ettiği husus da 'bu suretle 
ortadan kalkmış 'bulunmaktadır. Ve biz de 
isabetli olacağı (kanaatindeyiz. Kendisine teşek
kür ederiz. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir sual sor
mak istiyorum .Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sual sözler bittikten sonra 
olur. Sözler Ihenüz bitmedi, lütuf buyurunuz 
efendim. Sayın Orhon sözler daha bitmedi. 
Daha sonra söz alma hakkınız da vardır. 

Sayın Ertem buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, ıben'im bir (kusurum var, sizleri 
çok fazla işgal ötmemek için kısa konuşayım 
diyorum, mevzuları da bütün açıklığiyle anla
şıldı zannediyorum. Halbuki (böyle olmadığını 
anlamış (bulunuyorum, .Biraz fazla konuşmayı 
yine istemiyorum ama daha faiz La açarak tek
rara (gidersem özür dilerim. 

Şinndi ben dedim ki, merkez ilçe niçin ihdas 
edilmiştir? Merkez ilçe, 'biraz evvel saym söz
cünün ve Sayın Arif Ertunga'nm noktai naza
riyle; (merkez ilçeler illerde bulunur, illerde 
nüfus (kesafeti fazladır, iş hacmi çoktur, bekçi 
istihdamı fazlalaşır, karakol 'adedi çoktur, bu
mun için bu yapılmış noktai nazarı ileri sürüle
bilir dedim. Ve nitekim öyle sürüldü. Halbuki 
memleket gerçekleri bu değildir, dedim. Dedim 
ki, öyle 'merkez ilçe vardır ki, Hakkâri, Tunce

li, Gümüşhane, Sinop, saymaya lüzum yok vi
lâyetleri, bunların 1 000, 1 500, 2 000, en niha
yet 10 000 dir merkez nüfusları, «merkez ilçede
ki nüfusları. Ve (buralardaki ya bir (karakol 
vardır, o 'karakol da çoğu zaman Emniyet Mü
dürlüğünün ıhması içindedir. Ama buna karşı
lık öyle 'kazalar vardır ki, iskenderun gibi, 
Nazilli ıgıilbi, Tarsus gibi, müfusları 60 000 ıe ulaş
mıştın'. 

Bu ilçelerde bu nüfus kesafeti ve iş hacmı-
na 'göre yeter miktarda karakol vardır, yeter 
miktarda ıbekçi adedi vardır, adedleri çoğal
mıştır. Ondan sonra dedim ki, Türkiye'de bü
yük üç vilâyetimizde, vilâyetler içinde merkez 
kaza teşkilâtları vardır. Ankara'da, İstanbul ve 
izmir'de. Dedim ki, ıbir Beyoğlu kazası vardır, 
üçyüz binin üstünde nüfusu vardır, bir Şişli 
kazası vardır, bir Fatih, Ibir Kadıköy kazası 
vardır, bir Eminönü kazası vardır, bir Karşı
yaka kazası vardır, ıbir Çankaya vardır... De
vam etmiyeyim. Bütün bunların nüfus adedi 
yüz binlerin üzerindedir. Bekçi adedleri ve ka
rakolları da o nisbette çoktur. Şimdi bu geti
rilen karara ıgöre muhterem arkadaşlarım, şu 
kanun teklifini kabul ederseniz, 1 500 nüfuslu 
Hakkâri ilinde bekçiye sicili kim verecektir? 
Birinci derecede karakol âmiri, ikinci derecede 
de meslekî âmir v.s. verecektir. Dönelim Beyoğ
lu kazasına, bunun üçyüz bin nüfusu vardır. 
Bekçi adedi Türkiye'de en fazla olan bir ka
zadır. Bekçi bütçesi bugünkü haliyle 5 milyo
nun üstündedir. Burada (bekçinin sicil âmiri 
kim olacaktır biliyor musunuz arkadaşlar? 
Meslekî âmir olan emniyet âmiri ve kaymakam. 
Şu tezada bakın, memleket gerçekleri ıbu. Ben 
bunu anlatmak istedim, ama daha kısa konu
şayım dedim. Şimdi şu İkanunun şu iki fıkra 
arasındaki mucip sebebi izah etmek kabil mi? 
Yüzlerce bekçi çalıştıracaksınız, onun bir tek 
birinci 'âmiri, emniyet âmiri, ikincisi kaymakam 
olacak; yüzlerce ıbekçinin. Ama (beş tane bekçi 
çalıştıracaksınız, o il merkezi imiş diye onun 
birinci derece âmiri karakol kumandanı, ikinci 
derece âmiri meslekî âmiri olacak! Arkadaşlar, 
'bu 'gerçeklere uygun değildir. Lütfen kanun 
yaparken .memleket gerçeklerini ve hâdiseleri 
görelim ve burada arz ettiğimiz şeyleri de bu 
açı içinde, 'memleket gerçekleri içinde kıymet
lendirmeye çalışalım. Onun için noktai naza
rımda ısrar ediyorum, eğer ille fazla bekçi ça-
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lıştırılan yerde iSayın Ertunıga'nın mucip sebebi 
'gibi ıgerelk meslekî âmirin, ıgerek kaymakamın 
bekçileri tanıyamamasından ımütevvellit yeterli 
sicil vermiyeceğinden endişe ediyorsak, o hal
de üçüncü fıkrayı kaldırmıyali'm, nüfusla bağ
lıyalım. O zaman mantıki sebebi bulunabilir 
böyle bir ayırımın. Fakat demin arz ettiğim 
gibi ille ilçe ile bağlarsak bir yanda müstakil 
kazalar, Tarsus, iskenderun ıgiibi, öte yanda 
merkez kazalar, Beyoğlu, Çankaya, Fatih gi
b i ; bunlar birbirini nakzeden ve kanunun mu
cip sebebine tezat teşkil eden madde tarzın
da tedvin edilmiş iolur. Bu tarzdaki 'ayırımın 
hiçbir mantıki sebebi bulunmaz. 

İkinci hususta ısrar 'ediyorum. Merkezi
yetçilikten vazgeçelim arkadaşlar. Bekçidir 
bunlar. Bekçilerin sicillerini dahi ilde toplarsak 
nasıl kırtasiyecilik değildir bu? Arkadaşlarımın 
Ibiri, kırtasiyecilik değildir dedi, bunlar için 
ayrı ayrı yazılar yazılmıyacak mı? Bunlar için 
posta parası verilmiyecek mi? Onun için dosya
lar ayrı ayrı açılmıyacak raıı? Hem ilçeden 
tabiî muhaberatı ıgeçmiyecek mi? Onun için lüt
fedelim, bu kadar basit meselelerde dahi mer
keziyetçilikten 'kendimizi kurtaralım, yetki ve
relim, vazife istiyelim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iSayın Orhon buyurunuz, is
ter sual şeklinde, ister beyan şeklinde. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 
benim kısa bir beyanım olacak. 

'BAŞKAN — Olabilir, buyurun. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Efendim, 

10 ncu 'maddede bucaklara kadar diyor. Her 
bucakta belediye yoktur. Olan yer tâbiri olma
dığına göre, âdeta bu kanun her bucak merke
zinde bir bekçi teşkilâtı kurulur 'gibi bir hü
küm ıgetiriyor. Halbuki kanunun esası beledi
ye olan yerlerde bekçi teşkilâtını âmirdir ve is
mi çarşı ve mahalle bekçileridir. Yanlış, bir an
layışa yol açabilir. Bunun sözcü tarafından 
izah edilmesinde fayda vardır. Onu beyan et
mek istedim. 

BAŞKAN — Buyurun iSayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, deminki sualim üze
rine Sayın Komisyon sözcüsünün vermiş olduğu 
cevap 2 nci fıkrada vuzuha kavuştu. Ancak 
1 nci fıkranın da vuzuha kavuşması lâzım. De-
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min de arz ettim, bâzı köy belediyeleri var doğ
rudan doğruya merkez kazaya bağlı değil, bu
caklara bağlı. Şu kazanın, şu nahiyesinin filân 
köyünde belediye var. Meselâ ödemiş ilçesinin 
Adagide bucağının Adagüme köyünde belediye 
var. Şimdi 11 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerin
den bahsedildiğine göre, bu fıkranın tahrir tar
zı böyle kaldığı takdirde yalnız bucak merkez
lerinde görevli bekçilerden bahsedilmek isten
mektedir. 2 nci fıkraya paralel olarak «bucak 
sınırları içinde» diye bir tasrih yapılırsa o za
man bucaklara bağlı köy belediyelerinde de va
zife gören bekçilerin bu fıkraya alındığı anla
şılır. Nasıl 2 nci fıkrayı «ilçe merkez sınırları 
içinde» diye düzelttik. Bu 1 ncd fıkrayı da «bu
cak sınırları içinde belediyelerde» diye tasrih 
etmekte fayda vardır. O zaman bucağa bağlı 
köy belediyelerindeki gece bekçileri de bu fık
raya göre muamele görecektir, bir. 

ikincisi Sayın Hamdi Orhon arkadaşımızın 
görüşü 1 nci maddenin sarahati karşısında 
11 nci maddede bir değişiklik yapmaya müsait 
değildir kanısındayım. Çünkü birinci madde 
«il dâhilinde, belediye hudutları içinde çarşı 
ve mahalle bekçileri teşkilâtı kurulur» dediğine 
göre ilin idari hudutları içinde nerede belediye 
teşkilâtı varsa bu kanun taiJbik edilecektir. Be
lediye teşkilâtı olmıyan yerlerde tatbik edilmi-
yeeektir demektir kanısındayım. 

Sayın ilhamı Ertem arkadaşımızın görüşü
ne gelince; hukukta bir kaide vardır; istisna 
kaideyi bozmaz. Arkadaşımızın vermiş olduğu 
bir iki misal de istisnadan ibarettir. Bir kanu
nun bütün olaylara aynı şekilde tatbik edilmesi 
ve her olaya aynı paralelde karşılık vermesi 
mümkün değildir. Aslolan Türkiye'de istanbul 
- izmir - Ankara gibi bu üç büyük şehri çıka
rırsak onun dışındaki 64 ilin ancak birer mer
kez kazası vardır. İzmir, istanbul, Ankara gibi 
yerlerde merkez kazanın dışında diğer idari 
müstakil kazalar da vardır. Bunlar için umu
mi kaideyi bozmaya lüzum yoktur kanısında
yım. Bu madde bucakları, yani bucak sınırları 
içindeki belediye teşkilâtında görevli bekçileri, 
ilçeler sınırları içindeki görevli bekçileri ve il 
merkezlerindeki o ilin merkez kazasındaki gö
revli bekçileri 3 ncü fıkrada ayrı ayrı derpiş et
mek suretiyle ele almış ve realiteye uygun bir 
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şekilde cevaplandırmış bulunmaktadır. 1 nci 
madde arz ettiğim şekilde bucak sınırları için
deki, belediyelerde vazife gören çarşı ve ma
halle bekçileri şeklinde değiştirilirse, komisyon 
bu şekilde bir tavzih yaparsa faydalı olur ka
nısındayım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Komis

yon, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAÎK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Sayın Ilhami Ertem Beye 
kısaca cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 
Benden evvel konuşan arkadaşımızın da izah 
ettiği veçhile kanunlarda genellik hâkimdir ve 
genel prensipler hâkimdir. O bakımdan istisna 
teşkil eder gibi görünen birkaç yer için bu pren
sipler vaz'edilmiştir. Bu bakımdan İstanbul ve 
Ankara gibi yerler düşünülerek veya nüfusu 
büyük kazalar düşünülerek, nüfusa göre bir 
teşkilâta, bir prensip vaz'etmek şekli kanunun 
getiriliş ve içindeki dercedilen prensibe aykırı 
görülmüştür. Komisyonumuzca. Onu arz etmek 
isterim. 

İkinci hususa gelince, Sayın Hamdi Orhon 
Beyin dedikleri husus burada kanunun birinci 
maddesinde sarahat kazandığı cihetle birinci 
maddeye göre mütalâa edildiği takdirde her 
hangi bir aykırılık görülmediği meydandadır. 
Kaldı ki, sayın arkadaşım, burada bucaklarda 
kelimesinin yetersiz olduğu, anlam bakımından 
yetersiz olduğu kanısını beyan etmişlerdir. Hal
buki, bucaklarda kelimesi, vilâyetlerde dediği
miz zaman nasıl vilâyeti kapsıyorsa bucaklarda 
dediğimiz zaman da bucağı kapsıyacağı aşikâr
dır. Nitekim diğer bütün idari kanunlarda da 
aynı hususlar caridir. Yani vilâyetlerde, bucak
larda, kelimesi onu burada arzusuna uygun bir 
anlam içinde mütalâa etmek gerektiğini beyan 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Çok özür di

lerim muhterem arkadaşlarım, tekrar tekrar 
katiyen huzurunuzu işgal etmek istemiyorum, 
ama mukavemetler ve anlaşılamamak karşi'sm-
teşkilâta bir prensip va'zetmek şekli kanunun 
da buna mecbur oluyorum. 

Şimdi diyorlar ki, istisnadır. Neyin istisnası 
muhterem arkadaşlarım? Merkez ilçe diye koy
duğumuz şey, 3 ncü fıkrada 67 ile aittir. 67 il

den üç tanesinde biraz evvel arz ettimki, en bü
yük bekçi teşkilâtının olduğu, yüzlerce bekçi
nin çalıştığı yerlerde, İstanbul, Ankara ve İz
mir'de bu 3 ncü fıkrayı tatbik edemiyeceksiniz, 
ki çarşı ve mahalle bekçileri müessesesi kurul
masının sebebi asıl buradan geliyor. Orada tat
bik edemiyeceksiniz, çünkü orada merkez kaza 
var. Geriye kalıyor, 63 il. 63 ilin otuzundan faz
lasının nüfusu kazalarımızın altmışından daha 
azdır. Ben burada zamanınızı işgal etmedim, is
tatistiği de önüme almadım. İstisna... Hangi is
tisna muhterem arkadaşlarım? Bugün bizim il
çelerimizin çoğunun merkez nüfusları illerin nü
fuslarından çok fazladır. Saydıklarım kadar de
ğil, Ödemiş'i, dâhil edin, Söke'yi dâhil edin, her 
taraftan başlayın, bugün illerin nüfusunun ya
rısından fazlasını şurada da bir istatistiğe tabi 
tutarsak 63 ilin ancak 30 kadarının eğer 40 bi
ne varmıyan 30 binin üstünde bir nüfusu varsa, 
buna karşılık onların ibir ımisli daha kaza var
dır. Yani arz etmek istediğim şudur: Eğer biz 
üçüncü fıkra ile bir hüküm getirmek istiyorsak 
bunun mucip sebebi de oraların nüfus kesafeti 
fazla olduğundan istihdam edecekleri bekçiler 
çok olduğundan dolayı bir sicil sisteminde tefrik 
yapmak istiyorsak bunu il olarak yapmayız, ya
pamayız. Yaptığımız zaman da tabiatı eşyaya ay
kırı olur. Bu illerin nüfus kesafeti ilçelerden çok 
daha azdır. Binaenaleyh, tekrar «diyorum, öner
gemi de verdim, eğer yeknesaklık arzu ediliyor
sa, merkez ilçe tâbirini kaldırırız. Ben öyle bir 
önerge verdim, merkez ilçe tâbiri kaldırıldığı za
man da deminki çelişme, deminki mantıksızlık 
orta yerden kalkacaktır. Yok eğer öyle olmazsa 
komisyon lütuf buyursun maddeyi geri alsın. 
Eğer 3 ncü fıkrayı ihdasın sebebi çalıştırılan 
bekçi adedinin çokluğu ise, o zaman nüfus ke
safetine göre ayrı bir, yani 3 ncü fıkranın ge
tirdiği hükmü nüfus kesafetine göre getirsin, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sa
yın Ilhami Ertem tarafından verilmiş bulunan 
11 nci madde ile ilgili değişiklik önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin, «Merkez ilçelerinde» diye 

başlıyan 3 ncü fıkrasının metinden çıkarılması
nı; 

Son fıkranın, «Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
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sicilleri, ilçelerde, ilgili dairelerince tutulur.» 
tarzında değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

Edirne 
İlhamı Ertem 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozıgat) — 

Oylarımızı ayrı ayrı kullanacağız, tefrik etmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Önerge sahibi o şekilde beyan 
ederse, tefrik etmek mümkündür. Efendim öner
gede boyan edilmiş olan hususları ikiye ayrıra-
cağım, ayrı ayrı oya koyacağım. 

(Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in önerge
sinin birinci pragrafı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu noktaya katılmı
yor. Değişiklik önergesinin birinci pragrafmda 
mündemiç, bu hususu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, bu 
kısmı. 

Önergenin ikinci paragrafını okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in öner

gesinin ikinci kısmı tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesinin bu kısmını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Bu şekliyle değişiklik önergesinin tümü Yü
ce Meclis tarafından kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, «ilgili iller» 
tâbiri bir sarahat vermiyeceği için filhal katıl
mıyoruz. İzah sadedinde söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmadığını 
beyan ediyor. Hayır efendim, izahı daha önce 
yaptınız. Şimdi İçtüzükdeki bir hükme göre fil
hal bu önergeye katılıp katılmadığınızı sordum; 
filhal katılmadığınızı beyan ettiniz. Ancak mad
de üzerinde bir değişiklik yapmak için maddeyi 
geri almak gibi bir talepte de bulunmadınız. Bi
naenaleyh, maddede bu değişikliği tanzim etmek 
üzere komisyona önergeyi vereceğim ve derhal 
değişikliği yapmak suretiyle maddeyi oyunuza 
sunacağım. Lütfen bu değişiklikleri maddeye 
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monte ediniz, ona göre maddeyi okutayım. Mad
de içine şimdi Yüce Meclis tarafından kabul edi
len bu hususları dercediniz ve ona göre madde
nin son yazılış şeklini Yüce Meclise intikal etti
receğim ve oylarınıza sunacağım, lütfen biraz 
çabuk olunuz. («Diğer maddeye geçelim» ses
leri) 

Çok kısa bir redaksiyon olduğu için bekliyo
ruz efendim. Yalnız değişiklik yapılan kısmı re-
dakte ediniz, diğer kısmı metinden okuruz. 11 
nci maddeyi Yüce Meclis tarafından değiştirilmiş 
şekliyle okutacağım ve dalha sonra oylarınıza su
nacağım. 

MADDE 11. —• Bucaklarda görevli çarşı ve 
mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kay
makam ikinci derecede sicil âmiridir. 

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı 
ve mahalle bekçilerinin en büyük meslekî âmiri 
birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil âmi
ridir. 

Çarşı ve 'mahalle bekçilerinin sicilleri ilçeler
de ilgili dairelerince tutulur. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Şöyle bir 
daha başından lütfen okutur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İlhami Ertem 
tarafından verilmiş bulunan değişiklik önerge
sinde hangi hususlar kaıbul edilmişse onları oku
tuyoruz. («Anlaşılmadı» sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, ufak tefek de
ğişiklikler var. 

BAŞKAN —• Maddeyi yeniden okutayım. 
(11 nci madde yeni ışekliyle tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde Komisyon tarafından bu 
şekilde redakto edilmiştir. 11 nci maddeyi bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 11 nci madde okunan bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Madde 12 yi okutuyorum. 

MADDE 12. — 11 hudutları içindeki her bel
dede 'çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçilerinin 
adedi en büyük mülkiye âmirinin teklifi ve 
bunlara verilecek .aylık ücretin miktarı beldele
rin özelliklerine göre 250 liradan az, 800 lira
dan çok olmamak üzere il genel meclislerince 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz al
mış Ibulunan arkadaşlarımızın isimlerini okuyo-
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rum. Sayın Nazmı özoğlu, Sayın Hilmi İşgüzar, 
Sayın llhami Ertem, Sayın Nuri Eroğan, Sayın 
Nuri Kodamanoğlu. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, da
ha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel yok efendim. Sayın 
Reşit Ülker, Sayın Arif Ertunga, Sayın Kemal 
Nebioğlu. 

Buyurun Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanununun en önemli bir maddesi üze
rinde muhtelif arkadaşlarımız söz aldılar. Evvel
ce tümü üzerinde konuşan arkadaşlarımız oniki 
bin bekçinin maaşını alâkadar eden bu madde 
üzerinde umumi bütçeye alınmaları ve diğer me
murlar gibi maaş verilmesini savundular. Bu 
sistem merkeziyetçilik sistemini ifade etmektedir. 
Bizim görüşümüze göre ademimerkeziyet siste
mini, tüzüğümüz, programımız bu sistemi kabul 
ettiğinden ben bu fikrin aleyhinde fikrimi sa
vunmuş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, diğer memurlar maaş
larını umumi bütçeden, Millet Meclisinden çıkar
dığımız bütçeden almaktadırlar. Şimdi bu 'ka
nunun bu maddesinde ademi merkeziyeti teşkil 
eden il genel meclisi üyeleri, il genel meslisi top
lanacak ve bu il genel meclisi en yüksek sicil 
âmirinin yani kaymakamın teklifi ile 250 ilâ 
800 lira arasında maaşlarını tâyin edeceklerdir. 
Bu madde aynı zamanda kanunun 27 nci mad
desi ile de ilgilidir. Grene bu maddenin kabul et
tiğimiz 1 nci madde ile de ilişiği vardır. 1 nci 
maddede, kabul ettiğinimiz "birinci maddede özel 
idare bütçesine ek bir bütçeyle bu bekçilerin ma
aşları verilmiş olacak. Yani, 27 nci maddeye gö
re bekçiler için alınacak vergi diyelim, yine vi
lâyetin özel idare bütçesine ek, il genel meclisi
nin tesbit ettiği bütçeden bu para yine bekçilere 
verilmiş olacaktır. 11 genel meclisi muhtelif par
tilerin yani Millet Meclisinde olduğu gibi, her 
fikri temsil eden, milletin reyiyle seçilen temsil
cilerin toplandığı bir meclistir. Burada bu 250 -
800 lira maaşı tâyin ederken her fikrin çatışma
sından sonra 12 bin bekçinin maaşları doğru ola
rak tâyin edilmiş olacaktır. Yani bir kişi tara
fından tesbit edilmiyecektir. Vali tarafından, 
kaymakam tarafından, veyahut her hangi bir şa
hıs tarafından tesbit edilmeyip, bir meclis tara
rından tesbit edilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh, 
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I madde yerindedir. Umumi bütçeden Devlet me
murları nasıl maaşlarını alıyorlarsa il genel mec
lisinin tesbit edeceği bütçeden maaşlarını bu bek
çiler de almış bulunacaklardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

ve muhterem milletvekilleri, 
Bendeniz Çarşı ve mahalle 'bekçileri kanun 

tasarısı üzerinde daha önceki görüşlerimi arz 
ederken bunların da bir memur gibi memur sta
tüsüne tabi tutulmasını ve genel bütçeden maaş 
almasını teklif etmiştim. O zaman bu teklifimiz 
kabul edilmemişti. Bu görüşün ışığı altında 12 
nci madde üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
suretiyle bir teklifimi Başkanlık Divanına tak
dim edeceğim. 

Her şeyden evvel bekçiler hakikaten, daha 
önceki konuşmamızda arz ettiğim veçhile, ağır 
yükü taşıyan ve çok dûn maaş alan kişilerdir. 
Bunlar asgari 8 - 10 saat gibi tamamen gece ha
yatı yaşıyan, can, mal, ırz emniyeti ile görevli 
polisin yardımcısı olan, emniyet, kolluk kuvveti
nin 'birer unsurudur. Bu bakımdan, her şeyden 

[ evvel Personel Kanunu çıktığına, tüzüklerin ha
zırlanıp kadro kanunlarının da Meclise geleceği 
bir zamanda bunların maaşları üzerinde hassa
siyetle durmak, her şeyden evvel bize düşen bü
yük bir vazifedir. Zira bunların maaşları çok 
düşüktür. Hakikaten 250 lira gibi bir maaş, bu
gün 8 - 10 saat, hem de gece 'hayatı yaşıyan bir 
bekçiye çok düşüktür. Bendeniz hayat şartlarını, 
hakkaniyet esaslarını, vazifeye bağlılığı daha 
çok artırma bakımından, asgari 400 lira üzerin
den başlamanın yerinde olduğu kanaatindeyim. 
Kaldı ki, daha sonraki gelen maddelerle de tes
bit edileceği veçhile, bunlar salma suretiyle top
lanan paralar özel bir bütçede, ek bir bütçede 
toplanacak ve tevziatı o şekilde yapılacaktır. Bi
naenaleyh 13 ncü madde biraz sonra konuşula
caktır, kadrosu olmıyan zaten terfi edemiyecek 
durumdadır. Binaenaleyh 250 lira ile başlıyan 
bir şahıs yıllarca belki orada bekliyecektir. 400 
lira ile asgari başlamış olması keyfiyeti vazifeye 
sadakat bakımından, vatandaşı tatmin bakımın
dan, hayat sıkıntısı karşısında hiç değilse vazife 
aşkını kırmamak, hakkaniyet bakımından yerin
de olur kanaatindeyim. O bakımdan Yüce Heye
tin sayın üyeleri vereceğim takrir üzerinde öyle 
zannediyorum ki, benimle hemfikir olacaklardır. 
Bendeniz 13 ncü madde geldiği zaman da izah 
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edeceğim üzere, 400 liradan başlandığı zaman 
belki de ilerde kadro olmadığı zaman yine Sayın 
Komisyon eğer üzerinde durur da memurlar gi
bi bunlara mevcut kadrodan en az iki üst derece 
alabilecek imkânlar tanınırsa o takdirde çıkacak 
bu kanun bekçilerin vazifesi bakımından çok da
ha yerinde olur, çalışma çabasına bir destek olur 
kanaatindeyim. O bakımdan, bendeniz 12 nci 
maddenin vereceğim takrir şeklinde, yani dört 
yüz liradan başlamak suretiyle sekiz yüz liraya 
kadar yine muhterem komisyonun tâyin ve ten-
sibettiği ve ileri sürmüş oldukları teklifle aynı 
olan bir hat üzerinde bunların maaşlarının veril
mesini arz ve talebediyor ve hürmetlerimi siz
lere takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertem buyurunuz, 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, 12 nci madde, çarşı ve mahalle 
bekçilerine her bakımdan güvenlik vermektedir. 
Yalnız, bunun asgari veya âzami haddi üzerinde 
münakaşa yapılabilir. Bu hususta da en isabetli 
kararı mutlak Yüksek Heyetiniz verir. Yalnız, 
madde mutlak olarak bekçileri bugün keyfî du
lumdan kurtarmakta, kendilerini Devlet memur
ları gibi bir garantiye bağlamaktadır. Paranın, 
özel idare bütçesine ek bir bütçeden alınmasının 
veya Devlet bütçesinden alınmasının belediye 
bütçesinden alınmasının ehemmiyeti yoktur. 
Ehemmiyetli olan, miktarın yeterli olması ve 
keyfî muamelelere imkân vermiyecek durumda 
bulunmasıdır. İşte bu kanun, hu imkânı sağla
mıştır. 

Yalnız ben 12 nci maddenin getirdiklerine 
esasında itiraz etmeksizin bir hususta değişiklik 
yapılmasını arzu ediyorum. Biz bekçi kanunu ile 
şâmil bir teşkilât kuruyoruz. Bâzı arkadaşları
mız önergeler verdiler, bu il sahasında mı olma
lıdır, yoksa belediyeler sahasında mı olmalıdır 
diye, burada bunun münakaşası yapıldı. Haki
katen çarşı ve mahallât bekçileri ilde mi toplan
malıdır, yoksa vazife gördükleri belediyede mi? 
Ama Yüksek Heyetiniz bunun ilde toplanmasına 
karar vermiştir. Binaenaleyh, bu hususta da söy
lenecek bir şey yoktur. Ama bu çalıştırılacak 
bekçilerin ücreti belediyelerden, belediye sakin
lerinden çıkacaktır. O halde, bu maddenin bu 
bu kadar merkeziyetçi olmasını kabul: edemiyo
rum. Çünkü, burada deniyor ki, «il sınırları için
de her beldede çalışacak çarşı ve mahalle bekçi
lerinin adedi en büyük mülki âmirinin teklifi 
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ve . onlara verilecek aylık ücretlerin miktarı bel
delerin özelliklerine göre il genel meclisince tes-
bit edilecekti.» Düşünün 'bir belde içinde çalışa
caktır ve bunun' ücretini de belde sakinleri ve-
r 3 çektir. Ama, bu hususta o beldeyi temsil eden 
belediye meclisine hiçbir hak tanımıyorsunuz. 
Bu olmaz muhterem arkadaşlar. Bu ne mahallî 
halka gösterdiğimiz hürmetle ne de mahallî teş
kilâtlara duyduğumuz saygı ile kabili telif de-
ğ İd ir. Merkezi idare memuru kaymakamın sade
ce teklifi bu hususta yetersizdir. Her ne kadar 
il genel meclisinin üyeleri de o ilçeden seçilmiş 
kimseler ise de, bunlar belediyenin temsilcileri 
değildirler. Malûmunuz olduğu üzere, onlar, köy
ler dâhil, bütün ilçeden seçilmektedir. Ama çar
şı ve mahalle bekçilerinin ücretlerini ödiyecek 
olanlar, belediye sakinleridir. Belediye sakinleri
ni temsil eden de bizim mahallî idarelerimizde 
belediye denen bir teşkilâtımız vardır. 

O halde bir önerge vererek diyorum ki, bek
çilerin adedini ve verilecek ücretleri, şu. miktar-
rarı ile vilâyete sunar, il genel meclisi her bele-
lar dâhilinde, belediye meclisleri istişari bir ka-
diyenin özelliğine göre belediye meclislerinin al
dığı ıkarara uyar veya uymaz. Ama, herhalde be
lediye meclislerinin kararını almaya, istişari mü
talâasını almaya o beldenin özelliklerine göre, 
sosyal durumuna göre, iktisadi durumuna göre 
ne kadar bekçiye ihtiyacolduğunu ve sâkinleri
nin ne miktar ücret ödiyebilecekleri hakkında 
mütalâa yürütmelidir. Onun için bu 12 nci mad
de hakkında da bir teklif vererek bekçi adedleri-
nin tesbitinde ve bekçi ücretlerinin iki hudut 
arasındaki tesbitinde belediye meclislerinin isti
şari mütalâalarının alınmasını lüzumlu görüyo
rum. Bu hem merkeziyetçiliğe karşıdır, hem be
lediye denen hükmî şahsiyete beldenin ve belde 
sâkinlerinin her türlü medeni ihtiyaçlarını tesvi
ye ile mükellef olan belediye teşkilâtına duydu
ğumuz hürmetin ifadesidir. Hem de 'genel mec
lisleri indî ve yersiz kararlardan, o beldenin şart
larına uymıyan kararlar almaktan koruyacaktır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan buyuru
nuz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, maddenin özü üze
rinde söylenecek sözümüz yok. Ancak, bugünkü 
hayat şartları ve bu vazifeyi üzerine alacak olan
ların yapacakları ödevin zorluğu dikkate alma-
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çak olursa asgari ücretin 250 liranın az olduğun- I 
da şüphe yok. Biraz evvel bir arkadaşımız dört I 
yüz lira üzerinde bir teklif yapmıştı. Bendeniz o 
miktara çıkmıyacağım, ama her halde getiril
mekte olan Personel Kanunu da dikkate alınmak 
suretiyle buraya alınacak olanların asgari ola
rak 300 liradan alınmasını teklif edeceğim. Belki I 
denecektir ki, 250 liradan talip nasıl olsa çık-
mıyacaktır, 300 - 350 lira üzerinden bekçiler alı
nacaktır. Bu 250 liranın nazari kalacağı demek 
oluyor. Kanunda böyle nazari bir hükmü koy
makta mâna göremiyorum. 300 lira üzerinden 
konmasında şu sebebi de gösteriyorum, 350 lira 
üzerindendir zannediyorum Personel Kanununda I 
asgari aylıklar. Bu espriye de yakın olacaktır I 
kanaatindeyim. Görecekleri hizmetin ağırlığı ve I 
geçim zorlukları da dikkate alınmak suretiyle 
arkadaşlarım Barlas Küntay ve Ahmet Muşta- L 
faoğlu ile birlikte vermiş olduğumuz tadil tekli
fini Başkanlığa arz ediyorum. 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu. I 
NURİ KODAMANOĞLU (Yoagat) — Sayın 

•arkadaşlar, 12 nci madde üç hususu ihtiva eıt- I 
inektedir. Bunlardan birincisi bekçilere ödeme- I 
cek maaşların, asıgıarâ ve âzami hadlerini güs- I 
teren noktadır. Bendeniz de diğer arkadaşla- I 
rıma iltihak ıcdere'k asgari haddim 250 den bir I 
.miktar daha artırılmasını, 400 e ben de katıla- I 
mıyorum, kaiynağını bulmadan konuşmak ko- I 
lay olacağı için meısuliyetini 'idrak ederek 30') I 
civarımdalki teısbi'te taraftar o k n arkadaşlara I 
bendeniz de iltihak ediyorum. I 

Maddenin ihtiva ettiği diğeır bir husus; bek- I 
çi sayısının ıtes'biti ve tesbit odilen bu sayılarım I 
hangi ımaaş derecelerine tekabül edeceğine ıdair I 
hususum tesbitidir. Maddece nazaran - gerçi I 
redaksiyon bozuktur, o yüzden de birçok yan- I 
lış anlamalara da mahal veriyor - bekçi adedinin I 
(kadro sayısının teısbiti ımülkiye âminimin tek- I 
lifi üzerine il genel meclislerince yapılacaktır. I 
13 ncü maddenin birinci fıkrası da yine bunu 
tekrar ediyor. Binaenaleyh madde 12 ve 13 ara- I 
sırada lüzumsuz bir tekrar ve ihtilât var. Çünkü I 
13 noü ımaddenin (birinci fıkrası da aynen şöy- I 
le «bekçi 'teşkilâtı mensuplarını aylık ücret de- I 
receleri il genel 'meclislerince tesbit olunur.» I 
12 nci maddede söylenilen ise aynı şeydir. O I 
halde, 12 nci ve 13 ncü maddeler mümkünse I 
'komisyona iade edilsin. Komisyon tekrarlara I 

I 'mahal vermeksizin ve vazıh bir üslup ile ye-
I niden tanzim etsin. Maruzatımın birinci kısmı 

budur. 
İkinci kısmına 'gelince, 12 nci .maddede bekçi 

I kadnolarının sayısının ıtes'biti ıhusuısunda Mül
kiye âmirine bir teklifte bulunmak yetkisi 

I itanındığı 'halde, kadrolara verilecek ımaaş de
recelerinin teısbitinde mülki âmirine 'bir teklif-

I te 'bulunmak yetkisi verilmemektedir. Bu hu-
I susu özelikle fcoımiısyonu'n dikkatine sunmak 

istiyorum. Çünkü komisyon çoğu kere beyanda 
bulunan 'arkadaşlarımızı dinleyip yardımıların-

I dan istifade etinıck yerine kendi raoktaî nazarm-
I da iısrar eltmeyıi kolay buluyor. İstirham edi-
I yorum komisyondan, yardıma çalışıyoruz, lût-
j fetsinller mâruzattımıza itibar buyursunlar. Bu 
I kadrolara karşılık olacak ımaaş derecelerinin 
[• 'tesJbiıtinıde ide ımıüllkî âmirlere ve Sayın llhami 
I Erteım'e iltihak ederek arz ediyorum, belediye 
I meclislerine bir yetki -tanınsın. 
I Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu, siz 
I grup adına söz istemişsiniz, öyle mi efendim*? 
I Daha önce yazılı olarak bir salâhiyetnameraiz 
I var mı efendim ? 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Gön-
I derdik efendim. 

I BAŞKAN — Buyurunuz •efendim, Türkiye 
I İşçi Partisi Grupü Adına. 

T.Î.P. GRUPU ADINA KEMAL .NEB1-
I OĞLU (Tekirdağ) — 'Sayın Başkan, 'sayın mil-
I letvekil'leri; Çarşı ve mahalle bekçileri kanun 
I başarısı üzerindeki en önemli maddelerden Ibiri 
I şüphesiz 12 nci 'maddedir. Bu maddede önemli 
I olan nokta asgari ücrettir. Malûmuâliniz mad-
I dede aısgari ücret 250 lira olarak tâyin ve tes-
I bit 'edilmek isıtenmektedir. T.l.P. Meclis Grırpu 
I bekçilerin imemurlarıın bağlı olduğu statüye ta-
I bi tutulımasımı arzu etmekte ve tümü üzerinde 
I yapılan 'görüşmelerde bu teklif ileri sürülmüş-
I tür. Fakat kabul edilmediğine göre T.Î.P. bek-
I çilere ödenecek asgari ücretin 250 Tl. nın ÜMC-
I rinden olmasımın yetersiiızliği üzerinde durmak-
I tadır. 
I Kanunum (bir diğer maddesinde bekçilerin 
I çalışma süreleri tâyin edilmiştir. 4 ncü ımad-
I de «.mahalle bekçileri genel olarak .güneşin 
I batışı saatinden 'doğuşu saatine kadar vazife 
I görürler» demektedir. Bekçilerin bu çalışma sa-
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aitleri düşünüldüğü takdirde, ödenecek olan as
gari ücret hakikaten çok azdır. Bu konu üzerin
de dururken 3008 sayılı İş Kanununa, talbi iş 
yerlerinde çalışmakta olan bekçilerin durum ki
riyle [bir 'mukayese yapmakta fayda görüyo-
ınıım. Malûmunuz olduğu üzere İş Kanununa 
tabi lolan iş yerlerinde çaıkşımalkta olan bekçiler 
eskdden 12 saatlik iş müddetine tıabi idiler. Fa
kat bilâlhara çıkarılan ıbir (kararname ile aralı 
işler nizamnaimesinden çıkarıla.rak 8 saatlik iş 
süresine talbi tutulmuşlardır. Yani haftada 
48 saat çalışmak 'mecburiyetindedirler. Ve bu 
bekçiler diğer yandan çalışmakta oldukları 
iş yerlerinde uygulanmakta olan asgari ücretle
re de itabi tutulmıaktadırlar. Bu 'bekçiler iş yer
lerinde 'uygulanmakta olan asgari ücretlere 
tabi tuullmakta ve 'gördüklerd iş bakımından 
da çarşı ve mahalle ıbelkçiloıinin işleriyle mu
kayese edildiği 'taik'dirde bunların görevilerlnin 
daha ağır olduğu ortaya çıkmaktadır. Kanun 
tasarısının kabul olunan 3 neü maddesinde 
çarşı ve ımahalle bekçilerine büyük görevler 
yüklenmiştir. 

Bu büyük görevleri ifa edecek olan çarşı 
ve nıahaılle bekçilerine iasgari 250 liradan baş
lamak üzere aylık ücret tâyin edilmesi hakika
ten bir yönü ile de gülünçtür. Sizlere birinci 
toplu sözleşmeden sonra meydana gelen ortala
ma asgari ücret miktarını verirsem yapacağı
mız teklifi normal karşılıyacağmızı ümidederim. 
İşyerlerinde birinci dönem toplu sözleşmeler 
yapıldıktan sonra meydana ıgelen ortalama as
gari ücret yevmiyesi 13 lira 1 kuruştur. Bu 
açıdan mesele değerlendirildiği vakit bekçi
lere ödenecek olan, ödenmesi düşünülen asga
ri ücretin hakikaten çok düşük olduğu meyda
na çıkmaktadır. Bu arada gerçek asgari ücre
tin üzerinde de biran için durmak gerekirse gö
rürüz ki ; Ord. Prof. Sadi Irmak'ın inceleme
sine göre normal olarak 6 000 kalori üzerin
den yapmış olduğu tetkikte bir kişiye günde 
27 lira 61 kuruş yevmiye verilmesi gereklidir 
neticesi doğmaktadır. Bütün bunlar değerlen
dirildiği ve Anayasanın 41 nci maddesi göz 
önünde bulundurulduğu takdirde - ki «herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
ıseviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» 
diyen 41 nci madde de göz önünde 'bulundurul
duğu takdirde - bunlara gerçekten işçilere 
ödenmekte olan 13 liralık bir asgari ücret se

viyesi düşünülüp, 400 liranın normal karşılan
ması gerekir. T. İ. P. nin bu konudaki teklifi, 
asgari 400 lira, âzamisi ise 1 000 lira olarak 
hesaplanmasından yanadır. Gerek çalışma sa
atleri, gerekse görmekte oldukları vazifelerin 
ağırlığı ve gerekse günün şartları karşısında 
geçinme durumu hesaba alındığı takdirde tek
lif etmekte olduğumuz 400 lira vergiler de in
dirildikten sonra bir aile için büyük bir ücret 
olmamakla beraber bugünkü durumda gerekli
dir, yeterlidir kanaatindeyiz. Teklifimizi yazılı 
bir tadil teklifi olarak Başkanlığa da sunmak
tayız. Bu konuda Yüce Meclisin teklifimize 
uyacağını ümidederiz. Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar ; gerçekten benden evvel konuşan de
ğerli arkadaşlarım da temas ettiler, bu önemli 
bir konu oluyor. Bekçi gibi, bekçilik gibi ağır 
bir hizmeti, emniyet, millî güvenlik hizmeti
ni yapan kimseye 250 liradan az, 800 liradan 
çok olmamak üzere il genel meclislerince tes-
bit edilecek bir maaş verilecektir. 

Şimdi, bu maddeyi müstakil anlamaya im
kân yok, 13 ncü madde ile birlikte anlamak 
icabediyor. Bekçi teşkilâtı mensuplarının ücret 
dereceleri il genel meclislerince tesbit olunur, 
tâyin ve terfihleri derecelere göre düzenlenmiş 
kadrolardan yapılır, diyor. Şimdi, anlaşılan şu 
oluyor; 250 ile 800 arasında il genel meclisi sı
raya koyuyor. Burada belli değil o sıra. Yani 
o sırayı istediği gibi yapabilir, belli bir ölçü 
yoktur. Bir sıraya koyacak, kadro yapacak ve 
onun üzerinden 'bekçiler maaş alacaklar. 
Ama mühim olan şu; bu madde bütün 
Türkiye'ye tatbik edileceği için İstanbul'daki 
ilk derecedeki 'bekçi ile her hangi bir yerdeki, 
Hamdi Orhon arkadaşımızın söylediği, geliri 
az, belediye başkanı ancak 300 lira ücret alan 
bir yerdeki bekçiye de aynı para verilecek. Bu 
bir yerde uygun gibi gözükebilir. Yani istisnai 
olarak aldığımız geçimi ucuz bir yerde uygun 
gibi gözükebilir; ama bunu büyük bir şehire 
tatbik ettiğimiz zaman 250 liraya bekçi çalışaca
ğını kabul ettiniz anda o bekçinin çalışmıyaca.r 
ğını da kabul etmiş oluyorsunuz. Yaşamryaca-
ğmı da kabul etmiş oluyorsunuz. Durum budur. 
Onun için biz başından itibaren bu teferruat 
hükümlerinde de çıkacak aksaklıkları düşüne-
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rek bunun Devlet kadrosuna alınmasını, emni
yet, millî güvenlik hizmeti olan 'bu işin Devlet 
tarafından yönetilmesini ve bütün Türkiye'de 
nasıl polisler aynı haklara sahip ise, emniyet 
hizmeti gören polisler ve diğer emniyet hizme
ti ıgören gümrükçüler v. s.; jandarma v. s. na
sıl aynı ücreti alıyorlarsa bunlara da bu ga
rantiyi sağlamanın lâzımgeldiğini söyledik. Yal
nız biz söylemedik bunu, Anayasa Mahkemesinin 
bozma sebebi de bu. Esas itibariyle Anayasa 
Mahkemesinin bozma sebeplerinin içerisinde de 
bu var; vazıh olarak var. Şimdi, meselâ ben
denizin yaptığı teklif ki; şüphesiz bu teklifi 
kendim yaratmış değilim. Bilenlerden, İçişleri 
Bakanlığında yapılan hazırlıklardan da istifade 
ötmek suretiyle getirilmiş bir tekliftir. Kendi
mi tek başıma böyle bir teklifi yapmaya yetkili 
görmem. 

Himdi, orada şöyle başlatılmıştı, bekçi kadro
ları : 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700, baş-
bekçi oluyor 700. Bu bir mantığa dayanıyor, bir 
sebebi hukukî dayanağı var bunun. Çünkü 3656 
sayılı Kanun 14 ncü dereceye 300 koymuş. Biz 
bunu memur sayıyoruz, sendika kurmak hakkı 
tanımıyoruz. Bugün kuruyor sendikayı ama, bu 
kanun çıktıktan sonra sendika kuramıyacak, 
çünkü Devlet memurları sendikaları ile ilgili ka
nun gereğince silâh taşıyan şahıs olduğu için 
sendika da kurdurmuyoruz. Eğer bunlar işçi 
olsaydı, bekçi değil de çöpçü olsaydı grevi yap
mak hakkı, direnme hakkı vesair ücreti de ar
tırma hakkı vardı. Emniyet hizmeti gördüğü 
için, bir taraftan, sen silâhlısın, sendika kur
mak hakkın yok, birtakım şeylere girişemezsin, 
yani işçilere tanınan haklara girişemezsin; öbür 
taraftan da ben de Meclis olarak senin maaşını 
250 liradan başlatırım... Bu nerede? İstanbul'a 
da yaparını; 250 liraya İstanbul'da bir göz oda 
bulamaz, bırakın kuru ekmeği, İstanbul'da 
başını sokacak oda bulamaz 250 liraya, öyle 
ise ne demek istiyoruz biz? Bizim ne demek is
tediğimiz hepimiz için ortada. Yani biz bir ta
raftan emniyet ve güvenlik istiyoruz, bir taraf
tan da güvensizliğin tohumlarını kendi ellerimizle 
ekiyoruz. Onun için bendeniz bu esasından bo
zuk yani kanunun Devlet bütçesine, Sayın De
mirci'm de, içinde mütehassıs olarak bulunduğu 
Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi 
Yönetim Kurulu raporunda umumi idareye bağ
lanması tavsiye edilmiş, ama ne yapalım ki, Sa-

ı yın Demirci'm Hükümeti zamanında biz bunu 
I özel idarelere terk ediyoruz ve feci bir duruma 

sokuyoruz. (A. P. sıralarından Meclis öyle is
tiyor, sesi) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
Başkanlık takibediyor. Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim, 
Meclisin arzusu daha belli olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim, 
madde üzerinde görüşün. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, aslında 
j yapılacak, burada bir arkadaşım da demin temas 
1 ediyorlardı, hiç olmazsa bu şekilde çıkacak ise 

nüfuslara göre, bâzı vilâyetlerin nüfusları çok 
yüksek; bu vilâyetlerdeki geçim imkânlarının 
dar olduğu da 'karine olarak bellidir. Bâzı nü-

; fnsu şu kadardan yukarı olan vilâyetler diye 
i hiç olmazsa bir ayırım yapmakta bir dereceye 

İcadar fayda var. Ama, buna rağmen hiç olmaz
sa Devlet bareminde kabul edilen 300 lirayı, 
yani aşağı had olan 250 lirayı bir Devlet manzu
mesi içinde Devlet memuru dediğimiz, Devlet 
memurunun bütün yetkilerini ve bütün sorum
luluklarını verdiğimiz bu insanlara 300 ü ka
bul edelim. Arkadaşımız ifade ettiler, 13 lira 

i 1 kuruş diyorlar günde, 400 lira eder, aşağı -
| yukarı 390 - 400 lira eder. İşçiden daha ağır 
' şartlar altındadır. 
ı Onun için bendeniz bir takrir veriyorum, bu 
| 250 liralık aşağı haddin 300 liraya ç.ıkarılması-
j nı teklif ediyorum ve biliyorum ki, bu 300 lira 

da bir mâna ifade etmemektedir. Saygılarımla. 

i BAŞKAN — Sayın Ertunga, buyurunuz 
! efendim. 
I ARİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz ka
nunun bu 12 nci maddesi hakikaten arkadaşları
mızın konuşmalarından sonra büsbütün önem ka-
zanmış bulunmaktadır. Ben bu kanunun bu mad
desini birkaç noktadan eleştireceğim. 

Evvelâ il hudutları içinde çalışacak olan bek
çilerin adedlerinin tesbiti en büyük mülkiye âmi
ri tarafından yapılır diyor, kanunun bu kısmı. 
Hakikaten bu çok yerindedir. Çünkü ilin asayi
şi dle meşgul ve mesul olan valinin, elbette genel 
zabıtaya yardımcı olacak olan bu bekçi teşkilâtın
da çalışacak olan bekçilerin adedini kendisinin 
tesbit etmesi çok yerindedir. Zaten arkadaşlarım 

| da bu konu üzerinde pek fazla durmadılar. Bu-

— 39 — 



M. Meclisi B : 96 13 . 6 . 1966 O . 2 

nun dışında verilecek olan aylık meselesi mühim 
bir konu oluyor. Ve bu aylığı da kim tesbit ede
cek? Bu meselede bâzı çelişmeler ortaya çıktı, 
benim görüşüme göre. Her zaman kıymetli fi
kirlerine büyük sempati duyduğum tlhami Er
tem arkadaşımla burada bir çelişme halindeyim. 
İlk nazarda kendilerinin söylediği nokta yerinde
dir. Yani il genel meclisleri bunun ne olacağını 
tesbit ederken asıl belediye sakinleri bu bekçilerin 
parasını verdiklerine göre bunların da fikri alın
sın, dendi ve bir istişari mahiyette kendilerine so
rulsun dediler. Ben mecbur olmadıkça il genel 
meclislerinin bir istişari mahiyetteki noktai naza
rına müracaatta bir fayda görmüyorum. II ge
nel meclisleri, seçilmiş olan insanlar olarak, yani 
her biri her bekçinin bulunduğu yerden seçilmiş 
insanlar olarak, elbette ki, o ilin özelliklerine gö
re hareket edeceklerdir. Elbette ki, orada bekçi 
vatandaşlara para verecek olan yani bunun yükü
nü çekecek olan insanların da durumunu nazara 
alacaklardır. Binaenaleyh il genel meclisleri
nin bu yetikisi olduktan sonra ve istişari mahiyet
teki mütalâanın da onları bağlamadığı gerekçesi 
karşısında bu kanuna böyle faydası olmıyan bir 
mütalâa alma metninin girmiş olmasına şahsan 
taraftar değilim. 

Diğer taraftan bunların miktarları ne olsun? 
250 liradan 800 liraya kadar kanun tasarısı kar
şımıza geliyor. Bâzı arkadaşlarımız 250 lira
nın az olduğunu 300 - 400 olması gerektiğini söy
lediler. Dikkat ettim konuşan arkadaşlarıma, hep 
büyük şehirlerde yaşıyan arkadaşlarımız, 250 li
ra başlangıcı az görüyorlar. Bu ilk nazarda in
sanın gönlüne hoş geliyor. Bekçilerin ağır yük al
tında bulunduklarını düşündüğümüze göre, ge
celeri çalışmalarını beklediğimize göre 250 lira
nın az olarak mütalâaa edilmesi fikri biraz mâkul 
gibi geliyor insana. Ama sadece bekçiler büyük 
şehirlerde yaşıyan insanlar değildir. Bir de bu 
bekçilere o parayı verecek halkı düşünmek lâzım
dır. Düşünün, geri vilâyetlerimizde, birçok kü
çük vilâyetlerimizde, bucaklarımızda ve oranın 
köylerimizde bekçi istihdam edeceğiz. Buralarda 
çalışan vatandaşlarımız da bu parayı verecekleri
ne göre fakir halktan, rençber vatandaşımızdan 
alacağız bunlara vereceğiz. Ben konuşmadan ev-
bel Rizeli Mazhar Basa arkadaşım ifade etti, Ri
ze'nin İkizler bucağındaki Belediye Reisi 300 lira 
maaş alıyor. Binaenaleyh o zaman ne olacak? 
(Kaza sesleri.) Orada belediye Reisi 300 lira maaş 

alıyor. Bekçiye de 300 lira, 400 lira vereceğiz. O 
zaman arkadaşlarım bekçi tutanlayız. O zaman ne 
yapacak il genel meclisleri? Ya kadrosunu daral
tacak, meselâ birkaç bekçi tutması mümkünken 
300 lira vereceğine göre, halktan da o parayı al
mak güç olacağına göre o zaman bekçinin kadro
sunu indirecek, aşağı... Bu itibarla asayiş işi ak
sayacaktır. Eğer Devlet bütçesinden vermiş ol
saydık bu parayı, o zaman bu arkadaşlarımızın da 
tatmin edilmesi cihetine gidelim, derdik. Ama ge
len kanun bu işi Devlet bütçesinden değil, halk
tan toplamak suretiyle, bu işin külfetini halka 
yüklemek suretiyle geldiğine göre, halkı da düşün
mek mecburiyetindeyiz. Bilhassa Türyike İşçi 
Partisinin sayın sözcüsü ile aynı kanaatte olmadı
ğımı burada ifade etmek isterim. Evet asgari 
kolektif iş akitleri, Anayasanın 41 nci maddesi 
haysiyetli yaşamak, bilmem ne yaşamak filân, 
kabul. Ama bir de bu paranın çıkacağı kaynağı 
düşünmek lâzımdır. Devlet bütçesinden versek 
kendileriyle beraberim. Ama Devlet bütçesinden 
vermediğimize göre, o zaman halkı da düşünmek 
mecburiyetinde olduğumuz için Komisyonun ge
tirdiği ve Hükümetin teklif ettiği 250 - 800 ara
sındaki haddi mâkul olarak kabul ediyorum. 

Sonra bir de şunu düşünmek gerekir; 250 ta
ban diyoruz, 800 yüksek diyoruz. Binaenaleyh 
özelliklerine göre şehirde yaşıyan vatandaşlarımı
zın medeni ihtiyaçları karşısında, geniş ihtiyacı 
olduğunu düşünerek orada 400 tutarız, 500 tuta
rız. Yani aradaki il genel meclislerinin elindedir. 
Ama fakir yerlerde de halkın üstüne çok-yüklen
memek için orada da 250 tutar il genel meclisi. 
Binaenaleyh taban ile tavanı tesbit ettiğine göre, 
bu durum karşısında bence bu işin üzerinde fazla. 
hassas olmamak, halkı da düşünmek ve böylece 
bu işi halletmekten başka bir çare yotkur arka
daşlarım. Bence getirilen teklif yerindedir. Bu 
250 - 800 arasında bu işin halledileceğine ve ora
daki genel meclisleri üyelerinin seçilmiş insanlar 
olarak en güzel şekli bulacaklarına kaaniim. Bu 
maddenin bu şekilde kabul edilmesini uygun bul
duğumu ifade eder ve size saygılarımı sunarım ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurunuz. 
MUOTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arka

daşlarım, 12 nci maddede, ibekçilerin adedleri 
ve aylık ücretlerinin ne olacağı ve hangi merci 
tarafından tesibit edileceği kaleme alınmış bu
lunmaktadır. Bu noktada en çok kadro mesele-
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si, yani dalha ziyade, daha doğru (bir tâbirle 
bekçilerin adedi meselesi ve bir de ücretleri en 
çok ilgi çeken konular olmatktadır. Doğrudur. 
Bendenizin söylemek istediğim birçok hususları 
Sayın Ertunga arkadaşım ifade ettikleri için 
aynen o fikirleri (benimsediğimi beyan ederek 
bir noktayı ela tavzih etmek suretiyle huzuru
nuzu fazla işgal etmiyeceğim. 

Hakikaten bekçilerin sosyal haklarını bura
da derpiş ederken bir de ıbu halkları verecek, 
yani Ibu ücretleri verecdk (vatandaş kütlesini de 
düşünmek lâzımdır. Bâzı köy beldeleri vardır 
ki, Ertunga arkadaşımızın verdiği Rize misali 
gibi »bir beldenin ıbelediye reisleri 250 - 300 lira 
maaş almaktadır. Bunun yanında gece bekçisi
ne asgari ücret olarak IO ıbeldenin belediye rei
sinden fazla bir ücret verildiği takdirde bir çe
lişmezlikle de karşılaşılabilir. Şunu açıkça te
barüz ettirmek lâzımdır ki, belki bâzı arkadaş
larımız 250 talban seviyesini mutlalk olarak an
lamak: istemektedirler. Bizim kanaatimize göre 
ıbu 250 mutlak değildir. Bir vilâyetin il genel 
'meclisi üyesi, vilâyet dahilindeki gece bekçi
lerinin ücretlerini tâyin ederken en az ücret 
250 liradır, yani İzmir'in içindeki de 250 lira
dır, Ödemiş kazasmdaki de '250 liradır. Adagü-
,me iköyündeki de 250 liradır gibi ibir karar ve
recek değildir. İlçenin, beldenin özelliklerine 
göre, sosyal bünyesine göre bâzı yerde 250 ka-
ıbul edecektir asgari haddi, bâzı yerde 300, bâzı 
yerde 500 kabul edecektir. Binaenaleyh bu ka
dar özelliği il ıgenel meclislerine vermek fay
dalı olur. 

Belediyelerin istişari olarak fikirlerini al
mak, ilk nazarda hakikaten faydalı gibi görü
lüyorsa da istişari bir fikirden ileri gidemiye-
ceğinden belediyeleri bu konuda meşgul etme
mek dalha 'faydalı olur. İl genel meclisleri aynı 
zam'anda o ıbeldenin de bir üyesi olduğu için o-
beldenin de özelliklerini bileceği için, (belediye
nin vereceği fikri, belediyenin verecek olduğu 
kanaati veya kararı il genel meclisine, o bel
denin üyesi olarak aktarabilir kanısındayım. 
Bu itibarla maddenin aynen kabulünde fayda 
vardır kanısındayım. İl genel meclisleri bütün 
ilçenin temsilcisi olmakla ilçe dahilindeki be
lediyelerin de, beldelerin de temsilcisi sayılır, 
vilâyet meclislerinde. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde yeter
lik önergeleri verilmiştir. Yeterlik önergesini 

okutmadan evvel komisyona söz vereceğim. Da-
>ha sonra sıradan .bir milletvekiline sö;z verece
ğim. Onu takiben yeterlik önergesini oya suna
cağım. Buyurunuz Sayın Kırbaşlı, 'komisyon 
adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI ı(lBurdur) — ıSayın arkadaşlarım, yal
nız iki Ihususa cevap vereceğim. Çünkü bütün 
konuşan arkadaşların 'konuşmaları bu iki nok
tada temeriküz etmiş bulunmaktadır. 

Birincisi, ücret meselesi ve asgari ücret me
selesidir. 

Biz komisyon olarak, milletvekili olarak, 
Türk vatandaşı olarak, münevver olarak ga
yet talbiî fazla (bir 'asgari ücret tesbitini gönül
den arzu ederiz. Fakat bu sadece bizim arzu
muzla Ibağlı kalmıyacaktır. Çünkü nihayet bu, 
vatandaşın sırtından tahsil edilecek, mahallin
den t'alhsil edilecektir. Mahallinden tahsil edile
cek miktarlar üzerinde burada gelişigüzel ka
rar verilemez; hattâ bence referanduma bile 
gitmek lâzımdır 'bu hususta. Gelişigüzel bir as
gari ücreti gönlümüze e tesbit etmek bu şartlar 
altında imikânsız bulunmaktadır. Bu bakımdan 
vatandaşın ödeme gücü de nazarı itibara alı
narak, sadece 63 vilâyet, .bilmem 780 ka'za de
ğil, diğer 1 500 belediyeleri de nazarı itibara 
alınarak, onların fakirlik nisbetleri, ödeme nis-
betleri düşünülerek bu 'had 'konmuştur. 

Şimdiki tatbikat nedir diyecek olursanız, 
şimdiki ta'tbikat 200 lira civarındadır. Neden 
böyledir? Çünkü bu ücretin dışında, sayın .ar
kadaşlarım eğer tasarının tümünü okursanız, 
tasarının 44 ncü maddesinde belirtildiği gübi, 
bunlara yazlık ve kışlık elbise verilecelk, ayak-
kalbı verilecek, gömlek verilecek, teçhizat veri
lecek, bütün bunlar açıktan temin edilecektir. 
Bunun dışında Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü 
maddesinin 5 nci fıkrasına göre bunlar Gelir 
Vergisinden de muaf tutulmuştur. 

Görüyorsunuz ki, ben şahsan bunun hesabını 
yaptım, 250 lira asgari ücret burada doğrudan 
doğruya 400 liraya kadar yükselebilmektedir, 
bu hadler içerisinde. Bu bakımdan 250 lira as
gari ücreti artırmaya çalışmak, (bence, vatan
daşların ödeme gücü ile bu temin edilmiş olan 
menfaatler arasında bir irtibat kurmamak olur. 
Kaldı ki, yüzde yüz 250 lira verilecek değildir. 
Eğer o beldenin ödeme gücü müsait ise belde
nin hususiyetlerine göre zaten 250 nin üstüne 
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çıkmak her zaman mümkündür. 300 demeye lü
zum yoktur, 300 e çıkabilir, 400 demeye lüzum 
yoktur, 400 e çıkabilir. Kaldı ki, biz 250 lira 
ile 800 lira derken 25 veya 30 sene hizmet göre
cek bu arkadaşların bu hizmet müddeti içinde 
tavan ve taban arasındaki intibaklarını da sağ 
lamak bakımından konmuştur. Eğer 500 ile 800 
dersek, 500 ile 1 0O0 dersek 25 ile 30 senelik 
hizmet müddeti içeri'smdeki terfileri tavan ve 
taban arasındaki az mesafeye göre intibak et
tirmek bazan sosyal adalete aykırı neticeler do
ğurabileceği mülâhazası ile bunu tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Bu bakımdan komisyon olarak 
250 lira asgari ücretin normal olduğu kanısın
dayız. 

İkinci hususa da, çok önemli addettiğimiz 
ikinci hususa da burada cevap vereyim. Bilhas
sa İlham" Ertem arkadaşımız burada dediler 
ki ; belediyelerin de fikir ve mütalâaları istişari 
malhiyette olsa nazarı itibara alınsın. 

Bu kanunun tümü gözden geçirildiği zaman 
muhtelif prensipler bu kanunda hâkim kılınmış
tır. Bu prensiplerin birincisi ademimerkeziyet 
prensibidir. Bu prensibe göre özel idarelere bu 
iş verilmiş, bağlanmış. Siz özel idare olarak her 
türlü yetkiyi haiz bir vaziyette tahsil edeceksi
niz, takibeceksiniz, bütçe tatbikatından isiz me
sul olacaksınız. Ondan sonra da belediyeden üc
ret soracaksınız. E.. Peki teslbit eden Ibaşka, bu 
işle uğraşan ve mesul olan başka.. Zaten bu ver
gicilik prensiplerine de aykırı, bütçe prensiple
rine de aykırı. Sonra çıkacak çelişmezlikler de 
olur. Bir belediye karşımıza çıkacak, bir özel 
idare karşımıza çıkacak; belediye bonkör dav
ranırsa durum ne olacak? Görüyorsunuz ki, hâ
kim prensiplerin ışığı altında bu madde hazır
lanmış vaziyettedir. Belediyelere bağlanıp bal
lanmaması hususu daha evvel de münakaşa edil 
miş ve Yüksek Meclisimizce getirdiğimiz gerek
çe uygun 'görülmüştür. Bu bakımdan ayrıca 
belediyeleri de buraya dercetmek ve bilhassa 
ücretlerin tesbitinde belediyeleri vazifelendir
mek, istişari malhiyette de olsa, kanunun getir 
diğimiz kanunun prensiplerine aykırı düşmek 
tedir. Bu bakımdan bu verdiğimiz izahat mu 
vacehesmde maddenin olduğu gilbi kalbul edil
mesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Hürmetlerimizle. 
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BAŞKAN — Son söz milletvekllinindir hük
müne göre söz sırası Sayın Binicioğlu'nundur. 
Buyurunuz. 

SAMİ BÎNİCİOaLU (Manisa) — Sayın ar
kadaşlarını, 12 nci maddenin görüşülmesi sıra
sında bilhassa nazarı dikkatinizi çeken ve bir
çok arkadaşlarımızın temas ettikleri nokta as
gari ücret meselesidir. Yani gece bekçilerine 
250 liradan az .olmamak şartiyle ücret ödenir 
meselesidir. Burada birçok arkadaşlarımız bil-

• hassa beldelerin halklarının ödeme gücünün ye
tersizliğini ileri sürerek 250 liranın kâfi olacağı 
üzerinde durdular. Mesele bu bakımdan müta
lâa edilmemelidir. Mesele bugün Yüce Mecliste 
temsil edilen bütün partilerin programlarında 
yer alan ve Anayasamızda yer alan sosyal ada
let görüşü altında mütalâa edilmelidir. Hayat 
şartları günden güne değişmektedir. Fiyatlar 
günden güne yükselmektedir. Bugün biz 250 
lira gibi bir asgari ücret dondurursak tesbit 
edersek; 5 sene? 3 sene, 6 sene, 10 sene sonra 
hayat şartlarının nereye ulaşacağını acaba kes
tirebilecek miyiz ? 

Sonra belde halklarının ödeme güçlerini na
zarı itibara alınmasını istiyen arkadaşlarımıza 
şunu hatırlatmak istiyorum: Bizler maaşlarımı
zı kimden alıyoruz? Devlet memurları maaşları
nı kimden alıyorlar? Âmme hizmeti gören di
ğer bütün personel mensupları maaşlarım kim 
den alıyorlar? Vergi yoluyla elbette ki, halktan 
alıyor. Bu da bir nevi vergidir. Onun içindir ki, 
biz tümü üzerinde, kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşmeler yapılırken bilhassa bekçilere 
de ücretlerinin genel 'bütçeden ödenmesini tek
lif etmiştik. 

Binaenaleyh bugün bir personel kanunu ha
zırlanırken halkın durumu nazarı itibara alın
mıyor da gece bökçilerine ücret takdir edilirken 
mi bu husus nazarı itibara almıyor? Bu kanun
la bekçilere çok ağır mesuliyetler ve işler yükle-
tilmektedir; bekçiler gece çalışacaklardır, öyle 
zannediyorum ki, bekçiler 10 saatten aşağı mesai 
yapmıyacaklardır. Bekçilere aynı zamanda 
büyük mesuliyetler yüklenmektedir. Bir arka
daşımız buyurdular ki, 250 liraya talip bulun
maz;, 300 liraya belki talip bulunur dediler. 
100 liraya da talip bulunabilir bu günkü 'şart
lar altında, işsizlik böyle devam ederse. Ama 
bu hiçbir zaman tatminkâr bir esbabı mucibe 
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olamaz. Esas olan, vazife gören şahsın yaşama
sıdır, hayatını idame ettirebilmesidir, geçine-
bilmesidir. Hayat seviyesini yükseltmek için 
uğraşırken bilhassa Hükümetimiz Programında 
halkın hayat seviyesini yükseltmek hususunda 
büyük iddialarla huzurumuza çıkarken, bilhas
sa güvenlik teşkilâtı içerisinde yer alacak olan 
ve kendilerine ağır işler, ağır mesuliyetler yük
lenen bekçilerin de 250 liraya çalışamıyacakila-
rını düşünmeleri iktiza eder. 

Bir husus da; belde halkı fakir olabilir, ödeme 
gücü kâfi olmıyabilir, deniyor. Büyük şehir
lerde bu mümkün olur da, bilhassa küçük yer
lerde, geliri az olan yerlerde bu mümkün ol
mıyabilir, deniyor. Küçük yerde de iki, üç bek
çi yerine bir bekçi, yani daha az bekçi istihdam 
edilecektir. Binaenaleyh, yine fark yoktur. 
Meselâ İstanbul'da, Ankara'da bin bekçi istih
dam ediliyorsa diğer bir küçük vilâyetimizde 
elbetteki 50 - 100 bekçi, daha az miktarda bekçi 
istihdam edilecektir. Binaenaleyh, yine burada 
halkın üzerine yüklenen külfet arasında fazlla 
bir fark belirmiyor. Binaenaleyh bilhassa be
nim sayın arkadaşlarımdan ricam ve istirhamım 
bugünkü şartlar, bugünkü hayat şartları ve 
günden güne değişen hayat 'şartları, fiyat yük
selmeleri ve bugün Anayasamızda, hepimizin 
parti programlarımızda yer alan sosyali adalet 
ilkeleri nazarı itibara alınmak suretiyle bir bek
çinin 400 lirayla ancak geçinebileceğini kabul 
etmelerini ve asgari haddin 400 lira olarak tes-
bitini arz ve istirham ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde verilimiş 
bulunan yeterlik önergelerini okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde yeteri kadar konuşulmuştur. 

Konu aydınlanmıştır. Kifayetin reye arz edil
mesini arz ederim. 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
.12 nci madde hakkında yeter derecede konu

şulduğundan müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komadan-
oğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa-
arkadaşlarım, gerçekten maddelerin uzun boylu 
müzakere ediknesi işi geciktirdiği gibi sizleri de 
yormaktadır. Fakat şu tasarı kısa zamanda 
hazırlanmış olacak ki, maddeleri arasında doğ
ru dürüst bir tasnife ve Türkçe bakımından cid
dî bir telife mazhar olamamış. O yüzden devam
lı surette arkadaşların söz alıp Komisyona yar
dıma çalışmaları kaçınılmaz bir mecburiyet ha
lini almıştır. Bu itibarla Komisyondan is
tirhamımız yardımlarımıza itibar etmeleri şek
linde olmuştur. Fakat görüyoruz ki, Komisyon 
kendi noktai nazarını aynen muhafaza etmekte 
ısrar göstermektedir. Bu itibarla kifayeti mü
zakerenin reddini talebedeceğim. Çünkü 12 nci 
maddede bekçi kadrolarının sayısının tesbit edi
leceği yazılı; nitekim okuyorum : «Madde 12. — 
İl hudutları içindeki her beldede çalıştıracak 
çarşı ve mahalle bekçilerinin adedi... Teklilf 
olunur...» diyor. 13 ncü maddenin ilk fıkrasını 
okuyalım. Aynı şeyi tekrar etmektedir. «Bek
çi teşkilâtı mensuplarının aylık ücretleri dere
celeri il genel meclislerince tesbit olunur...» 
Böylece maddelerin hangi mantığa göre, ayrıl
dığı, anlaşılmamaktadır. Bendeniz maruzatımda 
da belirtmeye çalıştım. 12 nci madde kadro
ların adedini ve maaş derecelerini tesbite has
redilsin. 13 ncü maddede bu tekrarlardan vaz
geçilerek 13 ncü maddenin son fıkralarını muha
faza ederek terfilerin nasıl olacağını göstersin. 
Hem telif bakımından vuzuha varalım, hem de 
mantıki bir selâmet tesis edilmiş olsun dedik. 
Bütün bu hususların Yüksek Encümene ısrarla 
anlatıLabilmesine imkân vermek üzere kifayet 
takririnin reddedilmesini arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

12 nci maidde üzerinde verilmiş bulunan bir
çok önergeler vardır, fou önergeleri önce aykırı
lıkları itibariyle sıraısiyle okutacağım, daha son
ra Yüce Heyetinizin oyuna sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
12 ve 13 nıcü maddelerin şifahen arz ekti

ğim istikamette yeniden düzenlenmek üzere Ko
misyona iade edilmesin'i arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodaımanoğlu 
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Meclis 'Başkanlığına 
(löriişülmıekte ola;n tasarının 12 nci 'maddesine 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve talebede-
rim. 

Nevşehir 
SaJlâıhaittin Hakkı Esatoğlu 

Madde 12. — 
Fıkra 2. — Nüfusu 5 000 den fazla olan yer

lerde bekçilerin aylık ücreti 500 liradan az ola
maz. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde- 'tadilini arz ve teklif ederiz. 
'Konya Tekirdağ 

Yunus Koçak Kemlal Nebioğlu 

Madde 12. — İl hudutları içindeki (her belde
de çalıştırılacak çarşı ve malhalle 'bekçilerinin 
adefli en büyük mülkiye âmirinin teklifi ve bun
lara verilecek aylık ücretin miktarı beldelerin' 
özelliklerine gıör 400 liradan aız, 1 000 liradıan çok 
olmamak üzere il genel meclislerince tesbit olu
nur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahaılle bekiçilieri kanun tasarısının 

12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril me
şini arz ve teklif ederim. 

'Sinop 
Hilmi İşgüzar 

«Madde 1'2. — İl içindeki her beldede çalıştı
rılacak .çarşı ve mahalle bekçisinin miktarı en bü
yük mülkiye amirince tâyin ve bunlara verilecek 
aylık ücretin miktarı 'beldelerin özelliklerinle gö
re 400 liradan az 800 liradan çok olmamak üzere 
11 genel meclisince tesbit olunur.» 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddedeki 25'0 liralık asgari ücretin 

300 lira olanak tadilini arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Bursa 

Nuri Eroğan Barlas Kunt ay 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bekçiler Kan'ununun 12 nci maddesindeki 250 

llrainm 300 lira olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Yozgat 
Reşit Ülker Nuri Kodaimaınoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki tarzda değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Ilhaım'i Ertem 

Her belediye sınırı içinde çalıştırılacak çarşı 
ve malhalle 'bekçilerinin adedi; 250 liraldan az, 800 
'liradan fazla alınmamak üzere alacakları aylık 
ücret miktarları ilgili 'belediye meclislerinin iıs'ti-
şari kararları, en büyük mülkiye âmirlerinin tek
lifleri üzerine il genel meclislerince tesbit olunur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun 'tasarısının 

12 nci maddesindeki bekçi ücretlerinin 200-800 
lira olarak tadilini teklif ediyorum1. 

Afyon 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — En aykırı teklifi tekrar okut
maya başlıyorum. 

(Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nım 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAIŞKAN — Komisyon katılmıyor. Yüce 
Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Nevşehir Milletvekili 'Sabahattin Hakkı 
Esatoğlu'nun önetıgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

B A S I ! (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — iKomisyon katılmıyor. Önerge

yi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... ^Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Konya ıMilletvelkili Yunus Koçak ve Tekir
dağ Milletvekili Kemal Nöbioğlu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

B A S I ! '(Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ncbioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Öner

gemizi açıklamak üzere siö'z istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, yalnız çok kısa ol

mak üzere. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Değer

li arkadaşlarım, Sayın 'Komisyonun Sözcüsü, 
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250 lira yeterlidir derken, halkımızın' ödeme 
gücünün bulunmadığını ileri sürdüler. Bir di
ğer Ihusus olarak 250 lira aylıkla çalışmakta 
bulunan belediye reislerinin bulunduğunu ifa
de ettiler. Her 'şeyden evvel şunun üzerinde 
durmak mecburiyetindeyiz; 250 lira, bir aile
nin ıgeçinmesi için yeterli 'midir, değil 'midir? 
Yani (halikımız ödiyebilir veya ödiyemez, bu ay
rıca düşünülecelk (bir ıhusustur. Ama daha ön
ce düşünülmesi 'gerekli -olan husus, '250 liraya 
'bir bekçi çalışma imkânı ıbulaibilir mi, Ibulamaz 
mı? IBir insanı »geçindirir mi 'geçindirmez mi? 
Yeterli midir değil midir? Bunun üzerinde dur
mamız lâzım ve Yüce Meclise 400 lira gerekli
dir derken ortalama asgari ücretten bahsetmiş
tim. Meydana 'gelen 'bu ortalama asıgari ücret
ten bahsetmiştim. O da 113,01 liradır. Bunun al
tına inmek akşamın .başladığı saatten, sabaha 
kadar çalışacak, kıışta kıyamette, gerektiğinde 
14 saat •çalışacak insana verilecek ücret değil
dir, yeterli değildir. Yeterli olabilmesi için as
gari 400 liraya çıkarılması lâzmiigelir derken 
gerekçe olarak 13,01 liralılk asıgari ücretten 
bahsetmiştim. 

BAŞKAN — 'Sayın Nebioğlu, bunu daha 
önce de söylemiştiniz, lütfen kısa olarak söy
leyiniz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — İstan
bul'da ıbir ailenin geçinebilmesi için '1962 yılın
da toplanan Danışma Kurulu 800,50 lirayı tes-
bit etmiştir. Hal'buki kanun tasarısında 800 li
ra âzami huduttur. 'Gerçekten (bekçiden bekle
diğimiz, ümidettiğimiz ıgörevi yerine 'getirmesi
ni istiyorsak, ona da yeterli ücreti vermek ve 
ailesini ıgeçindire'bilecek ücreti vermek mecbu
riyetindeyiz. Bu sebeple de tadil teklifimizin 
kalbul edilmesini Yüce Meclisten saygılarımla 
dilerim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmıyor. Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI '(Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önengesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

(Istanibul Milletvekili Nuri Eroğan, Bursa 
Milletvekili ıBarlas Küntay ve Erzurum Millet
vekili Ahmet Mustafaoğlu'nun önergeleri tek
rar okundu.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı mahiyet
te olan 'bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Koimisyon katılıyor. Önergeleri 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Edirne Milletvekili llhami Ertem'iıı öner
gesi tekrar okundu.) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Asgari had 
olarak 300 liradır. 

BAŞKAN — Bunun daha muhalifi olan ka
bul edildiğine göre buna da şâmildir. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KİR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın'm önergesi tekrar okunndu.) 

BAŞKAN — 200 liraya mı indirilmesini is
tiyorsunuz? 

MUSTAFA AKALİN (Afyon Karahisar) — 
Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komisyon 

katılmıyor. Değişiklik önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değişik
lik önergesi reddedilmiştir. 

Biraz önce kabul edilen ve 12 nci maddede 
mündemiç; bunlara verilecek aylık ücret mik
tarı beldenin özelliğine göre 250 liradan az, pa
ragrafının 300 liradan az, şeklinde değiştiril
mesini öngören önerge kabul edilmiş bulunmak
ta idi. 
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Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Maddede diğer 

esaslar baki kalmak şartiyle, 250 liralık asgari 
haddin 300 liraya çıkarılması şekliyle 12 nci 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buna göre m ad
da 12 «11 hudutları içindeki her beldede çalış
tırılacak çarşı ve mahalle bekçilerinin adedi en 
büyük mülkiye âmirinin teklifi ve bunlara ve
rilecek aylık ücretin miktarı beldelerin özellik
lere göre 300 liradan az, 800 liradan çok olma
mak üzere, il genel meclislerince tesbit olunur.» 
şeklindedir. Maddeyi bu şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Bekçi Teşkilâtı mensupları
nın aylık ücret dereceleri il genel meclislerince 
tesbit olunur. Tâyin ve terfii er bu derecelere 
göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. 

Bir üst dereceye terfi edebilmek için bulun
duğu derecede fiilen üç yıl çalışmış ve olumlu 
sicil alınış olmak, üst derecede açık kadro bu
lunmak şarttı r. 

Terfie hak kazananların açık kadro sayısın
dan fazla olması halinde yarışma sınavı yapı
lır. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde buyu
run Sayın Uhami Ertem. 

Diğer söz alan arkadaşları okuyoıum. Sayın 
Kemal Yılmaz, Sayın Yunus Koçak, Sayın Uyar, 
Sayın Ertunga, Sayın özoğul, Sayın Kodaman-
oğıiı, Sayın Ünlü. 

Buyurun Sayın Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Vazgeçtim 

efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Buyurun Sayın 
Kemal Yılmaz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım, 12 nci madde gibi, 
13 ncü maddede Bekçiler Kanununun en can 
alıcı noktasını tesbit etmektedir. Bekçilik görevi 
görecek olan vatandaşlarımızın, bu görevi lâ-
yilkıyle yapabilmeleri, ,hiç şüphesiz ki, tâyinle
rinde ve terfilerinde uygulanacak usulün ba
şarısına sıkı sıkıya bağlıdır. Âdil bir terfi usu
lü uygul anam azsa, bekçilerin göreve bağlılığı 

azalacak ve terfi için daha başka yan çareler 
arama yoluna gidenler olacaktır 13 ncü madde 
bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık ücret dere
celerinin il. genel meclislerince tesbit olunaca
ğını öngörüyor. Acaba muhtelif illerdeki il 
genel meclislerinin bu dereceleri tesbitte uygu-
lıyacakları yollar arasında bir adalet, bir para
lellik bulunacak mı? Muhtelif kadrolar tesbit 
edilecek. Peki, vilâyetten vilâyete bu kadrolar 
arasında nasıl ayrıcalıklar ortaya çıkabilecek? 
Oysaki nynı vasıfta olan ve aşağı - yukarı aynı 
hizmeti gören, aynı özellikteki hizmeti gören 
bekçilerin yurdumuzun muhtelif bölgelerinde 
olsalar bile aynı şekilde taltif edilmeleri, aynı 
yollarla terfi ettirilmeleri gerekir. Aksi halde 
bir haksızlık ortaya, çıkacaktır ki; bu hizmetin 
görülmesini zorlaştırıcı bir psikolojik- durum 
ortaya çıkarabilir. Terfide olumlu sicil ah n m ası 
şart koşulmaktadır. Ama bu olumlu sicilin 
özelliği şüphesiz kanunda ayrmtılariyle öngö
rülmemiştir. 3 yıl üst üste mi olumlu sicil ala
cak, yoksa üç yıl içinde bir orta sicil alsa terfi 
hakkı kazanabilecek mi? Bâzı sorular akla, ge
lebilir. Acaba terfide pek iyi derecede sicil 
alan, üst üste üç, defa pek iyi derecede başa
rılı bir bekçinin terfii ile iyi derecede başarılı 
olan bir bekçinin terfii arasında bâzı farklar 
olacak mıdır? Bu gibi soruların cevabını verebil
mek, akla gelebilecek olan tereddütleri izale 
edebilmek için mümkün olduğu kadar bütün yurt 
yüzeyinde bu maddenin uygulanmasının âdil 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayıcı bir 
yönetmeliğe ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Her 
ne kadar kanunun hazırlanışında göz önünde 
bulundurulan temel prensiplerden bir tanesi 
ademime rkeziyet prensibi olsa bile, ademime r-
keziyetin bir nevi mahallî, keyfî yönetim olma
sını önlemek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan 
hizmeti aksatmıyacak, âdil uygulamayı sağlıya-
cak, öte yandan da mahallî idarelere yol göste
recek temel ilkeleri ihtiva edecek, gerçekten 
hizmetin isterlerine uygun bir yönetmelik ha
zırlanmasını bu maddeye ithal etmek gerektiği 
kanaatindeyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Koçk. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhterem Mil

letvekilleri, elimizdeki tasarının 13 ncü mad
desi diğer maddeleri gibi ve bilhassa 12 nei mad
dede olduğu gibi vazıh değildir. Bekçilerin 
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ücretlerinin, tâyinlerinin, terfilerinin hangi 
esaslara göre yapılacağı tasarıda vuzuhla be
lirtilmemiştir. Bu bakımdan bilhassa 13 ncü 
maddenin tedvininde tasarıyı ve bu verilecek 
ücret konusunu vuzuiha kavuşturmak gerekir. 
Eğer nıatldeyi bu şekilde, 'bilhassa 1 nci fıkra
sını bu şekilde kabul edecek olursak, o zaman 
tâyin ve ücret tesbiti ve bunun takdiri tama
men keyfî ölçülere göre olabilecektir ve her çe
şit iltimas ve suiistimal iddiaları bekçi tâyinle
rinde alıp yürüyecektir. Bunu önlemek için 
maddeye vuzuh vermek lâzımdır: Hangi haller
de asgari ücret verilecek, hangi hallerde bun
dan daha fazlası verilecek, hangi hallerde aza
mi ücret verilecek, hangi yerlerde ne ücret ve
rilecek; bunları belirtmek gerekir. Bunları be 
lirtmezsek o zaman hiçbir ölçüye sığmıyacak 
şekilde tâyinler yapılabilir. Bunun için bende
niz bir tadil teklifi takdim edeceğim ve bekç"-
lerin ücretlerinin tespitinde mahalli şartlar, hiz
met, ehliyet ve tahsil derecelerinin göz önüne 
alınmasının birinci maddede öngörülmesini tek
lif ediyorum. Bu suretle, haksızlık, keyfî takdi-1 

ve her türlü iltimas iddiaları önlenmiş olacağı 
kanaatindeyim. Tasarı bu şekliyle tamamen vu
zuhsuzdur ve her türlü, kötü kullanmaya ve kö
tü söylentilere müsaittir. Bu bakımdan hizmet, 
ehliyet, tahsil derecesi ve mahallî şartların göz 
önüne alınarak ücretlerin tesbiti konusunda ve
receğim tadil teklifinin kabulünüze mazhar olar 
cağını ümidederim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAE (İzmir) — Saym arka

daşlarım 13 ncü madde ile ilgili bir* de takrir 
verdim. 13 ncü madde üzerindeki görüşlerimi 
vermiş oldağum takrir istikametinde arz etme
ye çalışacağım. 

«Bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık ücret 
dereceleri il genel meclislerince tesibit edilir.» 
Yani biraz evvel kabul ettiğimiz 300 lira ile 800 
lira arasında, taban ve tavan arasındaki derece
ler bu maddeye göre il genel meclislerince tâ
yin olunacak. «Tâyin ve terfiler bu derecelere 
göre düzenlenmiş kadrolara yapılır.» Bendeniz 
burada, •birinci fıkranın ikinci cümlesinde, .tâ
yin ve terfiler bu derecelere göre düzenlenmiş 
kadrolara göre yapılır şeklinde olması kanaa

tindeyim. Belki yanlış anlamış olabilirim. Kad
rolara göre yapılması lâzım gibi geliyor bende
nize. 

Bu itibarla buraya bir «göre» kelimesinin 
ilâvesini teklif ettim. 

İkinci fıkrada, terfi müddetleri terfiin şe
killeri derpiş edilmiştir. Buna aynen iştirak edi
yorum. Yalnız, burada üzerinde durmak istedi
ğim bir nokta var. Bendenizin ötedeniberi bir 
türlü kabul edemediğim. Devlet personelinde 
bir kadro meselesi, bir kadro derdi vardır. Me
mur çalışmıştır, tezkiye edilmiştir, terfiye hak 
kazanmıştır. Ama, terfi edeceği miktarda kadro 
açık değildir diye aylarca veya bâzı ve bilhassa 
mahalli idarelerde yıllarca bekletilmiş memur
larımız vardır. Halbuki bunun Devlet persone
linde bir istisnası vardır. Millî Savunma Bakan
lığında kadro diye birşey yoktur. 30 Ağustos 
geldiği zaman müddetini doldurmuş olan oto-
matiıkman terfi etmektedir. Kadro Mülâhazası 
bahis konusu olmamaktadır. Dernek ki hepisi de 
Devlet bütçesinden, Maliyeden ücret almakla 
beraber Millî Savunma Bakanlığında kadro düşü-
nülmeksizin terfi etmmek mümkünken, sivil sek
törde bu olmamaktadır yeni Personel Kanunu 
inşallalh bu kadrosuzluk yüzünden terfi edememe 
ıstırabını ortadan kaldıracaktır zannediyoruz 
Bekçiler için bu konuda ilk adımı atmamızda 
fayda görmekteyim. Deminden beri 12 nci mad
deyi tedvin ederken arkadaşlarım bir çok fikir
ler serd ettiler Bu fikirlerin ışığı altında ve şu 
kadro derdini hiç olmazsa bu teşkilâttan kaldır
mak üzere, bundan sonra gelecek olan maddeler
de esasen bu gece bekçilerinin ücretleri ile ve 
gece bekçileri teşkilâtının giderleriyle ilgili fa
sıl özel idare bütçelerinden ayrı olarak tespit ve 
derpiş edileceğine, oralara verileceğine göre, ar
tan paralar olacaktır ve esasen yıllık bütçeler 
yapılırken bu yıl ne kadar, hangi ilçede kaç ta
ne bekçinin kaç liradan kaç liraya terfi edeceği 
de hesaplanmış olacağından, bu kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememenin ıstırabını oratadan 
kaldırmak mümkündür kanaatindeyim. Hep be
raber böyle bir cesaretle bu ıstırabı giderebiliriz 
inancı ile bu fıkradan, yani ikinci fıkradan «Üst 
derecede açık kadro bulunmak» kelimelerinin çı
karılmasını teklif ediyorum. Böylece fıkra, «Bir 
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üst dereceye terfi edebilmek için 'bulunduğu de
recede fiilen'üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almış. 
'Oİmak şarttır,» şeklinde değiştiriJ'miş olacaktır. 
Şayet, bu teklifimiz iltifat gördüğü takdirde 
üçüncü fıkranın lüzumu kalmamaktadır. Bu fıkra
nın da çıkarılması lüzumu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. 

Üçüncü teklifimiz de, üçüncü fıkranın mad
deden tayyından ibarettir Teşekkür ederim, Say
gılarımla. 

BAŞKAN — 15 Haziran 1966 Çarşamba 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
96. BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1966 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. 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'nun, 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

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

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

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, 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 Tank 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 ihsan Gö
ğüs'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtma 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

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

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

12. — Trabzon Milletvekili Ahmet Cebi'nin, 
köy yollannın 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 doia-
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. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
ın Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/19) 

17. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, 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'ın 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. — istanbul Milletvekilleri Orhan Birgit 
ve Suphi Bay kam'in Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve 
kanun dışı hareketler sebebiyle içişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(H/23) 

21. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'-
m 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 
önercresi. (11/25) 

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

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

25. — istanbul 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. — istanbul 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 tmam - 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 
(11/33) 

31. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
her yıl tarholunan vergilerin ilânı hususun
da kanuni vazifesini yerine getirmediği id
diasiyle 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. — C. H. P. Grupu Başkanı Malatya Mil
letvekili tsmet İnönü ve 92 arkadaşının bâzı 
Meclis idare Âmirleri aracılığı ile T. B. M. M. 
binasında bâzı gruplara ve yasama Meclisleri
nin bâzı Başkanvekillerine ayrılmış odalarda 
arama yaptırdığı iddiası ile İçişleri Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/37) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — 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) 

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

40. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Gülev'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında gre
ne! görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

41. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta

dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/17) 

42. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yağcıoğ-
lu'nun, Hükümetin pirinç ithali karan dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/19} 

43. — Millet Partisi Grupu Başkanı Ankara 
Milletvekili Osman Bölükbaşı'nm Parlâmento 
üyelerine vâki tecavüzler ve 6 - 7 Mayıs 1966 
gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin aran
ması olayları hakkında bir. genel görüşme açıl
ması hakkında önergesi. (8/20) 

44. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç'm 6 - 7 Mayıs 1966 gecesi Mecliste yapılan 
arama olayı hakkında bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/21) 

45. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nın, birçok genel müdür, memur ve özel
likle öğretmenlerin baskı altında tutulması, ge
reksiz nakiller yapılması, açığa ya da Bakan
lık emrine alınması konularının kamu oyu 
önünde tartışılmasına imkân vermek ve Hükü
metin olumlu bir yola girmesini sağlamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (8/3) (S. Sayısı 115) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1966] 

46. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
Millî Sanayii baltalıyan usulsüz ithalât ko
nusunda Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/3) 

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

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



49. — 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 geçic? 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/110, 4/58) 

50. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 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. (2/02. 4/59) 

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

52. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay isletmeleri kanunu tek 
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) 

53. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 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 
önersresi (2/212. 4/62) 

54. — 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 f2/183, 4/63) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Metin Oizre
li 'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Oizreli ve 

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

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

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

58. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
çüş'ün, Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve iskân, 
içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

59. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'n, 
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). 

60. — Adana Milletvekili Kemal Sarııbra-
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) 

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

62. — 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) 

63. — 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) 

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

65. — Sayıştay Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonda bulunan genel muhasebe kanunu ta
sarısının müddeti içinde görüşülemediğinden İç
tüzüğün 38 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (1/112, 
3/297) 

66. — 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) 

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

68. — 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) 

69. — Tanm 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 İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301) 

70. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 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) 

71. — 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 kanım teklifinin Hükümetçe hazırlanmak
ta bulunan Emekli Sandığı kanunu tasarısı ile 
birlikte görüşü mek üzere İçtüzüğün 36 ncı 
caddesi gereği ıce tehirine dair' tezkeresi 
(2/190. 3/317) 

72. — 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 hasır
lanmakta bulunan Emekli Sandığı kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşmek üzere İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezke
resi. (2/176, 3/318) 

73. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 18 ya
dını doldurmadan Devlet hizmetinde ücretli kad
rolarda çalışanların 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 İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince tehirine dair tezkeresi. (2/202, 
3/319) 



74. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Ga 
ziantep Milletvekili Süleyman Ünlü'nün, 5434 sa
yılı T. 0. 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 İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezkeresi. 
(2/228, 3/320) 

75. — Maliye Komisyonunun, Gaziantep 
Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve 13 arkadaşı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet AJli 
Demir ve 9 arkadaşının, 6086 sayılı Turizm En 
düstrisini teşvik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümetçe 
hazırlanmakta olan aynı mahiyetteki kanun ta 
sarısı ile birlikte görüşülmek üzere tehirine 
rlair tezkeresi. (2/40, 3/333) 

76. — 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) 

77. — 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
nunu tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere te
hirine dair tezkeresi (2/215, 3/335) 

78. — 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) 

79. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, gün
demin 16 ncı sırasında bulunan 80 sıra sayılı 
Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu 
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 
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-I bulunan bütün diğer işlere takdimen görüşül

mesine dair önergesi (2/244, 4/80) 
80. — 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) 

81. — 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) 

82. — Maliye Komisyonunun; Cumhuriyet 
Senatosu üyesi Ömer Ergün ve 31 arkadaşının, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu 

I 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) 

83. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının 
lışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(d) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kanuna ye
ni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının müddeti içinde görüşemediğinden Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. 
(1/123, 3/351) 

84. — 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) 

85. — Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu 
fıkrası hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi ve Anayasa Komisyonu raporu (S. Sa
yısı : 116) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1966] 

86. — îş Kanunu ve Deniz îş kanunu tasarı
ları hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi ile Geçici Komisyon raporu (1/187, 1/188) 
(S. Sayısı : 117 [Dağıtma tarihi : 10.6.1966] 



B - İKÎNCt 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, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an 
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

3. — Samsun Milletvekili Bahattin 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 
lan nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü 
güne 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 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

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

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
rusu (6/107) 

7 — 
I 8. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 

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 İş ve tşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 

i <iair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 
11. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdt 

tnir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar-
>ılıksız 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'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların netler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

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

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

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

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

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

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

20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 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. (6/182) 

24. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga' 
mn, 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'-
nm, Bursa'nm 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'-
nın, 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' 
nm, 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-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 kop» 
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-
hrnun, 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. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
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 nın 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 Nazmı Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar 
lanndan» ve 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 San-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdiliın denilen kısmın teknik 

9 — 
I standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın

dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan 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 erinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

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

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

49. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TilT 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. - r 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, Diyarbakır'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. 0. 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) 

55. — 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 Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

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) 

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

59. — İçel 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
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 

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

61. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nım, Konya ili 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) 

65. — 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'in, 
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 Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

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

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

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

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

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

75. — Kars Milletvekili Adil 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 arazi 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 Bakanınmdan söz
lü sorusu. (6/187) 

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

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

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

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

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

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

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

85. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

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

87. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
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, iş ve işçi Bulma Kurumu 
•aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

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

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

91. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (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'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

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

96. — Sinop Milletvekili Niyazi 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 Esatoiylu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 EMm 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 izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teshir edilip satışı 
yapılan yabancı menseli malların, memleketi
mize hanqi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

100. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı ineeröl 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 
cay 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'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

104. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip-



lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

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

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

107. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'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 düşünülmedielne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

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

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

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

115. _ Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden 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 Böl-
<?e 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 imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

124. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, 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 işgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

126. — istanbul 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'-
m, 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'm, 
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'm, 
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'm, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

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

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

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

137. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, 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'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

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

140. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, 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-

aal'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 bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

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

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

146. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüoe'nin, Avrupa'yı Bulsraristan üzerinden 
yurdumuza, bajfhvan Dersköv 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'ın, 
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'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

149. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nurt, 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-
rıyüçe'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. _ Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

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

153. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
«•erekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan TC. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

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

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

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

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

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 sorusu (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'ın, 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'm, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden aynlmmış 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'nın, 
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 içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

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

172. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'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. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

174. — Ankara Milletvekili İbrahim 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 ollan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

176. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması-



— 17 — 
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* 
rıyüce'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'-
m, 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 soruşu 
(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) 

183. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 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 tçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/299) 

190. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçysinde bir turistik otel ve tesis
leri inşasının dü^inülüp düşünülmediğine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/300) 

191. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde, n& 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 olmadı Jma dair, Tanm Bakanmdan 
sözlü sorusu (6/303) 

(Millet Meclisi 90. Birleşim) 



194. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'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 özgüe'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 (6/303) 

199. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
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 içişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/309) 

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

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

202. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, 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 Akalın'ın, Güney - Doğuyu izmir'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 sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân 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 Milli Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/315) 

203. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 
yılında içme suyu getirildiğine ve 1966 yılın
da kaç köyün içme suyu işinin programa alın
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/31G) 

207. — Adana M'lletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait te-
'efon teîi ile kurşunlu kablolardan nekndarının 
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) 

200. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
oyun salonları açılma izninin ne şekilde ve kim
ler tarafından verildiğine ve bu nevi salonların 
kapatılması için bir teşebbüste bulunup bulu
nulmadığına dair, içişleri, Maliye, ve G'imrük ve 
Tekel Bakanlarından sözlü sorusu. (6/319) 

210. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'-
ün. Güney-Doğu bölgesinde yetişen Hasankeyf 
tütününden Gaziantep Tarım Satış Kooperati-
finin elinden ne miktar stok bulunduğuna dair 
G'imrük ve Takel ve Maliye Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/320) 
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211. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 

1965 nüfus sayımına göre 7 yaşından yukarı er
kek ve kadın ad3dine ve bunlardan ne kadarının 
okur - yasar olduğuna dair, Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/321) 

21L. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda bir ka
pıcı - kaloriferci bulundurulması mecburiyeti 
olup olmadığına dair İmar ve İ3kân ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/322) 

213. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Davlet Bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

214. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er
kinin, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

215. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantept'e içme, kullanma ve endüst
ri suyu temin projesinin fizibilite etütlerinin 
no za~nan bitecsğ±n3 ve finansman için ns dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/325) 

216. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik Sanayii 
Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısının 
tehir edilip edilmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/326) 

217. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Barbakandan sözlü soru. (6/327) 

213. — Konya Milbtvokili Naıif Kurucu nun, 
Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkınması için ne 
gibi tedbirler alınmış olduğunu dair Tarım, Sa
nayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından 
sözlü sorusu, (6/328) 

219. — Konya T.Iilbt vekili Na^if Kurucu 'mm, 
Konya köy yollarının yapımı için eksik ayrılan 
ödeneğin na3il telâfi edileceğine dair, Köyişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/329) 

220. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
genol kurul toplantısından, önceden hazırlıklı ol

dukları intibaını veren, bâzı delegelerin olaylar 
yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına da
ir, İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/330) 

221. — Aydın Milletvekili M, Kemal Yılmaz'-
m, Eğenin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünmiyen alıcı firma
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına mâ
ni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/331) 

222. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme Melerinin, büyük mille
timizin şanına yaradır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

223. — Kar3 Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

224. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, verilmiş olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelendirilinceye kadar her hangi 
bir tasan veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın 89 ncu maddesi hükmünün ye
rine getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/334) 

111 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak-? 
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1966] 

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 10 ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali-



ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1066] 

X 3. — Çarşı ve mahalle bekçileri hakkın
da kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, bekçiler kanunu teklifi ve İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/160, 
2/141), (S. Sayısı : 105) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 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 kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu 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 sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1 .1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 aylan hesabı 
hakkında 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 
aylan hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/1İ) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 . 1 .1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1 .1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1 .1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1 .1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât 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 
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-
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sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını înceîeme 
Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 2 . 1 9 6 6 ] 

X 11. -— Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabına 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 Kesinhesabına 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 Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14 . 2 .1966] 

X 14. -— Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yıh 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141, 1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16 . 2 .1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin 
hesap kanunu 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 Kesinhesabına 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 Kesinhesabına. ait uygunluk bil

diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1 38) (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Sn 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 Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su îşieri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Milî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 3.1966] 

X 21. — İstanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
umulduğuna 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 : 2 1 . 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 skecini madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet Komisyonu raporları (27140) (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-
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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 İdaresi 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 idare 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
misyonları ndan 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 : 22.4.1966] 

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 Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/89; Cumhuriyet Senatosu 
27179) (S. Sayısı : 97) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 679; Millet Meclisi 1 nci Dönem S. 
Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 25.4.1966] 

27. — Balıkesir eski Milletvekili Ahmet Ay
dın Bolak ve 27 arkadaşının, yeniden kurula
cak vakıflara ait kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Adalet, içişleri, 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] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyasi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Ka

nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ila Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (S. Sayısı : 
22 ye 1 nci ek) [Damıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

29, — Adlî Tıp Müessesemi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığa tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/137; 
Cumhuriyet Senatosu 1/572) (S. Sayısı : 
100) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 750; 
Millet Meclisi 1 nci Dönem S. Sayısı : 738) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 4 .1966] 

33. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Sanatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı: 436; Millet Meclisi 1 nci Dö
nem S. Sayısı: 255) [Dağıtma tarihi: 26.4.1966] 

31. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plan komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

32. — Sivil Savunma Kanununa iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/119; Cumhuriyet Senatosu 
1/120) (Millet Meclisi S. Sayısı : 107; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 736) (Mille! Meclisi 
1 nci Dönem S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
2 . 5 . 1966] 

33. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun-
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ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/178; Cumhuriyet Senatosu 
1/609) (Millet Meclisi S. Sayısı; 109; Cumhu-
riye*. Senatosu S. Sayısı: 770) (Millet Meclisi 
1 nci Dönem S. Sayısı : 1031) [Dağıtma tarihi -
2 . 5 . 1966] 

34. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
dört arkadaşının, Yasama Meclislerinin arala
rındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/88; Cumhuriyet Senatosu 2/82) (S. Sayısı : 
4C e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1963] 

v 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan dogma 11 . 12 . 1929 do 
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptım 
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 . 192f 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ÖIÜTT 
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 
ınarasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride dei; 
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 
cici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de 
ğistirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa 
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8.2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksayın 
olum cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu. Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3 16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 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 tsbatır 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
kumlu Müdür Kaçmazhan'uı Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
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ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı: 54) [Daffit—" tarihi- 12 . 2 . 19G6] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34. 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğiu, Sultan'darı dogma 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 Icis 
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 1 9 . 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 . 19661 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıcoğîu ve 21 arkadaşının. Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365f 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü 
dürlüğii kısmına kadro eklenmesi hakkında ka 
mın teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis 
Tonlarından seçilen 5 er üveden kurulan Ge 
cici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dığ-ıtma tarihi : 28 . 2 . 10661 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Burss 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının. Versi sm 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena 
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 
Bâzı orman silolarıma affına ve tasminat-Mi ter 
kinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hak 
ki Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının. Bâzı si vasi sur 
larla basın suclul'inn^r» v<*. bunlarla ilgili ^n 
rak rnahkÛK! olmuş diper suçluların cezaini'm" 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığa 
Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 esk 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın. Bâzı suc 
ve cezaların aii'ı hakkında ve Cumhuriyet Se 

natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 18. — Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları -(1'78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 3 . 1966] 

X 19. — 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 
'12 noi maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanun?, geçici 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
\dalet, içişleri. Ticaret ve Sanayi komisyonla-
ından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra-
ooru. (1/85) (S. Sayısı : 83) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

X 21. —- 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
lankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği-
i k 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nın tasarısı ve Ticaret, imar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Seçici Komisyon raporu. (1/131) (S. Sayısı : 
11) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1966] 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
la 22 Haziran 1935 tarihinde imzalanan Anlaş
ılanın onaylanmasının uygun bulunduğuna da-
r kanun tasarısı ve Ticaret ve Dışişleri korniş
onlar ı raporları (1/99) (S. Sayısı : 92) [Da-
•ıtma tarihi : 13 . 4 . 1966] 

23. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
rıacldesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
mı ve Milli Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966J 
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24. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye

si Gavsi Uçagök ve 13 arkadaşının, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Ulaştırma, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/94) (Gündeme) (S. Sayısı: 98) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

25. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/240) (S. Sayısı : 101) [Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1966] 

X 26. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Bayındırlık komisyonları raporları (1/83) 
(S. Sayısı : 104) [Dağıtma tarihi : 27. 4 .1966] 

27. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 .4.1966] 

X 28. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 108) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 4 . 1966] 

X 29. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11.2 .1966 tarihli ve 724 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sayısı: 
112) (Gündeme) [Dağıtma tarihi : 7.5.1966] 

30. — Millet Meclisi İdare âmirlerinin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilâ
tına dair 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini değiştiren 695 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/287) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gece öğretimi yapan yüksek dereceli istanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmelerle asistanlara ve diğer personele verile
cek ek ücret kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/166) (S. Sayısı: 
111) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

32. — Eskişehir milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve üç arjkadaşı 
ve Eskişehir milletvekilleri Aziz Zeytinoğlu ve 
İsmet Angı'nm Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılma
sı içim borç para verilmesine dair olan 5954 sa
yılı Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlar
la değiştirilen 1 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri ve Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonları raporları. (2/113, 
2/150, 2/192) (S. Sayısı : 113) [Dağıtma tari
hi : 12 . 5 . 1966] 

33. — Kuşların korunmasına dair Milletler
arası Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu haldanda kanun tasan ve Dışişleri 
ve Tarım komisyonları raporları. (1/75) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1966] 
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Dönem : 2 1 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : | 

Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası hakkında Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi ve Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 3 .1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No.: 9234 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

Anayasamızın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında, «Cumlıuriyet Senatosu, kendisine gönderi
len bir metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulundaki görüşme süresini aşmıyan 
bir süre içinde karara bağlar; bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 15 günden, ivedi ol-
mıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu sürelor içinde karara bağlanmıyan metinler, Cumhu
riyet Senatosunca, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş sayılır. Bu fıkrada belirtilen 
süreler Meclislerin tatili devamınca işlemez.» hükmü mevcuttur. 

Meclislerin tatillerine ait süre hesabının dışında bu hükmün tatbikatiy'le ilgiM olarak: 
a) Cumlhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi müşterek Başkanlık Divanlarının ve Millet Meclisi 

Başkanlık Divanının aldıkları ve birer örneği ilişik olarak sunulan kararlar gereğince: 
Bir tasarı veya teklifin Başkanlıkça ilgili korıisyona havale işlemini gösteren (Gelen kâğıt

lar) a d e re edildiği tarihin, sürenin başlangıç tarihi olacağı, 
b) Müşterek Başkanlık Divanı kararlarında tesıbit edildiği üzere, Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlık Divaniyle komisyonların Genel Kurulda seçimlerinin yapılmasına kadar g&çen zamanın 
süre hesaplarında dikkate alınmaması kabul edilmiş ve bu şekilde tatbikat görmüş olmasına rağ
men bu kere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca alman ve Genel Kurullarından geçirilen karar
ları gereğince, komisyon başkan, sözcü ve kâtip seçimlerinin yapılacağı zamana kadar geçen sü
relerin de tatilden addedilmekte olduğu, süne cet veliyle ilişikte gönderilen kanun tasarısından an
laşılmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde: 
A) Cumlhuriyet Senatosuna sevk olunan bir tasarı veya teklifin süre hesalbında başlangıç ta

rihi olarak; 
>a) Millet Meclisince Cumhuriyet Senatosuna sevk: olunduğu, 
ıb) Cumlhuriyet Senatosunca alındığı, 
c)! Veya gelen kâğıtlara dercedildjiği, 
'Tarihlerden hangisinin kalbule şayan olacağı? 
B) 92 nci maddedeki yazılı tatil hükmünün dışında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva

niyle komisyon seçimlerinden başka komisyon başkan, sözcü ve kâtip seçimlerinin yapılacağı za
mana kadar geçen sürelerin de tatilden sayılıp sayılmıyacağı; 

C) Ayrıca süre hesabında Meclislerin hangisinin takipçi durumda olacağı; 
Hususlarında Komisyonunuzun görüşlerinin tetibitine lüzum görülmüştür. 
Gereğini rica ederim. 
'Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisıi Başkanı 

6 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Karar No. 16 Karar tarihi : 23 Kasım 1963 

D) Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ucu fıkrasındaki sürelerin, ancak Anayasada nuısarrah 
haller ve Meclislerin Divanları veya komisyonları gibi teşriî faaliyet organlarının teşekkül 
edememesi sebebiyle teşriî faaliyette 'bulunamadıkları zamanlara maksur olmak üzere işlemez 
addedilmesi; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başlmnlık Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Karar No. 36 Karar tarihi : 14 Ocak 1966 

«Başkanlık Divanlarının 28 . XI . 1963 tarihli müşterek toplantısında ittihaz olunan 16 
numaralı Kararın (D) bendinde mezkûr ve Anayasanın 92 nci madesinin 10 ncu fıkrasındaki sü
relerin işlemiyeceğine taallûk eden hususların Meclislerin Divanları veya komisyonları gibi 
teşriî faaliyet onganlarmın teşekkül edememesi hallerine maksur olup «ayrıca komisyon Baş
kan, Sözcü ve kâtiplerinin seçilmesi için geçecek za'mana da sâri bulunmıyacağmı» istişari mahi
yette karar olarak kabul etmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararı 

Karar No. 86 Karar tarihi : 15 . 4 . 1964 

B) Sosyal Sigortalar Kanununu görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlığının 
11 . 4 . 1964 gün ve 1/462 esas, 5 karar sayılı tezkeresi münasebetiyle, 

1. — Anayasada derpiş edilen (Meclislerin tatili) mefhumunun, ancak Meclislerce karar ittiha
zı suretiyle vücut bulan tatiller olup, diğer kanunlar dolayısiyle Devlet hayatında tatbikat 
gören (Resmî tatiller) in hu mefhuma 'dâhil olmadığı, binaenaleyh resmî tatiller, Anayasa
nın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında ifade edilen sürelerce dâhil bulunduğu, 

2. — Anayasada ay olarak ifade olunan sürelerin günlerin yekûnu mahiyetinde kabul edil
meyip, uzunluğu veya kısalığı nazara alınmaksızın ay olarak hesaplanması lâzımgeldiği, 

3. — Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasındaki sürelerin, Meclislerin komisyonların
da ve Genel Kurullarında geçen müddetlerin heyeti umumiyesine şâmil bulunduğu, 

4. — Sürenin başlangıç tarihinin, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 ncü maddesine mü
tenazır olan içtüzüğümüzün 66 ncı maddesinin 7 ve 8 nci fıkralarında münderiç ve hukukî bir 
muameleyi mutazammın bulunan (havale) işleminin ifa ve ikmal edildiği tarih olduğu; bunun 
da, her hangi bir iş için o işin dercedildiği «Gelen kâğıtlar» m tarihi olduğu, 

5. — Yukardaki fıkralarda münderiç esasların bir neticesi olarak bu kanunların, Anayasa
nın tesıbit ettiği bütün usuli kaidelere uyularak muhtelif safhalardan geçirilmek suretiyle ikti-
sabedecekleri itimat 'telkin edicilik vasıflarını korumak gayesiyle, Sosyal Sigortalar kanunu 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunda görüşülmek üzere kalabileceği süreye ait başlangıç tarihinin, 
Cumhuriyet Senatosunun da mezkûr işe ait havale işleminin münderiç bulunduğu «Cumhuriyet Sena
tosu Gelen kâğıtları» nın tarihi olan 17.12.1964 tarihli olarak kabul edilmesi ve komisyona bu 
esaslar dairesinde cevap yazılarak işin intacedilmesi gerektiğinin bildirilmesi; 

M. Meclisi "(S. Sayısı : 116) 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6110 - 0876 

28 . 2 . 1966 

Mîllet Meclisi Genel Sekreterliğine 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu'nun 24 . 2 . 1966 tarihli toplantısında alınan ilişik 4 
sayılı Karar; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1966 tarihli 51 nci Birleşiminde 
kabul edilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 
'Saygılarımla. 

Azmi 1. Sorgun 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreteri 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Karan 

Karar No. 
Karar tarihi 
Toplantı No. 
1. — 

24 . 2 . 1966 
4 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divaninin 18 . 1 . 1966 tarihli toplantısında almış oldu
ğu «kanunların Cumhuriyet Senatosunda görüşme sürelerinin; komisyonların Başkanlık Divanla
rının seçilmesinden sonra işlemesi» ne dair 7 sayıh Kararının kabulü ile, Genel Kurulun tasvibine 
sunulması, 

Kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Başkanı yerine (2 nci maddeye muhalifim) 

K. Kaplan 

İdare Âmiri 
K. Karavelioğlu 

Kâtip 
N. Altan 

A. P. 
C. Tarlan 

F. Turhangil 

İdare Âmiri 
N. Seyhan 

Kâtip 
İV. özgül 

M. B. Grupu 
F. özdüek 

Başkanvekili 
S. Atalay 

Kâtip 
ö. Ucuzal 

Kâtip 
Â. Ünlü 

İdare Âmiri 
/ / . Onat 

Kâtip 
A. N. Arı 

C. H. P. 
H. 0. Bekata 

Kontenjan Grupu 
ö. Ergün 

Okundu kabul edildi. 

24. .2 . 1966 B. 51 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 23 . 3 . 1966 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5467 - 1/608 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 16 . 7 . 1965 gün ve 9234 - 52276 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 

15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 22 . 3 . 1966 tarihli 62 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi
lerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sırrı At alay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
yerine Başkanvekili 

Not : Açık oy neticesi : (160) 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 

159 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 



C. Senatosu 
Ç. Senatosunda Kom. Riyaset 

Komisyon Divanı M. Meclîs 
M. M. Gelen C. Senatosuna M. M. Kalma C. Senatosu seçilme seçilme göre son 

Özeti Kâğıt gidiş tarihi süresi Gelen kâğıdı tarihi tarihi tarih 

Tabiî âfetler 10 . 7 . 1964 14 . 7 .1966 369 gün 22 .10 .1965 9 .12 .1965 * 23 .12 .1965 10 . 3 .19 
Kanun tasarısı 



Anayasa Komisyonu mütalâası 

Millet Meclisi 
A Hayana Komisyonu 

Esas No: 
Karar No: 13 

4.5. 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasamızın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında zikrolunan süreyle ilgili ve Meclislerin ta
tillerine ait süre hesabının dışında bu hükmün tatbikatiyle ilgili olarak Komisyonumuzun görüşle
rinin tesbitini istiyen 26 . 3 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 9234 sayılı yazılarınız Komisyonu
muzun 21 . 4 . 1966 günlü birleşiminde müzakere olunmuş ve aşağıdaki hususların mütalâa olarak 
Başkanlığınıza arzı kararlaştırılmıştır. 

Şöyle ki : 
A) Cumhuriyet Senatosuna sevk olunan bir tasarı veya teklifin süre hesabında başlangıç tari

hi olarak; 
a) Millet Meclisince Cumhuriyet Senatosuna sevk olunduğu, 
b) Cumhuriyet Senatosunca alındığı, 
c) Veya gelen kâğıtlara dercedildiği, 
Tarihlerinden hangisinin kabule şayan olacağı sorulmaktadır. 
Anayasamızın esprisi olarak Cumhuriyet Senatosuna sevk olunan bir tasarı veya teklifin süre he

sabında başlangıç tarihi olarak Senatoca alındığı tarihi esas kabul ettiği aşikârdır. Ancak Millet Mec
lisinden geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosuna sevk olunan bir tasarı veya teklif Cumhuriyet Se
natosunun yetkilileri (Vazifeli memurları tarafından kabul edilmeyip teslim alınmadığı takdirde) bu 
hususta tutulacak zaptın tarihinin süre hesabında başlangıç tarihi olarak kabulü gerekmektedir. 

B) 92 nci maddedeki yazılı tatil hükmünün dışında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ile 
Komisyon seçimlerinden başka komisyon, başkan, sözcü ve kâtip seçimlerinin yapılacağı zamana 
kadar geçen sürelerin de tatilden sayılıp sayılaınıyacagı hakkındaki suale gelince; Komisyonumuz 
bu hususta Anayasanın vazıh bulunduğuna ve Başkanlık Divanı ve Komisyonların ve komisyonların 
başkan, sözcü- ve kâtip seçimlerinin yapılacağı zamana kadar geçen sürelerin tatilden sayılmasına 
hukuk anlayışı ve Anayasa esprisi muvacehesinde imkân bulunmadığına kaanidir. 

C) Ayrıca süre hesabında Meclislerin hangisinin takipçi durumda olacağı hususuna dair vâki 
sualinize ise Komisyonumuzca (Millet Meclisi) şeklinde cevap verilmesi kararlaştırılmış bulunmakta
dır. Tabiatiyle bu hususun takipçisi Millet Meclisi Başkanı olmak lâzımgeiir. 

Savgı ile sunulur. 

Anayasa 

Erzurum 
/. 77. Yıldırım 

Komisyonu Başkanvekili 
istanbul 

Coşkun Kırca 

İstanbul 
N. Eroğan 

Samsun 
0. Şahin oğlu 

Sözcü 
Ankara 

K. Bağcıoğlu 

İzmir 
Ş. Akkan 

Sinop 
M. Kaptan 

Erzurum 
A. Mustafaoğlu 

Ordu 
A. Bodur 

M. Meclisi (S. Sayısı : 116) 



Dönem : 2 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İş Kanunu ve Deniz İş kanunu tasarıları hakkında Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi ile Geçici Komisyon raporu (1/187, 1/188) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 4 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çtkan Kâğıt No. : 8862 

î ş Kanunu ve Deniz îş kanunu taşanlarını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlığına 

Anayasamızın 92 nei maddesinin 10 ncu fıkrasında, «Cumhuriyet Senatosu, ken
disine gönderilen bir metni, Millet Meclisi komsiyonlarmda ve Genel Kurulundaki gö
rüşme süresini aşmıyan bir süre içinde karara bağlar; bu süre üç ayı geçemez. Ve ivedilik 
hallerinde 15 günden, ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu süreler içinde karara 
Tjağlanmıyan metinler, Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul edil
miş sayılır. Bu fıkrada belirtilen süreler Meclislerin tatili devammca işlemez.» hükmü mev
cuttur. 

Meclislerin tatillerine ait süre hesabının dışında bu hükmün tatbikatı ile ilgili olarak, 
a) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi müşterek Başkanlık Divanlarının ve Millet Mec

lisi Başkanlık Divanının aldıkları ve birer örneği ilişik olarak sunulan kararlar gereğince : 
Bir tasarı veya teklifin Başkanlıkça ilgili komisyona havale işlemini gösteren (Gelen kâğıt

lar) a dercedildiği tarihin, sürenin başlangıç tarihi olacağı, 
b) Müşterek Başkanlık Divanı kararlarında tesbit edildiği üzere, Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlık Divanı ile komisyonların Genel Kurulda seçimlerinin yapılmasına kadar geçen za
manın süre hesaplarında dikkate alınmaması kabul edilmiş ve bu şekilde tatbikat görmüş olma
sına rağmen bu kere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca alman ve Genel Kurullarından geçirilen 
kararları gereğince, komisyon başkan, sözcü ve kâtip seçimlerinin yapılacağı zamana kadar geçen 
sürelerin de tatilden addedilmekte olduğu, süre cetvelleri ilişikte gönderilen kanun tasarılarından 
anlaşılmaktadır. 

Anayasa ile ilgisi bakımından gerek iş ve geiekse Deniz iş kanun tasarılarının komisyonu
muzca görüşülmesinde evvelemirde bu hususun tetkiki ile karara bağlanmasını rica ederim. 

F. Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 



C. Senatosu 
C. Senatosunda Koni. Eiyaset 

Komisyon Divanı M. Mecl 
M. M. Gelen C. Senatosuna M. M. Kalma C. Senatosu seçilme seçilme göre s 

Özeti Kâğıt gidiş tarihi süresi Gelen kâğıdı tarihi tarihi tarih 

İş Kanunu 5.5. 1964 16. 7 .1965 90 gün 22 .10 .1965 9 .12 .1965 28 .12 .1965 10 . 3 . 
tasarısı 
Deniz îş Ka- 9 .10 . 1963 16. 7 .1965 90 gün 22 .10 .1965 9 .12 .1965 16 .12 .1965 10 . 3 . 
nunu 
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tş Kanunu ve Deniz tş kanunu tasarılarını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
îş Kanunu ve Deniz îş kanunu tasarılarını 2 . 5 . 1966 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/187, 1/188 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa , 

îş Kanunu ve Deniz İş kanunu tasarılarını görüşmek üzere, Genel Kurulun 22 . 3 . 1966 ta
rihli 70 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz, Başkanlığınızca, mez
kûr tasarıların Cumhuriyet Senatosunda geçen müddetleriyle ilgili olarak yazılmış bulunan 
22 . 4 . 1966 tarih ve 8862 sayılı tezkerede, istenen hususun evvelemirde tesbitiyle gerekli müta
lâanın verilmesi maksadiyle 27 .4 . 1966 tarihinde toplanarak aşağıdaki neticeye varılmıştır. 

Anayasanın ışığı altında ve 92 nei maddenin sarih hükmü muvacehesinde mevzuu'bahis tasa
rıların Cumhuriyet Senatosuna intikâl ve intaç tarihleri hakkında yapılan müzakereler sonunda, 
Millet Meclisinde görüşülüp neticeye bağlanmış olan ve Cumhuriyet Senatosuna sevk edilen mez
kûr tasarıların, Cumhuriyet Senatosuna intikâl tarihinin, Anayasada açıkça ifadesini bulan gö
rüşme süresinin, başlangıç tarihi olacağı izahtan varestedir. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosuna veriliş tarihinin, Anayasada işaret olu
nan müddetin başlangıç tarihi olacağı mütalâasiyle mezkûr tasarıların, yukarda izah olunan sebep
ler tahtında kanuniyet iktisabetmiş olduğu mülâhazasına varılarak, görüşülmesine imkân görüle
mediğinin Yüksek Başlkanlığa bildirilmesine karar verilmiştir. 

Saygı ile sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü ve Çankırı 

İstanbul Ankara Kâtip D. Akçaoğlu 
K. özdemir H. Türkay Balıkesir 

Z. Yücetürk 
Eskişehir Diyarbakır Hatay Kars 

M. î. Angı M, Cizreli Muhalefet şerhim eklidir C. Ekinci 
Y. Kanbolat 

Kütahya Mardin Nevşehir 
M. Ersoy t. Aksoy /. Boz 

imzada bulunamadı 

Muhalefet Şerhi 
27 4 . 1966 

Senato Başkanlığı, Millet Meclisi Başkanlığı ve Anayasa Komisyonu mütalâalarının uzun
lukları dolayısiyle, etraflı incelemeye imkân olabilmesi ve sağlam hükme varılabilmesi için, Ge
çici Komisyon Başkanının İçtüzüğün 33 ncü maddesine göre mevzuun önemine binaen, muhavvel 
evrakın Encümence bastırılması cihetinde takdir yetkisini kullanması gerekirdi. Bu yapılmadığı 
için, muhalif kaldım. 

Hatay Mileltvekili 
Yahya Kan bolat 

•« ^m^ • • 

M. Meclisi (S. Sayısı : 117} 




